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ОРГАНЫШТ.

Образцовый школын пашажат образцовый 
лийман.

Мо тугай образцовый школ? Образцовый школ— моло 
школлан примэрым, чыла школлан тунэммэ пашам кузэ шын- 
дышашым ончыктэн шогышо школ.

Образцовый школлаштэ чыла пашат ’гыгылай школ дэч 
сай шындалтман. У програм дэн тунэммаштэ образцовый школ
лан ончылно лийдшыжэ кӱлэш. Чыла урок пэнтыдэ расписа- 
ньэ почэш кайман. Тидэ шагал. Урок кузэ эрташ кӱлэш—ти
дым образцовый школ моло школ-влаклан туныкташыжэ 
кӱлэш. Садлан образцовый школлаштэ обрзцовый урокым 
ышташ кӱлэш. Тидэ урокыш тыглай школ гыч туныктышо- 
влакым ӱжман.

Урок эртармаштэ вэлэ огыл каныш жап, каныш кэчэ-влак 
эртармаштат образцовый школ моло школ дэч шэнтэлнэ ш о
гэн ок кэрт. Тудлан каныш кэчым, каныш жапым йоча-влакын 
тазалыкыштым пэнтыдэмдаш эртарэн, чыла школ-влакым ту- 
ныктэн шогыман.

Сознатэльный дисциплин пуртымаштат обрзцовый школлан 
ончылно лийман. Сознатэльный д и а ш п л ӱ ^ ^ э ч  поена мэ ту-
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нэммэ пашам сайэмдэн огына кэрт. Тэвэ йужо школлаштэ ту- 
нэмаш тӱҥалмэ дэч ончыч 10—15 минут шургэн эрта, Тыгз- 
жэ ик ийын кум ужашыштэ ик ужашыжэ шургаш эрта, ни- 
могай пайдамат ок пу. Образцовый школышто тидэ шот лий- 
ман огыл.

Политэхнизмым илышыш пуртымаштат образцовый школ 
ончылно лийман, моло школлан колхоз, прэдпрйатэ дэн ыш- 
тымэ договорым кузэ шукташ туныктэн шогашыжэ кӱлэш. 
Мастэрскойышто, альэ паша ыштымэ комнатыштат паша сай 
шындалтман.

Тылэч посна комунист воспитаньэ моло школ дэч сай 
лийман. Калык дэн калык ваш пурэдалмашлан, йумылан ӱша- 
нымашлан школыщто вэр укэ. Образцовый школлан тидэ шо- 
тышто моло школым туныктэн шогашыжэ кӱлэш.

Пионьэр отрӓд, учкомынат пашашт моло школла дэч сай 
лийман.

Обласыштына шуко образцовый школ уло. Тугэ гынат 
пашашт моло школла дэч ойыралт ок шого. Тэвэ Сурт  
образцовый школым налына.  Тудын лӱмжӧ образцо
вый, пашажэ гына образцовый огыл. Чын пашажэ план почэш 
кайа, пэҥгыдэ расписаньэ уло, кид паша ышташ тӱрлӧ ӱзгар 
улыт. Тугэ гынат, пионьэр отрӓд пашам начар ышта, пионьэр- 
влак моло йоча дэч ойыралт огыг шого. Паша ыштымэ ком
нат укэ, образцовый урок ок лийэдэ, моло школла гыч тудын 
пашажым тунэмаш иктат толын тошкалын огыл.
Образцовый школ-влакын пашаштым тыгэ кодаш лийэш мо? 
Укэ, ок лий. Тидэ пашалан туныктышо-влаклан вэлэ огыл, 
мыланнат—пионьэр тунэмшэ-влаклан комсомол вуйлатымэ по
чэш чот пижман. Образцовый школ-влакын пашаштым моло 
школ-влаклан тунэм кэртшашын шындыман! Образцовый 
школын пашажат образцовый лийжэ!
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Пашанам чотлаш пижман!
Марий пионьэр организацэ Удмурт пионьэр организацэ 

дэн таҥаса. Оршанкэ, Йошкар-Ола р-н, Йошкар-Ола, Козмо- 
дэмьянск пионьэр-влак, молат школ пашам сайэмдаш таҥасат.

Тугэ гынат, иашанам начар чотлэна. Садланак ышкэнан 
лашанам раш палэн шогымаш укэ. „Чот дэч поена—социа
лизм укэ“ манын Лэнин каласэн. Школысо пашач сай кол- 
гаш, социалист таҥасымашым вийаҥдаш пашанам чотыш нал- 
дэ ок лий.

Тӱрлӧ школлаштэ тӱрлӧ сэмын пашам чотлат. Йужо вэ- 
рэжэ гын, тунэммэ пашам туныктышак вэлэ чотыш налэш, 
пионьэр отрад, учком-влак тидэ паша дэч ӧрдыжыштӧ шогат.

Кузэ,  мо сэмын пашанам чотлаш?
Тидын нэргэн шуко звэна вожатыйак вуй йыржэ шонаэ. 

Йужыжо пионьэр-влакын пашаштым чотыш налытат дыр.
Пашажэ тыгай: кажнэ пионьэр звэна вожатыйлан ышкэ 

звэнаштэ улшо пионэрыштын тунэммышт нэргэн вич парньа 
тай шынчэн шогыман. Кузэ? Йужо звэна вожатый ышкэ сэ- 
мынжэ толаша. Тидэ шагал. Звэна вожатыйлан урок пытымӧҥ- 
гӧ туныктышо дэн кӧ кузэ тунэммэ нэргэн каҥашэн ончыман. 
Адак звэна сборышто кӧ кузэ тунэмэш, дисциплиныжэ могайэ, 
дзколыш кузэ коштэш, социалист таҥасымаш обӓзатэльствы- 
жым кузэ шуктэн шога, чӱчкыдын тэргыман. Отрад сборыш
то—звэна вожатый пионьэр—учком члэн-влакын, социалист 
договор шуктымо нэргэн чӱчкыдын отчотым колыштман.

Школышто социалист таҥасымаш кузэ каймым кэчэ йы
да палэн шогашлан лийын, таҥасымаш оҥам (доска соцсоре
внования) ыштыман. Тушан могай груп кузэ ышкэ обӓзатэль- 
ствыштым шуктэн шогат тудым ончыктыман. Могай груп он
чыч кайа, кӧ шэнтэлан кодэш—тудат раш палэ лийжэ. Тидым 
тӱрлӧ сэмын сӱрэтлэн ончыктыза, Школыштыда сай сӱрэт- 
лышыда уло вэт? Тудлан сӱрэтлыктыза. Ончыч кайшэ—аэ
роплан дэн чоҥэшта, вара автомобиль, вэлосипэд, имньэшкэ, 
йолэшкэ, эн пытартышлан ракэ... Нунын йымакэ груп-влакын 
лӱмыштым возыза.

Тыгак класыштат ышташ лийэш. Тушто поена тунэмшэ- 
злакын лӱмыштым, фамильыштым, могай обӓзатэльствым нал-



мыштым воэн, кузэ шуктымыштым ончыктыман. Тыштат сӱ- 
рэт-влакым ышташ гын, путырак сай лийэш.

Тылэч посна чотыш налмэ касым (вечер учета) эртараш 
лийэш. Йужо тыгаҥ касым кум тылызэ тунэммэк, альэ тунэм
мэ ий кошартымэ годым вэлэ ышташ лийэш маныт. Укэ, тндэ* 
йоҥылыш ынлымаш. Тыгай касым тунэммэ годым эртараш 
гын, утларак сай лийэш: пашанам раш палэн машнам пытараш 
эшэ чот ситыды пижын кэртына.

Тидэ касыштэ эн ончычак социалист договорым шуктымо 
нэргэн учком вуйлатышыа отчотшым колыштсн. Вэс школ 
дэн таҥасымаш договорым ыштында гын, вэс школысо учком 
вуйлатышым ӱжса. Тудат нунын школышто паша каймэ нэр- 
гэн ойлэн пужо. Варажэ групышто паша каймэ^ нэргэн клас- 
ком, звэна вожатый-влак отчотым ыштышт.

„Отчот“ манмаштэ ик класкомлан, альэ звэна вожатый- 
лан вэлэ докладым ыштыман огыл. Тӱшкан погынэн, почэла> 
мут ^каласымэ сэмын эртараш лийэш. Ик тунэмшэ школыш 

♦ коштмо нэргэн, вэсэ—тунэммэ програмым шуктымо нэргэн,, 
кумышо—дисциплин нэргэн тулэч молымат ойлат. Тушто ойлы- 
мо годым посна тунэмшэ-влакын фамильыштым, лӱмыштымат 
ончыктыман. Тышкак тӱрлӧ мурым (мутлан^ йолагай нэргэн) 
пурташ лийэш. Тидэ касышкэ ача-ава-влакымат }*жшн. Нунаг 
шочшышт тунэммэ нэргэн раш шинчэн шогышт. Ончыч кай~ 
шэ груплан йошкар знамьым пуыман.

Школыштына чотлымаш пашам кӱлэш вэрыш шындэн* 
социалист таҥасымашым вийаҥдэна!

Пионьэр, тунэмшэ-влак! школыштыда чотыш налмаш. 
(учот) кузэ шындалтын чыланат возыза!

Молан тунэмаш?

Кажнэ эрдэн йоча-влак 
Школышко молан кайат? 
У илышышташ тунэмаш 
Нуно школышко кайат.

Йыван тракторист лийнэжэ„ 
Пӧтр машинист лийнэжэ. 
Пионьэр Сэмон пэш талэ» 
'Гудо инжэньэр лийнэжэ.

Трактористлан уло колкоз.
Машинистлан— паровоз. 
Инжэньэрлан эрэ, план. 
Тэвэ тидлан тунэмман.

Смирнов..



Каникулы м капкыл тазаҥдараш эртарыман.
Вашкэ ,'гэлэ каникул (каныш жап) шуэш. 1-шэ йанварь 

гыч 15-шо йанварь маркэ йоча-влак школла гыч канаш мӧҥ- 
гышт кайат. Тидэ жапым ышкэнан кап-кылым тазаҥдараш 
эртарэн моштыман. 15 кэчым канэн школышко канышэ вуй, 
чэвэр чурий, таза кид-йол дэн мийэн пурыман, у вий дэн 
сайын тунэмаш тӱҥалын партий рӱдӧ комитэтын школ 
нэргэн лукмо пунчалмутшым тӱрыс шуктыман.

Кодшо ийлаштэ каникул жапым кӧ кузэ моштэн, тугэ 
эртарэн. Иужышт модын, мунчалтэн коштыныт, йужышт тӱр- 
ЛӦ кнагам лудыныт. Удыр икшывэ-влакым налына гын, нуно 
утларакшым кӱнчылам шӱдырэн, мӧҥгыштӧ тӱрлӧ сомылым ыш
тэн каныш жапыштым эртарышт. Садланак школышко ош 
чурий, каныдымэ вуй данэ мийэн пурат ыльэ. Тидэ шот ту- 
нэммаштэ чараклэн шога.

Айста тэнэ каникулым тӱшкан погынэн, сай эртарэна. 
Каникуллан школ пэлэн, ийллаШтэ мунчалташ курыкым ыш- 
тэна, тушто кэчывалымат, кастэнат мунчалташ тӱҥалына. Йу
жо кэчын чылан погынэн корэмышкэ, ий ӱмбакэ мунчалташ 
кайэна! Йандар йужым оҥ тич погэн шӱлэна.

Йэчэ дэн коштмашым мондышта мо? Укэ. Тугэжэ йӧра. 
Кӧн йэчыжэ уло-ӱдыржат, рвэзыжат—чылан урэмыш йэчы- 
дам чийэн лэкса! иктаж йалыш йэчэ дэн кайэна, йал марий- 
злаклан зайом нэргэн умылтарэна. Тыгэ йэчэ дэн кошташат 
агунэмьша, у илыш ышташат полшэна!

Лач каникул жапыштэ йаллаштэ рошто пайрамым пичкэ-



мыш калык эртараш тӱҥалэш. Мэ—пионьэр, тунэмшэ—у йэн 
улына. Айста тидэ пайрам ваштарэш уло вийнам пыштзн ку- 
чэдалаш пижына. Чэркыш коштмо олмэш утрэникым, модыш. 
касым эртараш тӱҥалына, у мурым, у модышым калык кок- 
лаш пуртэна, у сэмын кушташ тӱҥалына.

Тэвэ тыгэ каникулым эртараш кажнэ пионьэр, тунэмшы- 
лан пижман. Каникулышто мом ышташ тӱҥалыда—кызытак от
рад сборышто, тунэмшэ-влак погынымаштэ лончылэн налза. 
Мом ышташ тӱҥалыда—планым ыштыза. Тидэ пландам тӱрыс 
шуктыза!

Кузэ каникулым эртарышта вэс номыр „Пионьэр йӱк.“* 
журналыш возыза.



Йоча-влак!
Тэвэ ик оҥай куштымашым ончыктэм.—Чыланат йыр шо- 

галза, ындэ кидым кучыза.
Йӧрыш. Айста чыланат пурла вэлыш ошкылына. Почэ- 

шэм ойлыза: (муралтэнат кэртыда) „Совэт Ушэм ваштарэш, 
тушман сарым йамдыла“. Айста шола вэк кайэна. Ойлыза: 
тудлан вашмутым пуаш эрэ йамдэ улына.

Ындэ покшэк кайэна. Почэшэм ойлыза: тр-тр-р-р-р пу- 
льэмьот (киддам колэса пӧртмӧ сэмын ыштыза) чакэна, кид- 
дам кӱш нӧлталза, ойлыза: кӱшкӧ-кӱшкӧ самольот! Пулвуй- 
нам пэрэна, тунамак „бац артилэрий*—манын ойлэна.

Пурла вэк савырныза, киддам сап кучымо сэмын ончы- 
ко ыштыза. Ындэ йолым алмаштыл, тӧрштыл куржына чыла
нат: „шикшалтэ артилэрий** манына.

Умылышда? Айста эшэ ик-кана куштэн ончэна. Оҥай вэт?

Эҥэр
Эрдэн эрак кыньэлалын 
Йолэш йэчым чийэна.
Йолэш йэчым чийалалын 
Эҥэр ӱмбак куржына.

Энэр ӱмбал-йандар ий. 
Чурий ончымла койэш. 
Йоча тӱшка—куго вий 
Кутко ганьэ шолэш.

Ӱмбалнэ.
Эҥэр ӱмбал мӱгыра,
Иандар пйат чытыра.
Йоча тӱшка пэш лӱшка 
„Тэлэ толынй манылда.

Тыгэ талын мунчалтэн, 
Йандар йужым шӱлалтэн, 
Изнньэкак мэ йоча 
Вийан, таза кушкына.

Шабдар В.



Кисэльов Васлилан школышто вэр уло мо? ‘
Октӓбр рэвольуцо дэч ончыч кугыжан правитэльство ты

гыдэ калык-влакым (татар, одо, чуваш, марий, йэврэй, грузин, 
молат) пызырэн ашнэн. Садланак вэт Росийым „калык турма“ 
(тюрма народов) маныныт.

Тыгыдэ шэмэр калык-влак руш пашазэ, шэмэр крэсаньык- 
влак дэч кок пачаш утла пызырналт ильэн улыт. Ик вэлым 
ышкэ пойанышт, вэс вэлым кугыжан правитэльство 
индырэн. Кугыжан правитэльство чыла калыкымат рушыш са- ' 
выраш тӧчэн: школышто эрэ руш йылмэ дэн гына туныктэн, 
адак тунэмашат эрыкым пуэн огыл. Моланжэ палэ: шэмэр 
калык' тунэмаш тӱҥалэш гын, ышкэ тушманжым пойан вла- 
кым вашкэ сӱмырэн шуа.

Тылэч поена тӱрлӧ калык влакым кугыжан правитэльство 
ваш-ваш сырыктылын (рушым тыгыдэ калык ваштарэш ма- 
рийым татар ваштарэш молат). Садланак ожно Кавказыштэ 
чэчэн, грузин-влак эрэ крэдалыныт, йэврэй калыкым пытараш 
погром (пуштэдымаш) лийэдэн. Молан тыгэ?

Тӱрлӧ шэмэр калык ваш-ваш сырэн илат гын, пойан- 
влакым огыт уж, ышкэ тушманыштлан вэс калыкым шот- 
лат. Тыгэ кугыжан правитэльство ышкэ ӱмыржым шуйы- 
нэжэ ыльэ.

Пойан - влакын шонымышт ыш шу. Октӓбр рэвольуцо 
тыгыдэ калык-влакланат эрыкым пуыш. „Чыла шэмэр ик гай- 
ак* маньэ.

Ындэ лучко ий Совэт Ушэмыштэ татар, чуваш, одо, ба
шкир, мордва моло шэмэрат, комунист партий вуйлатымэ дэн 
социализмым ыштат. Калык дэн калык ойыркалымащ укэ. Чы
ла шэмэр пойан ваштарэш кучэдалэш.

Пойан-влак тошто илышым мӧҥгэш пӧртылтынэшт. Калык 
дэн калыкым ваш сырыктэн, социализм ыштымаштэ чаракым 
шындат. Адак утыч шэмэр шӱйышкӧ к^^эн шичнэшт. Руш- 
влакым тыгыдэ калык ваштарэш шогалташ, молым 
руш калык ваштарэш шогалташ, ваш-ваш сырыктылаш тола- 
шат. Умылдымо, пычкэмыш шэмэрат тидэ ойыш пурэн кэр- 
тэш. Тыгэ руш коклаштэ вэликодэржавный шовинизм (тыгы
дэ калыкым ужмо шудымаш, мыекылымаш монь) адак узкий 
национализм (мутлан: марий калыкым вэлэ шынчымэ, тушман-
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лан кэч пойан, кэч нужна вэс калык-влакым шотлымо) лэктэш. 
Нинэ социализм ыштымаштэ кугу чаракым шындат. Кызы^сэ 
жаплан эн осал вэликодэржавный шовинизм. Тудын дэн чог 
крэдалман.

Вэликодэржавный шовинизм кугу йыҥ коклаштэ вэлэ 
огыл, йоча коклаштат эсогыл, пионьэр-влак коклаштат уло.

Тэвэ Шэрнур районысо Руш-Шой ШКМ-ым налына. Туш- 
го утлараКшэ руш йоча тунэмыт, марий кокла гычат уло. 
Школышто комсомол йачэйкэ, пионьэр отрад уло. Тугэ гы
нат, тушэч вэликодэржавный шовинизм лэкшашыжэ укэ, чот 
вожэштын.

Ш экарьов М иклай, Клэшнин М икалэ, Швэдов Элэксэ, Свинин 
Э лэксан , Свинин Пэтыр, Костромин Элэксэ, Ч эрнова Вэра, молат 
пионьэр улыт гынат марий тунэмшэ йоча-влакым #чэрэмис“ 
манын мыскылат. Тилэ вэликодэржавный шовинизм огыл мо? 
—Вэликодэржавный шовинизм. Совэт школышто шэмэр йоча- 
влак ваш-ваш пурэдал илаш тӱҥалыт гын, сай тунэмын кэр- 
тыт мо? Социализм ыштышэ лийын кэртыт мо? Укэ, укэ! 
Пырчат укэ. Вацгваш пурэдалын илымаш пойан-влаклан пол
ша, нуным куандара. Пионьэр-влаклан тыгэ ышташ кэлша мо?

Руш-Шой ШКМ-ыштэ Кисэльов Васлий тунэмэш. Тудо 
жо тугай? Тудо пионьэрыштэ ок то го .  Ачажын кок пачашан 
шӧрт, тулэч поена эшэ ик порт уло. 1929-30 ийыштэ 4 им- 
ньыжэ ыльэ. Кулак игэ, кулак мурымак мура. Тудат вэлико
дэржавный шовинизм шараш уло вийжым пыштэн пижыш. 
Йужо пионьэр ышт—кулак игэ ойыш пурэн „чэрэмисын* 
маным мыскылат. Тидэ „пашаштэ“ Шэкарьов Миклай пэрвой 
вэрым налэш. Садланак Р-Шой ШКМ-ысэ пионьэр, тунэадшэ' 
влак Кисэльов дэн Шэкарьовлан выговорым пуэныт.

Пионьэр тунэмшэ-влак! Кузэ шонэда? Кисэльов Васлий 
гай тунэмшылан Совэт школышто вэр уло мо? Тудын дэн 
мом ышташ? Ышкэ шонымыдам возыза.

Р-Ш о й  Ш К  М-ы сэ  п и о н ь э  р-в лак:  Ш э к а р ь о в, С в и- 
н и н  Э л э к с а н ,  С в и н и н  П ӧ т р ,  К о с т р о м и н  Э л э к с э ,  
м о л а н  м а р и й  т у н э м ш э - в л а к ы м  м ы е к ы л э д а ,  к д л а н  
п о л ш э д  а, п и о н ь э р  с э м ы н  ы ш т э д а  мо?—В а ш  м у т ы м
п у з а !
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Чыла пионьэр,  тунэмшэ-влак! Школыштыд^ 
интернациональна воспитаньэ паша кузэ шындал- 
тын (марий, руш тунэмшэ-влак кэлшэн илэда мо,  
вэс кугыжаныш п и о н ь э р ,  шэмэр йоча-влаклан 
кузэполшэда)  возыза.  Чыла ситыдымаш-влакым 
тӧрлаташ талын пижын,  вэликодэржавный шови
низм ым, узкий национал и змы мат п и о н ь э р  отрӓд,. 
школна гыч к о г а р т э н л у к т ы н а !

Полушик Йываи.

Кок звэна.
У Торйалыштэ кок школ йыгырэ шинчат. Иктыжэ—Мак

сим Горький лӱмэш образцовый марий тӱҥалтыш школ. 
Вэсыжэ—Мопр лӱмэш руш тӱҥалтыш школ. Кок школыш- 
тыжат пионьэр отрӓд-влак улыт. Вара кузэ звэна-влак па
шам ыштат?

МОПР лӱмэш улшо школысо 1-шэ звэнам налына. Туш- 
то 9 пионьэр уло, чыланат тӱрлӧ групышто тунэмыт. «Тидэ 
звэна нимогай пашам ок ыштэ" манашат лийэш. Пӱтынь 
Ушэмысэ социалист таҥасымаш нэргэн тидэ звэнасэ пионьэр- 
влак огыт шинчэ. Паша ышташ планыштат укэ. Звэна вожа
тый —Бирьукова Таньа сборым ок ыштэ. Тыштэ ик Бирьоу- 
кова Тоньа гына титакан огыл. Отрад Совэтат, Швальоват 
(вожатый) огыт полшо. Пионьэр-влак гын, пашам пэш ышты- 
нэшт, Лэнин сэмын тунэмнэшт...

Рэчкнн Ваньун звэнаштыжэ йӧршэш вэс паша (Образ
цовый школ пэлэн улшо пионьэр отрӓдыштэ). Тудын эвэнаш- 
тыжэ 10 пионьэр уло. Нуно чыланат ик йынҥ гай йошкар' 
галстукым пыжыктэн 2-шо групышто тунэмыт. Тидэ звэнаг 
2-шо звэна дэн социалист таҥасымаш договорым ыштэн. 
Рэчкин Ваньун звэнаштыжэ, ышкэ гайжак, чыла пионьэр ту- 
нэммаштэ ударник улыт, чыланат сай тунэммаш, школыш ко- 
штмаш вэрч чот кучэдалыт. Садланак вэт групышто иктэ гы
на арифмэтик дэн шэнтэлан кодэш. Тутлан ударный тунэмше
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пионьэр полша. Тунэмашат кэчэ кодыдэ, вараш кодтэ чылан 
коштыт.

45 минутым тунэмашлан гына эртараш йоча-влак школ 
вуйлатышэ дэн пырльа тунэмаш тӱҥалашлан кок кана звонок 
пуаш лийыч. Пэрвой звонок йоча-влакым класыш пураш 
ӱжэш: чыланат класыш пурышт, кнагам, тэтрадьым, ручкам 

* йамдылышт... Вэс звонок шэргылтэш. Класыш туныктышо пу- 
рыш, урок тӱҥальэ. Тыгэ урокысо 45 минут тунэмашлан гы
на эрта.

« Ындэ каныш нэргэн. Ӱмаштэ каныш годым йоча-влак
шургат, кучэдалыт, тӧрштылыт ыльэ. Йужо йоча мӧнтышкы- 
жӧ какаргышэ мийэн пура ыльэ... Ындэ тидэ жап эртэн. 1-шэ 
звэна канышым сайэмдыш. Рэчкин Ваньу кэч кунамат мураш 
модаш тӱҥалэш, каныш годым пионьэр, тунэмшэ-влак дэн 
пырльа модэш, альэ мура. Коридорыш радио колышташ, альэ 
та шкэ дэн модаш кайат, Йоча-влаклан тыгай каныш пэш кэл
ша. Пуракат укэ, мӧҥышкат какаргэн мийэн пурышо укэ. 
Йоча-влаклан школышко пэш вэсэла!

Пионьэр-влак почэш 2-шо групышто тунэмшэ-влак шок
шо кочкышлаш шӱрашым, оксам эн ончыч погэн шуктышт. 
Кэчэ йыда кок урок пытымӧҥгӧ тунэмшэ-влак шокшо коч- 
кышым кочкыт. Мӱшкыр тэмын, кумыл нӧлталтын, тунэм- 
маштэ—ударник—тэвэ тыгэ тунэмаш пэш сай!

2-шо звэна дэн соцдоговорым тӱрыс шукташ, социалист 
таҥасымаш пашам чотыш налаш лӱмын оҥам ыштымэ. Тидэ 
оҥаштэ улшо цифр-влак 2-шо тӱшкаштэ тунэмтэ-влакын 
школлан эн сай ударник улмыштым ончыктат.

Групышто пырдыж газэт эрэ лэктын шога. Тушто ончык 
каймашымат, ситыдымашымат, ударник, йолагай-влакымат чы
ла ужыда.

Рэчкин Ваньун звэнажэ кузэ паша ышташ прнмэрьш он
чыкта. Ваньу ышкэжат моло звэна вожатый-влаклан прнмэр. 
Йоча-влак тэндан звэнада пашам кузэ ышта, возыза!



А. А. К алинин .

У СЭМЫН
с кыдэжан йоча пнйэс. Кугу Нольа школ илыш гыч).

М одш о* влак:

1, Йыван.
2. Марйа. .
3. Качыри.#.
4, О льоксандр— руш.

Сайын тунэмшэ, шкод пашам 
сайэмдаш тыритьгшэ и ж о н ь э р -  
влак.

тунэмаш ӧрканышэ, толашышэ - влак.
5. Потыр
6. Васлий
7. Туныктышо.
-8 Погынымаш вуйлаты ш э—тунэмшэ рвэзэ.
9. Тунэмшэ рвэзэ—ӱдыр - влак (10-15 1 йыш).

10. йк тунэмшэ.
11. Ик рвэзэ.

1 К Ы Д  Э Ж.

И ал ш к ол  пӧрт. Ӱ стэл, пӱкэн . П о р т  - влак, клас покш элнэ доск а  ш ога. Пырды  
ж ы ш тэ тӱр лӧ сӱ р эт , л о зу н г  - влак, час кэчат. Класы ш тэ Йыван ыш кэтак вэлэ. Ы ш кэ 
сэм ьш ж э Д у н эм за "  п о ч эл а -м у т ы м  л у д эш .

1 К О Н Ч Ы М А Ш .

Йыван: Щабдар Осыпын почв- влакым тунэмаш ӱлсэш. („Тунэм- 
ламутшо, Тидэ почэла мут рвэзэ- за“ почэла-мутым лудэш ).

13-шо к о н ч ы м а ш

(К ачы рий, М арйа, О льоксандр  пурат. 
Чы ланат сум ка д эн  улы т. Й ы ван л уд-  
мым парна).

Качырий: Йыван, т ы й  п э л  й ӱ -  
дымак толынат ала мо? Школыш 
эрэ эн ончыч толатнс.

Йыван: Мый малэн кыньэламат, 
школыш курждэ ом чытэ. Мӧҥ- 
гыштб шуко шогэм гын, чонлан 
каньысырын вэлэ чучэш.

Ольоксандр: Тудо ударник вэт, 
школыш эрэ эр толэш.

Марйа: Укэ тудо „начальник'4 
вэт. Школыш кӧ йандар, ко лав-
ран толэшт, удым эскэрэн шога.

Йыван: Школыш ик тунэмшат 
лавран кыд - йол, лавран тувыр 
дэн коштман огыл. Чыланат пшн- 
чэда вэт: лавра мэмнан ту шманна.

Ольоксандр: Э-э-эй санкомул- 
маш. Тогда чистотам чот набдьу- 
дайаш вэрэштэш.

Качырий: Айста арулык 
кучэдалаш чот пижына,

Чыланат: Айста! Айста!

вэрч

Марйа: Ко лавран толэш, тудын 
ушлым чо-от кӱрына. Йбра вэт! 
(Воштылэш).



Йываи: укэ, ӱпым кӱраш ок

лнй. Тока туныктышо „рвэзым 
еайын умландараш кӱлэш" маньэ.

Ольоксандр; мэ, нуыым погы- 
вымашэш вожылтарэна!

гынымашэш вожылтараш, пыр- 
дыж газэтыш возаш кулэш.

Ольоксандр: Пӧтр дэнВаслмй- 
ымат вожылтарыман.

Марйа: Потр дэн Васлий тэҥ- 
гэчэ йӱд маркэ урэмыштэ курш- 

Йыван: Пырдыж газэтыш во- тальыч. Адак тачылан ала кушко
кайаш ойлышт.

Йыван: нуно тунэмаш ӧрканат, 
садлан эрэ кэчым кодат. Школыш 
толыт гынат, эрэ шургэн, молы- 
лан мэшайэн шпнчат.

зэна!

Чыланат: возэна, возэна.

Качырий: кб тунэмаш ӧркана, 
школыш ок кошт—тудымат по-

111 к о н ч ы м а ш .
5 р в э зэ , 3 ӱды р тунэм аш  толы н  

рат, сумкаштым партыш пыштат.

Ольоксандр: Пӧтр дэнэ Вас- 
лийым кычкыралын улыда?

Ик тунэмшэ: Мый Пӧтырым 
кычкыральым да, изажэ „Вас
лий дэк кайэн“ маньэ. Васлийын

,ом шинчэ*пу- акажэ дэч иодымат 
маньэ.

(Йужо рвэзэ кнагам лудэш , 
йужо доскаш воза, ваш-ваш ев- 
мынышт кутырат).

Ольоксандр: ну, навэрнэ нуно 
тачэ школыш адак огыт тол.

(И к р в эзэ  класыш п ура, йолж о п ул -  
в уйы ш  ш ум эш  луман).

Йыван: Уй, уй,йолэтшэ, йолэт- 
шэлум вузык вэлыс. Мий вашкэрак 
лэктын ӱшт. (ик-рвэзэ лэктэш),

Качырий: айста муралтэна.
М ураш  тӱҥ ал эш  чыланат лочэш ы ж э- 

м урат).

IV к о н ч ы м а ш .
Йандар йӱкан кукужо 

Кушто вара муралта? 
Куэрлаштэт огыл мо, куэр- 
лаштэт огыл мо?
Ой муралта, муралта курвлаш- 
тэт, муралта. -

V к о н ч ы м а ш .
(И к р в эзэ  куржы н пура).

Ик рвэзэ: Альэксандр Алэк-
СЭЙЭВИЧ Т0ЛЭИ1.

Тунэмшэ-влак: айста вэрышкы- 
на шинчына.

(Чы ланат кнагам лукты н лудаш  тӱҥ а-  
лы т).

Ик рвэзэ: могай кнага -влакым 
лудаш  пуэн ыльэ гала?

Ольоксандр: Йӧра, йӧра шып 
лий!

И к рвэзэ: Марйа, тачэ тый

йэжурный улат вэт, медан д«- 
скатым от ӱшт?

Марйа: ӱштынам вэлэ ыльыс.
Адак возгалэн шуын улыда?

(Ик р в эзэ  воштыл колта).

Йыван: ит воштыл, шып лий! 
Марйа: удыркалмыланда шӱр- 

гыдам ночко шовыч дэн лупшаш  
кӱлэш. Вара ушда пура.

(Ик р в эзэ  адак, воштыл ^колта).

Йыван: шып лий! *
(И к р вэзэ  йӱкыш лудаш  туҥ ал эш ).

VI к о н ч ы м а ш .

Т уны кты ш о п ура. Р вэзэ-влак  чыланат ю  минут ВЭЛЭ К 0Д Ы Н . Марйа 
*здрастьэ"  маныт. тач э йэжурНЫ Й у л а т  ВЭТ?

Туныктышо: урок тӱҥалаш Школыш кӧ толын е^ыл?



Марйа: тачэ Пбтр дэн Васлий 
толын огытыд. V ■

Ик рвэзэ: Пӧтр дэн Васляй 
эр дэнэ шар-гӱр дэц лого кучаш 
кайат ыльв. Мый нуным кычкы- 
раяььшат „айда тэ тэк коштса* 
вэлэ маньыч.

Качыргй: Тэ огыда шинчэ дыр? 
Пӧтрым изажэ школыш ок колто. 
Нунын дэк Ондроп Павыл чӱч- 
кыдын коштэш. Тудо колхоз гыч 
лукмо, садлан тудо колхозлан 
пэш тушман. Пӧтрын аважымат 
тудак туныктылэш докан. Пбтр- 
жо Васлийым чара.

Йыван: Альэксандр Альэксэйэ- 
вич! Тока вэт партий Рӱдӧ Коми- 
тэтым пунчалмутшым лончы- 
лымо годым „пэш толашышэ, 
туаыктышо мутым колыштдымо

тунэмтпым школ гыч лукташ  
лийэш “ манын ойлэнат ыльэ.

Тунэмшэ-влак: Васлий дэи
Пӧтрым школ гыч лукташ, лук
таш!

Туныктышо; укэ, мэ кызыт 
огына лук. Йыван, Ольоксандр 
эрла Пӧтр дэн Васлийым умыл
тарэн кондыза. Нунын дэн сайын 
ойлэна. Адак Ондроп Павыл нэр- 
гэнат сайын умылэн налза.

Йыван дэн Васлий: Ӧӧра, йбра.
Туныктышо: айста ындэ тунэ

маш тӱҥалына. Могай урок?
Тунэмшэ-влак: лудмаш!
Туныктышо: Качырий лудаш  

тӱҥал.
(Качырий лудаш  тӱҥалэш, модышт кна, 
гаштым ончат).

Ш о в ы ч  в о л а .

II - шо
Тудо пӧртак. Тунэмшэ - влак шинчат, 

Тунэмш э - влакын тӱшка погынымашышт. 
Ӱстэл тӧрыштӧ погынымаш вуйлатышэ, 
пукэныштэ сэркалш з. Туныктышо тунэм  
шэ - влак коклаштэ шинча.

Погынымаш вуйлатышэ: погы- 
пымашым почмылан шотлэм, Он- 
чышаш наша тыгайэ: школышто 
социалист таҥасымаш шарымэ 
нэргэн. Йбра?

Тунэмшэ-влак: Йбра, йбра!
Погынымаш вуйлатышэ: Ти-

дын нэргэн Альэксандр Альэк- 
сэйэвич ойлэн пуа.

Туныктышо: йолташ-влак! Пав- 
риклаштэ, заводлаштэ пашазэ- 
влак пашам таҥасэн ыштат. Сад
лан ышкэ кугу планыштым жап 
ш удэ, ончыч тэмат. Лэнин „со
циалист таҥасымашым кумдан 
шараш кӱлэпГ манын.

Тунэмшэ-влак: Лэнин ойым 
шукташ эрэ йамдэ улына!

Туныктышо: Шинчымашым
налдэ, социализм ыштэн мош- 
тыгно йыҥ лийын огына кэрт. 
Мэмнан школышто сай тупэм-

к ы д э ж
шат, почэш кодшат уло. Чыла- 
лан сай тунэмашлан ваш-ваш  
таҥасымае. Иктэ-вэсым поктэн 
шуын, почэш кодшо-влаклан пол- 
шыман. Рӱдӧ пионьэр бӱро Сэ 
вэт Ушэм кумдыкэш сай пионь
эр отрӓд школлан ташанымашым 
эртара. Тунэммэ пашам, пионьэр 
отрӓд пашам сай шындышэ- 
влаклан прэмий лийэш. Мэмнан 
школланат, кажнэ пионьэр, ту- 
нэмшылан таҥасэн тунэмаш пиж
ман.

Марйа: мый школыш кэчэ ко- 
дыдэ кошташ, сай тунэмаш, ыш
кэ мым йандар кучаш тӱҥалам. 
Тыгак ышташ Васлийым ӱжам.

Васлий: Марйан ой дэн кэд- 
шэм. Эшэ „Пионьэр йӱк* журнал 
налаш лийам.

(Ольоксандр, Качырий, Марйа, Пӧтр, 
Йыван ала мом пэш кутырат).

Погынымаш вуйлатышэ: Туш
то шып линза.

Йыван: (кыньэл шогалэшат) 
Мыланэм мутым ду.

П. вуйлатышэ: Ойло.



Йыван: Мэ 1\*шэ групышто 
тунэмшэ-влак Ш-шо групым со
циалист таҥасымашкэ" ӱжына. 
Мэ тыгай паша-влакым ышташ 
лийына: кэчэ йыда школыш
кошташ, сай тунэмаш, ышкэнам 
сай кучаш, класым йандар ку
чаш, каныш жап годым мурым, 
модышым эртараш.

Марйа: эшэ чылалан „Пионьэр 
йӱк“ журналым налаш.

П. Вуйлатышэ: Ш-шо груп кэл- 
шэда мо?

Тӱш&а йӱк. Кэлшэна, кэлшэна!

Васлий: мыйын шотышто Кук
шо - корэм школышто тунэмшэ- 
влакым социалист таҥасымашкэ 
ӱжаш  кӱлэш. Договорым учком 
ы штыка.

П. вуйлатышэ: ко кузэ шона?

Ик рвэзэ: Васлийын ойжо дэн 
кэящаш.

П. вуйлатышэ: ко Васлийын 
ойжо д эн кэлша, кидым нӧлталза!

(Тунэмшэ - влак чыланат кидым нолтат),

Пӧтр: мыланэм мутым пуза!
П. вуйлатышэ: ойло.
Пӧтр: йолташ - влак! Мый шко

лышто тӱрлӧ йоҥылыш пашам 
ыштэнам. Ындэ ышкэ кӱлдымаш 
пащамын осалжым умылэн на- 
льым. Партий Рӱдӧ Комитэтым 
школ нэргэн лукмо пунчалмут- 
шымат шгылэнам. Тока мый ава- 
мын ойжо вэрчын шуко кэчым 
кодышым. Авалжым кулак ондроп 
Павыл туныктэн. Ындэ кэч могай 
кӱлэш пашалан большэ викла пи
жам, кулак ой ваштарэшэ чот 
кучэдалаш тӱҥалам. Тачэ качгыч 
мый ышкэмым ударниклан шот- 
лэм.Школ пашам у сэмын ышташ. 
у  корно дэн колташ болыпэвякла 
пижам. Шинчымаш налаш эрэ 
йамдэ у  лам!

(Чыланат Интэрнационалым мураг, Пи- 
оньэр-вл ак  сальутым пуат).

Шовыч вола.



Комсомолын ӱшанлэ алмашьшз.
Тачэ урок пытымэ дэч ончычак пионьэр отрӓд вожатый 

Йыван тольо. Туныктышо-влаклан дэч урок пытымӧҥгӧ чыла ту- 
нэмшым кодаш кӱштыш.

Урок-влак пытымӧҥгӧ чыла тунэмшэ 1У-шэ труп тунэм
мэ класыш погынышт. Кутырат, воштылыт— ик манаш мӱкшла 
рӱжгат.

— Вожатыйна туныктышо дэк кайэн. 'Тудын толмэш айс
та ик мурым муралтэна— 2-шо звэна вожатый Начи маньэ. Ту- 
до кэч кунамат мураш, модаш муын тучэш.

— Могайым?
— „Мэ улына пионьэрым“—Кори кычкыра.
— Айста—тӱшкан кычкырат.

„Мэ улына пионьэр
Совэт-власын йочажэ
Тӱньа шэмэр калыкын
Комунистын игыжэ*— класыштэ шэргылтэш.

— Комунист игэ-влак, пашазэ калыкын пашажым шукташ 
йамдэ лийза!— ала мо гутлаштэ класыш пурэн шогалшэ Йывав 
шыргыжалын пэҥгыдын пэлэштыш.



—  Эрэ йамдэ улына!— пионьэр-влак чыланат кыньэл шо- 
галын, сальутым пуэн, рӱж кычкыральыч. Йандар йӱкышт дэн 
окна йанда чытралтэ.

— Рвэзэ-влак, кызытэш мурымашым чарныза. Кызыт ик 
кугу паша нэргэн ойлэн налына, вара муралтэнат модынат 
кэртына.

„Мом гын?“— чыланат шонэн, пылышым шогалтэн Йыва- 
нын ойлымыжым колышташ тӱҥальыч.

—  Кӧ тэҥгэчэ „Рвэзэ комунар* альэ „Марий комун“ га
зэтым лудын?— Йыван йодо.

—  Мый— Кори кидым нӧлтальэ.
—  Мыйат— Начи маньэ.
—  Мыйат...
—  Мыйат...
—  Мыйат...
— Тыгэ иктаж 20 йоча кидым нӧлтальыч.
— Тыгэжэ пэш сай. Тушто мо нэргэн возымо? адак Йы- 

ван йодо.
— Утларакшэ марий комсомол зайом нэргэн—
Кори пэлэштыш.
— Ко шинча: мо тугай марий комсомол зайом?
— Марий комсомол зайом— „Вичийашлыкын нылымышэ 

шуктымо ий“ зайом шараш полшышо зайом. Тудым комсо- 
молэс, пионьэр-влак, молат налын кэртыт—Вэрук кыньэл шо- 
галын кутырэн пуыш.

— Чын, марий комсомол зайомым моло зайом сэмын ужа- 
лаш, надаш ок лий. Тудо—обӓзатэльство шот. Мыньар тэнтэ- 
аш марий комсомол зайомым налат, тунарашым „Вичийаш
лыкын нылымышэ шуктымо ий зайомым “ ужалман. Комсомо- 
лэс, моло кугу йыҥ-влаклан комсомол зайом облигацым ыш- 
кэт-ышкэт налман, пионьэр отрад, школ т)'шкан налын кэр^ 
тэш—Йыван ойла.

—  Вара зайомжо мыньар тэнтэаш уло?—Тайс йодо.
— Комсомол зайом чылажэ 900 тӱжэм тэнтэашым лук

мо. Молан?— Тынар тэнтэлан Облас мучко зайом шарэн шук
тымо огыл. Зайом облигацэ чылажэ кум^тӱрлӧ уло: 30 тэҥ- 
гэаш, 50 тэнтэаш, 100 тэнтэаш—манын Йыван комсомол йа
чэйкэ гыч кондышо йошкар тӱсан, Лэнин сӱрэтан комсомол 
зайом облигацым ончыктыш. Вара кум облигацым клас кум-

2* П ионьэр Й ӱк .
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дыкэш ончыкташ колтыш. Йоча-влак ончэн пытармӧҥгӧ адак 
кутыраш тӱҥальэ.

—  30 тэнтэаш облигацым налат гын, „Вичийашлыкын
4-шэ шуктымо ий“ зайом облигацым кумло тэнтэм 1-шэ Дэ- 
кабрлан ужалэн пытараш, 50 тэнтэашым— 15-шэ Дэкабр маркэ, 
100 тэнтэашым 1-шэ Йанвар маркэ ужалэн пытараш срок ыштымэ.

— Ужалэн от пытарэ гын, ышкэ оксам тӱлэт!— Ондри 
маньэ.

— Йоҥылыш лийат. Срокышто ужалэн шуктэт гын, ты- 
йын облигацэт модышыш пура, от шукто гын, кунар ужал- 
мэтлан оксам, кодшо облигацымат мӧҥгэш пуэт.

30 тэнтэаш облигацэ-влаклан модыш 15-шэ дэкабрштэ 
лийэш; 200 тэнтэаш модыш— 1, шӱдӧ тэнтэаш— 2, 50 тэҥ- 
гэаш— 15, 25 тэнтэаш— 35 да 10 тэнтэаш—75.

50 тэнтэаш зайом облигацын модышыжо 1-шэ Йанварыш- 
тэ лийэш. 200 тэнтэаш—2 модыш, 100 тэнтэаш— 4 модыш, 50 
тэнтэаш—20, 25 тэнтэаш—35, 10 тэнтэаш— 100 модыш лийэш.

100 тэнтэаш облигацын 15-шо Йанварыштэ: 500 тэҥ.—  
1, 200 тэнтэаш—2, 100 тэнтэаш—4, 50 тэнтэаш— 15, 25 тэҥ- 
гэаш—40, 10 тэҥ.— 100 модыш лийэш.

—  500 тэҥгэжым гына модын налашэт!—Кори пэлэштыш.
— Чыланат „шу-у“воштыл колтышт.
— Зайом шараш пижат гын, налатат—Йыван пэлэштыш.
—  Молан тидэ зайомым лукмо маньыч Сайын ыжым 

умло—Типе йодо.
—  Ну, рвэзэ-влак, кӧ сайын шинча, -ойлыза-йа!
—  Альэ маркэ Марий Обласыштэ 900 тӱжэм тэнтэаш  

облигацэ калык коклаш шарэн шуктымо огыл. Садлан 900 
тӱжэм тэнтэаш марий комсомол зайомым лукмо,— Кори кы- 
ньэл шогалын каласыш.

—  Молодэе улат, Кори! кушэч тынар шинчэт?— Йыван 
маньэ.

—  Мый газэтым эрэ лудам—Кори ваштарэшыжэ ойлыш.
—  Кӧ эшэ йодэш, йодса.
—  Вара зайомжым чылаланат ужалаш лийэш мо?—Начи 

маньэ.
—  Йаллаштэ кӧ зайомым налын огыл, чылаланат ужалэн 

кэртыда. Колхозник-влак коллэктивнэ подпиекым ыштэныт 
гын, нунылан ужалаш ок лий. Туныктышо-влак тэвэ тушкан
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эдодписайэныт, нунылан тэ школышто ужалэн огыда кэрт. 
Мӧнтыштышт ышкэ кумыл дэн налыт гын, ужалэн кэртыда. 
Ыҥлышда?

—  Зайомжым мо шот дэн шараш?—Сэмон йодо.
—  Йалыштыда порт йыда умылтарэн кошташ вэрэштэш, 

ышкэт огыда кэрт гын, комсомольэс-влак дэн, коктын-кумы- 
тын коштса. Адак выигрыщный таблицым налын кажнэ йы- 
ҥын модын налмыжым тэргыза!— Йыван умылтарыш.

— Мэ 1-шэ звэна да 1У-шэ тӱшкаштэ тунэмшэ-влак 250 
тэнтэаш зайомым налына. Мыйак кок 30 тэнтэаш комсомол 
зайом облигацым налам, молымат ӱжына—Кори маньэ.

— Мэ 3-шо группо да 2-шо звэна дэн 200 тэнтэаш об
лигацым налына!—Начи маньэ.

—  Мэ кокымышо груп— 150 тэнтэашым—Сэмон кычкы
ральэ.

— Мэ 1 -сэ  тӱска ыскэнан окса дэн коло тэнтэасым 
яалына— изи Ваньу ойла.

— Нинэ ой-влак дэн кэлшэда?—Йыван йодо.
—  Кэлшэна-а—йоча-влак кычкыральыч.
— Мый ик тэнтэашымат ом ужалэ, тэ айда тэк ужалы- 

да! Порт йыда кошташ кӱчызӧ омыл— Ондри ойла. Чыланат 
тудым ончал колтышт.

—  Налат огыт.. Айда тэк кулак мурым муро. Чыла ача- 
так ойлэн чай, колхозланат тудо тушман. Рвэзэ-влак! мэ на
лына вэт! —Кори маньэ.

— Налына!— йоча-влак кычкырат. Вара Йыван пионьэр, 
тунэмшэ-влаклан зайом облигацым пуэда.

— Айста ындэ тӱгӧ лэктын *зиш модына— Начи маньэ.
— Айста! Айста! чыланат куржын лэктыч. Вара Йыван 

„йошкаргэ дэн ошо-влак“ модышым ончыктыш. Модын пы- 
тармӧҥгӧ:„пионьэр-влак, зайом шараш йамдэ лийза!“— Йыван 
маньэ. „Эрэ йамдэ улына!“ манын пионьэр-влак мӧҥгышт ка- 
йышт.

❖ *
*

— Кори мӧҥгыжӧ мийэн пурыш. Вигак сҥавалнэ ала мом 
кычалаш тӱҥальэ.

— Мом шэҥат? Альэ кочкынат шуктэн от.. . вигак кна^ 
там кучынэт ужат?—аважэ пэлэштыш.
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— Кочмо гала, зайомым шараш кулэш.. Йалыштына чы~ 
лажак облигацышт модын налмэ нэргэн огыт шинчэ. Мьш 
чыла модышын (выигрышын) таблицым погэнам. Тэвэ чы- 
ла-чыла уло.

— Пӧртышкӧ Корийын ачажэ пурыш. Аважэ кочкаш по- 
гыш. Вара кочкаш тӱҥальыч.

— Ачий, мый тачэ 60 тэнтэаш зайомым ужалаш цальым..
— Ужалэнжэ кэртат?— ачажэ йодо.
— Кунам ом кэрт. Тидланак вэт пионьэр улам. Тэвэ ик

таж 10 тэнтэашым тый налат...
—  Мыйын улыс...
—  Эргычлан вэрчын....
— Колхозыштат пуэн улыт да... аважэ пэлэшта.
— Эшэ налыда. Вэт зайом оксажэ 5 ийаш планым 4  

ийыштэ шукташ кайа. Тидэ 10 тэнтэ дэн колкоз-влаклан ма- 
шиным шуко лукташ полшэда. Кутло тэнтэаш облигацым; 
ужалэн пытарэм гын, ала иктаж 25 тэнтэм модын налам. Тый 
10 тэнтэаш облигацэ дэн налат.

—  Ну, йора, налам/ Оксамат лачак уло.
— Вот йӧрыш. Мый Сэмон кугызай дэк куржам. Чийэн,. 

лэктын куржо.
— Эй рвэзат, сайын кочкын шинчымыжат укэ-с. Урокыш 

тунэмэш, зайом дэн куршталэш—Корин аважэ пэлэштыш.
— Талэ йоча тудым ончэн кумыл нӧлталтэш. Кугу ли

йэш гын, мэмнан гай ок лий. Йӧршэш вэсэ— у йэҥ кушкэш 
— Корин ачажэ маньэ.

Кори мӧҥгӧ гычшэ лэктат, колхозышто шогыдъшо Сэмов 
кугыза дэкэ мийэн пурыш.

- — Кутырэда?
-— Пэш кутырэна.
— Сэмон кугызай, мый тый дэкэт толынам. Тыйын за

йом облигацэ-влакэт шуко уло вэт?— Кори йодо.
—  Улашыжэ уло да, толкыжо шагал. Модын налмашат 

укэ, оксам локтылын гына налынам. Садланак пытартыш за
йомым налмаш укэ-с.

. — Иктаж кана провэрайэнат, укэ?
— Шукэртак сэльсовэтыш мийэн ончэнам ыльат, тулэчг 

вара укэ.
— Укэ гын кондо, мый ончэм—Кори маньэ.



Сэмон кугыза облигацым оҥавач волтэн, Корилан ку- 
чыктыш.

— Сэмон кугызай, тый 25 тэҥгэаш облигацэтлан 7-шэ 
тиражыштак модын налынат.

—  Кунарэ?
— Витдэ тэҥтэм.
— Кай!
— Кай огыл, чынак.
— Оксажым кӧ пуа?
— Эрлак сэльсовэтыш кайэн 75 тэҥгэм налын кэртат.—  

Витлыжэ— модыш, 25 тэҥгэжэ облигацэтлан,—Кори ойла.
— Кугызай, ындэ зайомым налат? Вэт тидэ зайом дэн 

кунам гынат модын налат. Адак кугу паврик-завод ышташат 
полшэт, иктаж кумло тэҥгэашым налат вэт?

— Коло тэҥгэашым налам, оксажым эрла пуэм, йӧра?— 
Сэмон кугыза маньэ.

— Йӧра, эрла толам, кызытэш чэвэрын—Кори вэс пӧр- 
тыш лэктын кайыш.

Тыгэ кум кэчэ коклаштэ Кори 60 тэҥгэаш зайомым 
ужалэн, моло йолташыжланат полшыш. Тудын звэнажэ, 1У-шэ 
груп—вич кэчэ коклаштэ 250 тэҥгэаш зайомым ужалышт. На
чин, Вэрукын звэнажат арньа гыч ышкэ мутыштым шуктышт.

Чын нунылан йӧсыжат логалын. Йужо вэрэ нуным вур- 
сэнат луктыныт. Уланжэ тӱрлӧ сэмын мыскылэныт. Тугэ гы-



нат, нуно шэҥгэк чакнэн огытыл, комсомол вуйлатымэ дэш
тыгай кугу сэҥымашым ыштэныт*

* **
Ик кана школыш район комсомол комитэт гыч пионьэр 

бӱро вуйлатышэ тольо. Тудын дэн пырльа вожатый Йьгоан7, 
сэльсовэт гыч ик йэнг тольычат, йоча-влакым погаш кӱштышт.

Токасэ сэмынак йоча-влак 1У-шэ груп класыш погынышт.. 
Шып шинчат.

— Йолташ-влак! Тэндан пионьэр отрад дэн школ зайом 
шарымаштэ мэмнан районлан пэрвой вэрым налыныт. Садлан* 
райисполком дэн райкомол тэндан отрӓд дэн школлан йошкар 
гистэ, финударник-влакым: Удалов Корийым—20 тэнтэ окса, 
Вэсэлова Начийым—15 тэнтэ, Смэлова Вэрукым—10 тэнтэ дэн,, 
эдак Йыван вожатыйдам пашам4 моштэн ыштымыжлан—25 
тэнтэ окса дэн пӧлӧклаш ыштэныт. Наза, пӧлӧкдам кучызаК

— Тидэ йошкар тистым налын, мэмнан отрад ончыкы- 
жат пашам болынэвикла ышташ тӱҥалэш!—Кори тистым нальэ,

— Комсомолын—ӱшанлэ алмаштышышт-влак зайом ша
раш йамдэ лийза!—райбӱро вуйлатышэ маньэ.

— Эрэ йамдэ улына!—класыштэ ваштарэшыжэ шэргылтэ



Рушла гын 3. Йаковлэва кусарэн.

ПОЛИТИКЫМ САЙ ТУНЭМЗА!
1-шэ пионьэр (шӱлэшт-шӱлэшт 

куржын пура. Ӱпшӧ шала, галстук- 
шо ӧрдыш кайэн) Мыйым кучы- 
за, пидса! Нигушкат ида колто!

2-шо пионьэр (руалтэн куча) 
мо лийынат? Шот дэн ойло.

1-шэ пионьэр: тый вуй йы рэт. 
сайрак шоналтэ йа... Тэҥтэчэ па- 
зарыш мийышым. Ышкэ шинчам 
дэнак узкым вэт... Пазарыш калык 
цэш шуко толын. Ик тэрыштэ 
парэнтэ, вэс тэрыштэ—шыл; кӧр- 
шӧклаштэ—ӱ, торык, муно, ковы- 
шта. Ай, вуйэмат коршта.

2-шо пиӧньэр—мый ом ыҥлэ 
тый молан ӧрынат?

1-шэ пноньэр. Мый дэчэм ойыр- 
ло! Караул, спэкульант-влак! кыч- 
кырэн, милиционьэр дэк куржам-

2-шо пионьэр: ну, вуйат...
1-шэ пионьэр: чытэ, ойлаш эры- 

кым пу. Кэчывалым, шинча орак 
оталкалатыс, мо томаша. Тидэ мо 
шот—ойлэм. Милиционьэр йӱкын 
воштыл колтыш. Мо томаша? Ми
ли ционьэрын ушыжо кайэн ужат?

Пикшла вэсэ дэк шикшалтым.
Тыгэ, тыгэ эшэ тугэ...
Тый газэтыштэ лудынат? тудо 

пэлэштыш. Умбакыжэ колышташ 
дж ы м тӱшал.

2-шо пионьэр -Т ы гэж э тыгэ да...
1-шэ пионьэр (удэтлэн) тыгак. 

Кумышо милиционьэр мыйын шин- 
чашкэм ончальат „эшэ пионьэр 
улат!“ гына маньэ. Чылаштынат 
ушышт кайэн мо? Альэ... Альэ...

2-шо пионьэр: Альэ...

1-шэ пионьэр: альэ ышкэмын 
ушэм кайэн. Йолташ, мыйым чот 
кучо. Укэ гын, иктажым сисыртэм.

2-шо пионьэр-эй пуста вуй. 
Рвэзэ-влак! Палыза йа: газэтыш 
мом возымо улмаш? Милиционьэр 
газэтыштэ мо нэргэн лудаш ойым 
пуэн.

(Зал гыч йоча-влак вашмутым 
пуат).

2-шо пионьэр: Тудлан ВКП(б) 
Рӱдӧ комитэтын пунчалмутшым 
айста ушэштарэна.

1-шэ пионьэр: шойыштат, шой- 
ыштат. Мый уштымо улам гынат, 
изиш шинчэм вэт. Чын пионьэрла 
кэчэ йыда, чӱчкыдынракынат га- 
зэтым лудам. „Пионьэрская прав
дам" “Рвэзэ комунарым", „Пионьэр 
йӱкым“, „Правдым“ чыла иктэш, 
альэ посна арньа йыда лудам.

2-шо пионьэр: ормаш! Чынжы- 
мак ушыжо кайэн аман? Кэч изиш- 
лан чарнэм ыльэ. Ок кӱлым кук- 
та.

1-шэ пионьэр—ышкэ куктэт. 
Мый школышто тунэмам. Политик 
тунэммэ кружокыш коштам. Мом 
йодат, тудым шинчэм. Уло тӱньа- 
сэ илыш нэргэн чыла каласэм. 
Тугэ гынат, вашкэ мондэм. Иктаж 
мом лугенам гын, занятым, мк- 
таж вич кана кодэнам. Ни- 
мат огыл.

2-шо пионьэр—кэч ик минут- 
лан шып лий! Айста рвэзэ влак 
тидэ шойачым туныктэна. Чын 
шинчымашнам ончыктэна, кокла
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гыч тэндан шинчымашдамат тэр- 
гэна. Мый йодышташ тӱҥалам. 
Ваштарэшэм кӱчык вашмутым пуза 
йӧра? (тӱрлӧ политик йодмаш-вла- 
кым пуэда, йоча-влак вашмутым 
пуэдат, вашмут пуэдымашкэ йоча- 
влакым шуко ушаш тыршыза. 
Йодмаш-влакым туныктышо, вожа
тый дэц пырльа ончыч возэн йам- 
дылза).

1-шэ пионьэр: Мо шотан оҥай! 
Кушэч чыла тидым палэда, чыла 
ышкэак палэн налын улыда?

2-шо пионьэр: мэ газэтым лу-  
дына, садлан чыла шинчэна. Ты- 
ланэтат газэтым лудман, вара 
уш эт ок кай. Кб газэтым ок луд, 
тудо нимат ок шинчэ. Чылан газэ- * 
тым лудса.

ОҤАЙ ТУНЫКТЫШО.
Мыйым палыза

Мэмнан у туныктышына пэрэ- 
мэн годым класыш пурышат тыгэ 
возэн шындыш:

з х  з— 7 + 2 - 6+ 3=
1 +  2 = 4 —1 = 1 7 -1 4 =

27—2 6 = 8 -7= 7 -  6 =
7Х 2= 1 0 + 4 = 2 0 - 6=

3 X 5 = 150: 30=
1 5 : 5 =
4 + 5 =
4 X 6 =

18 : 6=

— Мыйын лӱмэм, ачам лӱм, па
мильэм тыгайэ. Ыҥылышта?—т у 
ныктышо маньэ.

—  Нымат ыжна Ы ҥлэ!— чыланат 
кычкырална!

—  Тунарак Ыҥылаш ок лий мо? 
Икымышэ мэҥгэ— мыйын лӱмэм, 
кокымышо мэҥгэ—ачамын лӱмжӧ, 
кумышо мэҥгэ— мыйын памильэм. 
Задачым ыштыза, вара ыҥылэда. 
Огыда ыҥыло гын, мый полшэм. 
Ну, кумытын доска дэк лэкса йа!

Чыланат воштыл колтышна. Альэ 
маркэ доска дэк иканаштэ ку
мытын лэктын тунэмын огынал, эрэ

ышкэт-ышкэт вэлэ лэктына ыльэ. 
Микуш, Вайсук, Сэргэ доска дэк  
лэктын, ышкэ задачэ мэнтышт дэк  
шогальыч. Пор падрашым кумытэ 
катэн, задачым пэш пис.ын ыштэн 
шуктышт.

— Чыла йамдэ?— туныктышо йо
д о .— Ындэ задачэ-влакым уштын, 
отвэтыштым кодыза.

— Тыгэ?
—  Тыгэ. Т идэ—

мыйын ачамын
лӱмэм, лӱмжӧ, памильэм.

9 9 9
3 3 3
1 1 1

14 14 14
15 15

3 3.
9
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— Лудын кэртыда? Укэ? Ну пэр- 

вой каналан мый полшэм.
Туныктышо адак доска дэк ми- 

йышат, тыгэ кок корным возэн  
шындыш: 

а б в г д е ж з и . . .  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .



— А!... Чылан кычкырал колтыш- 
на. Кычкыралмына дэн омсат почыл
то . А-а1.— ындэ чыла палэ. Тыйын 
лӱмэт...

Тидэ жапыштэ звонок лийэ. Ту
нэмаш шична.

Урокышто.

Урокышто туныктышо доскаш  
тыгэ  возэн шындыш.

3X 37=
6 X 3 7 =
9X 37=

12X 37=
15X 37=
1 8 X 3 7 *
21X 37=
24X 37=
2 7 X 3 7 =

Йоча-влак, тэвэ тыланда задачэ. 
«лак, кӧ ончыч ыштэн шукта, туд- 
лан ик фокусым туныктэм.

Йоча-влак чыланат задачэ-вла- 
кым ышташ тӱҥальыч, кажныжэ эн 
"Ончыч пытарнэжэ.

Вайсук пэш вашка. Т удо йыл- 
мым луктын, парт ӱмбак оҥж о  
,дэн возын, уло вий дэн пэш шотла 

37
_хз

— Кум кана шымыт коло иктэ. 
И к т ы м  возэм, коктыт—ушышто. 
Кум кана кумыт—индэш э, да ку- 
лш т—латиктэ.

37
ХЗ
111

Качыри задачым кузэ ышта—  
ӓнонэн шэҥгэкшэ ончальэ. Качыри 
элшинчажым кумалтэн доскаш онча. 
Тудо возашат тӱҥалын огыл..

— Ончылтэм!—Вайсук куаныш. 
Адак пэра дэн удыркалаш, йышт 
шотлаш тӱҥальэ:

37
Х6

Куд кана шымыт—ныллэ кокыт. 
Кокыт возэм, нылыт ушышто. К уд  
кана кумыт латкандашэ, да кудыт 
= 22 .

37
Х6
222

Индэш кана шымыт—63. Кумыт 
возэм, кудыт ушышто. Индэш ка
на кумыт коло шымыт, да кудыт 
=33 .

—  Иван Иванович! мый пытар- 
шым— кэнэта Качыри пэлэштыш.

— Вайсук ӧрмыж дэн тӧрштал- 
тэн колтыш. Йыр-ваш ончальэ. Ка- 
чырин парт ӱмбалныжэ йандар  
тэтрадь кийа.

—  Укэ ыштэн огыл, щутитла 
дыр?— тудо шоналтыш.

Качыри доска дэк мийышат 
отвэт-влакым возэн шындыш. 

3X37=111  
6X 37=222  
9X 37=333  

12X 37=444  
15X 37=555  
18X 37=666  
21X 37=777  
24X 37=888  
27X 37=999

—  М олодэтс улат— Иван Ивано
вич маньэ. Кузэ ыштэнат? йодо.

— Качырин ойлаш тӱҥалшашы- 
жэ годым звонок лий.

— Качыри задачэ-влакым кузэ  
ыштэн палыза, вэс урокышто йо
дам, Качырилан ик фокусым он- 
чыктэм Иван Иванович маньэ.



Пӧтр Пойдут.

т о ш т о  школ.
I

Занӓтьэ тӱҥальэ. Мишан дэнэ ик партыштэ йыгырэ шинчэ- 
на. Альэксандра Афанасьйэвна урокым йодышташ тӱҥальэ.

— Миша Йупров, урокэтым каласэ—шоктыш.
— Сэнокос.
— Тугэ. Каласэ.
Миша ойлаш тЗ^ҥальэ. Урокшо рушла возымо гынат, ту- 

ныктышо марийат, марла ойлэна.
— „Ик эрдэнэ Кольа ачашт авашт шудо ышташ кай- 

аш тарванат. Кольажат нунын пэлэн... Кайат. Олыкыш шуыт.. 
Кольа эҥэр дэк корэмыш кол кучаш кайа...

— Молан йалт кнагаштэ возымо гай от ойло. Шич* 
А. А. кычкырал колтыш.

— Мо кызыт шудо солымо жап огыл да... мый эркыра* 
кын пэлэштышым.

— Шып!—А. А. уло кэртмыжэ дэн кычкыральэ.
Вара вэс рвэзэ-влакым йодышташ тӱҥальэ. Моло чыла

нат урокым каласышна.

II

Каныш жап годым класыштэ куршталына. Ик пырдыжы- 
штэ кугыжан сӱрэтым ӱлыкырак сакымэ. Миша мыйым шу
кал колтыш. Мый кугыжан сӱрэтыш мийэн эҥэртышым. Ку
гыжан сӱрэт кушкэдалтын ӱлкӧ волэн возо. Павыл (торговой- 
ын эргыжэ) А. А-лан каласаш куржо.

Ал. Аф. шыдын, тура ончэн толэш.
— „Тачэ логалэ-эш!“— шумна шижын. Чынак А. А. пэрвой 

Мишам руалтыш. Ӱпшӧ кӱчык, сандэнэ пылышыжым пэш чот 
кӱрэш.

— Ай-й... Ай!.. Мый огыл вэт!.. Ай!..—Миша кычкыра.
—  А-а, тый огы-ыл?.. Тыгэ тыйым туныкташ кӱлэш* 

шоктыш. Иктажэ кок кана вуй воктэнжэ совыш.
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Мыйэ утлаш манын кайаш гына тӱҥальым... руалтэн ку- 
чыш вэт. Мыйын ӱпэм кужу. Кок кидшэ дэнэ, шорык мэжыш 
кэчалтмыла, мыйын „клопышкэм" (ӱпышкэм) кыртмэн кз- 
чалтат „лыз-лоз, лыз-лоз" кок могырыш мыйым шупшкэдаш 
тӱҥальэ.

—Ыйэ-э... Итэ, Ал. Афа- 
насьэвна, итэ!.. Айэ-э!..— 
мый кычкырэм.

— А-а, итэ мо?..
— Огым, товатат огым!..

—ойлаш точэм. Мланэм 
ойго... Вуй „чыдэ - чодом 
вэлэ чучэш... Моло йоча- 
влаклан сӧралэ... Воштыл 
вэлэ шогат. Пыкшэ рӱзы- 
мым чарныш.

Мишан дэнэ коктын ик 
угылыш йымэн шогалын 
улынат, ньуслэн шогэна.
Миша тарай гай йошкар- 
гышэ пылышыжым нийалт- 
кала, мый вуйэм нийалка- 
лэм. Вуй коваштэм тӱкалта- 
шат ок лий, пэш коршта. Ӱпэм кучэн шупшыл ончышымат,. 
парньа ора кӱжгыт нарэ лэктэ.

— „На мэста!"—шоктыш,
Тунэмшэ-влак чыланат классыш пурэн, вэрышкышт, парт 

коклаш шинчыч. Мэмнан шинчаш тӱҥалмына годым А.А. Ми
шан дэнэ когыньам руалтэн кучышат, коҥга лукыш нынгайэн:

— „На колени!“—пэлэштыш.—Вэс кана кугыжан сӱрэтым 
огыда кушкэт!—умбакыжэ йэшарыш. V

Конта воктэн пул вуй дэн сукэн „на колени" шична. 
Изиш лиймэкэ кок изи мэшакэш пурсам оптэн кондышат,
А. А. мэмнан пулвуй йымакэ пыштыш. Ышкэ моло тунэмшэ- 
влакым туныкташ тӱҥальэ. Иктажэ пэл шагат нарэ шинчышнат, 
пулвуйланна чучаш тӱҥальэ. Пэш коршта. Мэат йол ӱмбзкы- 
на шична.



" —Э-э... тэ кузэ шынчэда?... Тыгэ ок лий!-А. А. ужат, пэ- 
лэштыш.—Пулвуй дэнэ шинчаш кӱлэш! Адак пулвуй дэнак 
шична.

Мыйын пулвуй йымалсэ пурса мэшакыштэм парньа п)'- 
рымо гайэ рож уло. Парньам чыкышым, пурсам кочкашлан 
лукнэм, ик парньа дэнэ лукташ ок лий. Кок парньам ӧкымэш 
чыкаш тӧчышэмла мэшакэт „чор-р“ кушкэдлыш, мушкындо 
пурымо гайэ рож лийэ. Пурсат *кыр-гыр-гыр-р-р“ кӱвар-ӱм- 
бал мучко пӧртын кайат. Йогышо пурсатым йоча-влак кӱвар 
5̂ мбач чывыла погэн кочкыт. А.А. кыньэл шогальат, мэмнан 
дэкэ мийаш тӱҥалшыжла пурса пырчэ ӱмбалан йаклэштын, 
кӱвар ӱмбакэ „лоптырдик" волэн шинчэ. Пэш чот сырымыж 
дэнэ, йоча тушка дэч вожылмыж дэнэ тул шол гай йошкар- 
гыш. Вара линьэйкам налын, мыйым вуй воктэн „лоч“ пэрыш... 
линьэйка лош тодылалтэ.

— А-а, тый эшэ ли
ньэйкам туга-аш!..—мый
ым вурса.

—“Альэксандра Афа- 
насьэвна, мый ыжым туго 
вэт... ышкэ тугышыч...— 
мый манам.

— Тыйын вуйэт ту- 
гэн! Пурсам ӱшт!—кыч- 
кырал пэлэштыш. Кухньа 
гыч выньыкым кондэн, 
йогышо пурсам ӱштын, 
мэшакыш оптышым. А.А. 
мэшакым нальэ. Вуйэм 
нийалдышым, пэрымэ ол- 
мышто шур кушкын.

Ну, ындэ йара кӱ- 
вар, ӱмбалан шинчыкта!.. Пулвуй тугак ок коршто!..—сэмынэм 
куанышым.

Укэ... Куанымэм арам лийэ. Пулвуй ӱмбак шындымэ ол- 
мэш мыйым кумык пӱгыртэн шогалтыш. Йолэм йыгырэ ыш- 
тыктыш, кидэм когыньэк ӱлкӧ сакыктыш. Тарваныдэ пэл ша- 
гатым кумык пӱгыргэн шогышым. Шылыжэм „чыдэ-чодо* вэ
лэ чучэш, пэш чот шумын.



Канымаш (пэрэмэн) шуо. Наказаньына пытыш! Пытартыш 
уроклан отьэтс йакын тольо. Мэ чыланат вэрыштына, отъэтс 
йакынын класыш толмыжым вучэн шинчэна.

— Отьэтс йакынлан урокым йамдылэн улыда?—Порпир . 
йодо.

— Иамдылэн улына.—мый маньым.
— Могай молитвам тунэмаш пуэн?—адак йодо.
— „Вэруйу" молитвам.
— Но-о? Мый „да воскрэсньэтым" тунэмынам.—шок- 

тыш.
Тидэ жапыштэ клас омса „кочыри-ик* почылто. Кугу, 

сур пондаш койо. Мэ чыланат „рӱж" шогальнат: „Здраствуй- 
те!“ — пэлэштышна. О. Й. ваштарэшна пӧкэныш шинчын  ̂
молитвам йодышташ тӱҥальэ. Мишан дэн когыньнан молит
ва ойлымо гала, вуй коршта... Йатырым йодыштмэк, мый дэ- 
кэмат шуо.

— Казаков, молитву выучил?— йодо. Мыйат „Выучил"..,., 
маньым.

— Расскажи!—шоктыш. Ойлаш тӱҥальым.
— „Верую во единого отца... творца..." Вуй корштымо 

дэн, лӱдмэм дэн шомакым мондышым...
— Какого отца?— Бога отца!— О. Й. кычкырал пэлэштыш..
— „Верую во единого какого отца... бога отца"...
— Чего болтаешь?
— „Верую... отца... Иже еси на небеси..."— куктэм.
— Садись! —шоктыш. Мишат молитвам сайын каласэн 

ыш кэрт. Урок пытыш. О.Й. мэмнан „Вэруйум" шинчыдым- 
нам А. Аф-лан ойлэн. Сандэнэ мэмнам А.А. „после класс" 
кодыш. Чылан мӧҥгышг кайышт. Мэмнам Мишан дэнэ ко- 
гыньнам кас мартэлан классэш суралэн кодыш. Киндынам по
гэн нальэ.

29 ....



КУЗЭ ТУНЭМЫН УЛЫНА.
Октӓбр дэч ончыч.

(Очэрк)

Пэктубай йал кугу. Тидэ йалыштак чэркэ, частнэ тор
говой, 1 поп, 2 йакын ыльэ. 80 сурт гыч 20 суртан йорло 
ыльыч.

Мэ ныл йоча да ик шонто кугыза ий йэда кӱтым кӱтэн 
улына. Мыйын ача-ава укэ. Нуным омэшатужын ом ул. Могай 
чурийан улыт улмаш, каласэнат ом сэҥэ.

1914 ий гыч тӱҥалын, шужымо ий маркэ кӱтыштӧ кош- 
тым. Кэҥэжым—кӱтыштӧ, тэлым вакш оза дэн илышым. 
Шуко нэлэ, йӧсӧ пэрнэн. Шуко вурсалтым, пэлэ колышаш гай 
кыралтым.

1916 ийштэ, граждан сар дэч ончыч школыш кайаш ушыш 
пурыш. Йодышт коштшо Йашка дэн пырльа каҥашэн нална.

Ик-кана йӱштӧ эрдэнэ Йашка мый дэкэм тольо. Пэл 
сукыр киндым налын. Мыйат ик курикам сырвэ-сорво мыжэр 
кӱсэныш шылтэн пыштышым. Омсам чынтыр дэн руалтыкэн 
окнэ гыч лэктым да, школыш куржна.

Идым шэнтэч, чашма коч да, пэчэ коч каймэ годым, кулак 
Маркан Вӧдырын пийжэ мэмнам поктэн кудалаш пижэ. Вийан 
куржмо дэнэ киндына йомын кодо.

Школыш пурышна. Мэмнан йыр йоча-влак погынэн шога- 
льыч. Нуно чыланат сай чийман улыт. Мэ сырвэ-сорво вэлэ 
улына.

— Кӱчызӧ-влак.
— Лопарь..
— Чэрэмисин — манын игылтыт. Пылышым чывыштат, 

ӧрдыжым мушкындылыт. Чумалыт. Тыгэ шинча вӱд йӧрэ кок 
шагат нарэ туныктышым вучышна.

Туныктышо-влак поп тукым гыч улыт.
Йэкатэрина Ивановна, Алэксандра Йэфимовна, Анна 

Пэтровна—поп ӱдыр туныктышо-влак тольыч. Мэмнам пыкшэ- 
пыкшэ школэш тунэмаш кодышт, огына шорт гын, огыт нал 
ыльэ. Шынча вӱд полшыш.



Кузэ вара тунэмын улына? Эрдэн 9 шагатлан туныктышо 
толэш. Вара ик пӧлэмыш погынэна. Эр молитва лийэш. Клас 
йэда заньӓтьэ тӱҥалэш.

Буквам тунэмына. Молитва лудаш туныкташ Миклай поп 
толэш ыльэ, от умыло гын пылшым кӱрэш. Пулвуй дэн пурса 
ӱмбак, йа пукомльа шӧрнэш сукыкта.

Ик кана тыгай энтэк мыйын ӱмбакэм возо. Шалагин 
Ондрушка шӱртӧ паҥга дэн рэзинан пычалым ыштэн. 
Пурса дэн лӱйэн коштэш ыльэ. Пэш вийан лӱмӧ дэн окна 
йанда „йоҥ!“ шоктэн пудыргыш. Ышкэ шыльэ. Тидэ пашам 
лач мый гына ужым. Рушла ойлэн ом моштат, туныктышым 
умылтарэн ыжым кэрт. Вара молитва лиймэк, кэчэгутлан Анна 
Пэтровна мыйым пурса ӱмбак сукыктэн шындыш. Йоча-влак 
пылышым кӱрыч, чумышт. Йэкатэрина Ивановна тольат. 
вуйэм тупый нийалтыш. Вуй коваштым ораньэк ньыктын 
налэш шонышым. Тылэч вара ик арньа школыш ыжым мий 
3 кэчэ шужэн кийшым. Кузэ от шужо. Кӱчэн йамдылмэ уло 
гын вэлэ мыланэм школыш мийаш лийэш ыльэ.

Эр гыч заньатьэ пытымэш школышто тунэмам. Занӓтьэ 
пытымэк, йодышташ коштам ыльэ. Тыгэ курлка погэн, тунэмаш 
вэрэштэ. Шумат кэчэ дэн рушарньан ик канат тунэмын ом 
ул. Нинэ кэчы чэркэ ончылно кидым шуйэн йодышташ пэш 
йӧнан ыльэ. 3 ий тунэмшаш годым улыжат ик ий чоло вэлэ 
тунэмым.

Граждан сар годым.

Урэмыштэ калык лӱшка... Йорло-влак пасуштоулшо чыла 
каваным почыч. Чыла идымлаштэ пойан-влакын киндыштым 
шнйыт.

Йошкар гвардэйэс - влак мэмнан йалыш толыныт.̂  Мэмнан 
йалысэ рвэзэ-влак йошкар гвардийыш доброволэслан кайаш 
погынэныт. Нунын коклаштэ Красильников Ванька, Гриш, 
Павыл, Тальа улыт. *

Мэ кокымшо дэн кумышо класыштэ тунэмшэ кугурак 
йоча-влак погынэн, урэмыштэ газэтым лудына.

Шумат кэчын занӓтьэ сайын ыш лий. Туныктышо-влак 
йалысэ мурым вэлэ мураш кӱштэн кодышт. Ышк> школыш 
эголын вэлэ кайат ыльэ.

Рушарньан чыла тунэмшэ школыш толшаш. Вард чэркыш



кайшаш улына ыльэ. Эрдэнэ туныктышо толмо дэч ончыч 3-шо 
класыштэ тунэмшэ Вэчэслав мэмнам погэн тыгэ ойлыш.

— Тачэ ола гыч архирэй толэш. Вара школыш пурэн, 
йоча - влак дэч молитвам йодаш тӱҥалэш.

, — Чэркыш огына кай. Архирэйым ваш лийаш огына 
лэк—мый йышарышым.

Тыгэ ойлымэк, кӧ кушэч моштэн, мӧҥган—мӧҥгыш кур
жын пытышна.

Вэчамыт дэнэ йошкар гвардэйэс - влак илат ыльэ. Садлан 
тудо млэчна шуко палэн. „Йошкар гвардэйс - влак Питэр олаш 
кайат" манын мыланна Вэча ойлэн.

Йараҥ вэс могырышто—Колчак, Озан ола гыч мэмнан дэк 
чэхословак кашак толыт“ манмым, адак йошкар гвардийлан 
полшымо нэргэн Вэча дэч палэн налын улына.

Школыш коштмынам чарнэн поп, пойан йоча - влак дэн 
эртак крэдалына. Иошкар гвардийыш ушнэн, сар пашалан 
тӱнэмына. Вэча—мэмнан вуйлатышына.

Ик кастэнэ мэмнан школыш 30 туныктышо погынэн- 
Концэрт лий. Вэча мэмнан шонымым каласэн пуыш.

— Самогонко шотлымо ваштарэш кучэдалаш.
— Армийлан полшаш калыкым ушаш манын мутым лукто-
Тидэ ой почэш 3 йалэш 9 спэктакльым шыдышна,,

армийлан сукарам, выньэрым, йындалым, мэжым, оксам 
погышна.

Тыгэ мэмнан Пэктубай йал йорло йоча отрӓд пашам 
ыштэн.

Граждан сар годым мэмнан йоча отрад изэмэ: 35 йоча 
гыч 5 йоча вэлэ кодо. Мэ вич йоча армийыш кайаш лийна.

Ик-кана йошкар гвардэйс-влак шийаш полшат ыльэ. Кэ~ 
нэта ик йошкар салтак урэм дэн шӱшкэн эртыш. Мыйат 
„очыни погынымашкэ ужыт“ шонышым. Штабыш кайшым.

— Армийыш налыт гын, йбра? Вэчадэн манын куанэн 
ошкылна.

Йошкар гвардий отрад вуйлатышэ мэмнам пала. Пэш 
лишыл йолташ улына. Паша ыштымынам шинча. Тугэ гынат:. 
„Тэ изи улыда. Йалыштэ кучэдалмылдат сита—Армийыш вэс 
ий налына, кызыт ситэна"—манын мэмнам вуйгыч нийалтэв 
ужатэн колтыш.



Осмин Йыван ,

У м о д ы ш .
Пэтыр дэн коктын куржын-куржын школыш мийэн пу- 

рышна.
Кухньышто Корий дэнэ Васлий парэнтым саралтэн шин- 

чат. Нуно тачэ дэжурный улыт, садлан пэш эр толын улыт,
— Тачэ мом шолтэда?—йодна.
— Шыл шӱрым —шодтышт. Изиш лиймэк, Ондроп, Эргуш, 

Йапык толын пурышт. Иошкаргэныт, шӱлэштылыт, Эргушын 
нэршэ тӱрвӧ гоч кэршалдын.

— Эргуш, нэрэт ӱштыл!
— Сорэвнованстэ ӱстылас йарсэт узат. Ударлын курзын 

толна вэт.
Рвэзэ-влаК эркын погынэн шуыч.
— Эй, йолташ-влак, у модыш лэктын, ко моднэжэ, мо

даш толза! Ондроп кычкыра.
— Сай гын, модына, осал гын, огына!
— Тэвэ ужыда! Ондроп кычкыра.
— Ондроп йолташ мом Ондроплана, модына гын моды

на! Модшаш сай гын, эрэ модаш тӱҥална, толза йолташ-влак! 
Кори кычкыра. Мэ чыланат Ондроп йыр погынэн шогална.

I* Пнохмр Й|к.



— Тэвэ тыгэ модына; копашкэм парньадам оптыза! 
Чыланат копашкыжэ парньам оптышна.
— Мый ойым ойлаш тӱҥалам. Чын ойлэм гын, чыланат 

парньадам нӧлталда. Шойыштам гын парньадам огыда тар- 
ватэ. Кӧ нӧлталдэ кодэш, йа ок кӱллан нблталэш, тудлан на- 
казаньэ: йа муралтэн пуаш,йа мыскарам каласаш.

— Ой, чын, тидэ сай модыш. Ну каласкалаш тӱҥал, Он- 
троп йолташ.

— Мый каласэм вэлэ, „лум толын*1!
Мэ чыланат нӧлтална.
- -  Эргуш мом нэрэт?
— Эргуш кодын!
— Эргуш дэч мурым йодына.
— Эргуш муро!
Эргуш мура:

Тэлэ толын, Мэ ударлын,
Тэлэ толын Мэ ударлын
Мамык гайэ лум возылдэн, Тунэммашым нӧлтӧна.
Лум ӱмбачын Його-йэҥым,
Куржын тольым Його-влакым
Мамык лумым лыштыртэн. Самокритик тӧрлата.

— Льыр-льыр-льыр! воштылна, копам кырэна.
— Ондроп, адак ойло.
— У шкал куржэш!
— Йапык, молан нӧлдальыч? Ушкал куржэш мо, вэт ку- 

далэш.
Эй, кийамат, тнтак лийын.
Йапык мыскарам каласа вэт?

—- Каласа!
— Укэ мый мыскарам ом мошто, почэла мутым ойлэм:

Лэнин ойым шуктэна.
Мэ мӱкш сэмын, Апшат гайэ,
Мэ мӱкш сэмын Апшат гайэ
Кажнэ кэчьш Шркшо кӱртньым

рӱжгэка, таптэна,



Мэ рвэзэ, 
Нӧрго рвэзэ 
Лэнин вӱржб

Партий корным 
Палэна мэ, 
Лэнин ойым

улына, ШННЧЭНЙ,
Рвэзэ кӧргӧ 
Вийна дэнэ 
И лы ш  чоҥаш

Эрык элым 
Чоҥэна мэ, 
Лэнин ойым

полшэна. шуктэна!
— Ындэ мыйын копаш парньадам оптыза! мый ойлаш 

тӱҥалам.
Мэ Йапыкын копаш пврньанам оптышна.
— Парэҥгэ чумэдылэш!
— Ха-ха! лоргэна, парэҥгэ чумэдылэш мо, уштымо, 
Нӧлталшэ иктат укэ.
— Йапык, уэш ойло!

Кулак—пролэтарат!
— Ондроп нӧлдальэ.
— Эй, рэзэ-влак, ончыза. Ондроп нӧлдӓлын. Кулак иро- 

лэтариат мо? Кулак-класс тушман. Ай-ой, Ондроп, могай улат.
— Ондроп йолдаш, мом моштэт, тудым ыштэ.
— Мый кушталдэн пуэм.
Мый умша дэн кармонла шоктэм, Онтроп кушта.
— „Чыҥ-чыҥ-чыҥ...!“ сторож кува звонокым пуыш. Мэ 

адран вэрыш.м



Дэткор-влакын возымышт -гыч.

«к У Торйал Максим Горкий лӱмэш улшо Марий образ
цовый школ пэлэн улшо пионьэр отрӓд „Пионьэр Й5ук“ жур- 
наллан кугу дэч кугу саламым колта.

Мэ пионьэр-влак ончыкыжым „Пионьэр йук“ дэи кыл 
кучаш шонэна. Мэ журналыш школ, пионьэр пашам, тӱрлӧ- 
тӱрлӧ мыскарам возаш тӱҥалына.

Мэ пионьэр-влак ВКП(б) Рӱдӧ комитэтын школ нэргэн 
лукмо пунчалмутшым илышыш пурташ.кучэдал шогэна.

Кызыт отрӓдыштына 82 пионьэр уло. Нунын кокла гыч 
42 ӱдыр, 40 рвэзэ улыт. Отрӓд пэлэн октӓбрӓт груп уло. Ок- 
тӓбрӓтыштэ 17 йоча шога. Октӓбрын 15-шо идалык пайрам- 
жылан кум пионьэрым комсомолыш пуэн, 14 йочам угыч пио
ньэрыш пуртэн улына.

Кум тылызаш тунэммэ программым 100% тэмэн, вэс кум 
тылызаш программым шукташ чот пижын улына

Школыштына 35 ударникна уло. Нунын кокла гыч 26-шо 
пионьэр. Нуно тунэммаштэ почэш кодшо-влаклан полшэн шогат 

Уроклан пумо 45 минутым тунэмашлан гына эртараш ку- 
чэдалына. Урок тӱҥалашлан эрэ кок кана звонокым пуэна, 
тылэч вара шургэн куршталшэ укэ.

Каныш жап годым радиом колыштына (школыштына ра
дио уло) йужгунам модына

Колхоз дэн ыштымэ договор почэш тӱрлӧ машинам адак 
вольык ончашат тунэмына.

Кэчэ йыда шокшо кочкышым кочкына. Шӱрашым, парэҥ- 
гым колхоз пуэн шога. Шокшо кочкыш сайэмдашлан кроли
кым ашнаш тӱҥалнэна, садлан кызыт оксам погэна.

Тунэммэ паша дэн пырльак мэр пашамат ыштэна. Вэс 
кугыжаныштэ орланэн илышэ шэмэр йоча-влаклан 20 тэнтэат 
25 ур оксам погэн улына. 100 тэнтэаш Марий комсомол за
йомым налын, калык коклаштэ шараш пижна.

Чыла пашамат звэна дэн звэна таҥасэн ыштат. Тидлан 
договор уло. Ончыкжат комсомол, партий вуйлатымэ почэш 
талын пашам ыштэн шогаш тӱҥалына.

Звэна вожатый-влак; Садовина Йэвдокийа, Рэнкина Анастасийа, 
Тэрэнтьэва Лида, Пэтрова Ольга, Рэнкин Иван, Иванова Таисйа.



99 Руш Шой школ (Шэрнур район) Кужзҥэр да Шэр- 
нур ШКМ дэн социалист таҥасымаш договорым ыштэн. Ви- 
зымышэ дэн кудымышо груп таҥасат Договорыштышт тыгай 
паша-влак улыт: кэчэ кодызэ школыш кошташ, уроклан 
звонок лиймӧҥгӧ чылалан вэрыштэ лийаш, туныктышо пу- 
мо заданьым тӱрыс шуктэн шогаш, класым сай кучаш.

Групласэ бригадэ-влак ваш-ваш таҥасэн чыланат зайомым 
нальыч.

Тугэ гынат социалист таҥасымаш паш сайын ок кай. Тэ
вэ Дэрэвӓнных Йэлэна школышко эрэ вараш кодын коштэш

Чэрнов И. И

ш  Сэнкан образцовый марий школышто (Йошкар-Ола район) 
тунэмаш чыланат коштыт. Тунэммаштэ Таваш ова Ульана В., 
Таваш ов Прокопий, У хова Элзксандр Таваш ов Ульана И.:
ударник улыт.

Тунэммшэ паша расписаньэ дэн кайа, 45 минутым тунэмын 
каныш годым модына

Кэчэ йыда шокшо кочкышым кочкына.
*

4-шэ групышто тунэмшэ-влак: Михайлов А., Тавашов П., Трва- 
шова У. И., Ватьукова И. Т., Тавашова А. Д., Рыбакова М , 
Михайлова А.

ш Оршанкэ районышто улшо ШКМ ончылно шога.Туш- 
то 74 пионьэр тунэмэш. Нуно чыланат ударник улыт; кэчэ 
йыда школыш коштыт, сай тунэмыт, кодшо йолташыштлзн 
полшат, мэр пашамат ыштат. Пионьэр-влак тыршымэ дэн шко
лыш коштмаш 99% шуын.



ЫШКЭ ЫШТЭ.1

Аэротэр модэльым кузэ ышташ?
Аэротэр—имньэ дэч поена коштшо тэр. Ышташ тунэм мэ 

аэротэрна лум }̂ мбач огыл, тӧр ий ӱмбач коштшаш.
Аэротэр колтымо ий ик тӧр лийжэ. Садлан ий ӱмбалан 

лӱмын плошчадкым альэ корным ыштыман. Тидэ вэрыш вӱ- 
дым кышкаш гын, утларак сай лийэш.

Айста аэротэр модэльым ышташ тӱҥалына. Пушэнггэ дэн 
планкым (тойам) ыштэна. Кутышыжо 520 милимэтр, кумдыкшо 
(кок мучаштыжэ), 10x10 м. м. лийжэ. Планкын мучашыжэ 1- 
шэ сӱрэтыштэ ончыктымо

Умбакыжэ оҥа дэн кок болванкым ыш- 
тэна. Ик болванкын (оҥан) кутышыжо 30 
м м., лопкытшо—15 м.м, кӱкшытшӧ Юм. м.

□ лийжэ. Вэсыжын, кутышыжо—20 м. м, оп-
10мм кытшо 15 м, м. кӱкшытшӧ—м. м. лийжэ. Ну-

1 $ пп нын мучашышт гыч 3 м. м. кодэн, ныл лукан
рожым шӱтэна, кутышыжо 10 м, м, торэ-
шыжэ 6 м. м. лийжэ.

Тидэ рож дэч 10 м. м. кодэн кугу 
оҥашЗ м. м. лопкытан рожым пӧртэна.
Планкын (тойан) кок мучашыжым сто- 
льарный клэй дэн шӱрэн, кок оҥам ныл 
лукан рожышкышт чыкэна. Вара кошкаш 
эрыкым пуэна.

Пропэллэрым ыштэна. Калайым 3-шо 
сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын пӱчкына.
А точкышто изи рожым шӱтэна. Шола кидын кок парньа дэн 
пропэллэрым покшэч кучэн, ӱлӱл (В) шулдурым стрэлкэ ончы-

ктымо вэлыш 
пурла кидна дэн 
эркымсавырэна. 
Вэс шулдуржы- 
мат тыгаксавы- 
рэна, (С)



Пушэнтэ дэн йыргэшкэ тойам ыштэна. Кутышыжо 1 см, 
лопкытшо 8 м. м. лийжэ. Тидэ тойа покшэчын 4 м м ,  лопкы- 
тан рожым пӧртэна. Тыгэ пу пуч лийэш.

3 м. м. кӱжгытан кӱртньӧ воштырым налына. Тудым про* 
пэллэр рожыш чыкэна. Вара виаш угыл дэн 10 м. Я. куты-

шым лукын тодылын пропэллэр вок- 
тэн паитлэн шындэна. Умбакыжэ: 
кӱртньӧ воштырым пу пучыш, ик 
оҥан йыргэшкэ рожышкыжо кэрыш, 
кодшо мучашыжым кадыртэн шын
дэна (4-шд сӱрэтым ончо.)

(Мучашыжэ вэс номырышто лийэш.)

Т А К М А К - В Л А К .
Кум каш дэнэ иканаштэ 
Трактыр пасум куралэш 
Рошто олмэш колхозлаштэ 
У, сай пайрам ышталтэш

Колхоз калык чэркыш ок мий, 
Иконэрлан ок кумал:
Йумым улдэн таза от лий. 
Тунэммаштэ—чын пийал!

Колхоз пасуш пэшак писын Чэркым клубыш савырэн,
Машин толэш мӱгырэн. Чаҥым пушна лэвыкташ.
Тошто пайрам—рошто тӱсын Кок трактыр, мӱгырэн
Лӱмжат ындэ каварэн. Толыт колхоз паша ышташ.

Поп, йачок йакынэдым 
Чэркэ гычна кожэна!
Тӱрлӧ йумым, свьатойэдым 
Трактыр дэнэ тошкэна!

Пӧтыр— Пайбуш.



Кычал муза, палэн налза!

Рэбус—влак.
Л удш о йолташ-влак! Тэ альэ „Рэбус" манмым пэрвой колыда 

дыр... Чынак, альэ мэмнан „П. Й .“ журналы штэ рэбус, шарадэ, ш а
гал савырталтын улыт. Ончыкыжо савыкташ тӱшалына. Мо тугай 
рэбус? Р эбус— сӱрэт дэнэ возымо ой. М ут олмэш,— сӱрэт, сипр. нот, 
т. м. возалтыт. Сӱрэт лӱмым кычал муман. С ӱрэт ончылно ик запя
той шинча гын, ты сӱр эт  лӱм мутын ончнчын ик буква кудалтал- 
тэш, кок запӓтой гын, кок буквам кудалтыман. Сӱрэт ш энтэлнэ за- 
нӓтой уло гын, мут мучаш гыч буква кудалталтэш . Адак йуж гунам  
сӱр эт унчылий вуйын лийэш. Тидэ сӱр эт лӱмым мӧҥгӧшла лудман- 
Йоча-влак! Тэвэ ик рэбусым савыктэна.

„П ионьэр й ӱк“ рэд акц э

ТИДЭ РЭБУСЫМ ЛУДЫН ПУЫЗА.

Щ  * к
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л\ ^Л-ИЯ
Рэбусым моштэн лудм экэ мо лиймыжым рэдаксыш возэн кол-

тыза
Лудын моштышын памильыжэ „Пионьэр Йӱк“ журналэш пэ* 

ЧФТЛ&ЛТ8Ш.



Пӧтыр Пайдӱш.,

ЛУДЫН МОШТЫЗА.
Сӱрэтыштэ тэ уна ала могай ыҥылдымэ палэ-влакым ужыда. Тидэ яалэ-влаж 

дэиэ возымым тыланда лудаш кӱлэш. Тэ тидым кузэ лудын кэртыда? Сӱрэт йӱмадеэ 
ыравоч дэнэ. Тидэ сыравоч тыланда, сӱрэтыштэ могай лозунг возалтмым раш ончыж- 
тэн пуа; кажнэ палын могай буква олмэш шындалтмыжым аалдара. Кушто нымогаӧ 
знакат шындалтын огыл, тудын олмэш торэш (—) тойа вэлэ шинча гыи садэ тойа 
олмэш тэ, лудшо-влак, могай буква кӱлэш, ышкэ шындэн моштыза.

Тидэ лоэунгым лудын налмэк, кузэрак, пионьэр-влак, тидэ лозунгым илышьиа 
пуртэн шогэда, рэдакциныш увэртарыза.

Тэндан лӱмда вэс номырэш лэктэш,

Ф В'-Ю -ЙФ Ф -Ф -НФ -ДФ ХДМ Ф  | 

- В Ф Д - - ! 5В !  I
ГмШШГ М И Я В А Ф в В ^ О В Ш
С8ЩШЧ л к в р о с з а ш т а н м п

М Ы С К А Р А.
— Йыван, мыйын изам тачэ ола гыч искустрийым кондэм
— Искустрийым?
— Э-э.
— Мо тугай искустрий кнагажэ?
— Колхоз нэргэн возымо.
— Искустрий огыл, инструкций гын вэлэ?
— Эй, инструкций улмаш. Мый мондэнам. Айда тудым 

лудаш кайэна.
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