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УОЭЛЛЭС, СТАЛИН ЙОЛТАН
ойлымым колыши
АНГЛИИ, Н О Т Т И Н Г А М  ОЛА УОЛЛЭС ХИКНИНГ П И О Н Э Р Ш

УОЭЛЛЭС ТАҤ, САЛАМ!
Ышкэат ужат: пэрвой сэрышэмлан вашмут налдэак тыл» 

нэт возэм. Мэмнан кумда элыштына куго событий-влак лий- 
дат, садлан тыланэт, Английсэ чыла йолташ-влаклан каласап 
вашкэм.

о
Москоэш, Иошкар Ерэмльыштэ, 26-шо йанварыштэ пар 

тийнан 17-шэ сйэздшэ почылто. Совэт мландын чыла луклак 
гычат элнан сай йэҥышт сэҥымащ гыч сэҥымашыш нантайнэ 
большэвик партийнан ударникышт чумыргэныт. Дэлэга1- 
влак коклаштэ туньамбал пролэтарын онжо—Сталин йолтан^ 
ВКП(б) Рудо комитэт политбурон чыла члэныштат, поето ып- 
тымэ Моско фабрик гыч ударницэ Титова йолташат, Сталш 
лумэш улшо Донбас завот дирэктыр Макаров йолташат, Э}- 
вэл Сибир край колхозник Еузмин йолташат .улыт. Чылаяэ 
кок тужэм, мэмнан куго йолташна-влак чумыргэныт. Нуньм 
фабрик, завот, шахтэ, колхоз гэрой Иошкар Армий комунис"- 
влак сйэздыщ дэлэгатлан сайлэн колтэныт.

Тыштэ, Уоэллэс, куго Ерэмль дворэцыштэ, дэлэгат-влак 
туе дэнэ уло большэвик партий ончыкталтын, тудо эн сай йо;- 
ташышт-влакым шуктьшо паша нэргэн отчот ышташ, ончыю 
кучэдалшаш плаыым ышташ сайлэн колтэн.

Уоэллэс, большэвик сйэздын дэлэгатшэ лийаш пэш кув 
чап. Мыланна пионьэр-влаклан комсомол радамыш, а вара 
жым большэвик-влак радамыш пураш права налшашын, боль
шэвик партийын сйэзд дэн конфэрэнцылашкыжэ сайлалтша 
шын пашам ыштыман. Тидэ альэ ончылно, а кызыт мыланн» 
ышкэ отрӓдыштына кокымышо Путынь Ушэм пионьэр сльо 
тыш кайышашын пашам ыштыман. Тидэ сльот (мый тыланэв 
возэнам ильэ) тэнэй погына. Ео шинча: кокымышо пионьэ} 
сльотышто лийшэ кокла гыч ала ончыкылык партейэзд дэлэ 
гат-влакат лийыт? ПП.Б. в Л: гр.
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А кызыт, Уоэллэс, Иосиф Виссарианович Сталинын—мэм
нан большэвик партийнан гэнэральнэ сэкрэтаржын уло туньасэ 
дэн мэмнан элысэ чыла шэмэрын йӧратымэ онжын 17-шэ 
партсйэздыштэ мом ойлымыжо нэргэн каласэн пуэм.

Сталин йолташ, 1930 ийыштэ, 16-шо партсйэздыштэ сай- 
лымэ ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын пашажэ нэргэн сйэздлан от- 
чот докладым ыштэн.

16-шо сйэзд дэч вара 42 тылызэ артэн. Жап шуко огыл, 
но тидэ жапыштэ пэш куго вашталтыш-влак лийыныт. Нуно 
могай кугыжаныш, могай озанлык—капитализм альэ социализм 
озанлык, шэмэр дэн тудын йочаштлан куаныман, пийалан 
илышым кондэн кэртмым раш ончыктыгат.

Чыла капиталист эллам авалтышэ экономик кризис ындэ 
чарныдэ вич ий шога манын Сталин йолташ сйэздлан ойлэн. 
Кризис капиталист эл-влакын промышлэносыштланат, йал 
озанлыкыштланат пэш куго энгэкым кондэн.

Тэвэ ончо, 1929 ийыштэ капиталист эл-влакын лукмо 
продукцыштым налаш гын, тыгай сурэт лийэш!

Амэрикыштэ 1929 ий дэн таҥастарымаштэ производство 
35 просэнлан изэмын, Английыштэ 13,9 просэнлан изэмын, Гэр- 
манийыштэ 32.2 просэнлан, Францийыштэ 22,6 просэнлан изэмын.

Моло капиталист эллаштат тыгайак. Тыгыдэ капиталист 
эл-влак нэргэн ойлымат ок кӱл:

Уоэллэс, ССРУ-штэ улмэт годым тыгэ ойлэнат:
„Мыйын ачам пашадымэ. Тудын профэсийжэ—строитьыл—шэм 

пашазэ. Пашадьшыжлан 9 тэнтэ нособийым налэш, а мэмнан й э- 
шыштэ куд йэҥ уло. Илаш пэш нэлэ, начар. “

Тыгай йэш, Уоэллэс, тэндан Английыштэ кум милионнарэ 
уло. Гэрманийыштэ вич милион, а Амэрикыштэ лу милион 
нарэ уло. Уло тӱньаштэ, Уоэллэс, 50 милион йэш паша 
ыштыдэ илат; нигӧлан паша ышташ укэлан огыл, а паша укэ- 
лан кора пашам огыт. ыштэ. '

Пашазэ-влак гына тыгай йорлылыкым чытат мо? Укэ, 
тышкэ эшэ тӱжэм дэнэ' йорлэштшэ крэ саыьы к -в лакы м йэша- 
раш кӱлэш.

Тэвэ, йолташ, шомак дэнэ пэш шуко пушо, а пашаштэ 
нимом пудымо капиталист-влак дэн нунын ушан кулышт—фа- 
шист-влак шэмэр-влак дэн тудын йочаштлан могай „йывыр- 
тыман“ илышым таптат.
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Жэмнан 'Совэт Ушэмыштэ, Уоэллэс, йӧршэш вэс сӱрэт. 
1929 ий дэн таҥастарымаштэ мэмнан промышлэнос лукмо прс- 
;дукцо 102 просэнлан кушкын.

Мэмнан элыштэ пашадымэ укэ. Паша ыгптышэ шукэмэп. 
1980 ийыштэ мэмнан элыштэ пашазэ дэн служышо 14.530.00) 
жэҥ ильэ гын, 1933 ийыгатэ 21.883.000 йэгг лийын. Паша 
ыштышэ 7 350.000 -лан шукэмын. Тидэ тэвэ мо лийэш, Уоэллэс, 
жажнэ тылызыштэ мэмнан фабрик дэн завот-влакын капкаш- 
жышт 204,166 у пашазэ дэн служышо пурэныт.

Ужат! Влас дэн пашазэ влас ышкэжэ шогымаш вэрыштэ 
тына тудын илышыжэ сайэмдалтэш.

Уоэллэс, капиталист-влак кризис гыч кузэ лэкнэшт?
Ну но ышкэ кугыжаныш дэч ӧрдыжсӧ рынок вэрч вийа1 

жучэдалыт. Сталин йолташ каласымэ сэмын тидэ тэвэ мо лийэш 
,„элла кокласэ кыл кучымашым пэш чот писзмдэныт, сар дэ 
®аш пижаш почвым ыштэныт, сарым чэрэтыш кондэн, тудым ту 
ньам ушч пайлымаш срэдствыш савырэныт“.

Тыланэт шинчаш кӱлэш: йапон гэньэрал-влак ышкэныш 
'тым. путырак оршыла кучат. Нуно Китай дэнэ крэдалын, ту 
,дын мландыжым шупшын налэдат, тӱрлӧ сэмын мэмнан гра 
шицымат налати точат.

Сарлан, тӱньам пужэн пайлаш Гэрманий фашист-влакат 
Англий лорд-влакат йамдылалтыт.

Вэт шукэртэ огыл Иапоний парламэнт сар пашалан кол 
тымо оксам 800 милион тэҥгэлан шукэмдэн, а Англий лорд 
шлак шушаш кум ийыштэ 25 тӱжэм сарлан кӱлэш самольо 
тым ышташ ышкэ ончыланышт задачым шындэныт.

Садлан йамдылалтын, бурягуазий дэн тудын фашист ку 
. лышт-влак калык коклаштэ кэлшыдымашым ылыжтарат. Нун< 
гэрман пашазым француз пашазэ ваштарэш сырыктынэшт, г 
"французым—англий пашазэ ваштарэш. Нуно ком}нист пар 
тийым йышт паша ыштымашкэ шуктат, пашазэ класын сат 
ЖЭҤЫШТЫМ ондалалтшэ-влакын шинча почшо, ужалышэ социал 
^фашиет-влак ӱмбач „сай“ маскым кушкэдшэ йэҥ-влакым пуш 
тэдат.о

Ианлык гай лийшэ буржуазий кид дэнэ пэш шуко мэм
нан эн сай - кугырак йолташна-влак колэныт. Ик Гэрманий- 
1ЫШТЭ гына 1933 ийыштэ гына 2.500 йэҥ пролэтар кокла гыт 
жуштмо.



Уоэллэс, мэмнан тушманна-влакын сар планышт вара мо
гай? Сталин йолташ тыгэ каласэн: ик тӱрлӧ буржуазна поли- 
тик-влак ик куго дэржавэ ваштарэш сарым ыштэн ышкэ па
шаштым тбрлатынэшт. „Вэсышт войэннз» шотышто шагал вмйан, 
но рынок шотышто кумда эл ваштарэш, мутлан, Китай ваш
тарэш сарым ышташ шонат.“

Эн утла, капиталист-влак мэмнан тый дэнэт мыйын ик шочмш 
элна—Совэт Ушэм ваштарэш сарым ышташ шонат. Но нуно ко- 
гаргат.

Мый тыланэт Сталин йолташын ышкэ шомакшымак во- 
зэм: капиталист-влак Совэт Ушэм ӱмбак сар дэн толыт гын,5 
мо лийэш?

Сталин тыгэ каласэн:
„Ты саржэ буржуазийлан ышканжак эн шучко сар лийэш  

манын ӧрын шогымаш лийынат ок кэрт дыр. Тудо рэво
льуцын сэҥэн налмыжым аралышаш вэрч ССРУ калык-влак 
колымэшкэ кучэдалаш тӱҥалмылан вэлэ огыл эн шучко лийэш. 
Тудо буржуазийлан адак тудланат шучко лийэш: сар фронт- 
лаштэ вэлэ огыл, тушманын шэнтэлныжат лийэш. Буржуазий 
ушаныдэ кодын ок кэрт—ССРУ пашазэ класын Иэвропо дэк 
Азийысэ таҥжэышкэпызырышыштым чыла эл нашазэ класын 
отэчэствыж ваштарэш осал сар туҥалшэ-влакым шэнтэчын 
нэрыдэ огыт код. Господа буржуй-влак тыгай сар эрлашыжым 
кизыт „йумын кумыл“ дэнэ порын кугыжаланышэ иктаж ли- 
шыл правитьылствыштым йомдарат гын, мыланна инышт ӧпкӧлӧ*.

15 ий ожно ик тыгай сар лийын ильэ. Палэ вэт, тунам 
ты сарым чылан пагалымэ Чэрчиль „14 кугмжанышын пызы- 
рэн мийымыжэ" манмэ формуло дэнэ каласышыс. Тэ конэшиз 
шарнэда, ты сар мэмнан элын чыла шэмэржым ышкзныш- 
тым чаманыдэ кучэдалшз-влакым ик лагэрышкышт ушыш, 
нуно ышкэ пашазэ, крэсаньык шочмо элыштым ӧрдыж туны 
ман-влак дэч оҥышт дэнэ аралышт. Мо дэнэ тидэ' пытыш, тэ 
шинчэда. Мэмнан эл гыч интэрвэнт-влакым поктэн колтымо 
дэнэ да Иэвропышто рэвольуцион „дэйствий комитэт-влакым^ 
ыштымэ дэнэ тудо пытыш. Ӧрын шогышаш укэ—ССРУ вашта
рэш ыштымэ саржат кэржалтшэ-влакым чылт сэҥалтмашкэ,. 
Иэвропо дэн Азийын йатыр элыштыжэ рэвольуцо лиймашкэ,, 
ты эллаштэ буржуазнэ-помэшык правитьылствэ-влакым ш ала- 
тымашкэ намийэн шукта“.
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Тэвэ, Уоэллэс, сар ыштымэ корным налшэт-влакын илы- 
ш ыш т тыгай лийэш.

Мэмнан кугырак йолташнӓ-влакын комунист, комсомолэс- 
влакын пашашт—ышкэ йыр пашазэ-влакым чумырэн, нуным у 

-совэт рэспублик вэрч кучэдалаш йамдылаш. Тэндан—вэс элысэ 
пионьэр-влакым, пашада—комунист дэн комсомолэс-влаклаг 

'ты шотышто чот полшаш.о
Уоэллэс, тый Иӱд йымал Кавказ колхоз шурно аралынэ 

:дозорник-влак сльотышто, ышкэ клас рвэзэ-влакым чумырэг 
туныктышын кырымыжэ ваштарэш аралымэ отрадым ыштэ 
щам манын ойлышыч. Тый тыгэ маньыч:

„Туныктышо иктажьш кыраш мийа гын, аралышэ рвззэ-вла 
туныктышо дэк куржын мийэн, тудын кидшым кучат, кыраш эрь- 
жым огыт пу.“ • -

Тыланэт, Уоэллэс, ССРУ-м капиталист-влак дэч аралашаг 
тыгай отрӓдым ышташэт кӱлэш. Партий дэн комсомолын пэр* 
шой сигвалышт почэшак Совэт эл умбак сар узгар нӧлталшэ-вла 
кын кидыштым кормыштэн кучэн, сар узгарыштым шупшьи 
шалын, сар туҥалшэ-влакын ышкэ умбакышт викташ ку 
лэш.

Садлан лийын, мылаыэмат, тыланэтат, Уоэллэс, тыйын йол 
таш-влакэтланат сар наш алан тунэмаш кулэш. Владими 
Ильич Лэниные тыгай ойжым шарнаш кулэш:

„Сар пашалан сайракын тунэм“.
„Тидэ науко пролэтар-влаклан кӱлэш, кызытсэ сарыштэ га 

ышкэ иза-шольо—вэс кугыжанысэ пашазым лӱашлан огыл, 
ышкэ элысэ буржуазий ваштарэш крэдалашлан, эксплоатацым му 
нашкэ шукташлан, кӱчэн коштмашым да сар лийэдымашым пыта 
рашлан (шонымо дэнэ огыл, буржуазийым сэҥэн, тудым оружш 
дэч носна кодаш) кӱлэш.“

Мэмнан элна, Уоэллэс, уло вийжэ дэнэ тыныс илын 
эдэрч кучэдалэш. Тый шинчэт: совэт дипломатийын чот пашаг 
ыштымыжлан кора Турдий дэнэ кэлшымашна эшэ утла чот« 
жыдэмын, Амэрик дэнат кэлшэнна, Франций, Полыподэш 
шаш-ват нападэньым огына ыштэ манын договорым ыштэнна 

Тидэ—мэмнан тыныслык вэрч кучэдалмашнан сэггыма- 
впыжэ. Тугэ гынат мэмнан пашана эрэак куштылгын ыш кай. Э1 
Зутлажэ Иапоний дэн пашана начар. Иапон гэнэрал-влак мэм
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нан кугыжанышын праважым нимошат ынэшт шотло; жапб® 
агэнт-влак эрвэл Китай кӱртньӧ корнышто пашайэҥнам арэс- 
товатлылыт, Совэт Приморйым налаш шинча орак ужыт.

Тыштэ капиталист дэн гэнэрал-влак гына титакан улыт5» 
мэмиан элна турлӧ сэмынат тыныелыкым кучаш тырша. 

пСталин йолташ тыгэ каласэн:
„ССРУ иктымат лӱдыкташ, чылт тугак, иктаж умбак ка

ры лташат ок шоно. Мэ тыныслык вэрч шогэна, тидэ пашам 
аралэна. Но мэ лудыктымаш дэчат огына луд, сар ылыжтышэ- 
влакын пэрымыштлан пэрэн пуаш мэ йамдэ улына. КФ 
тынысылык вэрч шога, кӧ мэмнан дэнэ паша кылым кучаш 
тырша гын, тудо мэмнан дэнэ полышым муэш. А кӧ мэмнан 
умбакэ кэрылташ тӧчэн онча, тудо лаштыргышаш отпорым 
вашлийэш: вэс кана ышкэ сӧсна нэрыштьш мэмнан еовэт 
пакчашкэ шушкаш ынышт тогат.“

Тунамак мэмнан онна чыла болыпэвик-влаклан, улоэлна- 
лан, нунын коклаштэ мыланна пролэтар йоча-влакланат н а - 
казым пуэн:

„мэмнан элым вучыдымаш дэч авыраш, кэрылтмаш дэч ара- 
лашлан чыла мэрым ышташ.“

Кажнэ пионьэрын, Совэт Ушэмысэ чыла ола дэн йалласн 
йоча-влакын чэслэ пашашт—Иошкар Армий дэн пэнтыдэ кы
лым ышташ, сар пашан тэхникшым палэн налаш, лӱаш ту~ 
нэмаш.

Мыланна рвэзэ пионьэр-влаклан, 'Совэт Ушэмысэ вэл® 
огыл, путынь туньасэ пионьэр-влаклан Сталин йолташын— 
туньамбал пролэтар рэвольуцо руль виктарышын ириказшы- 
лан бойэвой вашмутым иуман. Айста, Владимир Ильичын ты- 
гай ойжым шарнэна:

„Комун годым ӱдрамашат, 13 ийаш дэч кугырак йоча-влакат 
пӧрйыҥ дэн пырльа кучэдалыныт. Буржуазийым сӱмырышаш вэрч 
лийшаш чот крэдалмаштэ вэс сэмын лийынжат ок кэрт. “

Уоэллэс, ХУП большэвик сйэздыштэ Сталин йолташын 
докладшын пэрвой ужашыж гыч тэвэ могай выводым ышты- 
ман.
СССУ индустриальнэ эл лийэ.

Промышлэнос пэрвой вэрым налын, ышкэ почэшыжэ йал 
озанлыкым вӱдэн наҥгайа, тудлан кушкашыжэ условийым? 
ышта.
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Мэмнан промышлэноснан ончылно шогымыжо нэргэн тэв 
улнӧ ончыктымо кок сипыр-влакат каласэн кэртыт. Калы 
озанлыкыштэ налмэ продукцын кажнэ 100 тэҥгэж гыч 7) 
тэнтэат 40 ырым промышлэнос пуа, а молыжым 29 тэнтэа? 
60 ырым йал озанлык пуа.

Куго промынглэносын йал озанлыклан машиным пумы: 
дэн гына тыгыдэ крэсаньык озанлык-влакым колхозыш ушаг 
лийэ. Кызыт мэмнан 224.500 колхозна уло, 1929 ийыштэ 57.00 
гына ильэ.

Мэмнан социалист промышлэнысна (иашазэ-влак кидышт 
улшо фабрик, завот, шахтэ-влак) ышкэт вуйа промышлэнь 
сын йӧршэш поктэн луктын.

Тидэ МО лийэш ?

Тидэ тэвэ мо лийэш: мэмнан элыштэ мо ышталтэш, туд> 
чыла—пашазылан, шэмэрлан кайа. А тэндан дэнэ, мол> 
элыштат производство дэч налмэ доход ко йара кийышэ фаС 
рик дэн завот-влакым кучышо буржуазийлан кайа.

. Тэвэ мэмнан промышлэноснан куго сэҥымашыжэ. Про 
мышлэносыштына чыла сай манаш йовгылыш лийэш, ситыдь- 
машнат уло. Тэвэ садланак Сталин йолташ тыгай наказьы 
пуэн: чойыным, вурсым шуко лукташ, олтышашлыкымат утлы 
рак лукташ туҥалаш (Моско йымал районышто, Уралыни\ 
кыдал Азийыштэ, Иудйымал крайыштэ, моло вэрэат млащэ 
шуй лукмашым кумдан шараш), Уралыштэ, Башкирийышт:, 

'Эмбыштэ ньэфтьым лукташ туҥалаш, шуй лукмо шотышв 
Кузбасым у Донбасыш савыраш. Тыштэ пионвэр-влаклана 
паша пэш шуко лэктэш. Кэҥэжым рвэзэ-влак кугын тунэмш 
влаклан мландэ шуй улмо, нэфть лэкмэ вэрым кычалаш под 
шэн огыт кэрт мо? Кэртыт.

Умбакыжэ Сталин йолташ эшэ ик наказым пуэн: кулэ1 
сатум, вургэмымат, йолэш чиймымат, сурт-кӧргӧ узгарыма: 
кочмо турлымат шукырак лукташ.

Йал озанлы кнат куры кы ш  кӱза.
Чын, тыштэ йӧсылык утларак ильэ. Вэт шурно, вольы 

ашнымэ куго озанлык-влакым чара вэрыштэ гайак ыштат. 
вэрэштэ. Тугэ гынат, сэҥымашна тужвалнак. Тэвэ сипыр-влс



кым ончо: 1929 ийыштэ колхозлаштэ 1.000.000 озанлык ильэ 
гын, 1983 ийыштэ—15,200.000. Кажнэ 100 крэсаньык озан
лык гыч 65-шэ колхозышто шога.

Мэмнан партийна кэчэ йэда кулак, опортунист, лодыр- 
влак ваштарэш чакныдэ кучэдалын, колхозлан ушаныдыма- 
шым шалатыш. Милион дэн крэсаньык-влак колхозын сайы- 
жым палэн налын, колхоз корно дэнэ кайат, большэвик кол
хоз вэрч, улан илыш вэрч кучэдаяыт.

1938 ийыштэ кажнэ 100 гэктар гыч 74 гэктаржым кол- 
хоз-влак удэныт, 15*12 гэктаржым тыглай озанлык-влак, Юх/2 
гэктаржым совхоз-влак удэныт.

Сталин йолташ тыгэ каласэн: „тидэ фактышкэ 1988 ий
ыштэ колхоз-влакын кугыжанышлан ик милиард пут пуымо 
шурньш да ыгакэт вуйа крэсаньык-влакын 180 милион путым 
(планым 100 просэнлан тэмэныт) йэшараш гын, а 1929— 1930 
ийыштэ ышкэт вуйа крэсаньык-влак 780 милион путым, кол- 
хоз-влак 120 милион пут дэч утла огыл кугыжанышлан пуэ- 
ныт, палэ дэчат палэ лийэш: колхоз дэнэ ышкэт озанлык- 
влак ышкэ рольыштым вашталтэныт. Колхоз-влак йал озан- 
лыкыштэ озаланышэ вий лийыныт, а ышкэт вуйа крэсаньык- 
влак колхоз строй дэн ышкэ пашаштым кэлыштарэн колтышо 
вийыш савырнэныт.

Еаласаш кӱлэш: шэмэр крэстйанствэ—мэмнан совэт крэст- 
йанствэ йӧршэш, мӧҥгэш савырныдымашын социализм йош- 
кар знамьэ йьшак шогалын."

Мэмнан колхозна-влак,
Уоэллэс, машинан лийыныт. Машинажым пашазэ-влак кол- 
тэныт. Сталин йолташ вуйлатымэ партий куго промыш- 
лэнос ыштымашым кумдан шарэн, пэш шуко комбайным, 
трактырым налаш колхоз-влаклан эрыкым пуэн. Тидлан сипыр- 
влакна свидэтьыл лийын кэртыт: 1929 ийыштэ элнаи пасуш- 
тыжо 34.900 трактыр пашам ыштэн, а 1933 ийыштэ—204100. 
1929 ийыштэ 1707 комбайн пашам ыштэн, а 1933 ийыштэ— 
25000. Тэвэ могай кушмаш. Тэвэ тидэ, Уоэллэс, болынэвикла 
паша ыштымаш манылтэш!

Партий дэн пашазэ клае шэмэр крэсаньыкын илышыжым 
сайэмдашлан машинам гына вэлэ огыл колтэныт.

Йаллашкэ фабрик, завотласэ комунист-злак паша ышташ ка-
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йышт. Колхозлаштэ, Сталин йолташын ойжо почзш ыхнтымэ 
да колхоз-влакым пэнтыдэмдьшаштэ пэш куго пащам ыштышэ 
МТС политотдэл-влакыштэ 23000 комунист уло. Нуно мэм
нан элнан ончыл фабрик завотлаж гыч колтымо улыт.

Х Тыдлэч посна ХУ1 гы чХ У П  сйэзд мартэ 111000 спэциа- 
лист йал озанлыкышкэ наша ышташ колтымо. ^ ж а т ,  могай 
армий! Чын тыгай куго озанлыклан тидэ армий шагал.^ Но 
тидэ армий йал озанлыкнан пашажым сайэмдымаштэ крэстйанс- • 
твылан пэш чот иолшэы шога.

Кулак ваштарэш кучэдалмэ сарэш шочшо колхоз-влак 
митион дэн крэсаньык озанлык-влаклан, крэсаньык иоча-влак- 
лан куанымэ илышым кондышт. Шэмэр калыкын вур йӱшӧ 
кулак шалатымэ. т,

Сталин йолташ сйэздыштэ тыга оилэн: „Яулак каоалам 
пытармэ дэнз йалыштэ нужналык пытыш“. Т»вэ мый тыланэт 

• ожнысо батрак йоча Лазарэв ('льошын мутшым воззм. Тудо 
Харьков облас, Тэрновои сала гыч (Харьковыштыжэ тыи, 
Йудйымал Кавказыш толмэт дэч ончыч сльотышто лийынат) 
тышэчын тый палэт: мэмнан оннан ойжо путырак чын.

Ольош кулак-влак дэн  паша ыштымьш нэргэн тыгэ ойлэн: 
Мыланэм тунэммэ нэргэн шонаш жап лийын огыл, сад- 

лан школыш кошташ туьгалын омыл.
Пэш эрдэнэ аван пасушко кайымыжэ годым мыйат кайэм 

ильэ. Рӱмбалгаш туҥалмэ годым гына вольыкым кондэм ильэ.
Ик кана Трунов Васильий кулак дэкэоксалан мийышым. 

Тудо мыйым пӧртышкыжат ыш пурто, поктэн колтыш. Тыгэ 
оксам ыш тӱлӧ. Чылги-вулги гыч^туҥалын румбалгымэшкэ 
кутым кутэм ильэ. Пашадаржым икыр-кокыр дэн вэлэ налам 
ильэ. Кэҥэж кочлан 3 тэҥгэ оксам да пэл пут киндым пуат 
гын—-пэш йӧра.“

Колхоз лиймӧҥгӧ Ольошын аважэ колхозыш пурэн. Ольош- 
ланат аважланат йӧршэш вэс илыш тольо. Тылэч вара Ольош 
школыш кошташ возалтэ. Ольошын кызыт киндыжат утыж 
дэнэ уло, а вэт ожно эр гыч йӱд мартэ пашам ыштэы гынат, 
шужэн шиичэн.

Уоэллэс, ужат:
Колхозым ыштэн мэмнан партий эксплоататыр-влакым 

сэҥэн, нунын кид йымач батрак йоча-влакым шупшын налын. 
А 1929 ийыштэ 300.000 тыгай йоча ильэ.
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' Чын, йал озанлыкым образцовым ыштымэшкэ паша пэш 
шуко уло. Эн утларакшым вольык ашньшэ шотышто пэш 
шуко ышташ кулэш: пытартыш ийлаштэ вольык шукэмын 
огыл, шагалэмын вэлэ. Тидэ тэвэ молан тыгэ лийын: тышкэ 
кулак-влак пурэн, вольыкым пытарэныт. Колхоз-влакым ыш
тымэ пэрвой ийлаштэ, вольыкым иктэшлымэ годым колхозыш 
пурышо-влак кокла гыч йатыржэ кулак агитацым колыштын, 
вольыкыштым шушкылыныт, колхозыш имньэ-ушкал дэч пос
на пурэныт. Тэвэ тыгай факт: „Красный воин" колхозышко 
(Вохом район Йӱдйымал край) кулак-влак пурэнытат, 7 уш- 
калым, 2 ушкыжым, 9 шорыкым, 12 пырэзым, 5 паша ыштэн 
кэртшэ имньым шушкылыныт. Тидэ ик колхозышто гына, а 
тыгай колхоз, кэрэк кузэ чаманэт гынат, ш уко' уло. Тушма- 
нын врэдитьыл пашажым ужын шуктымо огыл, колхоз ваш
тарэш кучэдалмыжым жапыштэ тужвак лукмо огыл.

Вольык ашнымашым шарымэ пашам партий пэш кулэш- 
лан шотла.

Тидэ пэш кулэш участкыштэ мыланнат, нионьэр-влаклан 
паша лэктэш. Мэмнан, Уоэллэс, колхозы и кушкын шогышо 
вольыкшым ончымаштэ сай опытнат уло. Арамак огыл вэт, во
льыкым сай ончымылан Бэжаницк район (Лэнинград облась) 
Иудйымал Кавказ пионьэр-влак 17-шэ партсйэзд лумэш ыш
тымэ йошкар оҥашкэ пурталтыт.

Тидэ опытым мэ кызыт чыла отрӓдлашкэ шарэна. 2-шо 
Путынь Ушэм пионьэр сльотлан пырэзэ, пача, сосна игэ-вла- 
кын чын шэфышт лийына, Сталин йолташын наказшым шук- 
тышаш вэрч пионьэрла крэдалаш туҥалына!

Мэмнан элысэ чыла колхозник, йал озанлык пашайэҥ- 
влак шурно лэктышым кугэмдышаш вэрч, чыла обласын ышкэ 
киндыжэ пакча саскажэ, шӧржӧ, шылжэ, парэҥгыжэ лийшаш 
вэрч кучэдалаш туҥалыт.

Тэвэ Моско дэн Горький обласьш налына. Нуно ожно кин- 
дым кугыжаныш дэч налыныт, а тэнэй 8 млион пут киндым 
утыж дэн кугыжанышлан пуэн. Тэвэ тыгэ, Уоэллэс, большэвик- 
влак кузэ сэшат! Мэмнамат тидлан туныктат.

Мэмнан дэнэ паша дэч посна илымаш, йалыштэ йорлэшт- 
маш йӧршэш пытэн. Тыйын, ачатын, капиталист элласэ 
чыла шэмэрын шоыымышт мэмнан дэнэ шуын.

Куаныман, волгыдо илыш ыщталтэш. Сталин йолташ тыгэ 
ойлэн:
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„Куго олана дэн промышлэноснан рудӧ вэрыштын тӱ- 
«сышт вашталтын. Буржуазна элласэ куго ола-влакын утлыдымо 
палышг—пашазэ квартал манмэ ола турыбӧ пычкэмыш 
урэмла. Тушто пычкэмыш, ночко, подвалан, пэлэ шаланышэ 
-пбртлаштэ нужна калык лавраштэ, умыржым каргэн илаш 
толаша. Рэвольуцо нинэ пычкэмыш луклам мэмнан дэн пыта- 
р>ыш. Нуно угыч ыштымэ сай, волгыдо пашазэ квартал дэш 
гвашталтымэ улыт, шукыж годым пашазэ квартал-влак ол! 
рӱдӧ дэчат сай улыт.

Йалы н тӱсы ж ӧ эш эат утла ваш талтын.

Эн коймаш вэрыштэ улшо чэркан, уратньык, поп, ку
лак-влакын, сай портан тошто йал иыташ туҥалын. Тудьн 
нлмэш иктэшлымэ оралтан, клубан, радиоан, школав, киноаь, 
библиотэк дэн йасльан, трактыран, комбайнан, автомобильах 
у йал шочэш. Тошто йэҥ палымэ йэҥ-влакын-—кулак-эксплс- 

лтатырын, вӱр йушӧ-ростовшикын, спэкульант-купэчын, уран 
ник-бачышкан тӱсышт йомо. Кызыт колхоз дэн совхоз паша- 
йэҥ, школ дэн клуб пашайэш-влак, кугырак тракторист да 
комбайньэр, пасу паша виктарышэ дэнэ—вольык онлышо бри- 
гадир-влак, колхоз—пасун эн сай ударник дэн ударницэ-влаг 
йэьг палымэ йэҥ лийыч.“

Илыш сайэмдымашым мэмнан элыштэ калык шукэмм* 
сипырат ончыкта. 1930 ийыштэ ОСРУ-штэ 160.500.000 йэг 
ильэ гын, 1933 ийыштэ 168.000.000 йэҥ уло. Шым милиона’ 
пэлэ у граждан-влак. Бэт шуко капиталист эллаштэ чылажа 
тын ар калык укэ.

XVI дэн X V II сйэзд коклаштэ всэобучым пуртымо, ка 
л лыкыы тунэммашыжым нӧлталмэ, культур кушмо нэргэн ойлы 

мыжо годым Сталин йолташ каласэн: 1930 ийыштэ кажнэ 10' 
йэтглан 67 ЁЭҤ  тунэмшэ улмаш гын, кызыт—90. 1929 ийышт 

• ныла школлаштэ 14.358.000 йэҥ тунэмын гын, кызыт, 193. 
^шыштэ 26.419.000 йэҥ тунэмэш.

Кызыт кажнэ кэчын 5.917.000 йоча йаслыш, сатыш кош 
тыт, а 1929 ийыштэ 838.000 йоча гына коштын. Ужат, мога; 
пнчык кайымаш!
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Элыштына газэт-влакын тиражышт кушкын,-
1929 ийыштэ ик канаштэ 12.500.000 экз. газэт лэктэш ул

маш гын, 1933 ийыштэ 36.500.000 экз. газэт лэктэш. КажнэУ 
визымышэ йэҥ газэтым налэш.

Ты жапыштэ йоча пэчатьат кушкын. Ивановышто октьаб- 
ратвлаклан у газэт ышталтын, политотдэл-влакат пионьэр 
газэтым луктыт. Чыла йоча газэт-влакат куго пашам ыпгтат, 
партий дэн комсомол шындымэ задач-влакым шукташ йоча- 
влакым чумырэн шогат.

Утларакшым Сталин йолташ мэмнан авана—колхозыш то 
шогышо удрамаш-влакын культурышт кушмо нэргэн ончык
тэн. Тидын дэн'пырльак колхозницэ-влакым вуйлатымаш па
шаш щупшаШ, пычкэмыштэ илымэ ваштарэш кучэдалаш тудо 
наказым пуэн.

Сталин йолташын ты шомакшым кэлгынак ончалына гын,. 
отрӓд-влаклан пэш шуко пашам муына.

Тунэмдымэ, шагал тунэмшэ авана-влак шагал улыт мо? 
Эшэ улыт. Нуным туныктымаштэ партий дэн правитьылствы- 
лан полшэн кэртына? Кэртына.

Тэвэ Роит и ков а Дуньа (Моско облас, Плавск район Льапу- 
новко йал гыч) ышкэ аважым туныктэн вэт. Чыла йоча-влак- 
лан тудым. дэч примэрым налман. Уоэллэс, ушанэ; йоча-влак: 
тидым шуктат. Мэ ышкэнан тунэммынам ышкыланна вэлэ огыл. 
мыланат кулэшлан шотлэна. Бладимр Ильыч Лэнин ты го 
ойлэн:

„Тэ шинчэда, тунэмдымэ элыштэ комунист обшэствьш ыш
таш ок лий. Совэт власын приказ пумыжат, альэ партииьш 
лукмо раш лозуегшат альэ ты пашаш сай пашайэҥ пумат шагал. 
Тидлан кушкьш шогышо поколэньылан ышкыланжак ты на шалав 
пишмыжэ кӱлэш. “

Мэмнан чэслэ пашана куго туныктышын наказшьш шук
таш, элыштына тунэмдымым пытараш, ышкэнан шинчымашна 
дэн паша ыштышэ колэктивын вийжым шукэмдаш.

Тидым мэ, Уоэллэс, ыштэна. Корныш тына могай гына 
йбсылык ок лэк, сэҥэна. Тидлан мэмнам партий туныкта, Тудо 
стройкын чыла учаеткылаштыжат чыла чарак коч кайэн- 
сэҥэн, Владимир Ильич Лэнин ончыктымо корно дэч ик ми- 
вутланат ӧрдыжыхп корангын огыл. Сэҥымаш-влак кущтылгыж
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ышталтын огытыл. Пэш шыдын кучэдалмаш илъэ* Вэт социализ- 
мьш еэҥымыжлан ушаяыдымэ йэҥ, эсогыл партий ратыштат, пэш # 
шуко ильэ. Нуно вэе корно дэн—социализмым шӱгарыш шук- 
тышо корно дэнэ кайаш ойым пуышт. Пурла уклохшст-влак 
куго фабрик-завот ыштымэ ваштарэш, колэктивизацэ вашта
рэш шогышт. Партий нунын ончыктымо корно дэнэ кайа ильэ 
гын, Лазарэв Ольога тачат Трунов дэн батраклан, коштэш 
шльэ, школьшат, ош киндымат, сай тувыр-йолашымат ок уж 
ильэ..

Сталин йолташ вуйлатымэ дэнэ партий нинэ пурла уклонист- 
влакым тыгак „шола“ уклонист-влакымат шалатыш. „Ш ола“ 
уклонист-влак крэсаньык-влакым ӧрдыжэш кодынэшт ильэ, 
нуным нашазэ класын кэлшымэ йолташыштлан ышт шотло. 
„Лэнин ваштарэш кайышэ троцкист труп пудыртымо, шалатымэ. 

Тудын организатырыш т кызыт бурж уазна партий-влак воктэн 
оэрныл коштыт“— Сталия й.'каласэн.

Вичийашлыкым сэҥымашышт партий гэнэральнэ корнын 
тушманыштым пуракын шалатышт. Мэмнан партийна, Уоэл- 
лэс, кызыт пэш чоткыдо ик ойан (Ты мартэ тыгай нигунамат 

.лийын огыл). Тудын йыр, Лэнин—Сталин знамьэ йьшалнэ мэм
нан элысэ милион дэн шэмэр, рэвольуцын чыла кум поко- 

..лъэньыжат ошкылыт.
Тугэ гынат, Уоэллэс, кучэдалмаш пьгтэн манын тый ит 

йноно.

Кучэдалмаш уло.
Сталин йолташ тыгэ ойлэн: „Мутлан класдымэ социалист 

ыштымаш вопросым налаш. Палаш кӱлэш: класдымэ обшэетв^ 
4замотьок шот дэн толын ок кэрт. Тудым кучэдал налан 
да чыла шэмэрын кыртмымышт дэн ышташ кӱлэш—пролэта^ 
диктатурын органыштым вийаҥдэн, клас кучэдалмашым шарэн, 1 
клас-влакым, капиталист клас-влакын кодшыштым пытарэн, 
кӧргӧ дэн тӱжвал тушман ваштарэш кучэдалмэ сарэш ышташ 
жӱлэш. “

Кучэдалмаш дэч канаш кайыман огыл, шӧрын возашат 
ок лий. Кучэдалаш, мэмнцс социалист собствэноснам чот ара- 
лаш кӱлэш. Мэмнан нионьэр-влаклан чылалан М итьа  Горди- 
энко, Бачэриков В ан ь у  гай лийман. Мыланна класдымэ соци
алист обшэствым ышташ партийлан полшашна кӱлэш.
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Элна ончылно пэш куго задач-влак шогат. С а д л а н  Ныла  ̂
паш айэҥлан  п аш ам  раш кэмы ш ы н ы ш таш , тӱҥалмэ пашам сайын 
кошарташ, паша нэргэн йылмэ дэн куктыштмо огыл, паша 
дэнэ ыштымэ кулэш.

Сталин йолташ йылмэ болтун-влак ваштарэш пэш чот 0$  
лэн. Тыгай „пашайэҥ-влакым“ ончыкташ тыгай примэрьш 
кондэк: . _  . ; -

„Мый умаштэ ик тыгай йолташ дэн, пэш пагалымэ йол
таш дэн, но тбрлаташ лиидымэ болтун, кэрэк могай илышз^ 
пашам йылмэ дэн куктымашэш йомдарэн кэртшэ дэн ойлэнам.- 
Тэвэ тудо ойлымаш:

Мый: удьшб шотышто тэндан пашада кузэрак?
Тудо: —ӱдымӧ шотышто, Сталин йолташ, мэ мобж- , 

лизатлалтына.
Мый:— ну мо вара?
Тудо:—мэ пашам руалынак шындэнына.
Мый:—ну, а умбакыжэ кузэ?
Тудо:—мэмнан пэрэлом уло,_Сталин йолташ, вашкэ пэрэ^- 

лом лийэш.
Мый:—а мо гынат? _
Тудо:—мэмнан сдвиг-влак улыт.
М ый:—ну, а мо гынат удымаш пашада кузэ кайа?
— Тудо:--удымаш шотышто мэмнан кызыт нимат ок лэкг 

Сталин йолташ.
Тэвэ болтунын тусыжб могай. Нуно мобилизоватлалтыныт, 

воиросым рэбром шындэныт. Нунын вашталтышыштат, ончык 
кайымыштат уло, а паша вэр гычат ок тарванэ.

Тидэ— б о л ту н ы м  кр и т и к о в ат л ы м аш  мэмнан отрад-влакланаг 
вигак пэрна, Уоэллэс, вэт партий мэмнам воспитатлэн ышкз^ 
бойэвой пашажым мыланна пуа.

Тэвэ болтун-влак нэргэн. Адак каласэм: тидэ мыланнат 
логалэш. Отрӓдлаштына паша нэргэн шуко ойлышо, обэзаты- 
ылствэ налшэ, а обэзатьылствыштым шукташ шоналтыдымэ^ 
„активиет“-влак шагал улыт мо? Тыгай-влак улыт. „Искра 
рэволъудий“ типографий (Моско)пэлэн—улшо 8-шо отрӓдсэ
4-шэ звэнам нал. Сйэздлан йамдылалтмэ годым рвэзэ-влак обэ- 
затьылствым нальыч: нэудым пытараш, элнан еэггымыжым он
чыкташ выставкым ышташ, йалысэ рвэзэ-влаклан пблэкым по- 
гаш лийыч. А кунам кайэн тэргышт гын, палэ лийэ: рвэзэ- 
влак мут пумышт нэргэн йбршэш мондэныт.
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Мыланна партий дэн комсомол полшымо дэнэ отрӓд дэнэ 
звэналаштына болтун-влак ваштарэш кучэдалаш кулэш пуымо 
пашам шуктымым чучкыдын тэргаш, туҥалмэ пашам сайын 
кошартэн шукташ кулэш.

Сталин йолташ пуымо пашам тэргымэ нэргэн пэш шуко 
ойлэн. Тудо тыгэ каласэн: аппарат чэслын, большэвик сэмын 
пашам ышта, альэ йара пӧртэш, тидын нэргэн чыла, пуымо 
пашам сай тэргымэ годым гына жапыштэ палаш лийэш!

Сталин йолташ партий пунчалмутьш, Совэт законым пу- 
Дыртышо-влак ваштарэш чот кучэдалаш ужын.

Мутлан: всэобуч пуртымо нэргэн пунчалмут уло гын, тидэ 
законым пудыртышо-влакым вуйлатымэ паша гыч кораҥдаш 
Сталин йолташ кӱшта. Партийлан ты куго пашаштыжэ йоча- 
влак полшэн кэртыт мо? Кэртыт. Тэвэ примэр: Коротков Кольа 
дэткор (Моско облас, Ильинск сэла гыч) шуко кана „Пионэр- 
правда“ газэтыш сэрышым возэн. Тушто йалсовэт вуйлатышэ 
Нэхльудов всэобуч пурташ ок нолшо манын ончыктэн. Ты сэ- 
рыш-влак чын ильыч. Садлан Нэхльудовым паша гыч луктыч. 
Партий дэн правитьылствэ йоча-влакын йӱкыштым пылышым 
шогалтэн колыштыт, пионьэр дэн тунэмшэ-влакын йук пуы- 
мыштым колдымылан мэрым ыштат.

Ындэ ужат, мэат партий дэн правитьылствылан нунын 
пунчалмутыштым шуктымым тэргымаштэ полшэн кэртына: 
утларакшым йоча дэн паша ыштымэ нэргэн лукмо пунчалму
тыштым тэргаш полшэн кэртына.

Но тый, Уоэллэс, ышкэат шинчэт, йолташэт-влакланат 
каласэ: мэмнан ача-авана, изана-влак партий, тудын онжо Ста
лин йолташ вуйлатымэ дэнэ кокы мы ш о в и ч и й а ш л ы к ы н  за д а -  
чы ш ты м  ш уктат , стройкылан мэшайышэ-влакым ӧрдыжыш уш- 
тылыт. Куго стройкылан мэмнан элысэ пашазэ класын вийжэ 
сита. Тудын пэҥгыдэ в у й л а т ы ш ы ш э — ком унист  партий уло.

Сталин йолташ тыгэ каласэн:
„Иыр улшо эл-влакьщ ончалза: чын корнан да тудым 

илышыш пуртышо вуйлатышэ партийым шуко муыда мо? 
Чынжым гын, тыгай партий туньаштэ укэ, вэт нуно чыланат 
ончыклык корно дэч посна илат, кризисын пудыранчыкыштыжэ 
(хаосыштыжо) почаҥыт, луҥгышӧ куп гыч лэкташ корньш 
огыт му. Мэмнан партий гына пашам кушко нантайышапзым 
шинча, тудым ончык сэҥымашкэ наҥгайа. Тыгэ моло партий
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дэч сайрак улмо шотшо дэнэ мэмнан партийна вара молан 
обӓзан. Тудлан тудо Марксист партий, тудо Лэнин партий. Тудо 
Марксын, Энгэльсын, Лэнинын туныктымыщт почэпх пашам 
ышта. Ушаныдымаш лийын ок кэрт, тидэ туныктымылан пэҥ- 
гыдын шогымына годым, ты компасым кидыштына кучымо 
годым—пашаштына сэҥымаш-влак лийаш тӱҥалыт.

Кэчэ шичмаш вэлыштэ, йужо элыштэ марксизм пытарал- 
тын манын ойлат. Тудым фашизм манмэ буржуазнэ-нацио^а- 
лист йогын сэҥэн маныт. Тидэ, конэшнэ, шойак. Историйьш 
шинчыдымэ йэҥ-влак гына тыгэ ойлэн кэртыт. Марксизм па
шазэ клаеын тӱҥ-вож иытэрэсшым наук сэмын ончыктымаш 
лийэш. Марксизмым пытараш пашазэ класым пытараш кӱлэш. 
А пашазэ класым пытараш ок лий. Марксизм лэкмылан ындэ 
80 ий утла лийэш. Ты жапыштэ тэстэ дэн, шӱдӧ дэн буржу
азна правитьылствэ-влак марксизмым пытараш тӧчэныт. Вара 
мо? Буржуазна правитьылствэ-влак толэдэныт да кайэдэныт, 
а марксизм эрэ кодын. Тулэчат утла,—совэтын ик кудымышо 
ужашыштыжэ марксизм йӧршэш сэҥыш, адакшым вэт тудым 
йалт пытармылан шотлымо элыштэ сэҥыш. Марксизм сэҥымэ 
эл уло тӱньалан ышкэтак кризис дэн паша укэлыкым ок 
шинчэ гын, ту жапыштак моло эллаштэ, нунын коклаштак фа
шизм эллаштат, тэвэ ындэ ныл ий кризис озалана гын, ти- 
дым тура толмашлан (случайнослан) шотлаш ок лий. Укэ, 
йолташ-влак, тидэ тура толмаш огыл.

Да, йолташ-влак, мэ ышкэнан сэтгымашна-влак дэн туд
лан обӓзан улына—мэ Маркс, Энгэльс, Лэнин знамьэ йымалнэ 
пашам ыштышна, кучэдална.

Тышэчын кокымышо вывод: Маркс, Энгэльс, Лэнин зн ам ьы - 
лан м учаш ы ш  шумэш пэҥгыдын ш огаш .

ССРУ пашазэ клас сарэш шынымэ Лэнин партиижэулы- 
лан кора вэлэ вийан огыл. Умбакыжэ, тудлан милион дэн шэ
мэр крэсаньык массын полшымыжлан кӧра вэлэ вийан огыл. 
Тудо адак тэвэ мо дэнэ- вийан: туды м тӱньам бал п р о л этар и ат  
эҥэртэн, тудлан  полшэн шога.

ССРУ пашазэ клас—тӱньамбал пролэтарйатын ужашыжэ, 
тудын ончыл отрӓдшэ, а мэмнан Рэспублика—тӱньамбал про- 
лэтариатын шочшыжо. Тӱньамбал пролэтарйатын ончыкыжат 
ССРУ пашазэ класлан ышкэ вий шуктымыжо дэн, йӧн лиймэ 
сэмын полшаш тӱҥалшашым тидэ ончыкта. Но тидэ мэмнан

*
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умбак пэш куго обӓзаносым пышта. Тидэ чыла эл пролэтар- 
влакын ударна бригадышт манмэ пагалымэ лумым ышкэнан 
пашана дэн гауктымаш лийэш. Тидэ, эшэ сайын шашам ыш
таш, эшэ сайын элыштына социализмын йоршэп! сэнышашыжэ 
вэрч, чыла элыштэ социализм сэҥышаш вэрч, кучэдалаш, 
пролэтар интэрнационализмлан, чыла элысэ пролэтар-влакын 
изак-шольак ушэмыштлан мучашкэ шумэш пэҥгыдын шогаш 
кушта.“ *

Мэмнан, совэт пионьэр-влакын пашана
Уоэллэс, оннан тидэ наказшым ик минутланат мондаш 

ок лий, уло вийна дэн совэт эл аралымашым вийаҥдаш пол- 
шаш, вэс элысэ йолташна-влак дэнэ кылым кучэн, шогаш, 
тыланда буржуазий ваштарэш, у совэт рэспублик-влакым ыш- 
тышаш вэрч кучэдалаш полшаш кулэш.

Мэ, Уоэллэс, ышкэ мутнам шуктэна, чыла эл пролэтар- 
влакын изак-шольак ушэмыштым пэнтыдэмдаш, чот тунэмаш 
туҥалына. Социализм ыштымаштэ вий шуктымо пашам ыш
тэн, ХУП партсйэздын пунчалмутыштым шуктышаш вэрч ку
чэдалаш, туньамбал пионьэрийлан полшаш туҥалына, ышкэ
нан коклаштат интэрнациональнэ пашам сайэмдэна.

Хиккинг йолташ, кокымышо еэрышэмын мучашыжэ шуо. 
Вашмутым вучэм.

Тыйын пионьэр копатым чот кормыштэм.
Салам дэнэ—тыйын Андри йолташэт.



КУЗЭ МЫЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИНЫМ 
КОРЗИНКА ТОДАШ ТУНЫ КТЭНАМ.

(М оско облас, Горки Бэндэргина Марийан мутшо гыч
возымо).

Мый шкэнан Горкинский пӧрйиҥ-влак дэнэ пырльа сов- 
хозышто пашам ыштэм ыльэ. Мэ тунам Владимир Ильичын 
пэш  чэрлэ улмыжым колна. Но варажым тӧрланаш тӱҥалын, 
гульатлашат коштэш манмэ увэрым колна,

Ик эрдэнэ, Пакал йолташ мыйым кӱшкӧ^ пӧртышкӧ, Лэ
нин дэкэ ужын пуртыш,

— Вот—манэш—Владимир Ильич, тыланэт ойльшо мэм
нан куго мастарна.

Владимир Ильич мый дэкэм тольо.
Тый—маныт—корвингам пэш сай пидат?
Мый ончычшо лудым. Сайын мутымат каласэн ом мошто 

шонышым. Но шижым, паша дэч поена огыт пурто ыльэ.
— Кунам кӱлэш годымжо... пидам.
— Тыйын пашатым ончалаш кулэш ыльэ...
—  Мо вара, лийэш. < 1
—  Айда—манэш—эрла эрдэнэ.
Тыгэак эрлалан кутырышна. Пакал йолташ мыйын почэ- 

шэм кычкыра.
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— Йамдылмэ воштырэтшэ уло мо? А то Владимир Ильич 
паша дэч посна шинчэн огэш кэрт.

Тудо жапыштэ врач-влак Лэнинлан лудашат, огыт куштӧ 
ильэ. Мыйын дэк кораьгдэн, вэс пашам ыштыктынэшт аман шог 
ыалтышым.

Эрдэн эрэак у воштыр-влакым пӱчкэдышым, а кэчвал дэч 
вара кушко кузышымат ончэм: Владимир Ильич вэрандыштэ 
мыйым вуча. Здоровитлэн мыланэм пукэным лишэмдэн шука.

— Вот мэ ындэ тый дэнэт пырльа мэбэль ыштымэ артэ- 
лььш организатлэна—манэш тудо.

Мыйын лӱдмашын кышажат шулыш,—ышкэ йэш коклашкэ 
пурмо сэмын вэлэ тучэш. Шична, воштыр-влакым шалатэн 
пыштышна, мый тодам, тудат мыйын почэшэм тодэш. Ончычшо 
тудын пашажэ начар кайыш, воштыр-влак кидшэ гыч лэктэ- 
дыл вэлэ возыт. Палэ, коч могай у йэҥынат: воштырла 
пбртыт, огыт колышт. Но тыршыш. Мом огэш умыло, угыч пу- 
жэн йодэш, а мыйжэ ончыктэм: „Тыгэ, тыгэ“.... „Умылы- 
шым“—манэш. Мый дэкэм лишкырак шинчат, тодаш тӱҥалмэ 
корзинга умбач шинчажьш брдыжыш огэш ыштэ, онча а мый 
вашкышымат, ж—ж—жик тудым воштыр дэнэ!

Мыйын шӱмэм роп лийын йол пундашкэ волэн кайыш. 
Мутымат каласэн ом кэрт. Шинчам карэн тудым ончэм. Тэвэ 
тидэ да...—Ильич ышкэ сантажым уштыльб.

— Что жэ—манэш—учэниклан эрэак логалман.
Тудын дэнэ пырльа корзингам тодна. Тодмэк Надэжда Кон- 

стантиновалан ончыкта.
— Но кузэ мыйын пашам аклэт? Выставкыжэ лийэш?
;— Пэш мотор Володьа—Пэш мотор... Иожэк да тапталт- 

дымэ:—манын тудо воштылэш.—Чынак мо, инструктор йолташ?
— Да, тыгай еату дэнэ пазарыш ит кончо...
Тэтла Владимир Ильич корзингам пидын огыл. Тыгай 

учэник дэнэ пашам ышташ—малина. Мый ышкэжэ тулык ватэ 
улам, марийэм Иапон сарэш увэр дэч посна йомын. Шу- 
жарэм дэн пырльа кузэ гынат илашлан корзингам пидын то- 
лашэм. Иална мэмнан, Горка—изи, йорло, чылажат кумло^ сурт 
нарэ вэлэ лийэш,

— А молан—йодэш—тэмдан-влак тысэ имэньым тарватэн 
огытыл?

— Мэмнан Горкинский пӧрйиҥ-влак ӱҥышӧ, лудшб улыт—
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йолэм. Кэрмьй гыч налаш ыльэ гын, коҥгаланат огэш ситэ 
ильэ. Тыгак тарватэн огытыл.

— Саиым ыштэныт—кэлшыш тудо—мэ вэт тыштэ совхо- 
зым ыштышна.

Мый Владимир Ильич дэч кайаш тӱҥальымат, тудо мый 
дэчэм йодэш:

— Туныктымэтлан тылат мом пӧлӧклан пуаш?
— Вот эшэ мом шонэн луктыц улыда! Могай тыштэ ту~ 

ныктымаш. Мыйын киндэмак шушнын огыда нал вэт? Мый 
такат совхозышто чылаж дэчат ситышын улам.

— Укэ, укэ... Учэвик дэч шарнэн илашэт.
—- Мый, чынак, мом каласаш ом шинчэ. Кайэм акам дэнэ 

каҥашэм.—Вэс кэчыжлан мый могай кулэшыжьш каласы- 
шьш. 1

— Вот тыгай йӧра—ышкэ врьукыжым ончыктыш. Й э б г  

шинчажлан огэш инанэ, кид дэнэ кучэн ончышым. Ужам, ма- 
тэриэ йӧршаш.

— Да, нимат огыл, тыгайат йӧра.
Ик мынар жап эртыш. „Но мондыш шондыш“.<. А тушто 

Владимир Ильич кайыш. й к  кана Марийа Ильинишна мыйым 
ужынат, кычкыра:

— Мэмнан дэк пуро!
Мый мийышым. Ончэм, пӱтыркам луктэш.
— Владимир Ильич мом сӧрэн ильэ?—йодэш.
—  Ниужэли мондэн огыл.
— Но, молан от пэлэштэ. Мом еӧрэн ушэштарэйан.
— Иолашаш матэрым— ойлэм.
— Но, ом шинчэ: йолашаш, альэ иктаж могай вэсэ, коч 

мо гынат пӧлэкым нал.
Ик пӱчкыш матэрым да йэшартышыжлан эшэ сатиным 

пуы ш . Тидэ матэриэ дэн мый ышкаланэм платььш ургэнам. 
Чаманэм да тудым колмэшкэм аралэм.

„...Й очам  покгаш  о гэш  лий...“

Мэмнан йалышкэ Владимир Ильич толшаш увэр моло 
йалышкат йыр-ваш шарлыш. Эрдэн эрак крэсаньык-влак: пор- 
йэҥжат, удрамашыжат, тыгыдэ йочажат куго йэҥым ваш ли- 
йаш вашкат. Автомобиль эркын гына мыйын пӧрт дэкэ то- 
лын шогальэ. Опса ночылто, портышко мэмнан шэргэ онна
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ышкэ шУмбэлжэ да цолташыжэ Надэжда Константиновна 
Крупскайа дэн пырльа пурышт.

Пӧртыштӧ ик мынар минут лийнат, мэ Лэнин йолташ дэнэ 
митингышкэ кайышна. Тудо мэмнан дэнэ пэш сайын мутла- 
ныш да мэмнан илышыштэ тыгыдэ йоткэ йодышто, оҥайланыш. 
Тидэ, Лэнин каласымэ мутшо нигунамат огэш мондалт. Мэмнан 
дэкэ толын каймыжлан ындэ 14 ий лийэш. Кызыт мэ ышкэ- 
нан илышнам Лэнин ойлэн кодымо сэмын ыштэна. Тудын 
мутшьш илышышкэ иуртэна.

Митинг иытымэ дэн вара мэ Владимир Ильиным мэмнан 
дэнэ пырльа" картычкышкэ снимайалташ йодна. Иоча-влак 
тӱшка кайык сэмын фотограф дэкэ куржын мийышт. Мэ ну» 
ным Еокташ тӱҥална. Ты жапыштэ Владимир Ильич мэмна- 
лан каласытп: „Иоча-влакым покташ огэш лий, нуно—мэмнан 
вашталтыш, мэмнан ончыкылык кадр. Мэ тунам вэлэ енимат- 
лалтам, кунам нуно чыланат мэмнан дэнэ пырльа лийыт“.

Иоча>влак йывыртымышт дэнэ Лэниным йыр-ваш авы 
рыщт. Тудо, куанэн, чон ласкаж дэнэ воштылын. ну ным он- 
чыш. Кызыт нуно йоча-влак ындэ куго улыт,' социалист заво- 
дышто, фабрикыштэ социалист пасушто ударник улыт.

Каш к и н а  М.



Казаков Н.

КУМ КОМУНИСТ
Кризис лавыраштэ почаҥын 
Фашизм Гэрманий шула.
Компартийын куатшэ вийаҥын 
Тудын вожшо йырым-ваш шарла. 

Фальшивка шойа дэн буржуй 
Комунизмым шона питараш. 
Шонымышт, пашашт огэш куй 
Чыным огэш лий рокыш тойаш. 

Комунистым ок сэҥэ нигб:
Буржуй, пуэтым пур шыдэшкэн.
Лэйпциг олаштэ чыла раш лийэ 
Фашист огэш кэрт ондалэн.

Димитров, Попов, Таньэв—Москошто, 
Гэринг, шыдэтым пунчалын тэк кий. 
Пот эллаштэ кбн шумжб ок кошто 
Ойгыдэн кошкыдэ огэш лий. 

Димитровын тусыжб шапалгэ,
Гэрингын пырдыжшэ тудым ишэн. 
Пролэтарын вийжэ .ок шуалгэ,
Тудын вожшо туньа йыр пошэн.

Димитров, Попов, Таньэв— Москошто, 
Эх, могайэ куатлэ куан.
Нуным ужын кбн шум-кыл ок лушко, 
Кб ок шӱлӧ куан дэн ласкан. 

Комунист партий атакыш вуда,
Вур йушб паразит ваштарэш.
Пашазэ массэ йывыртэн ошкэда,
Тудо пала: кбн дэнэ пижэш.

Димитровым, Поповым, Таньэвым, 
Туньа пролэтар саламла.
Фашизм пырдыжым сэҥышэ-влакым, 
Пролэтар армий пагала.



Кум гэрой-влак улыт Москошто, 
Шапалвэ тусышт куан дэн йомэщ. 
Нуным ужын ко ок куанэ,
Пашазэ, шэмэр утыр шыргыжэш. 
Нуно адакат эрык вэрч 
Пытартыш вурыштым пуат,
Огыт лӱд шыдэ Гэрниг дэч 
Огыт лӱд курым мучкат.

Лавра кунла шарлышэ кризис, 
Фашизм Гэрманийым сумыра. 
Орадыла тӧрштылэш фашист 
Гэринг пирыла иужым шыра. 

Тэк шырэ адыштан азуэтым 
Садак от кэрт кужунак илэн.
Жап шуэш—шотлэна

ӧрдыж луэтым 
Вуйэт шалана эрык дэн!



Гайдар  А .

ПАТРОН-ВЛАК
Лӱймӧ йӱк дэч лудшӧ-влак, корно воктэнсэ канавышкэ,,, 

вишкодалтшэ патрон йашлыкым кумыктэныт.
Вашкэн кайышэ йэҥ-влак, йашлык нӧлташ огытат шо- 

налтэ. Эрлашыжым эрдэнэ Когой патрон йашлыкым ужыв5 
куанэн пэлэштыш:

— Нинэ патрон-влакым наҥгайшаш.
Ышкэ дэкшэ мийэн сумкам кондыщ. Тичак оптэй аважэ 

дэк намийыш. Ольшбак шындышыжла пэнтыдын маньэ:
— Авый! Ончо, могай чаплым, уым кондэйам. Адак кайэм.
— Аважэ ыш куанэ. Тазан гына кычкыральэ:
— Кӱлдымаш! Наҥгайэ! Мый кӱлэшан ӱзгарым кондэн 

шонэм. А тудо...
Когой адакат аважым сӧрастара:
— Авый, чаплэ, Гэрманысэ. Эҥдэн пуат гын, шакланэ.
— Эьудэн пуат!—аважэ кычкыральэ— Салмавондо дэнэ 

шӱ лодынт гычэт эҥдэн пуэм гын... Кызытак эҥэрыш кудалтэ. 
Мовдэнат мо: тыгай кулдымашэт, чӱчу ватэтын кӧршӧкшым 
чыла шалатыл пытарэн.

Когой кугун шӱлалтэн, сумкам порт гыч лукто.
Патроным ыш кудалтэ. Порт воктэнсэ вондэрэш шылтынк.

❖

Эрлашыжым Пахом кугыза пулдырыш - лэктынат, качэ 
йошкаргэн шичмым ончэн шогэн. Когойын аважлан:

— Ана! Мӱндырнат огыл жазак-влак толыт. Ала Пэтльура 
лышэмэш—маньэ.

— Шонто, мом шонэн кийэт улмаш,—Когойын аважэ 
лӱдын пэлэштыш.

— Мый ышкэ кольым. Эжэр вэс могырышто кок-кум 
гана луймӧ й^к шоктыш.

Когойын аважэ пӧртыш пурыш. Сондыкшым почо. Сай- 
рак ш о в ы ч - в л а к га ы м иктэш пйдын, пакчашкэ наҥгайыш.
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Когой кастэн ижэ пӧртыльӧ. Кидшэ шовыч дэнэ путырмӧ. 
Шургыжӧ куптыргалын, шынчажэ шыдын онча.

—  КОГОЙ, КИДЭТ м о  л и й ы н ?

— Тулэш йудалтэыам. Сайын пӱтырэн пу.
Тидэ годым, Когойым ончалын, аважэ вуйжым рузалтыш.
— Шойыштат!.. Аважэ ӧрын-ӧрынак кидшым пидэ.

❖
Пычкэмшалташ туҥалмэк, урэмыштэ имньэ йол йук, 

лушкымаш шарлыш. Йалышкэ 15 имньэшкэ пурыш. Кӧ пала: 
ала казак, ала пэтльуровэц.

Когоймыт дэк кугурак салтак (старший) пурыш. Винтовко 
приклад дэнэ куварым шуралтыш.

— Мыланна эн сай кочкышым, йуштӧ шбрьш кондыза!
— Когой лӱдӧ. Кусэныштэ патрон шукыло. Патрон-вла- 

кым кидэшыжэ кормышталын, кудовэчыш куржо. Талын кур- 
шыжла йара вотэш кэрылтэш. Патронжо кувар мучко шала- 
нэн кайыш.

Ик салтак патроным налын, старшийлан ончыкташ пуртэн.
Старший туслэн ончальат, приказым пуыш:
— Тыштэ сар узгар оптымо склад уло. Сарайыштэ, нӧ- 

рӧпыштӧ, сондыкышто кычалза. Кычалмэ жаплан оза-влак- 
шым амбарыш пэтырыза.

ДПоҥго Пахом кугызамат амбарэш пэтырышт.

❖ ❖
Когойын аважэ кудовэчыш лэктэ. Шортын-шортын Ко

гойым вурса.
— Патронэт дэнэ пырльа вуйэт йомшаш.
Когой пошкудо Йогор дэк мийэн, кузэ лиймэ нэргэн, рат 

.дэнэ калаСкалыш.
Йогор изиш шоналтэн, вашэштыш:
— Паша томам! Пахом кугызам утарэн, йошкаргэ дэк 

кайаш кулэш. Укэ гын, тудым пуштынат шуат, Казак-влак 
ойлымым колышт. Кайат вэлэ гын, кастэнэ куржына. Мый 
эҥэр дэнэ тыйым вучэм.

Когой ышкэ дэкшэ тольо. Казак-влак йуд жаплан кайаш 
тарванат.

Пӧрт шэҥгэлиэ луймӧ йук шэргылтэ. Чыланат тбрштал- 
тышт. Вондэр шэҥгэчын тусдымӧ казак куржын лэктэш. Им- 
ньым шбрмыч гыч шупшэш, кычкыра:
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О
— Тышкэ... тышкэ... Иошкаргэ-влак!
— Тудын умбак старшийжэ ончальат, ӧрӧ.
Мом тужат, ушдымо. Тидэ имньэ!
— Тидэ йошкаргын имньэ,—казак ващэшта—Иошкарар * 

мэйэцыжэ имньэ Умбач тбрштэн, чашкэрыш шыльэ. Ышкэ 
шинчам дэнак ужым.

— Лышкырак мийэн, старшийжэ ончальат, „чурк“ лийэ, 
Тыгэ шогылтмо годым, вэс казак толын тужаш тӱҥальэ.

— Кб мыйын имньым вӱдэн кондэн?
— Тидыжэ тыйын имньэт МО?

— Кӧн шонышда?
Казак-влак тушкан чумыргэн, тидэ паша нэргэн куты- 

раш  пижыч.

Чынжымак тэвэ кузэ лийын. Эьгэр воктэн Йогор Кого- 
йым вучэн. Казакын корно дэн толмыжьш ужын. Казак иол 
му шкант эҥэрыш волэн. Имньыжым вондэрэш кылтэн кодэн.

°  -гИогор кандрам рудэн, вондэр воктэн вӱдэн кайэы. Имньэ 
ӱмбалан шинчын, йошкаргэ-влак дэк—волосыш кайаш шонэн^ 
Дозор-влак дэк шуын. Имньыжым колтэнат, ышкэжэ куржын, 
Вута умбалан шылтымэ винтовкыжым налын, йудым волосыш 
кайаш шонэн пыштэц.

Пахом кугыза пэтырымэ амбарым орол оролэн. Винтов
кыжым пырдыж воктэлан шогалтэнат, ышкэжэ оралтэ умбак 
кузэн.

о
Иогорын винтовкыштыжо кок патрон вэлэ улмаш. Шы- 

пак мийэн, оролын винтовко гыч вич патронгэ луктын налын. 
Тодмо чашма гоч тбрштбн, кудо-вэчыш пурэн. Вэс*казак дэн 
ваш кэрылтын.

— Мом тӧрштылат?—казак йодо.—Приказым от шинчэ 
мо? Кызыт пбртыштб кийыман.

с?
Иогорым старший дэк намийыш. Старший туелэн онча

льат, ам барыш пэтыраш шудыш.
Иогорымат Пахом кугыза дэк пэтырэн шындышт.
Эҥэр воктэн Йогорым мудэ, Когой пычкэмышыштэ ышкэ 

дэкшэ пбртыльб.
— Патронэт дэнэ пырльа вуйэт йомшаш,—адакат аважз 

шорташ туҥальэ. Иогор кугызатымат амбарэш тукылэныт.
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Когой Пахом кочажым, Йогор кугызажым, аважымат пэш 
чаманыш. Шыпак иэлэштыш:

— Авый, ит шорт. Мый ышкат пижын ончэм. Аважэ 
пэлэштэнат ыш шукто, Когой, йывылдык. Пычкэмышыштэ 
амбар окнаш вуйжым чыкэн, Когой кычкыральэ: '

— Пахом кочай... Пахом кочай...
Омса воктэн оролышо казакын пылшышкыжэ тидэ мут 

пурэн. Затворым шолткыктэн, кычкыральэ:
— Шого! Ко кайа?
Когой шогалдэ кайа. Винтовко курокым кок кана руа- 

лыктыш.,. лӱймӧ йӱк ыш шокто. Старшийжэ куржын тольо. 
Салтакым чагыраш туҥальэ.

— Ушдымо. Винтовкыжым шӱшдэ, кузэ ороллан шогэт?
— Кызыт гына вич патроньш шӱшкым. Тэвэ шудо лоҥ- 

таштэ луймб патрон-влак кийылтыт.
Старшийжэ ончальэ. Чынак патрон-влак кийат.
Казак-влак чумыргэн, адакат тидэ лиймэ нэргэн кутыраш 

пнжыч.
Когойын аважэ окна воктэлан пшнчын, чарныдэ шортэш. 

„Кэч Когойым волосышто вурсышт ильэ“ тудо шона. „Шоҥго 
Пахомым ошо-влак пуштыт, альэ лупш дэнэ кырэй налыт. 
Шонто кугыза мыньаррак чыта?“.

Окна воктэн йук шоктыш. Когойын аважэ ончальэ. Ко
гой окнашкэ толын. >

— Кужэч толат?
— Шырпым пу.
— Молан?
— Пу!—пэҥгыдын Когой руальэ. Окнаштэ кийшэ шырпэ 

жоробкам налын, адакат пычкэмышэш йомо.
Мутланымым колыштшо казак чулан гыч лэктэ.
— Кб дэн мутланышыч?
—-Ы ш кэ сэмынэм.
Казак кайыш. Тидын нэргэн старшийлан каласыш. Стар

ший ӧрӧ. Казак-влаклан каласкалаш туҥальэ:
—- Рвэзэ-влак, брмаш паша. Йэҥ-влак ышкэ сэмынышт 

мутланат. Шушмб винтовко ок пудэшт. Имньэ-влак казак дэч 
кудалыт. Мэмнан йыр ала мо пбртэш.

Тидэ годым, луймб йук шэргылтэ. Чыланат кычкырлаш 
туҥальыч:
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о
— Иошкаргэ-влак!
— Авырат!
Казак-влак имньэ ӱмбак кӱзэн шинчыч. Имньэ иол йӱк.

дэн окна йонтыртата. Кудалыт.
* *

❖
Чыла вэрэ шыпланымэк, Когой аваж дэк пурыш.
— Авый. иктат укэ?
— Укэ.
— Айда амбар почаш кайэна.
— Когой, шого! Иолташ-влак ышкэ почыт.
— Могай йолташ-влак?о
— Иошкаргэ-влак толыт. Сонтыра улат мо?
Иктат укэ,—шулыкын Когой маньэ—Мый сатыеэ патрон 

ӱмбак олымыи оптэн, тулым пижыктышым. Ну мугырышт, 
Аважэ нимат ыш пэлэштэ, шынча вудшым вэлэ уш ты- 

льб. Когой дэн коктын амбар почаш кайышт.
Р уш ла гыч Н. Казаков кусарэн.



л
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Казаков И.

ЙЗПИМЫН КОРНЫЖ О
^ сэ сэ IИэпим тэнэй куд ийлан тунэмэш гынат, кумышо гру

ды ш то вэлэ почаҥэш. Кажнэ групышто кок ий дэн тунэмын, 
Йэпим „шуаралт“ кушкэш. Школышко нигунамат сайын йам- 
дылалт толын огыл. Садланак вэт икыз^ннэ чырыкыштэ кум 
удшо вэлэ. Молыжын почышт наш „куго“.

Групсовэт вуйлатышэ Пӧтырын Йэпим нэргэн шонымаш 
вуй йыржэ чарныдэ шолшо подла шолыи. Кумышо групышто 
утларакшым Йэпимьш вэлэ нэуд шуко уло. Иэпим вэрчы- 
нак кумышо груп шэнтэлнэ улэш. Групышто лучко йоча 
вэлэ. Саддэнэ ик нэудшат шуко просэным ончыкта, школыш 
толдымо ик кэчэ адакат куго просэнан прогулыш савырна.

Груп погынымаш. Дӧтыр нэуд ваштарэш кучэдалмаш нэр
гэн, колыштшо-влак умбак тул йып гай вийан мутшым кышка 
Колыштшовлак ик мут пэлэштыдэ колыштыт.

— Нэуд мэмнан .групын йатырак куго: 8 просэныш шуэш. 
Тидэ Иэпим пэлтык кугэмын. Мэ ышкэнан умбак налмэ 
обэзатьылствым шукташ пижына. Нэудым йӧршын пытараш 
кулэш. Кузэ пытараш? Ко шонэн муэш?—Вуйлатышэ Потыр 
кутырмыжым чарнэн, пӧкэныш шинчэ.

— Мый шонымаштэ Иэпимлан мэрым пуаш кулэш. Тэк 
пум ал коштшо... Ошалгэ упан, шышталгэ чурийан изи рвэзэ 
пэлэштыш.

— Укэ5 тыгэ огэш лий. Мэрым пуэн тудым туныктэн от 
кэрт. Тудлан полышым пуаш кулэш. Ышкэнан пионьэр 
туе нам йомдарыман огыл. Кумышо групын чапшымат волташ 
огэш йӧрӧ—вуйлатышэ мутшым пытарыш.

—Айста Иэпим дэкэ сайын тунэмшэ-влакым пэнтыдэмдэн 
дуэна Буксирышналына— вуйжым удыралынПэтьа пэлэштыш.

— Тыгэ йбра шол.
— Чыным ойла! пионэр-влакын мутышт шошым вудла 

мугырэн, шолын пӧрдэш.
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— Пэтьам пэҥгыдэмдаш гын, кэлшышэ лийэш—иктэ ма
ньэ.

Ӱстэл дэкэ йошкар галстукан Пэтьа лишэмэш. Еулъаш 
гай ош упшым нийалтэн, Пэтьа кӧргӧ шум тулан мутшым 
пуй кокла гыч шыжыкта.

— Йэпимым сай тунэмшым ышташ ышкэ ӱмбакэм обэза- 
тыльствым налам. Тудын „поч-влакщым“ пытарэм, Пэтьан мут
шым кудырчыла мугырышӧ копа кырымаш лэвэдэш.

Кас. Йэпиммытын пӧрт. Лампэ чуктымым вучэн шинчышэ 
кок рвэзэ-влак, тул чуктымым ужын, устэл умбакэ лишэмыч. Еа- 
газым устэл оҥа кумдыкэш шарэн пыштэн, ала мом возгалаш 
пижыч.

— Пуртусшалымаш дэн кол нэргэн мӧҥгышкӧ пашам пуэн. 
Айда йодмашлан ваш мутым пуэдэна,—Пэтьӓ Йэпимлан 
маньэ.

о
Иэпимжэ тудым колыштын, „тугэ-тугэ“—манын пэлэшта.
„Еол нӧртмӧ дэнтула. Нӧртмыжым шудо лонташ кышка., 

Жапшэ шумэкэ тужэчын изи вьуго-влак лэктыт.“ Йэпим 
тэтрадэшыжэ шолдыран гына возэн шындыш. Пэтьа Йэпимын 
возымыжым ужын, сайын лудын лэктэ. Вара „пэш сай"—эр~ 
кын маньэ. о

Пэтьан шыма мутшым колын, Нэпимын шум-кылжэ пу- 
тырак чот куанымыла чучо. Лулэгыжэ мучко вур корно дэнэ 
куанымаш шарлыш. Пужым шырэн воштыльо.

Тыгэ йатыр мартэ мӧҥгыш пумо пашам ыштышт. Альэ 
мартэ Иэпимын аважын машина дэнкунчыла шудырымӧ йо- 
ҥыжалтшэ йукйӧ шыпланымым колын, рвэзз-влакат тарванышт. 
Пэтьа мыжэржым чийаш туҥальэ.

-— Пэтьа, шого. Тачэ мый дэнэм пырльа малэ. Вэр сита. 
Турлӧ нэргэн кутырэна,—Пэтьам Йэпим чарыш.

Пэтьа кэлшыш. Кок рвэзэ-влак тульщ пуалын, малаш 
шуҥгалтыч. Шуко мартэ турлб нэргэн кутырэн кийышт. Ва- 
ражым нэлэ кашка дэн пызырыктымэ гай, ласкан малэн кол- 
тышт.

Школышто йук - йуан шокта. Иоча-влак пэш кутыркалат. 
Туныктышо пуртус палымаш урок дэн мӧҥгыш пумо пашам 
йодыштэш. Еӧ ^шуктэн, альэ шуктэн^ огыл палынэжэ. Йо- 
дыштмо чэрэт Йэпим дэк толын шуо. Йэпим куанэн. Парт ум
бакэ кол нэргэн возымо тэтрадшым шарэн пыштэн. Тунык-
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тышо лудын нальат, кӧрШЖлан угыч вий пурмыла тучо:- 
Групышто эн томам тунэмшэ мӧнтысӧ паша сай шуктымылаш 
тункытышо ӧрын йодо:

— Ышкэ возэнат мо?
— Пэтьа полшэн.
Пэш йӧра... Ваш-ваш полшэн тунэмза! туныктышо маньэ.
Урок пытымэк туныктышын „молойэц“ манмэ мутшо Йэ- 

пимын шӱм-кылжӹм куандарыш. Тылэч вара тунэммэ пашаш 
утларак чот пижаш кумылжо нӧлталтэ.

Кастэнэ школ ш ч  толмэкшэ, Пэтьа дэн коктын задачым
_о

рэшайаш пижыч. Тыгэ Иэпимын ударникыш вончымо кор- 
нышто, тидэ тӱҥалтыш кэчэ лийэ.

Тачэ школышто куанымэ кас эртаралтэш. Тушто сай ту
нэмшэ уцарник-влакым пӧлэклымаш лийэш.

Школ вуйлатышэ пӧлэклалтшэ ударник спискым лудэнш 
Сцэнышкэ лэкшэ пӧлэклалтшэ ударник-влак, тунэммэ пашам 
адакат чот вийаҥдаш ышкэныштын чын пионьэр мутыштыж 
пуат.

Сцэнышкэ його дэн вураҥлалт коштын, ончык лэкшэ Й э- 
пим лэктэ. Ошысо йошкар галстукшо Лэнинын мутшым шук- 
таш йамдэ улмыжым ончыкта. Шургӧ чурийжэ рвэзэ боль- 
шэвикын куанышэ койшыжым палдара,

— Тидэ полэкым налын, пашалан эшэат чот пижаш му
тым пуэм. Ожсо його ӧрдыжышкӧ кораҥын, курымлан ойырлэн 
— ышкэнжын ушанымэ мутшым изи рвэзэ кошарта. Погынышо, 
калык шуко мартэ рӱжгышӧ копа совыж дэн ужата.

Тыгэ Йэпим у корнышко пэнтыдын тошкальэ..



Анатоль Куэн.

У ТУКЫМ
о
Иулгэн кузышӧ, адак коклан-коклан ош пыл шэнтэч эр- 

тымыж годым, мотор Удыр гай „шыр-р“ ыштал оичалшэ кэчэ 
тэлэ йудым поктыл шалатыш.

Тунам адакат иуртысыштӧ мо улмыжо рашкэмышынак 
койаш туьгальэ.

Батист сэмын койын кийышэ ош лум умбач эр мардэж ло- 
выкаҥдэн йожгэ пуа. Тыгай годымак кушуч шаулаиэн кайшэ 
мардэж дэнэ шуарвондо гай кылмэн шогалшэ пушэнтэ-влакат 
ӧкым вуйыштым тарватат.

Моло кунам гын, Контанур дэнэ Писташ, альэ моло йал- 
ласэ корнылаштэ йолэшкым да тэрэшкьш шагал ужат ильэ. 
Тыгэ эртакак огыл. Эрдэнэ кандаш шагат шуаш тӱҥальэ гын, 
нигунам уждымо гай калык кошташ тӱҥалэш. Утларакшэ 
тэрэшкэ...

Коҥганур урэм тэрэшкэ дэнэ тэмэш. Кашакын-кашакын 
кок пачашан порт ончыко мийэн шогалыт. Рвэзэ-влак тэр гыч 
волатӓт, модын-воштыл, куанэн пӧртышкӧ ружгэн пурат.

Тыгэ тунэмшэ-влакым кажнэ кэчын имньэ дэнэ кондэн ко- 
дат. Ты паша мо тэр жорно лийын тунамеэкак ышталтэш.

Капкавалнэ— „Коҥганур шым ийаш тунэмман школ“— 
манын возэн сакымэ оьга торашкэ йылгыжэш.

Туныктышо-влак шукэртак канцэльарышкэ погынэныт. 
Мутланат.

— Пэш чотак умылтарэн улына ильыс. Ваш-ваш соцта- 
ҥасым ыштэныт. Мо вара огыт тол?—^школ вуйлатышэ Димит
рий Васильыч ӧрмалгэн пэлэшта.

— Толыт, кунам огыт тол1—завуч ушандара.
Чыланат ваш-ваш ончалыт, пэш огыт пэлэштэ.
Тачэ тошто „крэшэньэ“ пайрэм. Тэҥгэчэ тунэмшэ-влак 

тушка погынымашэш „крэшэньэ“ пайрэм коч (тыгылай кэ- 
чынжэ мутат лийман огыл^ чыланат школыш толына манын 
мутым пуышт.
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Тзвэ час стрэлкэ кандашан сипырыш шуо. Тунам йад' 
мучаштэ тэрвшкэ-влак койаш туҥальыч. Лу-лучко минут гыч 
школ кӧргӧ тэмэ.

Вашкэ еоцтаҥасымаш оҥаштз просэн-влак лзктздышт. 
Моло групышто 100% толынат, лач визимышэ дэнэ кудымышо 
„а“ тушкаштэ вэлэ 95%.

Звонок йӱк шэргылтз.
-— Молан?—йодыч йатыр рвззз.
— Утрэник лийэш!—ала кӧ кычкыральз.
Тунвмшз-влак коридор мучко рат двнв шогальыч. Завуч'

лвктв. Кидыштыжз—йошкар флаг.
— Ты йошкар флаг кудымышо яа “ груп дзч налалтзгш 

Тачв нунын кок рвззв толын огытыл. Просвным волтзн кош- 
тыт. Ты флагым шымышз груплан пувжа—Вара Мичулан 
кучыктыш.

— Тидв флаг вврч чот кучздалына! ышквнан кидна гыч 
она колто—маньэ Мичу.

Мурым муралтышт. Димитрий Иакимыч чылаштымат физ
культур зарӓдкылан т |гӧ  лукто.

Индзш щагат, заньатьв...
...Тунвмшв-влак кзчывал канышлан лвктыч. Тунамак кз

чывал кочкышлан шинчыч. Кочкын чарныштат, лудмо залышкз 
погынышт, газэтым, журналым лудаш кэрылтыч. Иужыптт 
шашкэ, шахмат двнв модыт.

Тзвв адак взс пӧлвмыштэ мурэн* модаш тӱҥальыч.
Тыгв кзчывал канышым зртарышт. Урок двч вара ком- 

сомолзс осоавиахим члвн-влак корзмышкз „Ворошилов стрзлок- 
лан“ йамдылалташ, луаш кайышт,

— Мый йыклык Ворошилов гайв луйаш тӱиалам—маньв 
Корин.

— Мыйат!—манзш Начий лӱйаш т|ҥаль§, 25 мэтр гыч 
лӱйыш. Мийвн ончышт, чынак, кут пульыгз швм палыш 
пурзныт.

— Вот!—Маньв Начий. Вара куанзн воштыл шьшдыпь- 
Иандар, оҥгыр гай йукшӧ корвм мучко шэргылтэ.
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Большаков дэн Казаков Н,.

Вийан тукым
ТЛочын-кушна паша йэнын илыш лон гыч, 
ЙӦСӦ жапым сэҥэн чылтак вийаҥна.
Мэмнан вийым, вурс куатым шалэн нальыч, 
Ы нлэн нальыч, шэмэр рвэзэ пашанам.

Вийан тукым—пашагп купило у айдэмэ. 
Мэмнан лӱмна, ^эмнан чапна пионьэр! 
Вурысанын кап-кылнажэ паша дэнэ, 
Шогэна мэ паша йэнын илыш вэрч! 

Кажнэ эр дэн тол ын а мэ сов.эт школыш, 
Тунэмаш мэ уло вий дэн тыршэна.
Мӧҥгыш пумо тӱрлӧ-тӱрлӧ заданным,
Лач жанлан мэ тудым турыс тэмэна.

Тунэммаштэ пионьэрий—чын ударник! 
Почэш кодшым мэр букеирыш налына. 
Иктэ-вэсэ большэвикла ваш полшалын, 
Нэуд-влакым ындэ йӧршын сэнэна. 

Покольэний—вийан кушшо у айдэмэ.
У пашаштэ шинчымашым погэна.
Еушкына мэ тунэммаштэ пэнгыдэмын: 
Тунэммашын сайлык вэрчшэ шогэна.

Пионьэрын паша шолшо урыс вийжым, 
Шэмэр шочшо умлэн-налын, раш пала. 
Садлан вэрчын пионьэрын отрӓднажэ, 
Еажнэ кэчын кугэмэш да талышна. 

Йошкар галстук угыч у куатым ылыжта, 
Мэр пашашкэ адакат чот тарата.
Радамна гыч кожэна мэ йолко-влакым 
Лионьэрий—вурс армий, вийан тукым!



том
(Тӱҥалтыш школышто модашлан пийэс сэмын)

МОДШО-ВЛАК:
Кумышо групышто улшо йоча-влак. Вӱдэн наҥгайшэ роль-влак 

Кумышо группо „А“

/1ьови—чыла шинчышэ.
М икалэ —карйэрист.
Вӧдыр—нэрьаха (ышкэнжым арун кучэн огзш мошто).
М а й р а — старыстэ.
П этр—санком члэн.

Кумышо группо „Б “
Эчу к— художник.
К а т ь а —санком члэн.
То1У!—нэгр йоча, 12 ийаш. '
Темын а ч а ж э —заводышто улшо мастар
Злыксан т ӱ ч ӱ —шэф завод культпроп вуйлатышэ
Школ в у й л аты ш э .
Н атал ьй а  П эт р о в н а — групповод.
Хоровой к р у ж о к  в у й л ат ы ш э .
Изо кр у ж о к  в у йл аты ш э.
Пэрвой дэн кумышо дэйствий (эпизод) школышто, кокымышо 

.дэйствий А (эпизод) Томын пачэрыштыжэ модылтэш. Модшо жап 
мучко сцэнэ кок угылшлто кок оша кэчат; шола могырышто—клас 
оша, ты оҥаштэ тунэммашым диаграмма шот дэнэ ончыкталтэш. 
Кажнэ кана дэйствий тӱҥалшаш  годым, школ вуйлатышэ, альэ 
груповод ик показатэльым ӱштын вэс показатьэлым ышта. Пурла 
могырышто сорэвнованьэ ончыктышо оша, тыштэ: аэропланым, ав- 
томобильым, паравоз, тулэч молымат сӱрэтлымэ, (Рисункым йоча- 
влаклан ышкэ ыштыман).

Пэрвой эпизод
Пэтырмэ шовыч ончылно. Катьа дэн Пэтр (процэниумышто) 

ончымаш зал гоч толшо изирак тушка йоча-влаклан „Вашкэ вашкэ... 
Ном тушто мӱньыртылыда“—манын кычкырат.
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Миша. Айста учашэн куржына, кӧ ончылта... (проходышто 
куржыт).

(Льови тошкалтыш дэнэ сцэныш куржын кузэн, санком 
члэн-влаклан логалдэ кайаш тырша).

Катьа. (Тудым куча) Шого... Кидэт, ончыкто...
Льови (Кидшым лупша). Ит толашэ... Мый ом шинчэ мо... 

Но, ончо йандар.
Иатьа. Шинчэт... Тый чыла гаинчэт... (Тудым кэлшыды- 

машын онча). А пылшэтшэ лавран... Тыйын шотышто пылы- 
шым мушмо огэш кул мо?

Льови. (Вожылын) Тидэ правила почэш огыл. Эр кочкы
шым кочмо годым пылшым огыл, кидым ончаш кӱлэш. Мый 
пылыш-влак дэнэ кочкаш. ом тӱҥал вэт.

Пэтьа. (Льовин пылышышкыжэ ончальын) У-уй-уй... Йоча- 
влак, тидэ ик ий годсэк пылшыжым мушкын огыл амаы...

^/Заньа, Тудо пэрвой май* дэн октьабрлан вэлэ мушкэш...
Льови. Нимат тыгэ огыл... Кодшо арньаштэ мый мушкы- 

нам... Пылыш-влакшэ амыргат гын, мый вара мом ыштэм.
Шшшй. Но колтыза, йоча-влаж... Мо тыгай тидэ: иктылаи 

лийын чылажым кучэн шогыктэда.
К ат ь а .  Кэчэ йыда пылышым мушкаш кулэш.
Льови. Пора, но. Мый кочмо дэч вара мушкам. Колю..». 

(Мучышта,Нын столовыйыш куржэш).
Фэдьа (полмэзын). Пылышым мушкат гын, вуйышкэт 

мардэж пура... (Воштылыт. Фэдьаи ойлымыж жапыштэ Эчук 
дэн Миша кидыштым ончыктэн шовыч шэгггэк кайат).

Фэдьа. Мом «воштылыда? Чынак: ик пылыш гыч вэс пы- 
лышыш шӱшка вэлэ...

(Лавран шовычым кӱсэнжэ гыч луктын, моло йоча-влак кайшэ 
жапыштэ пылшыжым пэш ӱштэш, тудо пытартышлан кайэн кид
шым лӱдшо сэмын ончыкта).

К атьа .  Ой... Кидэтшэ мушмо о г ы л ы с .
Ф э д ь а .  (Кидшым ӧрын онча). ОхМ олталэ, пионьэр мут—  

мушкынам.
П этьа. (Сыршын) Лучо ом пэлэштэ ыльэ... „Пионьэр 

мут“... Организацым гына вожылтарэт. (Тудлан лаврам ончыкта). 
Тидэ мо тыгай?

Ф эд ь а .  Тидэ... Умассэ лавра, пионьэрыш пурмо дэч ож- 
нысо. Огэш мушкылт. _
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К атьа. А. тый шовын дэн мушкын ончо. Нэръаха. Кайэн 
муш. Тыгай кид дэнэ столовойыш ом пурто.

(Фэдъа шӱльыкаҥын зал коч кайа. Катьа дэн Пэтьа 
шовычым шупшылыт. Шовыч шэҥгэлнэ столовой. Кумышо 
группо чыланат кочкыт. Йоча-влак ваш-ваш, адак кочкышым 
ончышо Наталийа Пэтровца дэнат мыскарам ыштылыт. По
чэш кодшо Фэдьам чыланат— „кидэтым ончыкто" манын кыч- 
кырмэ дэнэ ваш лийыт).

Фэдьа. (Шортшашла) Натальйа Пэтровна молан нуно 
мыйым оҥарат?

Маньа. Мушкаш тӱҥалат гын, оҥараш огына тӱҥал... 
(Йывыртэн) Натальйа Пэтровна мыйын почэла мут сэ
мын лэктэ...

Натапьйа Пэтровна. Тидэ эшэ, кок корно, почэла мут огыл... 
Фэдьа, птич, пучымышэт тыйын йӧршынак йӱкшэн пытыш.

Льови. (Торштэн, кыньэлын) Мый ситаршым. Натальйа 
Пэтровна, мый кайэм... Миша, вашкэрак пытарэ, мыйын оҥай 
кнага уло... (Сцэнэ шэҥгэк пурмо омсаш куржэш).

Натьа. А пылышэт... (Льови почэш воштылмаш, кычкыр- 
маш. Ик-кок минут кокла гыч, шулэн, ӧрмалгэн, куржын 
толэш).

Льови. (Уло вийжэ дэнэ кычкырал) нэгр... нэгр...
(Чыланат кычкыркатат: Могай... Кушто... Мом шонэн

луктат...)
Льови. Изи... Чынак... Шэ-эмэ... Шуч гайэ... Тышкэ то

лэш. (Иоча-влак тӧрштэн кыньэлын омса дэкэ куржыт).
Фэдьа. (Упшаж тич пучымыш, моло йоча-влак почэш 

куржэш). Натальйа Пэтровна, тудо прэдставлэньым ышташ ту- 
дгалэш.

Натальйа Пэтровна. Ом шинчэ, ом щоно,
Льови. Ну да. Мый шинчэм. Тудо, ко, ай кузэ гала, тидэ 

'«замой. Дэказ бант... (Омса почылтэш.^ Школ вуйлатышэ, 
Том да Элэксан тучу . пурат. Палласат.1) ШургымашГ тыплана. 
Йоча-влак чакнат. Шинчаштым карэн Том умбакэ ончат).

Элэксан тӱчӱ. (Томым ончык шукалэш) Иоча-алак, вот 
тыгэ... Вот тидэ йоча... Том... Тудо Амэрик гыч толын. Тудын 
ачажэ мэмнан дэнэ мастар. А тудым вэт... Тӧмдан дэкэ, завот 
колта... Вот тыгэ... Мэ тэмдан шэфта улына, а тэ тудьш шэ-

0  П а л л а с а т —З д о р о в аю тся .
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фыш налза. Тудо марла ольа да начарракын кэртэш. Тыгэ... 
Вот (Томым йоча-влак дэкэ шука).

И оча-влак . Полшэна... Факт... Ура... (Том йыр пӱтырал- 
тыт, Томым авырэн шогалыт. Фэдьа парньажым шӱвылтэн 
Томын шӱжым йыга. Том лудын тудын дэч кораҥэш).

В у й л аты ш э. Йоча-влак, тудо кумышо груипышто тунэмаш 
тӱҥалэш.

Эчук. (Кычкыра) Кумыщо „Б “-штэ...
Маньа. Укэ, мэмнан дэнэ.
(Ӱчашымаш, шургымаш тӱҥалэш. Томым йыр-ваш шупшкэды- 

дылыт. Тудо йоча-влак дэч муршталтын Элэксан тӱчӱ дэк куржыв 
мийа).

Т о т .  Йолташ... Мый ом умыло, молан тыгэ кычкыркалат.
Элэксан тӱчӱ. Йывыртэн^ улыт. Тыйын вэрчынэт учашат.
Т о т .  (Ӧрын) Ӱчашат... Иывыртэныт... Нэгрлан...
Э лэксан  тӱчӱ. (Воштылалын Томым вачыж гыч вучкалта). 

Тидэ тланэт Амэрикыштэ огыл.
(Ты жапыштак вуйлатышэ дэн Натальйа Пэтровна шургышо 

йоча-влакым чараш тыршат. Маньа чылажымат кычкырэн сэшынэжэ, 
мурмыла кычкыра).

М аньа. Йодына тэмдан дэч пуаш мэмнан дэк...
Льови. Кай, тый ышкэ почэла мутэт дэнэ... (Пытартыш- 

лан вуйлатышэ шургышо йоча-влакым чарэн сэҥыш. Тудо 
йоча-влаклан—Том кумышо „А “ групышто тунэмаш туҥалэш, 
тушто йара вэр уло—манын увэртара. Том моло йоча дэч 
кугурак, йужо прэдмэт дэнэ ончылтэн гынат, тудлан руш 
йылмэ дэнэ полышым нуман).

К у т ы ш о  „А" групо чыланат. Урра!.. Том мэмнан дэнэ (Ку
мышо „Б “ групышто шулыканла койыт. Вуйлатышэ дэн 
Элэксан тӱчӱ кайат. Каймышт годым, Элэксан тучу Томым 
вачыж гыч вучкалта. Тыгэ... Тый, тидым... Ит луд... (Йоча- 
влак Том йыр чумыргэн шогалыт, чыланат йбратымэ сэмын 
койыт. Том нунын умбак инансыр онча).

Маньа. Тый кушэчын марий йылмым шинчэт...
Л ьови. (Авторитэтнэ). Ындэ чыла вэрэат, границэ вэс 

могырыштат марий йылмым туныктат. Чынак...
Т о т .  Укэ-э... Мыйын палмэ марий ыльэ... (Сайын ойла) 

туньамбал калык пашам аралшэ. О...
Ф э д ь а .  (Том дэкэ лишкэ мийэн, туслэн онча. Кбранэн 

шулалтэн, Томым сэҥэн кутыра). Пийалан улат. Тыйын ум-

38



балнэт нымогай лаврат огэш кой. (Воштылыт). Тый иктаж 
гунам щуйэтым мушкат, укэ?

(Шовыч).

К окы м ы ш о эпизод.
(Груповод успэвайэмыс шотым оҥаш палэмдымэк кайа.)

Занавэс ончылно.
1$иша. (Занавэсшэҥгэчвуйым луктэш): Эй йоча-влак! Кузэ 

мэмнан показатьыл-влак тэмдалан огэш кой?
Ӧнчьшо зал  гыч йӱк— В о л э н ы т .
М иш а. Укэ-э (Куржын лэктэш, ышкэ почэшыжэ Льовим 

вудэн, оҥа дэран шогалэш). Шумаш 70 просэн... А кумышо 
„ Б “ тӧвӧ (ончыкта) курыкыш куза... Нунын йндэшлу.

Льови. Мый шинчэм, тыдэ Эчук мошэньыкым ыштэн. Чы- 
нак.. Налын да ыштэн. А Натальйа Пэтровна нимомат огэш 
уж...

Эчук (Зал гыч кычкыра). Нимомат мый мошэньыкым ыш
тэн омыл. А вот тӧмдам вашкэ чэрэпакэ умбакэ шындэм.

М иша. Садыгак шында. Факт. Дуракла Том мэмнан дэнлан 
йывыртышна!.. Урра... Урра... Вот ындэ ышкэндан Томлан таум 
ыштыза.

Эчук. Ик Том вэлэ титакан мо, тудо руш йылмэ дэнэ вэлэ 
ночэш кодэш. Тэвэ мэмнан Фэдьа начарын тунэмэш, моло 
йочат. о

М ан ьа . (Ончышо кокла гыч кыньэлэш) Иоча-влак, тыгэжэ 
йӧршынак вожылмаш: Элэксан тӱчӱлан Томым шэфыш налаш 
мутым пуышна, а нимомат ыштэн огыдал.

П эт ь а  (Залын вэс мучаштыжэ кыньэлэш) Кызытак тудын 
дэкэ кайэна (кугун кычкыралын): Кайна!.. Айса, иоча-влак. 
Пэрвой май пайрэмлан показатьылым сайэмдаш кӱлэш. (Иоча- 
влак занавэе шэҥэк куржыт, пырльа Мишан дэн Льовам наҥ- 
гайаш тыршат. Льова изиш тайнышт шогымэк кайащ кэлша. 
Миша пучкынак отказатьлыш. „Соровнак тыгэ ыштымэ дэнат 
нимат огэш лий“ манын залышкэ кайа. „Ончэна, кузэ тӧмдан 
показатьылдам вийаҥдаш туҥалда“. Маньа дэн Пэтьа шовы- 
чым шуншылыт. Сдэныштэ Томын комнатшэ. Том Фэдьа дэн 
пырльа заниматла, Иоча-влак могырымат, Том могырымат ор- 
маш. „Том задачым рэшатлаш полша", манын Фэдьа умылтара. 
Маньа „мэат тыланэт палшынэна“. Ончымо зал гыч Эчук тӧр-
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лата: „палшынэна огыл, полшынэна. Эх тэ, учытыль-влак, 
ышкэжэ марлажэ ойлэн огыда мошто. Том. Щуэш?.. Значит ку
лэш. Мыйын шуаш... Йоча-влак кузэ-кузэ ,,шуэш“ мут ваш- 
талтмым умылтарат).

(Колан эн ончыч толын учитьыл миймэ нэргэн изи уча- 
шымаш. Маньа диктант лийаш оным пуа. Чыланат чэрэт дэнэ 
-  -диктоватлаш тӱҥалыт).

Льови. Фразэ-влакым кнага гыч налаш огыл, а ышкэ 
шонэн лукташ. (Иоча-влак пэшак шонат. Том нуным ончэн, 
воштылын вучэн шинча. Маньан ончалмашыжэ элэктрис лам- 
почкэ вакэ возэш.)

М аньа. (Иывыртэн кычкыра). Кэча падраш, кочкаш лий- 
дымаш.

Тоая. Молан огэш лий?
Льови. Ну! Адакат почэла мутым тӱҥальэ.
М аньа. Тидэ нигунарат почэла мут огыл, а тушто.
Тон. Молан пушто? ^
М аньа. Нушто огыл, а тушто. Но йодмаш тыгайэ. Мут- 

лан: молан огэш лий кочкаш падрашым. Кочкаш тудлан огэш 
лий, тудо йанда... Элэктрис лампычкэ. Умылэт. Но возо (Том 
воза. Йоча-влак вачэ гочшо ончат. Тӧрлатылыт).

П зтьа . Мыйат шонэн луктым!.. Возо, Том: „Фэдьа пучы- 
мышым кочкын.а

(Том воза. Тожэ модыш. Йоча-влак воштылыт. Томат ну- 
нын дэнэ пырльак воштылэш).

П зтьа . (Лудэш). „Фэдьа пучьшышым коштын.-—Эй тый 
ӧрмалгэ!.. коштын, колош дэнэ вэлэ кошташ лийэш, пучы- 
мыш дэнэ кошташ огэш лий, кочкын, умылэт, кочкаш.1) (Тидэ 
шот дэнак урок эртаралтэш. Мут еавыртышым титак ыштымэ 
годым, зал гыч ончышо-влак тӧрлатат, адак ышкэат ваш-ваш 
тӧрлатылыт: А  то Том рӱнла Амэрик гыч толмыж дэч он
чыч ойлым дэчат начарын ойлаш туҥалэш).

(Томын ачажэ паша гыч портылын. Йоча-влак шогалыт 
кайнэшт).

А чаж э. (Саламлэн) Тэ, йоча-влак, унала толында. Мый 
пэш йывыртэнам.

М аньа. Мэ унала толын огынал. Мэ заниматлэна.
Льови. Мэ тудлан руш йылмым тунэмаш нолшэна.
О М арий й ы л м ы л а н  к эл ш та р эн  ы ш ты м э.



Ачажэ. 0-о!.._Могай сай йоча улыт. (Кидыштым куча).
М ан ьа. (Вожылмыла) Укэ-э... Мэ так... Ударник улыыа. 

Ударниклан почэш кодшым шупшылаш полшьщан. Мэ- пол- 
шкнэна (залыш ончалэш), нэрвой майлан мэмнан груп почэгн 
ыныж код манын полшынэна. Вэт мэмнанат соцтаҥасьшаш.

П этьа. Тэ Том начарын тунэмэш манын ида шоно. Тудо- 
матэматик дэнэ эн сайын тунэмэш да молыланат полша.

Маньа. Но, йоча-влак, кайэна. Мэ эрла адакат тыӓ дэкэт 
толына.

Льови Оҥай кнагам кондэна.
Пэтьа. Но, айста, айста. (куржыт).
Д чаж э. Том, сай, мэ СССР-ыш толна?
Тот. (Вэсэлан) О... да!

(Шовыч).

К ум ы ш о эпизод

(ЗАНАВЭС ОНЧЫЛНО).
Эчук, Миша, Пэтьа, Натальйа Пэтровна шэҥгэлныжэ тунэммаш 

кузэ каймэ нэргэн (увпэвайэмость) диаграм ыштымым ончэн шогат.
М иш а. Но, мо? Мэмнам чэрэпахэ ӱмбакэ шындэт мо? Мэм

нан шумашна шӱдӧ просэн. Ага?
Ш урик. А тыйжэ тыштэ мом ыштэнат? Мом пэш к^гэш- 

нэт. (Ӱчашымаш. Миша мый эн сайын тунэмам, групылан мо 
кӱлэш гын, мый чыла ыштэнам,-манэш. Ты ойлымашым На
тальйа Пэтровна дэчын пэҥгыдэмдаш йодэш. Натальйа Пэт
ровна групылан кӱлэшым ыштымэ дэнэ огыл, кодшо-влакым 
буксирыш налмэ дэнэ утларакшым Томлан, тудо матэматик 
дзнэ Фэдьам буксирыш налык ӧнчык лукмыжлан лийын он- 
чык каймаш уло манын умландара. Занавзс шэҥалнэ частушки 
мурмаш шокта).

Н ат ал ьй а  Пэтровна. Тый ышкэжэ сай тунэмат, а вот мэр. 
нашаштэ нимоланат от полшо. Тэвэ йоча-влак пэрвой майлан 
йамдылалтыт. А тый* нимомат от,ыштэ, йара коштат. (*3«у- 
кын паша ыштэн шуктыдымыжо ушышкыжо пурыш. Зана- 
вэсым шупшыльо. Натальйа Пэтровна тудлан полша. Нуным: 
Шып лииза!... Эскэрэнрак!.. Плакат-влак!.. манын кычкыркал- 
мэ йук дэнэ ваш лийыт. Сцэнэ почмэк красный уголокьш 
мастэрскойыш савырмаш койэш. Кӱвар йумалнэ кошкаш ша- 
рэн пыштымэ плакат-влак кийат. Ӱстэл дэнэ художник-влак



сӱрэтлат. Льова дэн Лобзик римский папам ыштат. Угылышто 
пианинэ дэнэ йоча-влак частушкын мучашыжым пытарат. Пар
ной планыштэ Фэдьа сӱрэтла. Чийа дэнэ пэш чот чийалгэн 
пытэн).

Нат. Пэтр. (Тудым эскэрэн эрта). Фэдьа пашам ыштэн огыл, 
манын ындэ нигэат огэш кэрт. Пашажэ кулэш сэмын ыштал- 
тын огыл гынат, амыргашыжэ 100 нрос. амыргэн. (кулис 
шэгггэк кайыш).

(Эчук ышкэ пашажым ышташ туҥальэ. Изо вуйлатышэ 
плакат-влак коч вончылын йоча коклаштэ коштэш. Льован 
воктэн шогалын тудын паша ыштЫмыжым онча. Титакым 
тӧрлатылэш. Льова кэлшыдымашым ончалын тӧрлатымашым 
колыштэш „ышкэ шинчэм" маншыла койэш).

(Вуйлатышэ Эчук- дэкэ лишэмэш. Ройал дэнэ йоча - влак 
мурат): д

— Чыла эл мучко ударный паша.
— Ударный паша, чаракым шалата.
—- Тэхникын куктутшым налаш.
— Заводла, фабрикла, бригадыла.
— Мэат, мэат почэш огына код.
— Шанчан пэшкыдыжым атаковатлэн;
—  Иным пытарэн нӧталтышым налына.
— Ик тошкалтыш гыч вэс ышкэ.
— Ончык лӱддэгызэ, оҥым лопкаракын!
—■ Шинчымаш улмо дэнэ чулым марш дэн!..
— Школ дэч вузыш волгыдо корно.
— Мэ кугуракым вашталташ толына.

, Мурын пытартыш йӱк дэнэ пырльа Льовийын кычкыралмэ 
йӱкшӧ ушна. Тудо шиждэ римский папын нэржым пӱчкын кудал- 
тэн. Йоча влак иктыжэ воштылын, вэсыжэ чаманэн Льови йыр чу- 
мыргат. Вуйлатышэ тудын дэкэ вашка: пашам тӧрлаташ огэш лий, 
иктаж мом вэсым ышташ жап укэ. Йоча-влак Льовим вурсат. Миша* 
лан огэш кэлшэ! Шэвтвис пужлэн... „Б “, нунат могай капиталнстым 
Эчук ыштэн, а мэ йара плакат дэнэ кайэна. Льови Мишан дэнэ шур* 
гат—Миша нимомат ыш ыштэ,  ̂молым гына критиковатла. Ш эҥтэ- 
чын омса почылтэш, лондэмыштэ Том, кидыштыжэ куго пӱтырка. 
Йоча влак шургат, вуйлатышэ тыпландараш толаша. (шургымаш 
пэрвой гана Том толмо годым, пэрвой эпизодышто лийшэ сэмын 
лийман, вашталтышыжэ тудо гына, шургыман Том йыр огыл, Льо- 
вин йыр лийэш. Маньа эн пэрв й Томын толмыжым ужэш: „Том!.. 
Ончальйан Льови мом ыштылын. Том эскэрэн плакат коч толэш:



О-о!.. Ойгырэн вуйым лӱнтыкта. Катьа Томым шупшкэдылэш:—Тидэ 
мо тугай тыйын? Том вожылмо сэмын лийын ронча. „Паравоз“)_.

Катьа. (Паравоз модэльым кид гыч шупшын налэш) Иоча- 
влак!.. У-уй-уй!.. Бот так Том!..

(Чылажынат чот йывыртымаш)
Вуйлатышэ. (Ончыштын) Нэушто ышкэ ыштэнат?
Тот. А укэ. Мэ ачам дэнэ коктын ыштэн улына.
Миша. Да... Тыгэ ачан кидшэ дэнэ кажныжат ышта.
Тот. О укэ. Ачэ ончыктылын, а мыйын кид ыштэн. Ача 

каласыш: пэрвой май пайрамлан нӧлэкым ышташ. Ача кала
сыш: Амэрикыщтэ школышко шэмым ошо дэкэ огыт пурто. 
Нэгырлан вэс, начар школо... Л мэрикыштэ нэгрлан илыш '  
начар. Ошо-влак нэгрым «пий»-маныт. Омсалашкэ пий дэн 
нэгрлан пураш огэш лий, манын возэн сакат. Трамвай дэн по- 
йэздат нэгрлан поена...

Ф э д ь а .  Ох тый!.. Тушто шыгыр ужат.
Теи. Пэш шыгыр... Пэш начар... Шэмэ эрэ титакан. Мут- 

лан каласаш—Ошо йоча олмам шолыштын, а вара Том шол- 
штын манын каласат. Ошо йоча шолыштмым чыланат ужы- 
ныт гынат, мыйым полисмэн кырымэ годым иктат пыдалын 
ыш... нал...

Льови. Тыгай тип чыла вэрэат уло!.. Факт.
Тот. О укэ, СССР сай эл. Ача каласыш: паравозым 

ышташ туҥална, пусть йоча-влак кушкын шумэкышт со
циализм дэк уло тӱщьам наҥайат... кузэ машинист паравозым 
станеэ дэкэ наҥгаймэ сэмын... тэмда йоча-влак сай... Тэмдан нэгр
лан полшышта...Мый .. Тэмдан... (лугалтэшат чарна). Тудо бургы- 
налтын. Иочавлак вожылыыт. Пэтьа кугэмдэн кычкыра: Вот эшэ, 
нэрэтым сакэнат... Льови: Мом ончэт. Лӱчыктыза тудым. Томььм 
руалтэн кучат. Вуйлатышэ дэнэ Эчук кычкырат: Шэкланэнрак!.. 
Плакатым!.. Том паравозым пэлэнжа элталын йоча-влак нӧлты- 
мӧ дэнэ кушкӧ кӱза, „шэкланэнрак“ „паравоз“ манын кыч
кыра. Маньа копам кырэн йоча-влакым ышкэж дэкэ савырнэжэ 
.„колыштса!.. Мый стишокым ыштышым!,. Колыштса... Тудын 
кычкырмыжым колштыдымо дэн кумылжо волэнат чылашты- 
мат сэҥэн кычкыраш толаша:

„Пэрвой май 
Изак шольак пайрэм 
Заводыш кай эм 
Во!“
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(Ӓплодисмэнт, воштылмаш. Пытартышлан Том утлыш, тудын 
ӱшшӧ шогалын, йоча коклаштэ шога).

В уй л аты ш э. (Кидым нӧталэш). Иоча-влак! кузэ Томын пӧ- 
лэкшылан ваш мутым пуман?

Ф э д ь е .  (Чииа дэнэ шурэн пытармэ кидшым куш нӧлта) 
Тау! Воштылыт. Кычкырат: ,,Мэмналан тунэмаш кӱлэш!..— 
(,,Кучэдалаш“ ,,заводлан пӧлэкым ыштыман", тулэч моло сэ- 
мынат кычкырат.)

Вуйлатыш э. Чыла тидэ чын. Чыла тидым ик фразэ дэнэ 
каласэн кэртына—эрэак ёамдэ улына!

Й оча-влак. (Кчлшэн) Иамдэ!
(Кошартышлан иоча-влак манмэ мурыжым Алэксандро- 

вын ,,Паравоз“ мурат.)
(Шовыч.)
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