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Кажнэ пионьэрлан партий эрӹктымэ 
погынымаштэ лийман.

• Партий эрыктымаштэ пионьэр-влак кузэ  полшэн кэртыт,
Партий радамым жапын-жапын эрыктэн шогымаш пэш 

кугу кӱлэш паша. Партийыштэ шогышо тушман-йыҥ-влакьш, 
партий онталшэ, партийын дисциплин пудырт^шо, партий 
политикым йылмышт дэн гый'а пуртышо, партий члэн обаза- 
носым шуктыдымо, партий лӱмым волтышо, клас тушманлан

полшышо-влакым партий радам гыч луктыт. Тыгэ партий 
организацэ пэҥгыдэмэш. Кажнэ комунист ышкэ пашажлан 
утларак вийан шогаш тӱҥалэш.

— Пионьэр - влак, партий радамым эрыктышэ вэрласэ 
комис-влаклан паша ышташышт полшыза. Тэндан пашада
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тыгай: партий эрыктымэ нэргэн ача-аваланда, моло шэмэр- 
шлакым умылтарэн шогыза. Партий эрыктымэ погынымашкэ 
шӱдыза. Пырдыж газэтым лукса. Парторганизации да поена 
ко му н ист-вл а к ы н ситыдьшашым чараш луктын шогыза. Тылэч 
щосна эрыктымэ погынымашкэ мийэн, партий радам эрыкташ 
активнэ полшыза.

Тэвэ партий эрыктышэ облась комис вуйлатышэ Кал
м ы к о в  йолташ партий эрыктымаштэ пионьэр^лакын полшы- 
аш ш т нэргэн ТЫГЭ ОЙЛЭН:

„Клас тушман элэмэнт-влакым тӱж вак лукташ  
вэрч комуниет-влак кузэ  кучэдалыт, куш кын шогышо 
поколэньым нуно кузэ воспитатлат, нунылан ышкэ 
©пытыштым, больш эвик опытым кузэ  пуэн шогат, 
пионьэр-влак каласэн огыт кэрт мо?“
Чынак, пионьэр-влак тидым ыштэн кэртыт. Тэвэ Йош- 

жар'Оласэ пионьэр-влак тошто большэвик Кочэтов йолташым 
гэргымэ годым шукын лийыныт. Тунам пионьэркэ Крэвэр 
Кочэтов йолташын пашаж нэргэн эрыктышэ комис дэн погы- 
щышо-влаклан ойлэн пуэн. (Тидэ нэргэн тидэ №-ышто Каза- 
ковын возымо очэркшым лудса.)

Адак йужо вэрэ комсомол дэн партий организацэ-влак 
ишзытат кӱлэш сэмын пионьэр пашам огыт ыштэ. Тэ комсо
мол дэн партий организацэ-влак дэч сайын вуйлатышым 
йодса.

Школ вуйлатышэ, туныктышыда комунист улыт гын, 
,ВКП(б) Рӱдӧ комитэтын школ дэн пионьэр организацэ нэр
гэн лукмо пунчал мутыштым кузэ шуктат, йоча-влакым кузэ 
шоспитатлат, сайын ойлэн пуза.

Дзткор-влак, комунист-влакын пашашт нэргэн газэтышкэ, 
гжурналцшкэ возыза, колхозлаштыда пырдыж газэтым лукса!

Партий эрыктымаштэ чот полшыза. Комунист-влакын ' • 
сай  пашаштымат, тигакыштымат чараш лукса. Эрыктышэ 
шомйслан кугу полышым пуыза.



Казаков М ик лай ..

КРЭВЭР П АРТИЙ  ЭРЫКТЫ МАШ ТЭ.
(изи очэрк)

Крэвэр пионьэрка, ударницэ, Йошкар-ола 10 ийаш шко
лышто тунэмэш. Тачысэ №-ан газэт-влакым ончэн шинчышыла 
ала мом шоналтышат: „чу, вэт тачэ пагалымэ тошто большэ
вик Кочэтов кочайым тэргаш тӱҥалыт. Содор тэргымашкэ 
кайшаш. Мэмнан пионьэр отрьадыиггым полшымыжо нэргэн 
моктэн каласышаш"— маньат, оҥа ӱмбалсэ кагаз лоҥга гыч 
сэрыш кнагам нальэ. Порт гыч лэктын урэмыш ошкылмыжла, 
кувдэчыштэ аважын йӱкшӧ пылышышкыжэ шоктыш.

— Удырэм, куш кайэт?
—- Тачэ тошто большэвик Пэтыр Трофимович Кочэтов 

чисткым эрта. Мэмнан шэфыш налмэ отрӓдыштыжэ, дашам 
кузэ ыштымыжэ нэргэн, комисылан иктаж мутым мыйат кала- 
сэм...

— Айда ойлэн тол... Тый, шонымэтым садак ыштыдэ от 
чарнэ—манын, аважэ пӧртыш пурэн кодын.

Лг *

Йошкар тистэ дэнэ лэвэдалтшэ кугу зал. Йэҥ-влак йатыр 
погынэныт. Нунын коклаштэ пионьэр-влакат улыт. Крэвэр 
толмэшкэ погынымашат тӱҥалын ильэ,

Погынышо калык ончылно куптыргалшэ шӱргӧ-вылышан 
П. Т. Кочэтов йолташ шога. Кӱжгырак йӱкшӧ дэнэ ышкэн- 
жын 1905 ий годсэк партий радамыштэ шогэн, кугун паша 
ыштымыжым ойла. Кугыжан полицэ дэч шылын, подпольно 
листовко пэчатлымыжымат, полицэ кыдыш вэрэштын, тур- 
маштэ шинчымыжымат комисэ ончылан раш шарналта.

Кочэтовын ойлымыжым колыштын, шаҥгысэ сэрыш кна- 
гашкыжэ Крэвэрат ала мом пэш воза. Коклан воктэнэ шин- 
чышэ йолташыж дэчат йодэш.

—  Володьа! Пэтыр Трофимович мэмнан отрӓдыштэ паша 
ыштымыжэ нэргэн ойлэна вэт?

—  Ойлаш кӱлэш. Крэвэр, тый ышкэ ойло.
Пионьэр пашам сайэмдэн шогымаштэ корным ончыктэн^ 

полшэн шогымыжо нэргэн лэктын каласэ, — маньэ пионьэр 
Володьа.
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Ну, кӧ прэньӹштэ кутыраш тӱҥалэш? Пэтр Трофимо
вич ын могай сай пашажэ, ситыдымашыжэ нэргэн раш ончык- 
тэн ойлыза!-—вуйлатышэ маньэ.

> Иктэ почэш вэсэ лэктын-лэктын кутырат. Кочэтовын 
куго сай паша-влак коклаштэ улшо ситыдымашыжэ изи шэм 
тамга гайэ ;вэлэ койэш... Эрэ сай пашажэ нэргэн лэктын- 
лэктын ойлат. Крэвэрат пэш шона: /Кузэ, мом ойлаш?.. Пэтыр 
Трофимовичын пашажым, полшымыжым кузэ кэлыштарэнрак, 
ш нтыдынрак каласаш?... Изиш лий, Крэвэрат кидшым нӧл- 
тальэ.

Крэвэрын кид нӧлталмыжым ужын, комисэ вуйлатышэ 
Калмыков йолташ, „мом ойла“— шоналтэн, йывыртэн Крэвэр- 
лан мутым пуыш.

Крэвэр калык ваштарэш вожылдэ лэктын шогальат, изи 
гэройла койын, ойлаш тӱҥальэ.

—  Кочэтов кочай пионьэр-влакым пэш акла. Мэмнан 
отрӓдым шэфыш налын. Паша кокла гычшак жапым муын, 
мэмнан отрӓдыш чӱчкыдын коштын. Большэвик-влакын кузэ 
тушман дэн крэдал толмыштым ойлэн, отрӓдлан кузэ паша 
ыштышаш корным ончыкта. Отрӓд пашанам сайэмдымаштат 
кугун полшэн шога. Садлан мэ, пионьэр-влак Кочэтов коча- 
йым пагалэна. Ышкэнан отрӓд лӱм дэнэ партий эрыктышэ 
комис, погынымаш ончылан Кочэтов кочайлан кугу таум 
каласэм!

Кочэтов кочай! Тый дэчэт адакат отрӓдланна шуко полы- 
шым пумэтым, кужу жап илымэтым вучэна!

Пионьэркан ойжым пагалэн, чынэш шотлэн кид копаш- 
тым ваш пэралтэн колтышт.

Тошто большэвик— КОЧЭТОВ

—  Мый Йурин пашазэ посьолкэш, 1885 ийыштэ шочы- 
нам. Ачам мландыдымэ крэсаньык улмаш. Сандэнэ коваштэ 
завотыш паша ышташ пурэн. Ачий дэч кок ийаш кодынам. 
Ачий колымэк илаш пэш йӧсӧ лийэ. Сандэнэ тӱҥалтыш школ 
пытарымэкэ 13 ийаш завотыш паша ышташ пурэнам. Ты 
завотышто, шуко орланаш пэрнэн: пашадарат шулдо, паша 
шэш шуко логалэш ильэ.
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Пэрвой кучэдалмаш
1902 ийыштэ, туныктышо Касаткин-влак тыршымэ дэнэ„ 

социал-дэмократ труп почылто. Тушко мыйат пурышым. Тидэ* 
труп прокламацым, листовкым пэчатла ильэ. Пэрвойрак прок»- 
ламацым йӱдым корнэш Кышкэна, кнагам ӱшан йэҥлан шыпак 
лудаш пуэдэна ильэ.

1903 ийыштэ полицэ тидэ социал дэмократ групым ш ала- 
тыш. Касаткин туныктышо-влакым арэстоватлэныт.

Тугэ гынат, кугыжан влас пашазэ кокла гыч рэвӦльуДФ 
куатым пытарэн ыш кэрт. Тудо тул сэмын ылыжын, шарлэм 
толын.

1905 ийыштэ лийшэ вӱран рушарньа, „Потьомкин^ 
бронэносэцысэ востаньэ мыйым, угыч почмо—Йуринысз 
РСДРП организацыш пуртыш. Ты жап гыч, партий рада- 
мыштэ эрэ шогэм.

Востаньэ
Угыч почмо ушэмна рэвольуцо пашам чот ышташ, паш азэ 

забастовкым чумыраш, Йурин волос крэсаньык-влакьшат кучэ-
далмашкэ ушаш пижэ. Паша 
ыштымаштына эсэр дэн кадэт- 
влак, тугак поп-влакат мэшайэнг 
шогышт. Мэмнам минут дэну 
час дэн арэст вучэн.

Ийуль тылызэ гыч йам~ 
дылалтын, нойабр тылызыштэ* 
забастовкым ыштышна. Мэмнам> 
шалаташ полицэ толын ильэ. 
Мэ тудын сар ӱзгаржым ш уп- 
шын нална. Забастовкына паша- 
дарым кӱзыктцш.

1906 ий, йанвар тылызы- 
штэ туныктышо-влакым тӱрмаш 
пэтырышт. Март тылызыштз* 
мыйымат арэстоватлышт.Василь- 

сурск тӱрмаштэ 70 йэҥ олмэш, 280-320 йэҥ шинчышна.
Тӱрма гыч лэкмэкэ, Нижэгород комитэт (окружной орга- 

низацэ) дэнэ, тугак Сормово организацэ дэнат, туныктыцш 
Касаткинын полшымыжо дэнэ кылым кучаш тӱҥална.
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Тудо ийыштак тӱрма... полицэ... Востаньым уэш тарва- 
тышна. Мэмнам-—44 йэҥым арэстовайышт. 7 тылызэ шинчымэкэ* 
мыйым 3 тылызылан судитлышт. Мыйым „поднадзор полиции* 
кондэныт.

Рэвольуцо пашанам эрэак ыштышна, 1908 ийыштэ паша 
ышташ моткоч йӧсӧ ильэ. Полицэ чот шэкланаш тӱҥальэ. 
Пашазэ-влак коклаштэ ликвидатыр, бойкотист, молат мэшайэи 
коштыч. Нижний дэнат, Сормово дэнат кыл кучымаш кӱр- 
льӧ.

1912 ий жапыштэ „Звэзда", „Правда" газэт-влак дэн? 
„Просвэщчэнийэ" журналым лудын. пашам ыштышна. Ты 
газэт-журналым шыпак кондат ильэ. „ Правда “ газэтым пашазэ 
коклашКат шаркалышна. 1913 ийыштэ „полицэ надзор* гыч 
утарэныт. %

Рэвольуцо годым да рэвольуцо дэч вара
1916 ийыштэ армийыш налыныт. Мый, рэвольуцо пашам 

туштат ыштэнам. Рэвольуцион комитэт (рэвком) дэнэ кылым 
кучэнам. Салтак коклаштэ сар ваштарэш агитацым колтэнам.

Рэвольуцо дэч вара, 1919 ий гыч Уисполком вуйлатышы- 
лан, Упродкомисарлан пашам ыштэнам. Моло отвэтствэнэ 
пашам ыштымэм годымат, кулак кашак ваштарэш чот кучэ- 
далынам.

Марий Обласыш 1929 ий гыч паша ышташ толынам. Эн 
ончыч Марий-Турэк кантком сэкрэтарлан, вара Облзу вуйла- 
тышым олмэштышылан пашам ыштэнам. Кызыт ВКП(б) Обком 
партколэгий отвэтствэн сэкрэтаржылан пашам ыштэм—манын 
мутшым Кочэтов йолташ пытара.



ВУРС КАЙЫК ДЭН КШ КӰЗЫШЫМ.
24 шэ май. Эр. Шыма йӱр йӱрын чарнышат, чэвэр кэчэ 

шыратарэн ончальэ. Шӱлашат сайэ лий. Кайык-влакат к)^ана- 
лын мураш тӱҥальыч.

— Рвэзэ-влак, айдыза ындэ аэроплан ончаш кайэна,— 
маньэ вуйлатышэ А Л . Мосолов.

Мэ пэш йывыртышна. Рат дэн шогалын, аэроплан ончаш 
кайышна.

... Аэроплан шинчымаш вэрыштэ калык олан— вулан вэлэ 
койыт: пэш шукын погынэныт. Чыланат аэроплан толмым вучат. 
Изиш лий, аэроплан йӱк шокташ тӱҥальэ. Чыланат вуйыштым 
комдык ыштэн, аэроплан йӱк шоктымашкэ ончат. Мыйат пэш 
ончэм. Эн пӧрвый ыжым уж, вара койаш тӱҥальэ: кайык 
комбо гай койын, почэ-почэ вич аэроплан-влак мэмнан шогы- 
машкына лишэмыт... кугу шулдырыштым шарэн, мландэ ӱмбакэ 
волэн шинчыч.

Изиш лий, митинкэ 
■■ тӱҥальэ. Оркэстыр йоҥ-
' " галтэ. Трибунышто Мароб-

^ и с п о л к о м с э к р э т а р  Макаров 
йолташын оратыр йӱкшӧ 
шэргылтэш. Ойжым тыгэ

’• 1 кошартыш: мэмнан задачэ, 
чумырэн,самольотым 

лшташ. Горький—Чэбок- 
сар — Йошкар-ола аэрол- 

инийым ыштэн шукташ. 1 орький олашкэ почтым моло кӱлэш 
ӱзгарым коштыкташ тӱҥалаш“

„Ай, тыгэжэ пэш сай лийэш. Мыйат иктаж 20 тэнтэм 
аэроплан ышташлан пуэм“— манын, ик чал пондашан кугыза 
калык кокла гыч пэлэштыш.

Макаров почэш О. К. дэн Г. К. ВКП(б) лӱм дэн Смир
нов, О. К. дэн Г. К. ВЛКСМ лӱм дэн Кузнэцоб, ОСПС 
лӱм дэн Кньазов, Облас О СО Совэт гыч Гайэв салам- 
лышт. Нунын почэш толшо уна-влак каласкалышт. Эн пэрвойак 
путань ушэмысэ,, Максим Горький" самольот ыштышэ комисэ 
дэн „Горьковская коммуна" рэдакцэ лӱм дэн Малахов йол
таш саламым каласыш.



Малахов почэш Крайисполком дэн Горький — Чэбок- 
сар—Йошкар-ола аэролиний ыштымэ пашам вуйлатышэ лӱм 
дэн Шаров йолташ салам мутыштыжо тыгэ маньэ:

„Тилшаш ийлан Горький—Чзбоксар—Йошкар-ӧла аэро
линий ыштэн шукталтэш. Тугак Йошкар-олаш аэроплощ- 
адкэ, аэропланлан тӱрлӧ кӱлэш ӱзгар оптымо склад ыштал- 
тэш. Вара Марий Облас Рӱдӧ ола ӱмбалнэ кажнэ кэчын 
мӱгыраш тӱҥалыт“.

Йзиш лиймэкэ трибун гыч, колхозла гыч, школла гыч эн 
талэ ударник-влакым аэроплан дэн коштыкташлан спискым 
лудын пуышт. Мэдвэдово ЩКМ гыч Панихидин дэн коктын 
вэрэштна.

Мый ӧрым: мом ышташ?... “Кузаш, альэ укэ*— манын 
ӧрын шонэн шогэм ыльэ, Панихидин йолташ шыргыжалын, 
куржын тольо. »

— Казакова, кӱзэна мо?— Панихидин йодо.
— Айда кӱзэн ончэна! Кузэ тӱчэш, палэн нална, мый 

маньым.
—  Мыйат тугак шонэм,— маньэ Панихидинат.
Аэроплан дэн чоҥэштэн кузаш кӧнышна.
Эрлэшыжым чэвэр кэчэ шыратарэн кущ кӱзымӧ гыдьщ

аэропланыш кӱзэн шична. Мэмнам тужак пэҥгыдын кылтэн 
шындышт,.. Аэроплан тарваныш... Койын кӱш кӱзэна... Йан- 
дар йуж пуа. Шӱлаш сай. Эн ончыч лӱдмэмла тӱчӧ. Вара 
ыжым лӱд! Кӱшыч ӱлык ончэм: ола мо мӧдӧ вуйла вэлэ ко- 
йыт. Бинокыльым кидышкэм кучыктышт. Бинокыль дэн 
ончальымат, мӧдо вуйла койышэт, йалым ончыкта. Йыҥат 
койыт. Изиш лиймэк адак тошто олмышкак волышна. Мыйын 
йыр йолташ-влакэм пӱтырнышт... Йодыштыт. кузэ кӱзэн вол- 
мэм нэргэн каласкалышьш.

Эрлашыжым аэ^оплан-влак Горький могырыш чоҥэштэн 
кайыш. Мэ йӧралтэн ончэн кодна.

„Самольот ышташ полшаш вий шутымо сэмын оксам по
гэн пуаш “— манын пионьэр, тунэмшэ-влак пунчалым лукна.

Казакова Анук
Мэдвэдово ШКМ, л -



ПЭҤГЫДЭМЫН КУШКЫНА.

В. Ф: Фэодоров.

Шыман лэкшэ лай мардэж... 
Вӱд оҥаҥын сэр(ы)ш холэш... 
Чашкэр сывын дэн пӱрдалдын, 
Щога о л ы е х  лоп воктэн.

Тэвэ ончо,
Кузэ ончык 

Писын ийын 
Кайэна.

Пийа кочын 
Сывын олык...

Чылан тушко 
Лэктына.

Чэвэр кэчэ 
Чолгыж-волгыж,

Мэмнам тура 
Раш онча.

Рвэзэ нӧргӧ 
Кап-кылнажым,

Ш окшо кид дэн 
Нийалта.

Эртэн кайшз 
Лапчык пылым 

Мардэж тутыш 
Ты шӱка.

Чашкэр дэнэ

Иажга ӱмыл,
Кэчым поктэн 

Вот шуйна,
Модын, воштыл 

Адак угыч 
Йэр вӱдышкӧ 

Пурэна.
Калитлалтын 

Кэчэ дэнэ 
Пэҥгыдэмэш 

Кап-кылна.
Вӱд ӱмбалнэ 

Комбо ганьэ,
Мучко рвэзэ 

Вошт коштэш.
Кӧ лӱдэш гын,

Кандэ вӱд дэч,
Тудын внйжэ 

Лунчырэс...

Октьабрын поколэний, 
Шочын кушшо р в э з э  ЙЭҤ— ^ 

Социализмын дан пашашкэ, 
Лэктэш талэ куат дэн.
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И. Казаков.

К Р О Л И К .
(ойлымаш) ч

(Мучаш. Тӱҥалтышыжым 4-шэ №-што ончо)
** *

Ик эрдэнэ Арноььдын кролик ончымо чэрэтшэ шуын 
Омсам почмэк, кок кролик олмэш кандашын кудал гычкойы- 
ныт. Арнольд йывыртымыжэ дэнэ нимо ышташат ӧрын. 
Кочкаш пумэкэ, тур пӧкэным налын, кролик-влакын койы- 
шышт ончаш шинчын. Тачэ, йӱд пычкэмыш шаланэн, эр ӱжа- 
ран йошкар йолжо шарлэн толмо жапыштэ шочшо изи кро- 
лик игэ-влак, авашт почэш мӧҥгэш-ончэш писын кудалыш- 
тыныт. Куд игыгэ колышо „Бэльак" тӱсан лийыныт.

—  Чылт „Бэльакак" улыт—ончэн шинчышыжла Арнольд 
манын. А ышкэжэ кролик игэ ӱмбак пэш чот куанышан шин- 
чажым тӱсарэн. (

— Иктыт... коктыт... кудыт... шотлэн пытармэкшэ изи 
Павыл манын. С

— Чыланат „Бэльак“ тӱсан улыт.
—- „Бэльак" олмэш нинэ кодыныт— иктэ - вэсэ куанэн. 

маныныт.
— „Бэльак" игэ-шамыч! Толза кӱдыкэм!--Арнольд кыч~ 

кӹралын. Вара ик йытыра кролитшым шӱм дэлэнжэ бндалын, 
пушкыдо шошо мардэж гай мамык пунжым кидшэ дэн нийалт- 
калэн.

Моло йоча-влакшэ Арнольдын койышыжым, изи кролик 
игэ-влакын тӱсыштым куанэн ончэныт.

—  Йоча-влак! Тачэ адакат ик куго куанымаш. Тачэ мэм
нан кролик-влак коклашкэ угычын куд кролик йэшаралтын. 
Мэ нинэ кролик-влакым сайын ончэн, ,Бэльак“ гай сай кро- 
лик-влакым куштэна. Кролик ончымо пашанам адакат сайэм
даш, тачэ волгыдо тӱньам ужшо кролик-влакым сайын ончаш

* тӱҥалына. Тидын дэнэ кролик ашнымэ планым тэмэн кэр
тына— моткоч чот куанышан Павыл, йоча-влаклан кутырэн.

— Тачэ шочшо кролик-влаклан урфа!
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— Ур-ра! Ур-ра!
—  Кужо ӱмыран, куго лийышт!—школ пӧрт ончылно 

йоча-влакын йӱкышт дэн, шургэн. Толыкан мардэжла тудо 
йӱк ташлэн, школ воктэнсэ отыш шоктэн.

—  Тэвэ кролик вӱтам шуктат гын, варажэ пэш сай 
лийэш. Тидэ пашалан содор пижашна кӱлэш.— Иктэ-вэсэ куа- 
нзн маныныт.

Тыгэ угыч шочшо кролйк-влакым пагалымэ кэчэ эртэн.

— Э-э-э-эх! Рази-и-и-шоп! плотник-влакын мурышт вич 
кэчэ коклаштэ шэргылт шогэн. Ты муро школ участка шэҥ- 
гэлсэ отыш мийэн кэрылтын, пасу гоч умбакэ ^шоктэн. Вич 
кэчэ коклаштэ школ пӧрт дэч коло важык умбалан кролик 
вӱтам ыштэныт.

— Йоча-влак! Тачэ кролик вӱтан кӧргыжым ышташ 
тӱҥалына,-—Павыл кутырэн.

— Айдыста! Урок шаҥгак пытэныс... Айста!—изи Арнольд 
чарга йӱкшӧ дэн тӱшкаштэ кычкыралын.

— Мэтри, пужарым нал. Мый изи пильам налам,—Пэтыр 
манын.

Йоча-влак кызыт гына ыштэн пытарымэ, ош оҥа дэн 
сайын лэвэдмэ, кролик вӱта дэк лишэмыныт. Кролик витам 
колхозник-влак арун ыштэныт.

— Йоча-влак! ^эвэ  малашышт поена пӱлэмым ыштэна. х 
Нуным рэшотка кӧргыштӧ ашнаш тӱҥалына. Тудо рэшотка 
Кӧршшкӧ кочкаш пуымо годым, адак тэрыс эрыкташ вэлэ 
пурэна—ыҥлыктарэн Павыл.

— Ну, тӱҥалына. Мэ, Пэтыр дэн коктын изи оМсам 
ыштэна. — Изи пильам кучэн, Арнольд манын.

Пбртышто нимомат колаш лийын огыл. Пужармэ, изи 
пильа дэн пӱчкэдымэ йӱк иктышкэ ушнэн, пӧрт кӧргыштӧ 
шургэн. Пужарымэ шанчаш шошым вӱд сэмын кӱвар умбакэ 
шыжэн. Кажнэ йоча ышкэ пашажым сай ышташ толашэн.

—Тэвэ мый ик рэшотка'тойам ыштэнат шуктышым— изи 
Арнольд Павыллан ончыктэн манын.

— Мэат омсам ыштэн пытарышна —- моло йоча-влакат 
ышкэ ыштымэ ӱзгарыштым ончыктылыныт. Рэшэтка-влакьш, 
омсам ыштэн шуктымэк, окнам шындылыныт. Эрлашыжым 
чыла ыштэн пытарэныт. Вара кролик-влакым намийэн колтэныт.
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—  Кодшо шыжым кум кроликым кондышна. А кызыт 
коло визытын улыт. Шыжэ мартэ иктажэ 40-ыш шукташ 
кӱлэш— кутырэн Арнольд»

— Кролик ончымашым талыштараш Лӧпсола школ дэн 
социалист договорым ыштэна,— Павыл манын.

— Йӧра, ыштэна!— йоча-влак куанэн шаулэныг.
*

У кролик вӱташ колтымо дэч вара, кролик кумлышко 
шуо. Ончышо-влакат пашаштым сай ыштат. Кролик воктэч 
о.йырлыдэ, шольышт-шӱжарышт сэмын пагалэн ашнат.

> Ик эрдэнэ пошкудо йалысэ тӱҥалтыш школ гыч кумло 
йоча, кролик ончаш экскурсий дэн толыныт.

— Йоча-влак! Мэ Пишкан школ гыч тэндан кролик 
вӱташкыда экскурсий дэн толна...

— Пэш йӧра! Айста ончаш кайэна! %
— Аиста!— кок школысо йоча-влак, шошым вӱд шор 

жапыштэ кок изи вӱд ушнэн шаулымо сэмын лӱшкэныт.
—  Вот кролик вита, Ончыза!—вожатый Павыл экскур- 

еийыш толшо-влаклан манын.
Ару, волгыдо, йоҥгата кролик виташтэ кролик-влакын 

койышланэн кудалыштмыштым, изи рвэзэ-влак шинчам пыч- 
лыдэ ончэныт. Кумло кролик-влак вита мучко мӧҥгэш ончэш 
кудалыштыныт. Лывыргэ, лопка, кужу пылышыштым шогал- 
тэн, лӱшкымӧ йӱк йӱаным кольиртыныт.

— Шыжым ир мэраҥ игым чодраш кучэнам ыльэ. 
Тудат тыгайак ыльэ,— Пишкан школ гыч толшо Аслай манын.

-— А кызыт мэраҥэтшэ кушто?—йодын Миклай.
—  Кучэнам да, ашнышым. Вара тыгай куго лийын ыльэ... 

Вара... ик йӱдым окна гыч шыкшалтын... Кызыт ала кушто 
коштэш дыр...

— Йоча-влак! Ужыда? Могай сай вӱта! Ончыкшо мэат 
колхоз дэн договорым ыштэна— Пишкан школышто туныкты- 
шо кутырэн. ^

—  Мый, Пызлэҥэр школышто тунэмшэ-влак лум дэнэ, 
тыланда ик мужыр кроликым пӧлэклэн пуэна!—-Павыл йывыр- 
тэн ойлэн.

— Ур-ра! Ур-ра! — кычкырьшэ йӱк кужу жапышкэн 
рӱжгэн.
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Ойар. шокшо кэҥэж. Тымык. Уржа сорла жап. Арнольд 
кролик вӱта воктэн „Пионьэр йӱк“ журналым шарэн, кролик 
ашнӹмэ нэргэн ойлымашым лудын.

—  Арнольд! Айда купат-са!— чашма вэс могыр гыч Павы- 
лын йӱкшӧ шоктэн.

— Сэйчас! Чэрэз час! Но кызыт огым. Кроликым оролэм — 
лудмыжым чарнэн, Арнольд вашэштэн.

—  Кызыт кролик дэк ко толэш?
— Тол, тэвэ „Пионьэр йӱк“ журнал ьнлтэ кузэ возымо?
— Кузэ?
—- Тӱгӧ лэктын пурымэшкэ кулак йоча кроликым пуш- 

тын... Тыштат тыгэ лийын кэртэш...
—  Ончо! Тэвэ Пэчум тышак оролаш кодэна. А мэ йуш- 

тыл толына. Кас йуалгэ дэн йӱштылаш сай. Пэчу! Тэвэ сиг
нал. Иктажэ мо лийэш гын, сигналым пуалтэ. Йӧра!

— Йӧра!— пэнтыдын Пэчу пэлэштэн.
Рӱмбалгэ шарлэн, Школ шэҥгэлсэ отышто, кас пычкэ- 

мышлан куанэн кайык мурэн. Коклан-коклан корак чонтэш- 
тэн. „Пионьэр йук“ журналыштэ возымо ойлымашым луд- 
мыжо годым, Пэчун нэрышкыжэ когар ӱпш пурэн...

— Фу-у; чорт! Апчй! шырт... Апчи! А мо тыгай?.. Сигна
лым кидыш кучэн, кролик вӱтан вэс могырышкыла куржын. 
Вӱта шэҥгэлнэ спичкам кучэн шогышо Мартин кугызам 
ужын, сигналым пуалташ тӱҥалын. Мартин кугызан куржмы- 
жым ото вэл гыч толшо Арнольд дэн Павыл ужыныт. Тудым 
пӱтырэн кучэн, тулым йӧрыктэныт. Пэчу вӱдым кышкалын, 
угылышто ылыжаш тӧчышӧ, мэкшэш пижшэ тулым йӧрыктэн. 
Мартин кугызам тунамак йал вуйлатышэ дэк нантайэныт.

—  Пэчу! Ончыкыжо, тидэ каҥэж жаплан кок йоча дэн 
оролаш тӱҥалман. Укэ гын, школымат, вӱтамат йӱлалтат...—  
манын Павыл. .

— Чын. Мый чэчас расписанным ыштэм. Эрла гыч кок 
йэҥ дэн оролаш тӱҥалына —школ вэлыш кайшыжла Арнольд 
вашэштэн.

— Ах, шырт Мартин кугыза! Могай врэдитэль. Марий: 
карт. Кӧн ой дэнэ тыгай пашам ыштэн? Альэ ышкэнжын 
шоньшаШыж дэнак спичка кучаш тоштын?—вуй йыржэ 
кызыт лийшэ паша нэргэн шонкалэн, сэмынжэ Павыл кутырэн»
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—  Павыл, ит ойгыро. Мартин кугыза милицэ кидыштэ— 
пуракым тӱргыктэн, Миклай куржын толын.

— Йӧрыш. Ончыкыжо орол пэҥгыдэ лийэш. Клас туш- 
. манын шакшэ пашажэ йӧршын кӱрылт йомэш. Тыгэ мутла- 
нэн, кок рвэзэ школыш пурэныт.

Чодра вэлымла шарлэн тӧлшо ловака йӱр пыл, мландэ 
ӱмбакэ вочшо пычкэмышым, адакат нугыдэмдэн., Йыр ваш 

^ пычкэмыш. Тамылэ оман йӱд. Изиш жап гыч пэнтыдэ шӱра- 
шан йӱр мландыш вэлаш тӱҥалын.

* ❖

Ийгэчэ шыжэ вэлыш тайнэн. Пушкыдо мландэ шыжалгэ 
йужым шэр тэммэшкыжэ йӱын. Колхоз пасушто шӱльат коп
на лаш чумыргэн.

Тыгай годым Пызлэҥэр школ 25-шэ августлан Школэш 
кролик пайрэмым ышташ пунчалын. Тунамак-ты пайрэмлан 
йамдылалтмаш кумдан шарлэн. Пайрэм эртарышэ комис пла- 
ным ыштэн. Ты планым илышыш пурташлан чыла йоча-влак 
ушалтыныт. Пайрэмышкэ Пишкан школ гыч, кролик ончы- 
маш паша дэнэ ӱчашымэ Лоп-сола школ гыч, адак Пызлэҥэр . 
йалысэ пашазэ шэмэр-алакат ужылтыныт.

—- Пайрэм эртарышэ комис пашажым шуктыш. Спэктакль 
йамдэ. Консэрт, почэламут лудмаш, мурымаш чыла тунэммэ. 
Докладат шукталтын. Ик кана 24 шэ август эрдэнэ пайрэм 
эртарышэ комис вуйлатышэ Миклай, вожатый Павыллан 
рапыртлэн.

- -  Тачэ йоча-влакым чумырмо. Плакатым, лозунгым пы- 
. жыктылмэ. Кролик ончымо нэргэн диаграммэ, пырдыж газэт, 

адак сылнэ мутан литэратур журналат шуын. Пырдыж газэт 
дэн диаграммым пыжыктымэ. Адакшэ нулго уам да мойын 
сакалтылмэ.

Пайрэмнам сай эртарашлан колхозла гыч ӱйым, мӱым 
на л ын улына. Пучымыш шолташлан шӱрашат уло.

Йамдылалтмаш пашат сай кайыш. План 100°|о-лан тэмымэ. 
Ындэ эрла унам вэлэ вучэн шукташ.

— Вообщэм, красота! Сцэным пэш сай ыштымэ! Укра- 
шэньат чаплэ—тыгэ кролик пайрэмлан йамлылалтмэ пашаш- 
тым иктэшлэн кутырэныт.

■— Йоча-влак! Вашкэ кэчэ шынчэш. Малаш ша б-а-аш! 
Тышакын кролик орол-влак вэлэ кодыт,^—Павылын ойжо дэнэ
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йоча-влак мӧҥгышкышт шаланэныг. Кэчэ мучко паша дэщ
шолшо мландым кас йуалгэ вӱдылын.

** *
Эрлашым кэчэч лэкмэ дэч изиш жап эртымэк, Пызлэҥэр 

школ йоча-влакын йӱк йӱанышт дэн' шургаш тӱҥалын. Йоча- 
влак моло кунамсэ дэч ойыртэмынак чаплын чийэныт. Нуно 
тачэ эртаралтшаш пайрэмым мо тӱрлын вучэныт гын?

Тэвэ Арнольдым ончалза. Тудо тэҥэчсэ вургэм олмэш, 
чаплэ тувӹр дэн брьукым, шэвльэтым чийэн. А оҥыштыжо 
вӱр гай йошкар галстук мардэж дэн койышлана. Моло рвэзэ- 
влакшат кӧ мочол. мошта, йытыран, арун чийаш толашэныт.

Школ пӧртв1ш тӧ1 иктат лӱшкэн огыт курыштал. Чыла
нат пырдыж воктэнсэ тӱрлӧ сӱрэтӹм ончат, возымашым 
лудыт. Книшка каша к ^ о к т э н  пызнэн шичшэ, йоча-влакыи 
ышкэ лукмо сылнэ литэратур „ударник" журналланат, йара 
кийаш жап укэ. Тудымат йоча-влак кыдэшышт налын, тушто* 
возымо почэламутым, ойлымашым, тулэч молӹмат лудыт.

— Йоча-влак! Раддэн шогалза. Физкультур упражньэньым 
ыштыл ончэна,—Павыл манын,

—  Шагом марш! Раз! Два! Три! Ышташ тӱҥалына. Иктыт! 
Коктыт! Кумыт! Лӱдшашна укэ. Пирамидэ сай лэктэш...

— Эй, шыпланыза. Уна школ ончык трантас дэнэ тольыч. 
Ала уналыкэш толшо-шамыч толыныт. Айста, налаш лэктына!

—  Айста!
Вара школ ончыко лэктыныт, нунын ваштарэш йошкар 

галстукан рвэзэ-влак толыныт.
—  Йолташ-влак! Мэ Лопсола школ гыч толшо улына». 

Тэндан пайрэмышкыда толшо дэлэгат улына—дэлэгацэ вуйла- 
тышэ Опанас ыҥылтарэн.

— Тугэжэ тол за, пурыза!Толмыланда пэш кугу тау /
Тыгэ пэрвой шым йэҥан дэлэгацэ толын. Тылэч вара

Пишкан школ гычат лучко йоча толын шуын. Адакшым
„Пионьэр" колхоз гыч коло йэҥ, Пызлэҥэр колхоз дэн 
ышкэт крэсаньык-влакын тачэ канымэ кэчылан кӧра, шӱдӧ 
чоло погынэныт. Пызлэҥэр школысо тунэмшэ-влакат иктажэ 
шӱдын лийыныт. Тыгэ эртарышаш пайрэм тӱҥалын...

о
—  Иолташ-вЛак! Тачэ мэмнан школ вий дэн эртаралтшаш 

пайрэмнам почмашэш шотлэм. Тидэ пайрэм кок шот дэн
эртаралтэш: ик шотшо: школын кролик ашнымэ пашажэ
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талыигнымэ, вэсыжэ—мэмнан школын у тунэммэ ийлан йам- 
дылалт шумо шот дэнэ. Тыгайрак тачэ пайрэмна*- лийэш. Эн 
пэрвойак, кролик ончымаш талыштарымэ нэргэн, пионьэр 
отрӓд лӱм дэнэ кӱчык докладым Павлов Арнольд ышта.

Арнольд сцэнэ покшэкэ пэш куанышэ тӱсан лэктын. 
Устэл дэкэ мийэн шогалмэкшэ ик жап кагаз лонташтэ ала 
мом шэргалын, кычалын. Вара подполько тӱрэдмэ ӱпшым 
комдык нийалтэн, ышкэнжын ойжым шыжыкташ тӱҥалын.

— — Мэмнан отрӓд пэрвой кум крольикым „Пионьэр" кол
хоз фэрмэ гыч кондэн ыльэ. Тушэчын кулак йоча пуштмо 
дэнэ ик кроликшэ колыш. Тугэ гынат, кроликым сай ончымо 
дэнэ эрэ тӱлэн, шукэмын толын. Тачысэ кэчылан витльэ ку- 
мытын улыт. Экскурсий £ Э Н  толмышт годым, Пишкан шко
лысо тунэмшэ-влаклан ик мужырым пуымо. Тулэч посна изи 
кролик игэ-влак кумыто колэн. Тидэ, пукшымаштэ нормо 
Й О Ҥ Ы Л Ы Ш  улмо дэнэ, тыгай тӱсдымӧ паша лийын. Йк мут 
дэнэ манаш—мэмнан кролик ончымо паша шарлэн толын— 
манын отчот докладшым Арнольд пытарэн.

— Ындэ мурымашым, куштымашым ончыза. Пэрвойак 
Миклай почэламутым лудын. Тулэч вара ик монар мурымаш, 
куштымаш лийэдэн. Пытартышлан спэктакль лийын.

— Ындэ салам мутым каласкалаш тӱҥалыт. Ну, могай 
колхоз гыч, школ гыч каласэда?

— Мыланна мутым пу.
— Мутым Пишкан школ налэш:
— Мый кӱчыкын ойлэм. Пызлэҥэр школ пуымо кок 

кролик гыч, тачылан луаткумытыш шуын. Пишкан ШКМ лӱм 
дэнэ, шӱдӧ витльэ тунэмшэ-туныктышо лӱм дэнэ, кролик 
пумыланда пэш куго таум каласэм.

— Ындэ „Пионьэр44 колхоз гыч ойлынэшт.
— Тыланда мэ ышкэнан фэрмэ гыч кум кроликым пуэнна 

ыльэ. А шыжылан визытым намийаш лийын улыда ыльэ. 
Кызыт „Пионьэр44 колхоз тыгэрак ыштэн: тэндан дэч тудо 
вич кроликым налаш огыл. Шынчэн лийза, тудо кроликдам 
мӧҥгӧ огына нал.

■— Вийан лийжэ, чыла школлаш кролик ончымаш шар- 
лыжэ! Тачэ Лопсола школлан кум кроликым пӧлэклэн пуэна.

— Пэш кугу тау лийжэ! Ончыкшат ваш-ваш полшаш 
Тӱҥалына!

— Лопсола школ гыч толшо Ондрий вашмутым пуэн. 
Варажым кужу- мурымаш дэнэ ты пайрам пэтырнэн.



ШКОЛ ПАКЧА.
(Мучаш. Тӱҥалтышыжым 4—5 номырышто ончо).
Иунь тылзэ. Эр. .6 час жап. Кэчэ шыратарэн кӱш куза.~ 

Тунэмшэ-влак пакчашкышт вӱдым нумалыт, саскашкышт вӱ~ 
дым шават, шӱкым курыт: чыланат пашам ыштат. Чылт мӱкш 
игыла койыт. Йылмыштат лымжэ ок лий: эрэ вычымалтат. 
Туныктышо Лиза Алэксандровнат (дэжурный) рвэзэ-влак дэн 
куанэн пырльа пэш ышта, ончыктылэш. Рвэзэ-влакат Лиза 
Алэксандрован мутым колыштыт. Л. А. мом шӱда гын, рвэзэ- 
влак шуктэнак толыт.

— Лиза Алэксандровна, чынак, а толашымына арам ыш 
лий вэт, могай сай шочын,—манын туныктышо Лиза Алэк- 
сандровнан ончылан куанэн, пионьэр Йыван пэлэштыш.

— Чынак рвэзэ-влак, жапыштыжэ вийан огына толашэ 
ыльэ гын, тыгай сай ок лий ыльэ.

— Тыгай сай кушшо йэмыжнажым онйэн куанэт,—кок- 
лаш пурэн Варвари пэлэшта.—Шынэн ыштымэ пакчанан пай- 
дажэ раш койэш.

— Рвэзэ-влак, вашкэ 9 час шуэш. Мый йал совэтыш 
сомылка паша дэн мийэн толам. Тэ пэлэ пашадам пытарза.

— Йӧра, Лиза Алэксандровна пытарэна—иктэ вэсэ пэ- 
лэштат.

— Лиза А—на, тэвэ пэлэ пашанам пытарэнат, йӱштылаш . 
мийэн толна, йӧра мо?

— Йӧра-йӧра рвэзэ-влак, мийэн толза. Лу час дэч варажэ 
йара лийда. 5 —б^час кас маркэ каныза: йӱштылаш кайза, модса 
да мойын. А чыланат пакчам кодэн ида кай. Ала иктажэ чывэ5 
альэ сӧсна пура гын, сасканам локтылын кодат,—Лиза А-на 
лыжган пэлэштыш.

— Йӧра Лиза А-на, ойлымэтым шуктэна.
Лиза А-на йал совэтыш кайыш. Рвэзэ-влак пашаштым 

пытараш тӧчэн ышташ пижыч.
— Пӧтыр, школ пакча лӱмэш возымо мурэтым тӱҥалйан! 

Мэат почэшэт тӱҥална—Оксинан йӱкшӧ шоктыш.
Пӧтыр тӱҥальэ. Молышт мурат:

Тэвэ тунэммэ вийна дэн, ; *
Сай пакчам ыштэна.
ТӱрЛӧ саскам шындэн,



Сай ончэн куштэна.
Сайын мэ ончэна,
Шуко йэмыжым налына,
Мэмнан куштымо йэмыжна 
Кугу пайдам вэт пуа.

Иктэ-вэсэ йывыртэн,
Мӱкшла пашам ыштэнаг 
Мэмнан пакчанам ужылдэн,

I Эр'ьэн кайшэ моктанат.
Чынак, пакча воктэч эртэн кайшэ эрэ моктэгГэртат. Пак>- 

чаштым ончэн куанэт: ик могырышто эныж, шоптыр вондо. 
Вэс вэлнэ олма пу, ломбо, пистэ. Сад лоҥгаштэ мӱкш ом- 
арта волгэн шинча. Пакча покшэлнэ ковышта, чунтыла, то
мат, кийар, моло саскат койэдат

— Шольо шужар-влак пакчашкыда пураш лийэш?—пэчэ 
кокла гыч чал пондашан кугыза йӱкым пуыш.

Рвэзэ-влак чыланат кугыза могырыш ончалын колтышт. 
Палмэ пионьэр ужат, кычкыральэ.

О-О! Ондри кугызай толэшыс! Пуро-пуро кугызай!
Тудын почэш моло пионьэрат: „пуро-пуро!“—манын кыч- 

кыралын колтышт*.
Кугыза тойам тойалэн, пакчаш пурыш.
Тунэмшэ-влак пашаштымик жаплан ыштымым чарнэн пистэг 

йӱмак каналташ чумыргэн шинчыч.
— Пакча саскадам к^штэда мо?—садэ кугыза йодо.
— Пэш куштэна шол кугызай. Тол, тэвэ мэмнан дэн 

пырльа ӱмылыш шич— иктэ-вэсэ кугызаштьш коклашкышт 
кычкырат.

— Шинчын каналтыша-аш. Эртэн кайшэмла пакча паша 
ыштымыдам куанэн ончэн шогышым, Адак муралтэн колты- 
мыда пэшак кэлшыш,—манын рвэзэ-влак дэн пырльа шинчэ. 
Кугу трупкажым кӱсэн гычшэ луктын, та макам оптэн пыжык- 
тыш. Рвэзэ-влак эр йуалгэ дэн вӱдым шавалтышда аман.

— Э-э, тугэ кугызай, йуалгыштэ вӱдым оптэн, тӱрлӧ куш- 
тыра шудым эрыктышна.

— Чынак шольо, шужар-влак, йэмыж саскаштыда ни мо
гай куштырат укэс. Пэш йандарын куштэда,—кугыза кутыра.

— Кугызай, мэ куш тыра ваштарэш вийан крэдална. Куш- 
тыра шудылан саскалык кочшаш ӱжым локтылащ эркым огына*
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луо: тудо вэт саскан вожышкыжо кайшаш вийжым налэш.
Эх, рвэзэ-влакшат, саскада пэш йытыран, шолдыран куш- 

кэшыс! Тэвэ мэмнан пакчаштэ ковышта гын, кум парньа лоп- 
кыт вэлэ, а тэмдан сово лопкытат лийын. Могай урлык улыт 
гын?—Кугыза саскам ончалын пэлэштыш.

— Кугызай, мэ шындашыжат жапыштыжэ, кнага почэш 
шындэн улна. Урлыкшат шолдыра улыт,—Анук ыҥлыктара.— 
Тэвэ ковыштана гын— „Браунский" Салат— „Латук", кийар— 
„Возниковский" да „Муромский".

— Э-э-э, тыгэ рвэзэ-влак, тыгэ. рвэзэ-влак, тыгэ. Вара 
ий йэда тыгэ шындэда мо?—йодэш.

— Ӱмаштэ шагалрак ыльэ. Тэни утларак шындышна. 
У'маштэ 2000 тэнтэйашым пакча йэмыжым лукна гын, тэни 
пайдам кок пачаш утла налаш шонэна.

— Ӱмаштэ 850 тэнтэйашым ужалэн, оксаж дэн мастэр- 
скойыш кӱлэш ӱзгар-влакым налэдышна. Адак тунэммэ кна- 
гамат, тулык, укэан йолташ-влаклан вургэмымат ыштыктэн 
улна,—Зойа коклаш пурэн пэлэштыш.

— У тунэммэ ий гыч тӱҥалын, тунэммэ ий пытымэш 
шокшо кочкышлан утыж дэн лишаш,—иктэ-вэсэ пэш кутырат.

— А, рвэзэ-влак, пакчаштыда парэҥгыда ок койыс, шын
дэн огыда ул мо?

— Кугызай, парэнтым колхоз нурэш посна кок га нарэ 
шындэн улна. Адак ик гам шӱльымат ӱдэн улна. Нунат пэш 
сай кушкыт.

— Э-э, тыгэжэ, пэш сайыс. Вольыкдат уло мо?
■— Кум сӧснам ӱмаштэ погынэн налын улна ыльэ, а кызыт 

кандаш сӧснашкэ шуктэн улна, пионьэр Эчук кутыра.—-Тэни 
кум кугу соснажым тэлылан шӱшкылаш шонэна. А молы- 
жым ашнаш тӱҥална, шук сӧснаш шуктэна.

Адак куд кроликнат уло вэт,—изи Анук пэлэштыш.— 
Ончыкшо имньым налаш шонэна.

— Пэш йӧра, пэш йӧра рвэзэ-влак, пэш сайым кутырэда... 
О-о-о, рвэзэ-влак, эҥэж вондыдат пэш сай кушкытыс! Эҥэжшат 
шолдыра лишашыс. Ышкэ шындылмак огыл дыр?

— Ышкэ шындылын улна кугызай. Кугу урлык улыт. 
Кнага почэш куштэна вэт.

—  Тыгэжэ, кажнэ ийын эҥэжда сай шочэш дыр?
-— Сай шочэш. Эҥэж кӱмыж годым погэн, коштэн шокшо
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кӧчкышлан—тэлылан аныклаш пыштэна, ӱмаштат тыгэ ыштыш- 
нат, тэлэ гочлан тунэмшэ-влаклан чай йӱаш да мойын пэшак 
сай лийэ.

— Тыгэ, тыгэ ырвэзэ-влак. А олма пуда кунар уло?
— Нылнэ кумыт. Олмана кажнэ ийын сай шочэш. Йужо 

олма пужым кнага почэш шуйкалэн шындылын улына. Шукш 
дэч да мойын аралэна.

—'' Олмажым ужалэда мо?
— Тэни ныл ужаш гыч ик ужашыжым (иктаж 80 путым) 

погэн ужалаш шонэна. Ужалмз оксаж дэн у тунэммэ ийлан 
мо кӱлэшым йамдылаш тӱҥална. А моло ужашыжым шукташ 
оптэна. Шуктымо олма тэлылан—шокшо кочкышлан моткоч 
сай лийэш, ӱмаштат, тэлэ гочлан сктыш.

— Эх, кугызай, кушкын шогышо. пакча йэмыжна мзмнам 
куандара!.—Зойа пэлэштыш.

— Чынак-ыс! Мыйат йывыртышым. Тыгай пакчам альэ 
маркэ ужын омул ыльэ—кугыза йывыртымыла пэлэштыш.

— Кугызай, мэмнан сай пашанам ужын, ача-аванат ончэн 
моктэн кайат.

— Рвэзэ-влак, мӱкшым кужэч кондэн улда?.
— Мэ-тунЭмшэ-туныктышо вий дэн погынэн налын улына.. 

Мӱкшымат ышкак ончэна.
— Рвэзэ-влак, чылт изи большибик улыда. Паша да сай, 

пэш кугу. Тэндан сай опытым моло школышкат пуаш кӱлэш. 
Совэт школышто чылалан тунэмыда, чыла пашам ыштэн мош» 
тышо лийда. Эх, ожно мэмналан тыгэ тунэмаш эры к л ийын 
огыл... Ну, рвэзэ-влак, ындэ мӧҥгӧ могыршко ошкэдэм,

— Айдыза рвэзэ-вкак, ындэ йӱштылаш кайэна. Йӱштьр 
'лын толна да физкультур плошчадкыштына модаш тӱҥална>.

;— Пӧтыр, тачэ тый кэчывалым оролшо лийат, тыйын чэ- 
рэтэт. Пакча йэмыжым ороло. А лэйкым да мойын вэрышкэ 
шындыл,—бригадир Йыван пэлэштыш.
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Авиомодэлнст-влакын 5-шз сльотышт. -
Тэний 15-шэ августышто, Моско влаштэ авиомодэлист-влакын 5-шо 
иӱтынь ушэмысэ сльотышт лийэш.

Авиомодэлист-влак/ сльотлан йамдылалтса!

Авиомодэлист сльот эртаралтэ.
8-шэ ийуньышто Йошкар-олаштэ авиомодэлист-влакын 

сльотышт, вара ӱчашымашышт лийэ.
Фӱзэлажан модэль д^нэ эн пэрвой вэрым Нольа-Мучаш 

школ гыч толшо Поскайзв Кузма нальэ. Тудын модэльжэ 
150 мэтыр кутьищлм 25 сэкундышто чоҥгэштэн. Поскайэв, 
модэль ыштышаш ӱзгар дэнэ пӧлӧклалдын.

Тудын почэш, Радионовын модэльжэ 150 мэтырым кайэн. 
Тудо библиотэкэ (кнага-влак) дэнэ да модэль ыштышаш ӱзгар 
дэнэ пӧлӧклалтын. *

'%
3-шо вэрым Блинов налын. Модэльжэ 45 мэтырым 

жайэн. Пӧлӧклан модэльлык ӱзгарым налын.
„Рэчный" лӱман модэль колтымаштэ пэрвой вэрым Малы

ми эв налын. МодэльжэЛ 150 мэтырым кайэн, Бибилотэчкэ дэнэ 
модэль ыштышаш ӱзгарым налын.

2- шо вэрым Родимов, 135 мэтырыш кайышэ модэльжэ 
дэнэ пӧлэклалтын.

3-шо вэрым Куроцапов налын. Модэльжэ 115 мэты
рым чонтэштэн. Модэльлык ӱзгарым налын.

Пӱтынь ушэмысэ, 3-шо крайысэ авиомодэлист-влакын 
ӱчашымашышт, куго пашам шындэн.^ Сандэнэ, кызыт авио- 
модэлист-влаклан утларакшым гидросамольот, а вхожу р ыш- 
таш тыршыман.

„Кугэньэров" х
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ШАРАДЭ.
Тӱҥалдыш ныл йӱк палыжым,
Школыш пурмэкэт тый ужат.
Пытартыш кок йӱк палыжым,
Паша урокыштэт тый кучэт.
Чыла мутэм ушэтат,
Тудын корно дэн тый кайэт.

Колесников

Задач-влак
1. Кумыт гыч ныл нылытым.

Ӱстэл ӱмбакэ кум спич&ам пыштыза. Нинэ спичкаш вэс 
спичкам ушыдэ4 ныл спичкам ыштыза. Спичкам пудырташ 
огэш лий. \

2. Кумыт да коктыт—-кандаш
Устэл ӱмбалнэ кум спичка кийа. Кум спичкашкэ кок 

спичкам ушыза, лийэш—кандашэ. Кузэ ышташ?

В. Куд оҥго
Куд онтым вийаш корно дэн оцтыза. Кум корныгэ кум 

онто гыч лийжэ.
Тэ шонэда—кум оҥго ок ситэ. Тэ ситарза. Тэвэ тидэ 

с\фэтым ончыза. Кузэ кум оҥго дэн тӧр опташ?

4. Нуль
Тэвэ нинэ нульым ончыза:

О о  о
О О О
О О О   ^

Ындэ чыла нульым удыралза. Удырмо почэш ныл вийаш 
жорно лийжэ, кузэ удыралаш?

Б. Куд спичка гыч
Куд спичка дэн ныл вийаш угылым ыштыза. Спичкам 

пудырташ огэш лий! Кузэ ышташ?
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6. Кузэ колым кодаш.
Нинэ цифыр-влакым ончыза: 111

777
999

Нинэ цифыр гыч куд цифырьш удыралза. Удыралмэк 
коло цифыр кодшо. Кузэ ышташ?

7 .3 ,3 ,3 -100
Кумытан цифыр-влак дэн шӱдан цифырым лукса. Тэвэ 

тыгэ 3,3,3=100.
8. Шым цифыр гыч 55

Ик цифыр гыч шым цифыр мартэ возыза. Тэвэ тыгэ: 
1, 2, 8, 4, 5, 6, 7. Нинэ цифыр - влакым ушэн шумэкэ, 55 
цифыр лэкшэ. Ко пала? „Кокс.“

9. Кайык ута
Кайык дэнэ пушэҥгым кычалза. Йэсли кайык-влак пуш- 

эҥгыш пар дэнэ толын шинчыт гын, ик пушэнтэ ута. Кайык- 
влак ышкэтып толын шинчыт гын, ик кайык ута?

10. интэшым пэлэ гыч
Индэшым пэлэ гыч шэлат гын, нылыт дэнэ логалжэ?

11. Кандашым лу дэнэ
Луаткандашым пэлэ гыч шэлат гын лу гыч логалэш?

„С. Иванов'4
12. 10 вэдран

Кок колхозникым олашкэ карасинлан колтэныт. Нунын
кум атэ улмаш. Иктышкыжэ 10 вэдра, вэсышкыжэ 7 вэдра
да кумышышкыжо 3 вэдра карасин дура. Нунылан олаштэ 
10 вэдра пурыман атышкэ тичак тэмэн пуэныт, а молыжо 
йарак кодыныт. Тылэтла нымогай атэ укэ улмаш.

Наҥгайаш куштылго лийжэ манын, 10 вэдран пэчкэсэ 
карасиным 5 вэдра дэнэ лош шэлыт. Палыза, кузэ, могай: 
йӧн дэнэ шэлыныт?

М. Фӧдор.
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