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КОЛХОЗ ПАША ВЭРЧ СТАЛИНЛА, 
ЛЭНИНЛА КУЧЭДАЛЗА!

(П. П. Постышэвын Кийэв обласьысэ пионъэр-влаклач
сэрышыжэ)

Йолташ-влак! Колхоз пасушто йогышо . парчам погэн, 
колхозлан полшымыда нэргэн партийын облась комитэтшэ 
сай шинча. Кийэв обласьысэ чыла комсомол дэнэ партий орга- 
низацэ-влак кажнэ йалысэ пионьэр-влакым парча погаш чумы-
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рэн огытыл. Тидэ—томам паша. Кийэв облась мучко шуко 
колхозлаштэ пионьэр-влак парчам шуко погат, пашаштым сай 
шындэныт.

Йужо колхозлаштэ партийэц, комсомолэц-влак пионьэр 
влакым начар чумырэныт, тушто пашажат кӱлэшынак ок кайэ-



Йоча-влакын ышкэ чумыраш вийышт ок ситэ, полышат шагал. 
Тыштэ кузэ лийаш? Мый тыгэ шонэм: ончыл колхозласэ, 
парча погымаштэ эн сай отрӓдысэ пионьэр-влак, почэш 
кодшо, колхозлаш тэ шурно погаш чумыралтдымэ, альэ 
начар погышо пионьэр-влаклан, сэрышым возышт. Ышкэн- 
дан сэҥымыда нэргэн район, облась газэтла коч рапортым 
пуза. Шэҥгэлан кодшо пионьэр-влаклан полшэн, нуным ончык 
лукса.

Йоча-влак, йогышо парчам погымо дэч посна тыланда 
шурно аралымаштэ ончылно лийэшда кӱлэш. Аҥа ӱмбалан 
йогэн кодшо парчам тэ вэлэ погыман огыл, чыла колхоз- 
ник-влак шорвондо дэнэ удырэн налышт—тэ тидым ышкат 
тыршыза. Аҥа ӱмбалан парча кодмым эскэрыза. Тэндам 
колхозник, б р и г а д и р ,  колхоз вуйлатышэ-влак огыт колышт 
гын, тидын нэргэн МТС политотдэл начальниклан, МТС дэнэ 
совхоз дирэктырлан, совхоз политотдэл начальниклан увэр- 
тарыза. Райкомыщ возыза. Тэ тыгэ ода ыштэ гын, мэ шуко 
колхоз киндым йомдарэна. Тидын дэнэ, колхозник-влахлан, 
кугыжанышлан кугу энтэк лийэш.

Шуко колхоз вуйлатышэ-влакын парча погышо йоча-вла- 
кым аклыдымышт, шокшо кочкышым томам пукшымышт, 
альэ йӧршэш пукшыдымышт нэргэн вуйым шийыт. Колхоз 
вуйлатышэ-влак сай лийыт ыльэ гын, тыгай шот огэш лий 
ильэ. Йоча-влакын пайда кондымыштым колхоз вуйлатышэ- 
влаклан палэн шогыман.

Тэндан пашадам аклышт манын, райком сэкрэтар, полит
отдэл начальник-влаклан ончыктэн пуэнам. Нунын мом ышты- 
мышт нэргэн ом палэ—тэргэн налаш кӱлэш. Сай колхоз 
вуйлатышэ, оза-влак тэндан к ӱ л э ш а н . пашадам аклэн, 
тыланда школым ачалыктышт, сатым, пушэҥгым шындык- 
ть!шт, ш коллан пакчам ыштэн пуышт, кэҥ эж  коч шокшо 
кочкышым кочкышт манын, продуктым йамдылышт.

Тидым йоча влак, ышташна, сулэн налашна кӱлэш. Ты 
пашам ышташда партком, комсомолэц, райисполком вуйла
тышэ, политотдэл начальник, МТС дэнэ совхоз дирэктыр-влак 
полшышт. Пионьэр-влакым шурно парча погащ томам чумы- 
рымаштз совхозлаш тэ, комсомолэц дэнэ совхоз политотдэл 
начальник-влак титакан улыт. Киндэ погэн налмаштэ пар
чам гына аралыман огыл, тугак кылтам копнаш, каваныш 
оптымо годым, шиймэ годым пырчэ йомдарыдэ ыштыман. Вор-



влакым, врэдитыль, жулик, кулак-влакым, врэдитыльствэ шты- 
мыштым айста эскэраш тӱҥалына. Кулак-влак чой?, ӱҥшӧ, 
вийдымэулыт гай койыт, а ышкэ пашаштым ыштэнак ыштат.
Нуным шэкланыза!

Тэндан пашада шуко уло: самырык вольыкым, имньым, 
ушкалым ончашда кӱлэш. Нунылан сай вӱтам ыштыман, олы- 
мым йол йымакышт шарыман. Тэндан пашада пэшак шуко 
уло. А комсомолэц-влак тыланда чыла годым огыт полшо. 
Тугак, пыртий организацэ-влакат кулэш полышым огыт пу. 
Тыштэ—тэндан чыла нэлыжэ. Тэндан куго пашадам, куго вий- 
дам нуно шагал ьнглат. Тидын дэнэ тэндан пашада юкшакла. 
Нимат огыл. Кидым ӱлык ида сакэ: колхоз паша вэрч Ста- 
линла, Лэнинла кучэдалза!

Кийэвшчинысэ пионьэр-влак!
Сталинын, Лэнинын пашажэ вэрч, колхозникым уланым, 

колхозым большэвик колхозыш савырышаш вэрч, тидэ ийысэ 
гколхоз шурным сайын погэн налшаш вэрч—йамдэ лийза!

Постышэв.

Колхоз шурным аралэм
Эрдэн эрак мый кыньэлын 
Нур воктэнэ ошкылам.

-Уржа дэнэ шӱль(ӧ) вэчэм 
Пэшак тӱткын ончыштам. •

Мыйым ужын уржажат,
Туто вуйжым пэш сава; 
Толкыналтшэ вӱд гай койын, 
Кумылэмым кӱш нӧлта. 

Йыр-ваш сайын ончэн лэктын 
Плошчадкыш ошкэдэм.
Тушто мыйэ йолташ-влак дэн 
^ о д ы н , воштыл сай канэм.

Кэчат эртыш, кас шулдальэ, 
Адак нурышко кайэм.
Тэвыс тыгэ тушман дэчын 
Колхоз шурным аралэм.

ДУБРОВИН Л.
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ШУРНО ВЭРЧ КУЧЭДАЛАШ
— Киндэ вэрч кучэдалмаш—социализм вэрч кучэдалмаш . 

лийэш манын Лэнин кочана каласэн. Тидэ каласымашым 
кажнэ пионьэрлан, кажнэ школьниклан, кажнэ шэмэр йоча- 
лан пэшак раш шинчыман. Шуко 4 вэрэ йаллаштэ,—йоча-влак 
киндэ вэрч вийан кучэдалза — манмылан ӧрыт. Н уно— йоча-
влак кузэ киндэ вэрч кучэдалын кэртыт, вэт нуно изи улыт—..
манын шонат. А сайракын шоналтэт гын, киндэ вэрч ку- 
чэдалмаштэ йоча-влак колхоз озанльщлан пэшак куго пайдам 
пуэн кэртыт. Мутна чын лийжэ манын тэвэ тыгай фактым 
ончыктэна:

„Ворошилов" крлхозышто улшо (Оршанкэ район) йоча- 
влак колхозын уржа тӱрэдаш тӱҥалмэ эрлашыжым кэчэ лэк- 
таш тӱҥалмэ годымак колхоз правлэньэ порт дэкэ погынаш, 
тӱҥальыч. Кӧ газэтэш киндэ шултышым вӱдылын, кӧ клэнча 
тич вӱдым тэмэн нумал толыт. Кажныжын чурийштыжэ йы- 
выртымаш койэш. Кунам от йывыртэ, вэт тачэ нуно колхо
зын тэҥэчэ машин дэнэ тӱрэдмэ плошыдыштэ кодшо уржа 
вуйым погаш кайат.

Пэл шагат коклаштэ колхоз правлэньэ порт дэкэ йатыр 
йоча-влак погынышт. Ваш-ваш кутыркалат, воштылыт, пэшак 
чогымалтат.

Ударнэ бригадын бригадиржэ Мэтриг йоча-влакым шукак; 
ыш вучыкто. Тудо йочан чогымалтмыжым колын содор 
гына шӱргыжым йӱштӧ вӱд дэнэ мушкат, йоча-влак дэкз 
куржын лэктэ.

— Сай илэда? Пашалан погынышта ужат?—̂ манын йоча-влак 
коклашкэ мийэн шогальэ.

— Но кунарын погынышта. Ваньа, шотлэн налйа манын 
Мэтри адак угыч пэлэштыш. Ваньа 11 ийаш вэлэ гынат, 
„Ворошилов** колхозышто улшо йоча коклаштэ эн талэ.. Тудо* 
нимодэчат огэш чакнэ, Ваньа ты манмэшкэ шотлэн нальэ.

— Лоткотын улына, Мэтри изай,—манын рапортлэн пуыпь
— Тугэ гын, куд йоча гыч кок бригадылан ыштэна. Кажнэ 

бригадыштэ ышкаланда бригадирым ойырза,— манын Мэтри 
прэдложэньым ыштыш.

Пэрвой бригадыштэ Саньам, кокымышо бригадыштэ Ваньа м. 
бригадирлан ойырыштат, мурым мурэн йал гыч пасушко лэк
тын кайышт. Тэнтэчэ тӱрэдмэ участкэ йал дэч торак огыд.-
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цк  мурым мурэн пытарэн, вэс мурым гына мураш вэлэ ту- 
ҥальыч, участкышкэ миэнат шуыч.

Кок шагат нарэ латкок йоча-влак изи кидышт дэнэ код
шо уржа вуйым лым лийдэ погышт.

— Лу минутлан канышым ышташ,—кычкыралмэ йӱк шок- 
тыш. Йоча-влакат бригадэ шот дэнэ погынэн шинчыч. Лу ми
нут нарэ жап эртымэк угычын пашалан пижыч.

Кузэ погэныт, мом кутырэныт тидэ нэргэн огына кутыро. 
Иктым гына каласэна. Ваньан бригадыжэ Саньан бригадэ дэч 
уржа вуйым шуко погэн. Ваньа ышкэтынак 17,8 килограммым 
погэн. Тудын бригадыштэ улшо Шура 17 килогр., Васьа 16 
килогр., Миша 14 килогр., Пэтьа 13,5 килогр., Настьа 13 клг. 
ик кэчыштэ погэныт. Кок бригадын кок кэчэ коклаштэ по- 
гымыжым шотлэн налаш гын, чылажэ 3 шӱдӧ килограм нарэ 
уржа вуй погымо.

Альэ вэс примэрым налаш. „Патыр“ колхозсо (Морко 
район) пионьэр-влак 129 килограмым, „КарлМаркс" колхозысо 
^Шэрнур район) пионьэр-влак “544 клгр. уржа вуйым погышт.

Ик ийашлык погымаштат пионьэр да школьник-влак сай 
примэрым ончыктышт. Кызыт шэмэр йоча ончылно ик кугӧ 
паша шога---тидэ тунэммэ пашам сай корнышко шогалтыман. 
Тунэммаштэ качэствым нӧлталман. Пионьэр-влаклан уло ту- 
нэмшэ йоча коклаштэ примэрнэ лийман. Пионьэрын тунэм- 
маштыжэ нэуд иктат лийман огыл. Тунэммаштэ дисциплинэ 
вэрч кучэдалман. Ик тунэмшат соцтаҥас дэч брдыжэш кодман

сО Г Ы Л . ' у
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ПИОНЬЭР ышкэ п о с т ы ш т ы ж о
(Оршанкэ МТС политотдел начальникыя полшышыжо * 

Йакимов В, йолташын сэрышыжэ).
Мэ шурно погэн налаш тӱҥалмэ дэч ожно колхоз-влакын 

шурно погэн налаш йамдэ улмыштым да шурным кузэ аралымым ; 
тэргэн нална. Тыгэ тэргымаш гыч мэ палышна: йужо колхо- 
зышто шурно аралымаш лийын огыл. Тэвэ „Политотдэлэц“ 
(Оршанкэ й|с) да Старокрэшзн й|с гыч „Онар" колхозышто 
шӱльӧ дэн йытыным вольыклан локтылыктэн улыт.

Тыгай куго снтыдымашым ужмэкна мэ вигак чыла куго 
колхозлаштэ пионьэр дозорым, вышкым пасуэш ыштылна.- 
Чылажэ колхозлаштэ 7 вышкым ыштымэ. 6 отрӓдым шурно 
араламашкэ организоватлэнна, тышкэ чылажэ 67 пионьэр дэнз 
тунэмшэ-влак пурат. Нинэ шурно орол-влаклан йошкар шовы- 
чэш—,,Политотдэлын шурно оролжо" манын возымо лаштык- 
влакым кидэш кылташышт пуымо.

Шурно аралымашым мэ тэво тыгз шындэн улына: к э ч ы -  
в а л ы м  шурно пасум пионьэр-влак оролат,, а йӱдым комсомо- 
лэц-влак, альэ колхозник-влак ышкэштак оролат, колхоз пасу 
кумдыкэш кудалышт савырнат.

19 ийульышто „Йаковлэв“ лӱмэш колхозышто, пионьэр-- 
влак дэжуритлышыштла вышкэ гыч шурно кокла гыч ала могай. 
йэҥымужыныт.Ужын, вигак к о л х о з  бригадирлан увэртарэныт. 
Бригадир пионьэр-влакын увэртымэкышт т у н а м а к  ту йэҥым 
покташ тӱҥалын. Йэҥым кучэныт—тудо судитлалтшэ улмаш.

„1 май" колхозысо пионьэр дэн колхоз йоча-валак к21 
ийульышто йогэн кодшо) уржа вуй погымашым ыштэн улыт, 
ту кэчынак парэнтыштэ шӱк шудым кӱрыныт. Шурно шиймз 
(кырымэ) дэн к ы л т а  шупшыктымо жапыштэ колхоз киндэ- 
аралаш шурно клат дэн каван* дэк (воктэлан) пионьэр постым- 
шогалтэн улына.

б



Курык-Марий МТС районыш пурышо шурно 
аралышэ рвэзэ дозорник-влак сльотын Марий 

облась чыла пионьэр дэн тунэмшэ-влаклан виш 
сэрышьшэ:

Мэмнан колхоз пасусо шурно оролымо паша опытым 
вашталтылаш сльотыш погынышо пионьэр дозорник - влак, 
йатыр дозорна-влак сай .рэзультатым пуэныт, манын палэм- 
дэна. Аксайэв отрӓд—Пэтуховын да молынат, чылажэ 4 дозор 
кажнэ кэчын колхоз пасум оролат, школ участкыш пурышо 
вольыкым тунамак поктэн луктыныт. Имньым—8 пионьэр, прэ- 
З Ы М - - 8  пионьэр, сӧсна игым--6 пионьэр-влак ончат. Паркньангаш 
отрӓдысэ Блиновын дозоржо гыч кажнэ пионьэр-влак 12 чывэ 
игым ончэн куштэныт.

Мэ, рвэзэ дозорник-влак, клас тушманын малыдымыжым, 
шурным локтылын, колхозлан зийаным кондаш толашымыжым 
раш шинчэна. Клас тушманын осал пашажлан вашмутым пуаш, 
мэ,. колхозын большэвик шурныж вэрч кучэдалмашкэ уло 
вийым пыштэн, ышкэнан ӱмбакэ обэзатьылствым налына:

1. Тушман-влак дэч колхоз пасунам пэҥгыдын аралаш.
2. Кажнэ дозорлан ышкэ участкыштыжэ уржа вуй погыма- 

шым организоватлаш.
3. Дозор вий дэнэ пасушко, бригадышкэ газэтым нума- 

лын, лудмашым ышташ.
4. Колхоз погым аралаш да колхоз вольыкым ончаш.
Мэ, Марий обласьысэ чыла пионьэр дэн тунэмшэ-влакым

колхоз шурным сайын аралаш ӱжына. Парча погымашым 
организоватлэн, погымо киндым пионьэр йошкар обоз коч 
кугыжанышлан пуымашым, колхоз пого аралымашым органи
зоватлаш да пасушко газэтым нумалын, тудым бригад дэнэ 
лудаш, адак рвэзэ вольыкым ончаш иижаш ӱжына.

Лэнин комсомолын вуйлатымыжэ дэнэ партий да йӧра- 
тымэ Сталин йолташын задачыштым шукташ, колхоз шурнын 
кажнэ пырчыж вэрч кучэдалаш тӱҥалына.
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Митьа Гордиэнко
( 0  4  Э Р К)

Митьа шӧрмыч кылым луч колтыш, имньыжэ эркын ош- 
кылаш тӱҥальэ. Лапка пасу покшэчын корно пӱчкылт возын. 
Ончылно, шэнтэлнэ, кок вэлыштэ—йырым-ваш уржа пасу на- 
рынчын койын, тэҥызла лӱшка. Уржа ӱмбачын, уржа вуйым 
тэмдыштын, мардэж модын курышталэш.

„Сай киндэ лийэш“... сэмынжэ Митьа шоналта. Уржа 
вуйым кӱрлын нальэ. Копа пундашкэ .пыштэн турыжальэ. 
Шуркэлышэ уржа шуым, кувым мардэж пуал шалатыш, коиа 
пундашэш чумыраш, лӧза пырчэ кийэн кодо. Ик пырчым на- 
лын, пурлын ончыш: пырчэ кӧргӧ чылт ошэмын, йӧршын 
шуын.

„Солаш жап шуын“ ') сэмынжэ шоналта Митьа.
Митьа йалыш пӧртылэш. Имньыжэ ик вэлыш да вэс вэ- 

лыш тайныштын, эркын тошкыштэш. Тудо кугу, кӱжгӧ тӱр- 
выж дэн корно воктэнсэ ужар шудым погыстарылаш тӧча.

Чоҥгата вэр. Тыжэчын йырым-йыр пэш мӱндыркӧ ко- 
йэш- Ала мыньар киломэтр торашкэ пойан шурно пасу шар- 
лэн возын.

Митьа имньыжым покталтэн, чоҥгата вэр гыч йӧртэн 
вола.

Имньэ кэнэта „чурк“ лийын кайыш.
Митьа дэч иктаж лу мэтр ончылно уржа кокла гыч, 

корнышко, кок ӱдрамаш лэктын шогальыч. Нунын кидыш- 
тышт Митьа мэшакым ужо.

„,Мом нуно мэшакыш оптэныт?“—Митьа шоналтыш.
Ӱдрамаш-влак Митьам ужын, писын кайаш тарванышт.
— Эй, мом наҥгайэда?
— Шинчалан шудым. А тылат мо паша?—иктыжэ пэ- 

лэштыш.
Митьа нунын дэк кудал тольо, онча, оварышэ мэшак ур- 

гыш кокла гыч уржа вуй койэда.
„ У ржам шолыштыт“,—шоналта .Ми'гьа. Кулак-влакын у 

„пашаштым" тудо сай шинча. Тэвэ могай шинчалан шудым 
нумалыт улмаш! Тэвэ молан нуно шылын утлынэшт!

— Стой! Шогыза!

2) У краин вэлыштэ ш урны м  сзеэ дэнэ солат.



— Ит пижэдыл!
— Шогыза! Кушто уржам пӱчкэдэнда?
Вор-влак куржаш тарванышт. Митьа имньыжым лупшал 

колтыш.
— Уржа вуйьщ кушто шолыштында?
— Кай, ит пижэдыл!—вор-влакэт пэш утлынэшт.—Тылат 

могай паша, ужат, кишла пижэда!
Митьа корным авырэн шогальэ.
— Мэмнан киндым шолышташ!
Вор-влак, Митьам вурсаш, шудалаш тӱҥальыч, куржаш 

тӧчат.
— Айста йал совэтыш!—йалыш пӧртылтэҥ наҥгайаш 

тӧчз Митьа.
Но ӱдрамаш влак вийанрак куржаш тӱҥальыч. Митьз 

ужэш, вор-влакым сэҥэн кэртшашлык огыл. Шӧрмыч кыл 
дэн имньыжым „йышт-йошт“ лупшал комуныш кудал колтьшн

Вор-влак утлэн ышт кэрт: Митьа комунар-влакым кондэк 
шуктэн. Уржа шолыштшо-влакым кучэн наҥгайышт.

Вор-влак тэвэ кӧ улыт
5 ийульышто Ольгинский йалыш край судын вэрлаш 

лэкшэ сэссийжэ тольо. Тудо кум кулак „парихмахэр-влакын“ 
пашаштым ончэн нальэ.

Мут кучаш суд ончыко Марйа Чумакова, Пильшиковз 
Натальа да тудын марийжэ Пильшиков Йэмэльйан шогальыч. 
Пильшиков Йэмэльйан социалист шурным шолыштмаштэ „па- 
рихмахэр-влакын“ организатыржэ улмаш.

Кӧ тугай Пильшиков? 1918 ий гыч граждан сар пыты- 
мэш ош армийыштэ шогэн, Совэт влась ваштарэш вийан крэ- 
дал коштын. Суд ончылно тудо нимом шинчыдымэ йэҥла ко- 
йаш тӧчыш, пуйто чыла „мондэн". Йошкар армий ваштарэш 
кучэдалын омыл, маньэ. Тугэ гынат, шойакшэ чыла тӱжвак 
лэктэ. Тудо Корнилов гэньэралын личный охраныштэ служэн, 
Йошкар армий ваштарэш крэдалмаштэ сусыргэн. Й)>двэл Кав
каз гыч Крымыш курыжмэкшэ туштат ошо-влак радамыштэ 
крэдал коштын. 1932 ийын дэкабр тылызыштэ Пильшиков 
Йэмэльйан колхозыш пурэн. Колхозыш пурымэкшак врэдит- 
лаш тӱшалын. Колхозын коло имньыжым ындырзн пуштын, 
а эн сай имньым, тӱжэм вичшӱдӧ тэҥгэаш имньым,, шолыш- 
тын да шӱшкылын.
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Шурно погымо жапыштэ Пильшиков Йэмэльйан колхоз 
киндэ шолышгмо пашам организатлэн. Шурно вуйым пӱчкэ- 
даш ышкэ ватыжым да, станицэ гыч поктэн колтымо, судит- 
лалтшэ кулак Чумаковын ватыжым колтэн шогэн.

Нинэ кок ӱдрамаш-влак ик кэчыштэ кумло кок кило ур- 
жам шолыштыныт, тылэч посна адак йатыр киндым тошкэн, 
кӱрышт локтылыныт.

Митьа—гэрой
Судышто эн кугу (главнэ) свиэчыл Митьа Гордиэнко 

ыльэ. Тудо пэш раш ойлэн пуыш.
— Мый, „Пэрвой Май“ комун отрӓдысэ «пионьэр улам. 

Мылам латкок ий тэмын. Мыйын ачамат, авамат укэ, идалы- 
каш аза тулыкэш кодынам. Шым-кандаш ийаш тарзыштэ 
кошташ тӱҥалынам. 1928 ийыштэ колхозыш пурэнам.

Тэний мыйым коньухлан полышкалаш шогалтэныт. Йара 
жап годым, утларакшым кызыт, шурно погымо жапыштэ мый 
пасу йыр ончэн савырнылаш, шурным аралаш тӱҥальым.

Кумышо ийульышто, молгунамсэ сэмынак, мый имньэ ум- 
бак кӱзэн шинчын, пасуш лэктым. Ончэм, уржа пасу гыч кок 
ӱдрамаш мэшакым нумал лэктыт. Мый: „Мом нант'айэда“?— 
йодым. Нуно: „Шӱдым“,—шоктышт. Сайрак ончальымат, па- 
лышым,—шудо огыл, уржа вуй. Мый нуным милицыш наҥ- 
гайнэм ыльэ, но нуно огыт кай, тылат могай паша, вэлэ ма
нын кычкырлаш тӱҥальыч. Вара мый йалыш кудал колтышым 
да Варич^колхозникым ужын кондышым. Тудын дэнэ коктын 
мэ колхоз киндэ шолыштшо-влакым милицыш кондышна.

Нуно мыйым гӱрлын шудалаш, лӱмдылаш тӱҥальыч: па
разит, сволочь монь, маныт, колташ йодыт. Но мый социа
лист шурнын оролжо улам. Тыгай тушман-влакым кӧ чамана?

Колхоз киндэ шолыштшо-влакым тӱжвак луктын, мый 
тыгай обэзатьылствым пуэм: шурно аралаш мэмнан кому- 
нышто кумло йочам организатлаш, ты пионьэр отрьадын 
руководитьылжэ лийаш...

Край судын вэрлаш лэкшэ сэссийжэ тыгай пунчалым 
лукто: шэмэр калыкын осал тушманжым, уло жап мучко со
вэт власть дэн социалист стритьылствэ ваштарэш кучэдал 
илышэ кулак Пильшиков Йэмэльйаным 1932 ий, 7-шэ август
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закон иочэш яӱйаш судитлаш. Пильшикова Натальа дэн Чу
макова Маркам лу ийлан тьурмаш шындаш.

Социалист погым шолыштшо-влаклан пэҥгыдэ пунчал 
лийман. Нуным ик пырчат чаманыман огыл!

Колхоз пого шалатышэ кулак-Елакым пролэтар суд тэвэ 
тыгэ пэнтудын судитлыш.

Эрлашым эрдэн, Ростов-на-Донуышто „Ленинские вну
чата" пионьэр газэт экстрэннэ лэктэ. Эрдэн эрак пэчатник-влак 

:машин гыч цытартыш свэжэ газэтым нальыч. Ты газэтым 
экспэдицэ содор гына кондэн шуктыш.

А, пошто пойэзд-влак ты изи газэтым уло край мучко 
нантайэн шарышт.

Газэтыштэ тыгэ возымо:
„Митьа Гордиэнко—Крайысэ уло колхоз йоча-влаклан 

оримэр. Митьа Гордиэнко ышкэ клас долгшым шуктыш". Га
зэтыштэ—Митьан патрэтшэ. Тудо ош йандар пӱыжым шы- 
рэн, вэсэлан койын, воштыл шинча. Патрэт йӱмалнэ: „Насто- 
йашэ пионьэр “—манын возэн шындымэ.

Патрэт дэч ӱлнӧ приказ пэчэтлымэ 
Приказ

Йӱдвэл Кавказ Крайзу, 1933 ий,
"Т-шэ ийуль.

Ростов-на-Дону ола. '
Ростов район, Ольгин йал совэт,

„Пэрвой май“ комунысо пионьэр Митьа 
Гордиэнко, тэний, 3-шо ийульышто, кол
хоз киндэ шолыштшо ышкэт озанлыкан- 
влакым: Пилыпиков Йэмэльйаным, Пиль
шикова Натальам да Чумакова Марйам 

:кучэн. Нинэ тушман-влак колхоз шурно 
гыч путат пэлэ утла уржа вуйым вас- 
.кӱзӧ ДЭ Н Э  пӱчкэдэн налыныт. М итьа— гэрой .

Митьа Гордиэнкон пашажэ, колхоз собствэнысым аралы- 
маштэ кугу сознатьылнысым ончыктышо образэц улэш. Кол
хоз шурно аралымаштэ Митьа Гордиэнкон пашажэ чыла пио
ньэр дэн колхоз йоча-влаклан примэр улэш. Пионьэр дэн 
колхоз йоча-влак кокла гыч шурно аралышэ отрьадым орга- 
низатлымэ нэргэн ВКП(б) Крайком дэн политсэктырын шӱ- 
гдымыштым Митьа Гордиэнко илышыш пэрвой пуртэн, ты 
шютышто тудо эн гай образэцым ончыктэн.

II



Колхоз погым сознатьылнэ ончымышлан, социалист шур- 
ным шолыштшо, шалатылшэ ваштарэш вийан кучэдалмыжлаш 
Митьа Гордиэнком лӱм шагат дэнэ, полный пионьэр костьум.: 
дэнэ, кэм дэнэ да „Ленинские внучата" газэтым ик ийлан 
выписайэн пуэн пӧлэклаш.

Тыгай сай пионьэрым воспитатлэн куштышо пионьэр от -  
рьадым ныл лампан радиопроимньик установке дэнэ, библио
тек дэнэ, пионьэр пуч дэнэ да тӱмыр дэнэ пӧлзклаш,

Крайзу дэн политсэктыр начальник.
Ӓ. Штэйнгарт.

^ *

Тыгэ „Пэрвой май“ комунысо изи коньух гэрой лийын. 
Митьа Гордиэнко нэргэн уло Совэт Ушэмысэ чыла йоча-влак 
вашкэ палэн нальыч. Социалист шурным аралаш пасушко 
шдӧ, тӱжэм дэнэ пионьэр, колхоз йоча-влак лэктыч, кугу 
походым организатлышт.

Рушла гыч К. Марский куезрэн,-

Тӱрэдмаштэ
Умыр кавам йошкарталын,
Кэчэ лэктэ шыргыжал,
Колхоз калык йамдылалтын,
Пасуш лэктэ куанал.

Ик эрдэнэ сигнал сэм дэн,
Шэргылт кайыш той пучна.
Шурно погаш чумыргалын,
Пасуш лэктэ дозорна.

Пасу мучко шэргылталын,
Машин талын йӱклана.
Пӱчкылт кодшо уржа вуйым 
Мэ ӱчашэн погэна.

Пэтьу талэ пашалан 
Кидшэ тудын чот модэш,
Уржа вуйым „йул“ колхозлан,
Кум мэшаклан тэмалэш.

У пашаштэ, у сэҥымаш дэҥу 
Вийан мэ тыршэна.
Соцтаҥас дэн колхоз-влаклан 
Шурным погаш полшэна.

Шабдар Вачий



О Л Ы К  ИПАЙ

У
:( П О

I
Пэчэ ӱмбалнэ 
Агытанжэ 
Шулдырлажым 
Пэралтэн, 
Кайык-шамыч 
Арамаштэ 
Кэҥэж эрым 
Саламлат пэш 
Мурышт дэн.

. Лоп-солаштэ 
Йал покшэлнэ 
Шинчэн ожно 
Чаплэ сурт. 
Илэн тушто 
Шэм Микальэ 
Чойа тудо,
Тудо сут. 
Чодраштэ 
Тудлан пӱнчым 
Опанас тый 
Руэнат.
Кэтгэж кэчын 
Нуршасушто 
Тудлан шурным 
Тӱрэдат.
* Чарныдэак 
Пэн пашаштз 
Илэт дутыш 

^Орланэн.
.Эрэ коштын

• •
ч  о
э м э )

Йэҥ аҥаштэ 
Кап-кылэт 
Тыйын 
Лунчыргэн. 
Урлыкашым, 
Кычкаш имньым 
Микальа дэч 
Сорвалэт. 
Тӱрэдат тый 
Иэҥ аҥаштэ 
Вара ижэ 
Ышканэт...
Ындэ кызыт 
Микал укэ.
Тый колхозник, 
Тый шэмэр.
Иву эргыч 
Кушкын толын, 
Кызыт тудо 
Пионьэр.

II
Тул воктэнэ 
Лиймэ ганьэ 
Кэҥэж кэчэ 
Пэлта чот.

.Ший эҥэржэ 
Эх, моганьэ 
Тутыш йӱштыл, 
Тутыш мод. 
Шокшо кэчын 
Шӱлаш нэлэ,
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Вольык ӱмылыш 
Шылэш.
Шэм посто гань> 
Пыл кыньэлыщ 
Иандар, лэвэ 
Йӱр толэш. 
Рвэзэ-шамыЧ' 
Эҥэр дэчын 
Мӧҥгӧ йалыш 
Ошкэдат.
Колхоз нурын 
Шурно вэрчын 
Чот шогаш пэш 
Кутырат.
Колхоз шурно 
Савэн вуйым 
Рвэзэ-влак дэн 
Мутлана:.
— Тэ оролза 
Мыйым еайын— 
Маншэ еэмын 
Койылда. 
Кутырмэкэ?— 
Ойлымэкэ 
Ойым луктыч 
Пэш еодор.
— Шурно вэрчын 
Крэдалмаштэ 
Мэмнан лийжэ 
Сай дозор.

III
Кас пычкэмыш 
Кумда нурыш 
Вола эркын 
йы р шарлалт,
С орла тылзэ 
Онча кӱшыч,
Куго йэржз 
Ок лӱнталт.
Йал мучаштэ

У ’ сай пӧрт.
А омбалнэ 
Опанас,
Пэшак чэрлэ.
Ч Ы Л Т  О Ш Э М Ы Н г

Кийа шыпак—- 
Колышаш.
Иву шыпак 
Шкэ ачажлан 
Сай йӧр-варым« 
Нумалэш. 
Нэралталын 
Лачак эрлан— 
Омса эркын 
Почылтэш. 
Тӱлдӱл*) дэнак: 
Уржа нурыш 
Кум йоча-влак 
Ошкэдат.
Огэш шэргылт 
Кайык муро, 
Огэш шокто 
Нимоат.
Тымык йыр-ваш: 
Иӧршын тымык. 
Щӱм кырмэтым 
Раш колат. 
Тумэрла дэк 
Пэш лишэмыт 
Шурно оролшо 
Рвэзэ-влак. 
Ончат, ужыт: 
Микал ватэ 
Уржа вуйым 
Пӱчкэда. 
Вачэ-гочын 
Кумыж атэ,
А воктэи

*) Т ӱ л д ӱ л —пэш  эр,. кэчэ  лэкм э  дэч  
чыч.
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Мэшак
Шинча.
Пырыс сэмын 
Кольа дэкэ 
Миймэ ганьэ 
Шып мийэн, 
Йоча-шамыч: 
Кычкыралын, 
Ворым кучышт 
Чылт лӱддэ.

Иалыш кондышт. 
Вик правлэньыш. 
Альэ пэш эр—
Ик йэҥат.
Иву талын 
Шуко ойлыш. 
Лӱшкымашкэ 
Вара калык 
Погына.
Иву мӧҥгӧ 
Куржын тольо, 
Путыракак 
Куанэн.
Ышкэ ачажлан 
Шӱмжӧ шолын, 
Ойла тудо 
Пэш вашкэн:
— Ачай, садэ 
Тушманэтым, 
Микал ватым, 
Кучышна. 
Куржаш тӧчыш, 
Вурсэдальэ, 
Кызыт йалыш

Кондышна.
Мэмнан туто 
Уржа вуйым 
Пэл мэшакым 
Пӱчкэдэн.
Ойлэт ыльэ 
„Шакшэ-влаклан 
Альэ ӱчым 
Мый шуктэм!“ 
Ачай тыйын 
Сугыньэтым " 
Мэжэ тачэ 
Шуктышна.
Молан тыйэ 
От пэлэштэ?
А ачажэ 
Шып кийа...
— Ачам ожно 
Осал, нэлэ 
Йэҥ пашаштэ 
Тӱлыжгэн.
Кызыт нэлэ 
Лийжэ вэлэ— 
Мэмнам садак 
Тушман ок кэрт 
Чактарэн. 
Пролэтарын 
Гимн дэнэ 
Ужаташ мэ 
Лэктына.
Йэр воктэнэ 
Лагэр дэнэ,
Ачай, тыйым 
Тойэна.

1934 ий'



Ш ур н о  в эр ч
(О Ч Э Р К)

Тӱнчӧдӱр йал мучаштэ „У Й эр“ колхозын „Йзий пэчэ“ 
лӱман пасужо ужар сывыным чийэн, кужйэрыш шумэш пор- 
сын гай койын йылгыжын кийа. Тидэ шыдаҥ. „У Йэр“ кол
хоз 25 гам ӱдэн.

Ожно гын, тидэ сай мландыш йорло-влак тошкалынат 
о'гытыл. Тидэ сай мландэш пойан Ӧрчӧмӧй, Элэксэй кугыза 
да моло пойан кашак озаланэн паршым налын кийэныт.

Кызыт тидэ сай мландэ „У Йэр“ колхоз кидыштэ.
Тачэ 8 шагатланак „У Йэр“ колхозысо пионьэр-влак ышкэ 

вожатыйышт—Иванов Иван вуйлатымэ почэш „Изий пэчысэ“ 
шыдаҥыштэ шӱк шудо сомлаш лэктыныт.

Нуно социалист шурно лэктышым кугэмдышаш вэрч ку- 
чэдалмаштэ пэш тыршат. Тӱрлӧ куштыра шудын осалышт нэр
гэн школышто тунэммышт годым раш палэныт. Садлан от- 
рӓдгэ шӱк шудо сомлаш лэктыныт.

— Ончыза, тэвэ тыгэ вожшыгэ кӱрын лукса. Шыдаҥ 
озымжо вургаҥашат тӱҥалын, ида тошко. Тошкэда гын, кат- 
лылэш, вара огэш ильанэ манын, бригадир Эчук нуным шӱк 
кӱраш туныкта,

— Мый, Эчук азий дэчат сайсомлэм,—Лиза пэлэштыш... 
Изий кыдшэ дэнэ шӱк шудым сайын сомлэн кайа.

— Чынак, ончызайан Лизам! Ой-ой, кэртэш. Виктыр озым- 
жым ит тошко! Уна, Лизала сайын ышташ тӧчӧ!— пионьэр 
вожатый Иванов Иван туныкта.

— Иван, мэ тэҥгэчэ ыштымэ соцтаҥас договорэтым шук
тэна вэт!—куанэн 4-шэ класыштэ тунэмшэ Кудрӓшов Микалэ 
пэлэштыш.

— Шуктэна, шуктэна Кудрӓшов! Школышто тунэммэт 
сэмынэтак сай тыршэ,—вожатый куандара.

-— Микалэ, шӱк шудым чылтак вожшыгэ луктам, тыйат 
ты га к ыштэ!—Микалэ дэнэ таҥасышэ Васильйэв Виктыр шиж- 
тара.

— Вожшыгэ лукдэ. Тэвэ ончо.
— Мыйат вожшыгэ,— манэш Зина, ышкэжэ „шырр“ вош- 

тылэш.
— А мый ом кэрт мо!—кычкыральэ Иванов Виктырат.
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— Чыланат кэртына!—5-шэ класыштэ тунэмшэ Марина 
пионьэр-влакын кумылшштым кӱш нӧлта. Тудо помвожатый. 
Ударницэ. Школышто тунэммыжэ годым чыла прэдмэт дэн сай 
отмэткым налын.

— Уна ончыза, Кычырий куш шуын. Нэгэ дэч ончылно,— 
манэш Огавий Ышкэжэ Кычырийым поктэн шуаш вашка.

— А Зинат ончылно вэт. Ончыза, кыдшэ кузэ модэш. 
Ала кузэ тыгэ кэртэш—ӧрын пэлэшта Иванов Виктыр.

— Тачэ кӱрын пытарэна гын, эрла Тымаш нур шудылы- 
кыш кол кучымыла кайэна вэт—коклаштэ йӱк шокта.

— Кайэна, кайэна! Тэҥгэчэ Элымбай агурышто, Ивий вп
ер дэнэ йатыр кол-влакым кучэн—вэс пионьэр куанэн пэ
лэшта,

— Ай-йай Тымаш нурышто сылнэ вэт. Могыр калитлаш 
сакыр ложаш гай йандар ошма уло. Иӱштылашыжэ вӱдшат 
пэш йандар. Туштак нӧрпэр, ломбэр. Тӱрлӧ сылнэ кайык-влак 
куанышан мурым мурат, кайэна!—Иванов Иван куанымаш йук 
дэнэ пионьэр кумылым нӧлтэн ойла.

— Кайэна-а!—вэс йӱк куанэн йоҥгалтэ.
— Эх, шыдаҥжэ! ч
— Ой, йӱр толэш ыльэ гын, могай лийэш ыльэ...
— Тэвэ йӱр пыл чумыргаш тӱҥалыныс! Ындэ йӱр толэш!
— Пионьэр-влак, тыгэ организованэ ышташ тӱналына 

тын, ышкэнан ӱмбак налмэ пашанам договор почэш шӱктэна 
вэт!—пионьэр вожатый шыргыжын пэлэшта.

— Шуктэна-а! Утыжо дэнат шуктэна,—пионьэр-влакын 
йӱкышт йоҥгалтэ.

Тыгэ кутыркалэн, ӱчашэн „У Йэр“ колхозын шыданыш» 
тыжэ улшо шӱк шӱдым кум кэчыштэ сомлэн пытарышт.

Кызыт тӱрэдмаштэ йогэн кодшо уржа вуйым погат. Тидэ 
пашамат чыла пионьэр пэш йӧратат. Канымэ годым бригад- 
лаштэ газэт-влакым йӱкын лудыт. Пырдыж газэт лукташат 
полшат.

Колхозник-влак пионьэр-влакын сай пашаштым ужын йы- 
выртэн моктат.

Музур Иву.
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Д о зо р  П авы л.
Умыр. Тымык. Кэҥэж йӱд.
Ок опталтэ ик пийат...
Мучко шэмэ. Укэ йӱк...
Огэш лӱшкӧ мардэжат.

Кас йужэтым шэргылтэн 
Огэш шупшылт кармонь пош.
Такмак мурым муралтэн 
Рвэзэ калык огэш кошт.

Пыл шэҥгэкэ шылын тылзэ.
Толэш ПИСЫН КЭҤЭЖ э р .

У пасушко эрак лэктын 
Толэш тэвэ нур шэмэр.

,..„КИМ“ колхозын пурсажлан 
Дозор лийын пионьэр.
Тышкэ толжо вор—тушман,
Изи Павыл огэш ӧр.

Пыртка талын рвэзэ шӱмжӧ,
Ушшо тӱрлым каласа.
Йошкар шовыч тудын оҥжо—
Павыл тидым раш пала!

...Тэвэ тольо ик йоча.
Курэш писын отызам.
Шыпак мийыш Павылна:
— „Мом ыштэт, тый, Муртаза?'

Пасу тӱр гыч кэчэ лэктын,
Шэм пич йӱдым шалата.
Колхоз нур гыч Павыл лэктын,
Пурса ворым наҥгайа.

— „Мыйым... ачий тыш колтэн...
Кӱраш кӱштыш ты пурсам... 
Правлэньэш ӧрмыж дэн 
Вор—поп эргэ каласа.

— „Павыл тыйэ—пионьэр 
Болыпэвикын вӱрж(ӧ) улат!—
Чылан маныт куанэн,
Тудым тӱткын пэш ончат...

Осмин Йыван.



Пырчэ погымаштэ.
(О Ч Э Р К)

Ийуль тылзэ. Кэчэ кӱшыч шыратарэн онча. Коклан-коклан 
кас кэчэ вэлым йуалгэ, лыжга мардэж „выж-ж“ пуалмэ дэн 
тӱрэдшаш уржа вуйым сава.
—Пионьэр-влак кэчэш калитлалтын, йогэн кодшо уржа вуйым 
пэш погат.

Эр кэчэ дэн кэчывал кэчэ жоклаш шарлэн вочшо чодра, 
йоча каплан ӱмылым шуйэн, нуным коклан-коклан ӱшык по- 
мышкыжо погэн чумыра.

Тэвэ сылнэ йӱкан кайык-влак муралтэн-муралтэн пушэнгэ 
гыч пушэҥгыш тӧрштат. Умбалнырак тачэ эрдэнэ гына тӱрэд 
эртымэ уржа-вэчыштэ чылдрий турий койышланэн, кава по- 
мышыш шылаш тӧчышыла кӱшкӧ-кӱшкӧ прола чоҥэштэн кӱза.

Тэвэ чодра тӱрыштак тӱрэдмэ машинан йӱк шэргылтэш. 
Шэргылтмэ йӱк чодра коклаш шарлэн йомэш. Ӧрдыштӧ йал 
дэн чодра коклаштэ иктын-коктын ош вургэман йыҥ койыт. 
Тидэ—Пуланур йалысэ ышкэт озанлыкан-влак тӱрэдыт.

Пэш умбалнэ, кок йал вэс могырышто, чантата ӱмбалнэ 
кудкыла койын, йыҥ-влак шолыт. Коклан тӱшка 
йыҥ лоҥга гыч кэчэ йол дэн волгалтын, колхозын тӱрэдмэ 
машина шорвондыжо лупшалт-лупшалт эрта, вэсэ лэктэш.

Калык вийын нур ӱмбалнэ шушо шурным пога. Мичи, 
тыгай годым паша ышташ кумыл гына нӧлталтэш, чыла калык 
пасушто пашам ышта,—чодра воктэнсэ тӱрэд налмэ уржа 
пасушто латкуд йоча кокла гыч изи гына, ош ӱпан, Эчан лӱ- 
ман ырвэзэ пэлэштыш. Лыжга мардэж дэн пуалалтын, шӱйсӧ 
йошкар галстукшо, тарванышэ ош ӱпгпӧ дэн тӧр лойга.

Нинэ—Изэҥэр школышто тунэмшэ пионьэр-влак улыт. 
Нуно тачэ эрдэнак 1-шэ дэн 2-шо звэна чумыргэн, латкуд 
йыҥан бригадым ыштэн. Тачэ тидэ бригадэ тӱрэдмэ дэч йогэн 
кодшо уржа вуй погаш нур ӱмбак лэктыныт.

Альэ кэчывалак шуын огыл. Нуно кок мэшак уржа 
вуйым погэныт. Чодраш пурышо кугу корно вэлым рат дэн 
шогалынытат, чодра тӱр дэн кӱшкыла уржа парчам погэн 
кӱзат.

— Чынак, т}фэдмаштэ парча йатыр кодэш, ты парчам 
погыдэ кодаш гын, колхозланна йатыр энтэк лийэш. Чыла
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пасу мучко йогышо парчам погаш гын, ала мыньар колхоз- 
никлан талук мучкылан кочкаш сита,— маньэ Эчан.

— Чын, йогышо парчам погыдэ йатыр пырчым аран йом- 
дарат,—Васлий йэшарыш.—Рвэзэ-влак, тэвэ тачэ мэ парчам 
погымыланна колхозник-влак ышкак моктат.

—Айдыза, чодра кӧргым шэргылтарэн, ик мурым мурал- 
тэна!..

—Айдыза! Васлий тӱҥал!—шоктыш Эчан.
Васлий тӱҥалэш, тудын муро сэмжым модо-влак 

руалтат.
Ай могай сай кэҥэж кэчын 
У йуж дэнэ паша шташ.
Кӱшкӧ-кӱшкӧ кумыл нӧлтын,
Паша дэнэ чот тыршаш.

Йогышо пырчым погэна,
Шурно вэрчын тыршэна.

• Парча ок йом мландыш,
Тудо пура доходыш.
— Шыгыр оҥ гыч лэ'кшэ шада йӱк, иктыш чумыргэн, 

чодра мучко шэргылтэш.
Эчан вийнэн шогалын, кэчым ончалэш, кэчэ кас 

вэлыш тайнэн.
— Васлий, тачэ мызар мэшак парчам п о г ы ш н а ?—й о д о 

Эчан.
— Лучко га кумдык гыч куд мэшакым погышна,'—вашэш- 

тыш Васлий.
—- Тугэжэ, тачэш пашанам пытарэна. А эрла йал вэс вэл 

посушто погаш тӱҥалына,—Эчан маньэ.
Латкуд пионьэр-влак, кугу корныш лэктын, йал вэк ош- 

кылыт.
Кас румбык кава дэн лэвэдалтшэ шэм чодра йоча-влакын 

йӱкышт дэн рашкэмшын шэргылтэш:
Мэ улына пионьэр —
Совэт власьын йочажэ,
Тӱньа шэмэр калыкын —
Комсомолын шольыжо.

Тыгэ пионьэр бригадэ Изэҥэр колхозын турэдмэ пасушто 
латкум мэшак уржа парчам погыш. Ты парча гыч йандар пыр- 
чэ 172 кг лэктэ.

Моло пионьэр-влак, тэат тыгак тӱрэдмэ почэш йогышо 
парчам погыза. К.А.Саскайн.
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П ы рчэ вэрч
Шыштэшталтшэ колхоз шурно 
Часовойлан вуй(ы)м сава.
Чолгыжалшэ шӱдыр дэнэ 
Волгалтэш чот сур кава.

Колхоз нурын пырчыж вэрчын 
Пионьэрий чот шога.
Коклан гына йӱкым луктыт 
Иэр пундаш гыч ужава...

Кум рвэзэ—кум имньэшкэ 
Пасу мучко коштыт пэш;
Нунын шинчашт пэшак писэ,
Ворын толмым ончыштэш.

Корэм сэр дэч мӱндырк ужыт,
Чодра дэкэ вошт койэш.
... Чу!..
Пэчэ воктэч коктын нушкыт...
Адак иктэ тыш толэш...

Ваньуш дэнэ Микуш—тушко,
Аркашыжат вик чыма:
—Кӧ коштэш гын, кызыт тушто?
Мэмнан-шамыч огыл ма?..

Лӱдмаш укэ дозор—армий,
Шурным—тушым чот сакла,
Тидэ пырчэ социализмын 
Ик кӱлэшан нэгызна.

■— „Шого, шого! Кидым кӱш!
А то садак лӱэна"!
— „Мо, кузэла... Ида лӱ...
Шурным ончаш толынна..."

Нинэ ватэ кулак-влакын 
Мэрын погым шолыштнэшт.
Эрык— шэргэ, Совэт вэрчын 
Пионьэрий, тыйат ындэ вуй(ы)н шогэт. 

Ворым-торым—сут тушманым,
Пролэтар судлан кучыктэн,
Октьабрын шочышышт колхоз шурным
Саклат постышто шогэн! В. Фэодоров.
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КИНДЫМ КУГЫЖАНЫШЛАН 
ПУЫМАШТЭ МЭАТ ПОЛШЭНА

(О Ч Э Р К)
Кас. 7 час жап. Лыжга лэвэ йӱр „лыж-ж“ йӱрын кайыш, 

Пӱртӱсыштӧ улшо кушкыш йӱр дэн йӱштылын вуйыштым 
нӧнтальыч. Кэчэ пыл шэҥгач лэктын „шыр-р“ ончальэ. Кайык- 
влакат куанымышт дэн сылнэ йӱкан мурышт дэн чашкэр кӧр- 
гым шэргылтарэн муралтат. Мардэж тыжэчат-тужэчат огэш 
пуал—пэшак тымык. Лач Кожла-Сола йал мучаштэ—пэшак 
сай йандар эҥэрыштэ „чоп-чоп-чоп“—шоктыктэн дэтйасльыш- 
тэ паша ыштышэ Ольук изп икшывэ-влакын тувырштым 
ошэмда. Ана дэн Вэдаси колхоз столовойыш вӱдым нумалыт. 
Коклан „пыльт-пульт“ кол чумалын „йыл-йул“ кайэн колта. 
Тумбалнырак вӱд сэр воктэнэ, ладыра пистэ йӱмбалнэ пиноьэр- 
влакын йӱкышт шокта.

— Эрла колхозник-влак—ача-авана, изайна, акана у шур
ным кугыжанышлан пуаш кылтам кыраш тӱҥалыт. Мланна 
вий шутымо сэмын йамдылаш полшаш кӱлэш,—пионьэр во
жатый Сэмон кутыра.

— Чынак, тидэ кугу паша. Кугыжанышлан киндым пуымо



■—социализм вэрч кучэдалмэ лийэш. Тидэ пашаштэ мланна 
шэнтач п^дырныман огыл--вэс пионьэр кутыра.—Мо шот 
дэн, кузэ полшэн кэртына—тидэ нэргэн пычкэмышалтмэ дэч 
ончыч кутырэн нална. А эрла вийан йамдылаш пижман.
•—Мыйын шонымаштэ, колхозлан пионьэр вий дэн кугу полы
нным пуэн кэртына. Тэвэ, колхозын иктэшлымэ кугу иды- 
мым альэ эрыктэн йамдылымэ огыл, шӱкшакан идымэш 
шурным кыраш тӱҥалаш огэш лий. Идымым эрыктэн, йам- 
дылэн шындэна гын, тидэ ик паша лийэш. Вэс паша—шиймэ 
(кырмэ) машинан, триэрын пуракыштым, лавраштым эрыктэн, 
ӱм шӱрэн, сай йамдылэи шындаш кӱлэш—2-шо паша лийэ. 
Адак тэвэ „мэшак-влак шӱкшӱ—рожан улыт“—манын прав- 
лэньыштэ каласышт. Мланна рожан мэшак-влакым тумыштэн 
йамдылаш гын, тидат пэш сай паша.

-— А, тумышташыжэ моштэна?—коклаш пурэн, Йыван 
пэлэштыш.

— Кузэ огына мошто! Ӱдыр-влак тумышташ тӱҥалыт. 
Школышто кид паша кружокышто жапым пытарэн машина вок- 
тэлнэ шинчылтын огытыл вэт.

—- А-ай, Иыванжэ ок воштыл ужат! Умаштэ тунэммына 
годым кид паша кружокышто мэшак тумыштымо вэлэ огыл, 
укэан йолташ-влаклан мыжэрыштым, тувырыштым ургэн, ту- 
мыштылын пуэн улна-ыс!—Анук чолган пэлэштыш.

— Мэшакым тумыштымаш паша—тидэ политэхник паша. 
Политэхник вэрч пионьэрлан чот кучэдалман!

— А, адак мом йамдылэн кэртына?
— Адак, тэвэ мом: киндым погэн налмэ лӱмэш да у 

киндым кугыжанышлан пумо лӱмэш пырдыж газэтым содор 
лукташ кӱлэш.

— Чынак, пырдыж газэтым содор лукташ пижман. Кол- 
хозник-влакат „пырдыж газэтда кунам лэктэш?*4—манын йо- 
дыт.—Пэш вучат,—Сэргэй йэшара.

— Адак лозунг-влакымат возэн пыжыктыман.
— Тэвэ, мыланна паша шолын вэлэ лэктэш! Адак ала 

мктаж пашам муна?
Иктэ-вэсэ пэш шонат...
— Ик кӱлэш паша мондалт кодыныс, Тэвэ у киндым 

кырэн, кугыжанышлан наҥгайаш тӱҥална гын, мо кӱлэш 
шижыда?

— А... Йошкар флаг кулэш-ыс!
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— Чынак, мэмнан колхозын сай флагшэ укэ. Тоштыжо 
кушкэтлалтын пытэн. Мланна йамдылаш кӱлэш, Мэмнан от
рады п кок мэтыр йошкар ситцэ уло. Тудын дэн флагым ур- 
гыман. Флагэш сайрак лозунгым возэн пыжыкташна " кулэш.

•— Тидат мэмнан паша.
— Пионьэр-влак, ындэ кӱшнӧ кутырмо паша-влакым ку- 

мышто—рушарньа мартэ кузэ гынат шукташ кӱлэш,—пионьэр 
вожатый кутыра.—Мэмнан отрӓдыштына 24 пионьэр уло. 24 
пионьэрым 5 бригадлан шэлаш вэрэштэш. 1 бригадэ—идым 
эрыкташ тӱҥалэш; 2-шо бригадэ газэт лукташ пижэш; 8-шо 
бригадэ (ӱдыр-влак) мэшак ургаш пижыт; 1-шэ бригадэ ма
шинам эрыкташ шогалэш; 5-шэ бригадэ—лозунг-влакым во
зэн, флагым йамдыла.

Тыгэракын пионьэр-влак сай паша нэргэн кутырэн, 5 
бригадлан шэлалтыч. 5 бригад вич пашам кумышто марка 
ыштэн шукташ мутым пуышт. Чыланат „ыштэн шуктэна, кол- 
хозлан кугу пашам ыштэн пуэна“—маншыла койыт.

Жап эрта. Вашкэ куд час шуэш. Пионьэр-влак кӱлэиг 
паша нэргэн кутырэн пытарышт.

— Эрла кажнэ бригад соцтаҥасэн пашаш пижына, кумыш
то кэчын кажнэ бригадын пашам ыштэн шуктымо нэргэн 
отрӓд погынымаштэ тэргаш тӱҥалына. Айдыза, ындэ радио ко- 
лышташ кайэна. Вашкэ жап шуэш. Тачэ тушкан колыштынат. 
мо ситыдымашым да сай паша нэргэн радио комитэтыш во
зэн колтэна. Тэвэ ончылгэчэ тидэ нэргэн радио гоч пэш 
кутырышт. „Ӱшанэн шогэна, ваш мутым вучэна“ манын йо- 
дыч. Нунын йодмыштлан ваш мутым пуаш кӱлэш.

Тыгэракын пионьэр-влак кутырэн, Кожла-Сола тайылым
кӱзэн, клуб могырышко радио-колышташ кайышт.

, ■ /

Эрлашыжым
Эр. Чэвэр кэчэ курык шэҥгач лэктын, шыратарэн куш 

кӱза. Ондри ватэ пӧлӧкэш налмэ ушкалжым пэш йӧратэн 
лӱшга. Пӧтыр вакшыш ӱмбач тӧрштэн кыньэлат, пакчашкыжа 
зарӓдкэ ышташ кайыш. Зарӓдкым ыштэн толмэкэ шӱргӧ муш- 
каш пижэ.

— Эргым, мо пэш эр кыньэлынат? Альэ пэш эрыс,—ма
нын Пӧтырын аважэ ушкал водар дэк пӱгырнэнат, шӧр лӱш- 
тышьтла эргыжэ дэч йодэш.
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О н др и  ратэ пӧлӧкӧш  нӧлмя у ш к а л ж ы м  л ӱ ш т а

— Авай, шаньык кушто? Идым эрыкташ кӱлэш.
— Эргым, кочкаш кӱмым от вучо мо?

Кочмэм кызыт ок шу. Мӱшкырэм шужа гын, варат
толам. Кызыт содор пашаш кайаш кӱлэш.

— - Тугэжэ гын, ышкэ палэт. Ала лӱштымӧ шокшо ню-
рым подылат?

Пӧтыр изйш лӱштымӧ шокшо шӧрым подыльат, коль- 
мым, шаньыкым вачыш пышталтэн, лэктын кайыш.

Пӧтыр урэм дэн колхоз идым могырьш1 ошкэда. Школ 
.тураш шуо. Школ пӧрт ончылно гор-гор-гор машина дэн ур-

— Авай, тачэ-эрла у шурно кыраш тӱҥалыда. Шурно 
кыраш тӱҥалмэшкыда мэ пионьэр-влак йамдылаш тӱҥалына.

— Мом йамдылэда?
— Тэвэ идым эрыктымэ огыл. Эртак олым, шудо—тӱрлӧ 

куштыра—идымым лэвэд шога. Адак машинам, тулэч моло 
сомылка наша ыштэн йамдылшаш уло. А мэ кок-кум кэчэ 
коклаштэ ситыдымаш пашам пионьэр вий дэн пытараш пижына.

— Тыгэ йамдылэда гын, эргым, пэш сай лийэш. Мланна 
пашам кодэн, эрыктэн толашышаш огэш лий. Мланна кугу 
полыщ лийэш.
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гымо йӱк шокта. „Ӱдыр-злак мо пэш онтак кыньэлын улыт? 
Мэшакымат ачалаш тӱҥалын улыт. Пурэн ончышаш“— маныҥ 
Пӧтыр, школ капкаш пурыш.

— Ӱдыр-влак, мо пэш эр кыньэлын улыда? Малэнат 
ода уд ала мо? Ургашат тӱҥалын улыда-ыс!

— Малыдэ кузэ пашам ыштэт. Мэ дач 8 час малэн улына 
Ындэ вийан пашашкына пижын улына. Кумышто маркэ 14 
мэшакым тумыштышаш, 4 мэшакым у гыч ургышашна уло. 
Нинэ пашам кузэ гынат, шукташ кӱлэш. Вэт, тэнтэчэ мом ку- 
тырышна: бригадэ ышкэ пашажым ок шукто гын, пионьэр 
закон пудыртымаш лийэш—манна вэт.

—• Чынак, мыйат содор идымыш куржам. Оксина, мэмнан 
бригадэ пашаш кайышт мо? Ыжыч уж?

— Ыжым уж. Тэвэ машина эрыктышэ бригад Сэмон. 
Онтроп да мойын ӱ алым нумалын кайышт. Адак тэвэ школ 
кабинэтыштэ ик бригадэ газэт пашаш пижын—пэш возат.

...Паша шолэш: мэшакым тумыштат, ургат, идымым эрыктат, 
машинам ачалат, шӱрат, пырдыж газэтым, лозунгым возат. 
Кажнэ бригадэ ышкэ пашаштым шуктынэшт.

. Колхозник-влак эртэн кайшыштла моктэн кутырэн эр- 
тат. Изи улыт гынат, колхозлан кугу пашам ыштат. Пионьэр 
чыла пашалан примэр!

Кумышо кэчыштэ
Кас. Пионьэр-влакын погынымаш. Пашаштым пэш тэргат. -
— Икымшэ бригадын пашажэ кузэ эртыш, Анук каласэ?— 

вожатый йодо.
— Мэмнан паша сай эртыш. Правльэнэ дэн кутырэн нал

мэ почэш 14 мэшакым тумыштышна, 4 мэшакым угыч ур- 
гышна. Пашам ударлын, сай ыштышна.

— Молодэс улыда, Анук! Кугу пашам сэҥышда,—вожатый 
куанэн пэлэшта.—2-шо бригадэ кузэ?

— Мэат сайын ыштышна. Идым гын, эртак тӱрлӧ куш- 
тыра дэн лэвэдалтын ыльэ. А кызыт гын, чылт вэсэ! Кэчы- 
валым ончаш гын, чылт воштончышла койэш. Эрла у шур
ным кыраш йамдэ!

— Мэмнан бригадэ газэтым шуктэн. Тэвэ Сэргэй сӱрзт- 
лэн пытараг, эрла клуб ончылан луктын пыжыктэна.

...Чыла 5 бригадыгэ пашам сай ыштэн шуктэныт. Отрӓдыш- 
тэ кутырмым, йужыжо жап дэч ончыч шуктэн.
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— Пашам шуктымо. Эрла у шурным кыраш тӱҥалыт. 
Мланнат-тидэ сэмынак, вий щутымо сэмынак полшашна кӱлэш.

— Мом мэ штэн кэртына?
— Тэвэ мом: кылтам нумалаш, мэшак кучаш, удыраш, 

тулэч моло пашат мланна ыштэн кэртшашлык лэктэш. Мланна 
шэҥтэч шӱдырнылмӧ огэш кӱл. Вий шутымо пашалан вийан 
пижман,— -вожатый пэнтыдын ыҥлыктара.

Погынымаш пытымэк, чыланат йӱштылаш куржын во- 
лышт... Шийла койшо вӱдыштӧ колла модын йӱштылаш 
тӱҥальыч. Пӧтыр гын, комдык, кумык, шӧрынийын, вӱд умбалнэ 
„йыл-йул“ ийын кайа.

— Ай-ай, кас вэлэшэт вӱд могай сай, лэвэ, йандар!—манын 
Иыван вӱд йӱмак „йулт“ пурэн кайат, вэс вэр гыч „пульт“ 
вӱд }^мбакэ к)^зэн кайа. Чылт колла модыт.

Кэчэ шичмаш вэрыштэ тӱрлӧ чийа дэн чиалтымыла 
койшо пытыш, Пычкэмышалташ тӱҥальэ. Пионьэр-влак Йуш- 
тылын, М Ӧ Ҥ Г Ӧ  могырышкыла кайышт...

Эрлашыжым Кожла-Сола идымыштэ „кылты-колто, кыл- 
ты-колто“ машина йӱк вошт шэргылтэш. Нинэ колхозник- 
влак кугыжанышлан киндым пуаш уржам кырат. Эрла эр-
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дэн Йошкар-Ола стацыш наҥгайаш 210 пудым кырэн, эрык- 
тэн йамдылат.

Пионьэр-влак ышкэ пашаштым огыт мондо: кылтам ну- 
малыт, удырат, триэр гыч эрыкталт лэкшэ уржам мэшакыш 
оптат, мэшакым кучат, нумалыт. Чыланат мӱкщла пашам ыш- 
тат. Машина йӱкэш колхозник-влакынат кумылышт нӧлта- 
лалтын, машина йӱк дэн пырльа колхозник-влакын мур‘ 
шэргылтэш:

„Кылдэ-голдо" машинажэ 
Туто шурным йоктара.
Кызыт налмэ триэрнажэ 
Шурным сайын эрыкта.

Йандар шурным йамдылэн,
Кугыжаныш пуэна.

Вэс кэчыжым 10 ораваш 210 пуд уржа опталтэ. Пионьэр- 
влак йамдылымэ Йошкар флагым орава вуйэш пыжыктышт- 
Йошкар флаг мардэж дэн „йыл йул“‘ лупшалтэш. Флагыштэ 
лозунг волгалтэш. • Тарванэн Иошкар-Олаш кайышт.'

К. Корьаков.

I  '

Такмак-влак
Аҥа умбач шӱк шудыжым 
Сайын мэ сомлэна.
Тыгэ сай йандар шурным
Моштэн мэ куштэна

* *
*

Лышташаҥшэ чодыражэ 
Кайык йӱк дэн шэргылтэш.
Мэмнан опыт пакчаштэ 
Тӱрлӧ йэмыш сай кушкэш

Вишньэр Эчук



Кэнгэж каньвш
Чайым йӱын шинчымашкэм окна гычын эр кэчэ шыра- 

гарэн онча.
— Сэргэй, айда вашкэ!—кэнэта урэмыштэ Йыван йол- 

ташэмын йукшӧ шоктыш.
Мый лӱдмэм дэн кидысэ чашкамат чуч шуйэн колтэм: 

пэш чот лӱдым.
— Мо тугай, пожар мо?!:—упшасэ киндэмым пураш тӧ- 

чышыла, окна дэк мийэн йодым.
— Айда-айда вашкэ!—-угыч кычкыра.
Содор гына пӧртым тӱкылышым да, урэмыш лэктым.
—Йыван, каласэ молан? Кушко?..—адак угыч йодым.
— Комсомол изайна — Микита тунэм толын. Тыйым 

.дыш,—манын куанэн ойла.
Мыйат Микита толмылан пэш йывыртышым, содор Ми

кита дэк куржын колтышна. Моло пионьэр-влаклан да моло 
тунэмшэ-влакланат каласкалышна.

Комсомол изай дэн ваш лийна.
Микита дэк мийэн пурышна. ОлымбалНэ чэмодан кийа. 

Пӧртыштӧ колхоз вуйлатышэ дэн сэкрэтарь гына улыт. Ми
кита укэ.

— Микита куш кайыш?—сэкрэтарь Вӧдыр дэч Йыван 
йодо.

— Тӱгӧ кайыш,—маньэ Вӧдыр. Ышкэжэ, лавран чывэ 
нэржым мландэш кок могырышкыла „йышт-йошт“ ушты- 
лын эрыктымэ сэмын, чэрнила атэ тӱрэш пэражым „чыдрик- 
чодырик “шоктыктэн кок могырыш нӱжа.

Омсам эркын почын, Матра кува пурэн шогальэ. Пэш 
шоҥро да, шинчажат пыкшэ ужэш.

Изиш лий, Сидыр, Онтон, Тымапи, Пӧтыр, б ийаш изи 
Мичий, моло йолташэм-влакат толын пурышт.

— Ой, пэш шокшо!..—Сидыр пэлэштыш.
— Чынак, пэс соксо!.. Кус кайэн? Укэс! Ондалысык 

улыда тэ,-—куд ийаш изи Мичий кэчэш кӱйшӧ шӱргыжым 
шиалткалшыла йылмэ мучаш дэн ойлаш тӧча.

— Эй, октьӓбронок, мом мырлэт? Шокшо гын, нӧрӧпыш



пурэн шич, тушто йӱштӧ,—Вӧдыр кагазшым „чыштырок" еа- 
вырал пыштышыжла, изи Мичийлан воштыл ойла.

— Ыскэ пуйэн сис, мый сосксм йӧйатэм. Тасэ мэ могы- 
йым ыйыктас кайэна,—изи Мичий вуйжым рӱчкалэн, ик: 
йолжо дэн вэс йолжым тошкэштшыжла пэлэшта.

— Мэ вэт каникул жапыштэ канымашым моштэн эр- 
тарэна,—пионьэр Савлий йэшарыш.

Кэнэта Микита пурэн шогальэ.
— Сай улыда рвэзэ-влак?—сальутым пуэн, чолган пэ

лэштыш.
Матра кува тудым ужат:
— Э-э, Микита толыныс. Кунам тольыч? Кодшо ий дэч- 

шуко сайэмынатыс. Могай кӱжгӱ лийынат“—Микитан кӱды- 
кыжӧ мийэн тупшым, вӱчкалтэн шинчэ.

— Толашыжэ тэҥгэчэ кастэн тольым... Кувай, физкуль
тур дэн чот заниматьлэм вэт,—Микита олымбалнэ кийшэ чэ- 
моданжым почшыжла ваш мутым пуа.

— Эргым, оҥыштэт могай калай ластык-влакым сакалэн 
пытарэнат?—-кувай ӧрын йодо.

Мэ— „ха-ха-ха“ воштыл колтышна.
— Кувай, калай лаггык огыл, значок. Тидэ значокым 

Ворошиловла лӱйшылан гына пуат,—манын, лыжган пэлэш
тыш.—Пэш сайын лӱйэн нормым шуктымэмлан тидэ значокым 
пуэныт. Тидэ значок Совэт Ушэмым аралэн кэртмым ончыкта. 
Тэвэ тидыжат тугайракак... „Г. Т. 0 “, значок маныт...—Тыгэ 
Микита умылтарэн каласыш.

— Пэш сай, эргым,—Матра кува мокта.
— Рвэзэ-влак, тэвэ тэмбакэ шичса... Каҥашнам тӱҥа- 

лына,—Микита кудыр ӱпшым нийалтэн, ӱстэл ӱмбалан ка- 
газым луктын пыштыш.

Тидэ кудыр ӱпан чурийым калык изиньэкак пала, Ми
кита изиж годым кум ий аваж дэн йодышт коштмыжым кы- 
зытат пэш сай шарнат. Ындыжэ чылт вэс йэҥ лийын. Тудо 
тӱрлӧ мэр паша вэрч тыршымыжлан изижат, кугыжат тудым 
пагалат.

Пионьэр-влак чыланат ӱстэл йыр шинчыт. Щӱйыштышт 
йошкар шовыч.

— Рвэзэ-влак, ындэ мый пэдтэхникум гычын кани- 
куллан тольым,—-Микита лыжган каласыш.—Адакат пашанам
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пырльа ышташ тӱҥалына. Кэҥэж каникулым моштэн эрта- 
• рымэ нэргэн сэрымашым колтэы ыжда шукто. Пашада кузэ- 

каймым ом палэ. Моло паша-влакым мыйат сэрыш дэнэ пол- 
шэн шогышым... Кызыт млана кэҥэж каникулым моштэн эр- 
тарымэ нэргэн кутырэн налашна вэрэштэш... Пионьэр-влак, 
кызыт кузэ эртарэда?—Микита шыман йодо.

— Туныктышо ойлымо почэш эртараш тыршэна—мый, 
каласышым.

— Кузэрак?—Микита угыч йодо.
— Ошман сэр дэк йӱштылаш коштына. Ошмаштэ ка- 

литлалтын кийэна. Адак йоча сатыштэ изи-влакым модыкты- 
лына. Тӱрлӧ модышым ыштылын пуэн улына.

— Пэш сай, пэш сай рвэзэ-влак. Ындэ канымаш жапым 
план почэш эртараш тӱҥалына,-—Микита кошар вуйан каран- 
дашыж дэн кагазэш коклан возалта.—Рвэзэ-влак, зайомлак 
оксадам погэн тӱлышта мо?

— 50 тэҥгэм погэн тӱлэн улына. Альэ 70 тэнтэм чумыраш 
кӱлэш. Ала могай йӧным ыштышаш?—пионьэр вожатый кала- 
сыш. к

— Тэвэ чодыра саскам тӱшкан погаш кайэна. Погэн 
ужалэна, ужалмэ оксаж дэн зайомлан тӱлэна,—Микита ойым; 
лукто.

— Чынак, тыгэ сай лийэш!—иктэ-вэсэ Микитан ойым 
пэнтыдэмдэн пэлэштат.

— План почэш чодырашкэ, заводыш, олыкыш, колхозыш 
да мойын экскурсий дэн кошташ тӱҥалына,—Микита кутыра.—  
Физкультур пашанам адак чотырак вийаҥдаш пижына. Пло- 
шчаткэ пашанам сайэмдэна. Моштэн йӱштылаш коштына. Ка- 
нымэ дэн пырльа тӱрлӧ паша нэргэн лончылэн тунэмаш тӱ- 
ҥалына. Радиом т>>шкан колыштына... Пырдыж газэтым 
луктына... Адак у тунэммэ ийлан йамдылалтынз...

— Тэвэ Пӧтырын шыжым кок прэдмэт дэн испытаньым> 
кучышашыж уло. Тудлан полшашна кӱлэш!—коклаш пурэн 
Йыван пэлэштыш.

— Чынак, тудланат полшэна. Пакча пашамат сайэмдэна,— 
Микита кутыра.—Адак мэмнан ончылно пэш кугу паша: па
сушто шурным тушман шолыштмо дэч аралаш тӱҥалына. 
Политик нэргэнат тунэмаш пижына... Тидэ паша-влакым чыла 
план почэш, жап дэнэ эртараш тӱҥалына,—Микита тыгэ рат' 
дэнэ ыштышаш пашам ойла.
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Микитан ойжым иктэ-вэсэ пэҥгыдэмдэн йывыртэн кутыр- 
мэк Микита планым сэраш тӱҥальэ.

Микитан тыгай сай паша ойжылан мэ пэш йывыртышна.

Мэмнан пашана.
Комсомол изай—Микита тэхникум гыч тунэм толмэк, 

кэҥэж каныш жапым моштэн эртараш вийан пижэ. Эн он- 
чычак пионьэр отрӓд пашам йол ӱмбак шогалтыш. Ышкэ 
йыржэ рвэзэ-влакыV! чумырыш. Микитам мэ пэш йӧралтэна. 
Тудын шӱдымӧ ойжым жапыштэ шуктэна.

Мэ пионьэр-влак чодырашкэ тӱрлӧ саска погаш коштна. 
Чодра саскам погэн 175 тэҥгэашым ужалэн улына. Ужалмэ 
оксаж дэн у зайомым нална, Адак тӱрлӧ журналым, газэ
тым, кнагам да мойын налэдышна. Эшэ йужо саска йэмы- 
жым у тунэммэ ийлан коштэн йамдылэн пыштышна. Тэвэ 
понтым 112 кг., мӧрым 12 кг. погэн коштышна.

Чодрашкэ, кэрмыч заводыш, шӧр фэрмыш, моло вэрыш- 
кат погынэн экскурсий дэн коштна. Ужын-палэн налмынам 
шарналтыш кнагашкына возэн улына.

Школ пакчанам сайэмдышна. Тӱрлӧ йэмыж мэмнам ку- 
андарэн сай кушкыт. Шокшо кочкышлан ситышан лийэш.

Физкультур плошчаткынам сайэмдышна. Паша сай кайа. 
Кажнэ кэчын моштэн йӱштылаш коштына. Кэчын калитлалтына.

У тунэммэ ийлан йамдылмаштэ кӱчык-кужым (школым, 
столовыйым т. м.) ыштэн шукташ йал совэт дэч да колхоз 
вуйлатышэ дэч йодын, трэбоватьлэн улна. Садланак кызыт у 
тунэммэ ийлан тӱрыс йамдэ.

Лагэрыш мийышна. Лагэрышгэ пэш сай канышна. Каны- 
мэ дэн пырльа тӱрлӧ палымашым нална. ' ^

Кызыт у шурным погымаштэ вийан полшэна. Нурышто— 
тӱрэдмаштэ изи газэтым луктына. Тӱрлӧ газэтым, кнагам, тулэч 
молым ача-аванна канымэ жапышт годым лудын умылтарэна.

Шурным вийан оролэна. Кок ворым кучэн улна. Иогэн 
кодшо парчам погэна,

Мэмнан отрӓдын кугу сэҥымашыжэ лийэ. Комсомол изай- 
на—Микита вуйлатэн, полшэн шогыш.

Мэ пионьэр-влак, комсомол Микиталан пионьэр пашам 
йӧратэн, вуйлатэн, полшэн шогымыжлан кугу таум каласэна.

И. Ольэг.



Вийан таза лийна
(ОЙЛЫМАШ)

Умыр. Ик пушэнтэ укшат „лый-лый“ ок тарванэ. Парча* 
йыда, ик ураш окса гай ужар лышташ пузьырэштын—шар
лэн, пӱртысым сӧрастара. Укш гыч укшыш „луйык-луйык“ 
чоҥэштэн, тӱрлӧ кайык сылнэ йӱкан мурышт дэн йоча-влакым 
тӱгӧ )>жэш. Тзвэ, куэ вуйысо омарта ӱмбалнэ „чарлоп-чар-р- 
р-лоп“ шулдыржым пэрэн чӱчка, коклан, корно йамшык сэмын,. 
имньэ йӱктымӧ гай „фи-и-у-у-ык“ шуйалдарэн шӱшкалта. Кэ- 
чат пэш шыратара.

Пӱртӱс йыр-ваш ужаргэн. Тыгай годым ик минуты мат 
пӧртыштӧ шинчымэ огэш шу.

Сылнэ вэрыштэ, ӱмылан пушэҥгэ лоҥгаштэ школ пӧрт 
волгэн щинча. Окна-влак комдык почылтыныт. Дэжурныйын 
йоҥгыр йӱкшӧ ны шоктыш, ны укэ, тунэмшэ-влак тӱгӧ кур- 
жынат лэктыч.

— Оч, Пӧтьай куча-а-а!—манын Митьа куржэш. Митьа 
почэш Пӧтьай чыма. Митьа тыш-туш тӧршталдышат, сайӹнак: 
шуҥгалдэ.

А-а-а, вэрэштыч! „Брлоп" вачэ ӱмбачшэ совалдышат, чо- 
дырашкэ шикшалдэ. Пӧтьа почэш Митьа покташ тӱҥальэ. Мо
дын иктэ вэсэ пэш куршталыт. Иктэ вэсэ дэч патыр лийнэжэ.

Пионьэр Васлий, кочажын „йандар кэчыштэ кэчывалым 
шӱдырым уж ат  лийэш"— мшмым колынат, вуйжым комдык 
шуэн, пэш онча. Кэнэта, вуй лэпа гычшэ „бырльоп“ книшка* 
дэнжэ Ильа шэльэ.

Уй! Мом кырэт Ильа!?
— Вуйэтым кырэм, от шиж мо?—оҥарэн пэлэштыш.
— „Вуй гыч пэраш ок йоро“—манын туныктышын ойлы- 

мыжым мондэнат мо?
А мо?

— „А мо“ огыл, вуй гыч пэрмэ дэн йыҥ локтылалт кэр- 
тэш. Модын от моштыс! Адак кнага дэн йыҥым совкалэн 
коштмэтым туныктышылан ольэм.

— А мо лийэш? Мый ом кушкэд вэт!
— „От кушкэд!" Тэвэ у учэбникым туржынатат! Вэт 

„учэбникым шинча сэмын аралаш" манмын кутырэн улна-ыс. 
А тый тыгэ... * •

*3 Пионьэр Й ӱк .



Ильуш нымо пэлзшташ ӧрат, ӧрдышкӧ ошкыльо. Ты жа
пыштэ туныктышо Сэмон Митрыч лэктэ!

— Рвэзэ-влак, толзайа! —Сэмон Митрыч кычкыральэ.
Рвэзэ-влак сэмон Митрыч йыр чумыргышт.
— Рвэзэ-влак, пытартыш №— „Йамдэ лий“ газэтым лу

дын улыда?
— Лудын улна-а-а!—Чылан „руж“ каласышт.
— Тушто у модыш нэргэн возэныт. Лудын улыда?
— Лудын улна!
— Айдыза, модын ончэна!
— Айдыза-а!—чыланат кичкыралын, кидыштым иктэ-вэсэ 

кучэн, Сэмон Митрыч йыр шогалын, мурэн, йыр пӧрдаш тӱ- 
дгальыч%

Мэ улына пионьэр,
Совэт кылын йочажэ.
Тӱньа шэмэр калыкын 
Комунистын игыжэ.

— Сэмон Митрич, у модыш-шамыч йатыр улыт. У мо
дыш дэн модаш плошчадкына укэ. Айдыза, тэвэ школ пэлэн 
физкультурный плошчадкым ыштэна. Вара кэҥэж каникул жап- 
ланат пэш сай лийэш,—пионьэр Йыван пэлэштыш.

о

— Иыван, тый тачэ утрэньикыштэ ыжыч лий мо? Вэт, 
тачэ плошчадкэ ыштымэ нэргэн кутырэн улна-ыс. Тачэ урок 
пытымэк, плошчадкэ ышташ пижына,—туныктышо Сэмон Мит
рыч ындыктара.

— А-а, тыгэжэ сай. Мый столовойышто дэжурный лийна- 
мат, утрэньикыштэ лийын омул.

Звонок йӱк шоктыш. Адак пашаш пижыч.
Кэчэ кас вэлыш тайнэн. Часын стрэлкажэ 3-ым ончыкта. 

Зрдэнысэ гайак ойар. Кайык муро гына утларак талышнэн.
Туныктышын вуйлатымэ почэш физкультурный плошчад

кым пэш ыштат. Удыршыжо удырат, нӱжшыжӧ кольмо дэнэ 
нӱжыт. Носилка дэнэ нумалыт. Выньэмым кӱнчэн, мэҥгым 
шогалтат. Иктат йара шогышо укэ.

Школ мастэрской йӱк шэргылтэш: пужаршыжэ пужарат, 
п)шшыжӧ пӱчкыт. Плошчадкылан кӱлэш модышым пэш ыштат.

•Шукэш огыл, плошчадкэ лийын шуэш.



£ ❖
Физкультурный плошчадкэ пэш кэлшыш. Май тылызэ гыч 

тӱҥалын, кэҥэж гоч мӱгырэн шинчыш.
Изижат кугужат физкультур пашам йӧралтат. Физкультур 

плошчадкын чапшэ кӱш кӱзыш.
Мичурин —Азмэкэй.
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А л д а р 1 *—'М о ск о ш то .
1

Москон Озаҥ вокзалышкыжэ пуракантпэ ужар гюйэзд. 
“УУ"У"У'У"У-“ — йӱкым пуэн толын вэлэ шагальэ, вагон-влак 
гыч калык кутко гай лэкташ тӱҥальэ. Ик лукышто пызыр- 
налт шинчышэ, пӱжалт лавыргэн шэмэмшэ латкок ийаш гай 
Алдарат аважын почэшыжэ изэ чайнык дзн киндэ мэшакым 
нумалын лэктэ.

Вокзал коч лэкшынак, Алдар дэн Айвыка аважэ йалт 
ӧрыч: урэмыштэ пылыш чорам кушкэдшаш гай йыҥгыртатэн 
трамвай-влак эртат, автомобиль-влак кычкырэн мӧнтӧш-он- 
чэш кудалыштыт, мардэж дэн таҥасышэ ганьэ мотоцикл „то- 
то-то“ кычкырэн вашка, каваштэ самольот-влак кӱрылтдэ му- 
рэн чоҥэштылыт, адак вокзал ончычынак курык гай кӱшыл 
вэр гыч пойэзд эртэн кайа.

— Ой, йумыжат, ачадым кузэ муына? йыр очыштшыла 
Айвыка пэлэштыш. •

Шыҥашовычан, тӱрлымо тувыран, ӧрын шогышо марий 
ватым ужын, чара йолан ик йэҥ лышэмэ:

— Куда вам? Свезти вещи? Давайте на тележку!
— Ньэ надэ, ньэ надэ! — кычкыральэ Алдар, вара ава

жын кидшым кучэн урэм лукыш, милиционьэр дэк ошкыльо..
Тудыжо Айвыкан кидшэ гыч адрэс сэрымэ кагазым он- 

чальат, трамвайыш ончыл опса гычак пуртэн, кушак волтэн 
кодышашым кондукторлан каласэн, ужатэн колтыш.

2
Эрлажым канымэ кэчэ ильэ. Алкэч, Алдар эргыжым да 

Айвыка ватыжым кыньэлтэн (пачэржэ — Арбат плошчыдьысо 
оҥа дэн ыштымэ пӧртыштӧ), олам ончыктӓш наҥгайыш.

Ончычак тыштак улшо „18-я шахта метро" манын сэ- 
ралтман кошар вышкым ончыктыш:

— Тэвэ,—маньэ тудо,—мыйын пашам ыштымэ вэрэм, тыдым^ 
шахтэ маныт. Ола йымалчын корным кӱнчэна. Укэ гын, трам- 
вайат, автобусат ок ситэ, калык шукэм шога, урэм шыгыр.

— Кӧргышкыжӧ пуртат? — йодо изэ Алдар.
— Мэ мландэ йӱмалнэкӱнчымым—шактым огыл, дистаҥсӹш

’) Алдар — М арий область гы ч  М оскош  мийэн. М арий икш ы вэ .
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виш кӱнчымым ончэна, тудым бэрлин йӧн дэн кӱнчымаш 
маныт. Айдыза вашкэрак автобусыш!

Автобус куго гынат, чэрэт дэч посна огыт пурто. Сирой 
рэзиҥгэ курткым чийшэ да туганьак кумда шльапам упшалшэ 
рэзинтэ кэман Алкэчлан, адак марий^вургэман йэшыжлан, 
автобусышто вэр лийэ.

— Метростроевцев впущу, больше нет мест! — кычкы- 
ральат ӱдрамаш кондукуор, шофэрлан онтырым шупшылын, 
машинам кожгатыктыш.

Тэвэ — идымчара га шыма Коминтэрн урэм, аҥшы 
Моховой тэатр плошчыдь, Лӱбӓнкэ, Мӓсницкий урэм, Каланча 
-цлошчыдь, Красносэль урэм.

Тыжак Алкэчмыт волышт.
Красносэль урэм мучко пэчэ кайа. Пэчэ шойылно—паша 

тйӱк. Ты паша йӱк трамвай дэн эртышэ йэнымат, автобус дэн 
кайышынат, йолын ошкылшындт шинчажым, пылышыжым шкэ 
вэлышкыжэ шупшэш: ты^эч эртышэ йэҥжэ мэтро дистан- 
сыштэ паша гӱжлымым коч ик пылышыж дэнат колышташ 
точа, коч пэлшинчаж дэнат ужаш тырша.

Алкэч пропускшым ончыктэн, ватыж дэн эргыжын ки- 
дыштым кучэн, капкаш пурыш.

•— „Дистанция № 4 “ — лудо Алдар, капкаш ончальат.
-— Уй-уй-ууй, пэш кэлгын кӱнчэнытыс, Алдарэм пурэн 

ит кайэ! — шоктальэ Айвыка, марийжэ воктэк чурик шо- 
галшыла.

— Ит лӱд, аважэ, Алдар пионьэрыс, арсызым ок ыштэ. 
Айдыза ончыкыла!

Алкэч дистансым ончыкташ тӱҥальэ. Тэвэ брэзэнт вур- 
гэман пашазэ-влак ӱлнащ кэлгыштэ мландым кӱнчат, рокшым 
„шолдырр-шолдырр“ конвэйэран машина дэнэ ӱмбакэ луктыт» 
туштыжо шунан рокшо курык > гай чумургэн, ты курыкым 
рвэзэ ӱдыр дэн эргэ-влак (Алкэч каласыш: „тока гына мэт
ром ышташ лу тӱжэм моско комсомольэс тольо“) чыла мо- 
гыргычат кутко гай пижын катыкэмдэн шогат, грузовикыш 
оптат.

Кӱнчэн йайдылымэ вэрыштэ пундашыжым да кок могыр- 
жым бэтонлат, ик мучашышгэ смолаҥшэ вургэман шым-кан- 
даш пашазэ-влак смолам лэвыктэн шават, смолажэ кэчэш 
шыранэй йылгыж-йылгыж малэн шинчэш.
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Кӱнчымӧ воктэн пӧрньа, кӱртньӧ воштыр, оҥа, ошма, 
тошкалтыш да монъ тэмын кийа.

— Тыдыжэ мо?— йодо изэ кизажым шуйэн ачаж дэчын 
Алдар.

—• Кудыжо? Ты пуч-влак, манат? Мландэ тыштэ вӱдан, 
кӱнчымӧ годым кӱшыч чӱчэнак шога, йол йымалнэ льоп вэлэ^ 
сандэн тэвэ ты машина-влакым рӓтдэн шындэн ӱлыч вӱдым 
луктыт. Кандэ спецвургэман ӱдрамаш „кӱлдыррок-кӱлдыррок“ 
насос машинам эскэрэн, ӱлэн коиГгэш. Кӱзыктымӧ вӱдым 
рэзиҥгэ пуч дэн волак коч оласэ канализацыш волтат.

Алдармыт изиш кайыштат, паровой чӧгыт дэк мийэн 
шуыч. Йыржэ йэҥ-влак йоча гай вэл койыт—машина куго, 
уло вийжэ дэн, пар шӱлышыж дэн „пуш-ш, пуш-ш“ шоктэн 
мландым чытырыктэн чот пэра. Воктэчшэ куго грузовик- 
влак „*дырр-дырр“ пэҥэштыл рокым, кэрмычым, кӱртньым 
шупшыктэн эртат.

— Живе-ей! кычкыральэ мэтро-шахтын пашазыжым, Ал- 
чэкым ужат рвэзэ бригадир. Тудо шкэ комсомолэс бригады- 
жым вашкыкта.

— Так, так, нажимайте, ребята! — рэзинтэ шльапажым 
рӱзэн-рӱзэн воштылальэ Алкэчат.

Тошто изи чэркэш ыштымэ дискомыш да парткомыш 
пурэн лэктыч. Йошкар пусакыш пурымыштмӧ^ггӧ, Алкэч эр- 
гыжымат, ватыжымат ӱстэл воктэн шындыш:

— Нойыктарышым тэндам? Изиш каналтыза. Тэвэ патэ- 
фоным колыштса, марий мурын салмажымат шындэм.

Айвыка радиоприйомник воктэнсэ ӱстэлысэ патэфон дэк 
мийэн шинчэ. Алдар эргыжэ пырдыж дэк мийэн рушла, 
марла да сӱасла чэвэр плакат-влакым ончаш тӱҥальэ. Ончыш- 
ончышат йодо:

— Ачый, мэтростройышто пионьэр-влакат ыштат?
— Ала тыйат пашазэ лийнэт?
— Ындэ пионьэржэ дэн йӱдыктарыш. Корно мучко пи

оньэр да пионьэр! — Айвыка эргыжым ончал ойла.
— Ачай, мый пионьэр гыч садак ыжым лэк вэт, авай 

лукташ тӧчыш гынат!
— Айда ит ойло ындэ, эргым, йоҥылыш лийынам, ачат 

сэрымэ дэч вара чыла умлышымыс.
— У галстукым налын пуза, кэчэш йӱлэн, пуракаҥ пы-
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тыш!—Алдар, аваж дэн ачажын поро кумулан улмыштымг 
шижын, шукэртсэк шонэн коштмыжым луктын каласа.

— Йӧра, йӧра, налын пуэна! ■— маньэ ачажэ, Алдарым- 
тупшо гыч йӧратэн вӱчкалтыш.

Тугудэштэ парторганизатор толын лэктат, кььчкыральэ:
— Свободные смены на грузовики! Поедем встречать 

челюскинцев! Живей, товарищи!
3

Капка дэк толын „фыррлэн“ шогышо грузовик-влакыш 
пашазэ-влак тэмыч, тушкак Алкэч, Айвыка да изи Алдар шин- 
чыч. Тӱрлымӧ вургэман Айвыкам ончыкак, эн палдырнышэ 
вэрыш шындышт. Почэш толшо машинаштэ сӱас дэн марий 
пашазэ-влак рӱж кутырэн кайат. Умбалныжэ руш, украин, 
чыган, ньэмыч, одо, мордва да моло мэтро пашазэ-влакат 
шкэ йылмышт дэнат, рушлат кутырэн эртат. Ӱмбалнышт йош- 
кар плаг, адак чэльускинэс-влаклан саламым сэрымэ транспа- 
рант-влак лойгыктат. Пӱтӱнь ола чэвэрланэн, урэм-влакыштэ1 
калык шыгырдаман—йолынжат, машинажат, имньэшкэ йош- 
карармэйэсшат вӱд гай йогат. Йолэшкэ колонно-влакыштэ 
оркэстр йӱк шокта, каймаштак гармонь дэн куштат, мурат,, 
воштылы.т, балкон-влак гыч салам мутым кышкэн шогышо-влак- 
лан урам кычкырат. Урэм мучко тэлэграф да элэктричэс 
мэҥгэш у формо громкоговоритэль-влак куго йӱк дэн ойлэнӱ 
мурэн кэчат.

Пӱтынь ола йӧрэ пӱртысат куго гэрой - влакым ышкэ 
родо-шочшыжым ваш лиймэ гай чон йыбыртэн ваш лийэш,

Тэвэ Алдармытын грузовикыштат, машин колонно йӧрэ, 
Тэатыр плошчыдьыш, тувэч Рэвольуцо плошчыдьыш шуо. Йош- 
кар столицын рӱдышкыжӧ— Йошкар плошчыдьышкыжо кок- 
кум ошкыл вэл кодын.

Алдарат, аважат тӱжэмлэ йэҥым ужын, чотдымо шукс 
саскамончэн, сылнэ музыкым, мурым колын шинчашт шаланыш 
ончыч уло шӱмышт дэн йыбыртэн, нымам пэлэштэн кэртд; 
эрэ ончэн шогышт. Рэвольуцо плошчыдьыш шумӧҥгӧ, „Гранд 
отьэль“ гостиницэ воктэн ^ртымэ годым, чэвэр лэч чэвэр саск; 
дэн чэвэрландарымэ балкон-влак гыч Ӓвиват“, „хох“, „ура 
йӱк-влак кӧгэрчэн кашак сэмын нӧлталалтыч.

—Ончыза тӱвӧ, моло эл гыч толшо уна-влак саламьш 
каласат!—маньэ Алкэч, ватыжым да эргыжым пурлашкэ, бал
кон вэлыш ончалыктыш.
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Тунамак колонно воктэч шӱдылэн австрий шуцбундовэс- 
влак ик йэҥ гай „рыҥ“ тошкалын эртышт. Чыланат зӓнгӓр 
бэрэтым упшалыныт, зӓнгӓр блузым, кӱчык брӱкым да гэтрым 
чийэныт: кандэ саскан олыкла вэл лойгат.

-—Эс лэбэ Вэльтрэвольуцион! Эсэн лийжэ тӱньамбал рэво
льуцо!—кычкыральэ Алкэч ньэмычлат, марлат эртэн кайышэ 
шуцбундовэс-влаклан.

Нунышт ик йэҥ гай рӱж пэлэштышт:
— Урра-а!
Ты ура йӱк пӱтӱнь колонно мучко шуйныш, ончылно, 

Йошкар плошчыдьышто шарлышэ ура дэн иктыш ушныш.
Грузовик колонно-влак Йошкар плошчыдьыш пурэн вэл 

шуыч, кӱшнӧ самольот-влак пылла калкышт, пӱтӱнь кавам 
пэтыршаш гай, йӱкыштым уло тӱньа мучко шэргылтарышаш 
гай куатлын гӱрлэн, эскадрильйа дэн да эскадрильйа дэн 
эртышт. Тэвэ нунын почэш посна самольот-влак толын, унчыл- 
вуйын, шулдыр йымалкыла, йыр пӱтӱралт да моло сэмын 
пӧрташ тӱҥальыч, дэмонстрацэ ӱмбакэ чэльускинэс-влак нэр
гэн лум гай ошо да шуко листовкым кышкат.

Алкэчмытын грузовикышт Йошкар плошчыдьын покшэл- 
кыжэ, Лэнинын мавзолэйжэ тӓҥгалкэ шуыч. Шӱдӧлэн йэҥан 
оркэстыр сылнэ йӱкым кэчыла шалата. Мавзолэй ӱмбалсэ пок- 
шэл трибунышто Калинин, Булганин, Молотов, Крупская, адак 
моло он-влакат воштыл, лозунгам кышкэн, кид рӱзэн.шогат.

— Ончалза вашкэрак, шола- могырышто чэльускинэс-влак 
шогат, ужыда?—йодо Алкэч, ватыжын вачыжым пэралтышат, 
изэ Алдаржым шкэ вачышкыжэ шындыш,

—Шмитду урра^а— кычкыральыч чыла могыргычат.
—Героям Советского Союза, бесстрашным челюскинцам 

пламенный пролетарский привет!—Калинин йолташын йукшым 
радио порын кӱдыртымыла вийаҥда.

—Героям—летчикам метростроевский привет! — шоктыш 
юнчыл грузовик гыч.

—Урра-а — пӱтӱнь плошчыдь мучко кӱрылтдэ шарлыш, 
«оркэстыр йӱкат пэтыралтэ.

Тугудэштэ ала кудыжо Айвыкан кидыш куго сӓскӓ пиды- 
шым* кондэн кучыктышат, трибун вэлыш ончыктыш. Айвыка 
йыбыртымыждэн лэкшэ шинча вӱдшым ӱштылдӓк, моло гру
зовик гыч кышкышым ончал, сӓскӓ пйдышыжым чэльускинэс- 
влак вэлыш шолэн колтыш.
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Трибун-влакыштэ, адак мавзолэйын воктэнжат чотдымо 
шуко, сылнэ сӓскӓ пидыш-влак куанэн йылгыж кийат.

-—Урра-а!—кычкыра Алдарат, изэ кизажым рӱза, ачажын 
вачыж гыч чоҥэштышаш гай койын, тӧрштыл шинча, ал 
галстукшо пылик-пылик вэл лойгыкта, шинчажэ сэскэмла йӱлӓ. -

—Ачый, йӱдвэлыш кайшэ корабльыш пионьэрымат налыт? 
—йодо Алдар, Йошкар плошчыдь гыч волэн, Камэнный мост 
дэк шӱмӧҥгӧ.

—Ала тыйат чэлускинэе-влак гай гэрой лийнэт?—элта- 
лал воштылэш ачажэ.

Алдар игэм, мом тӧчэт, шаҥцэ гына мэтро пашазэ лий
нэт ильыс?—вучкалта Айвыка.

— 1 удо шантыс... Ындэ мый чэльускинэс - влак ганьак 
ийан тэҥгызым сэҥаш кайнэм, йа Каманин гай льотчик 
лийам!—кычкырла Алдар, урэм йӱкэш ышкэнжын йӱкшым 
ынэж йомдарыктэ.

Грузовик Замоскворэчйэ район-влакын колонныштдом 
колтышаш вэрч чарныш.

—Кушто льотчик, кондыза тышкэ льотчикЫм!—кэнэта 
воштылмо йӧрэ йӱк шоктыш. Грузовикын салжым кучэн 
шойыл машинасэ рвэзэ марий пашазэ тӧрштэн шинчэ.

—А-а, Йалай йолташ! Сай дыр?—йыбыртыш Алкэч, вара 
ватыж дэн да изэ Алдар дэн палластарыш.

—Мый—льотчик!—маньэ Алдар, Йалайлан кизажым пудэ 
сальутым ыштышат.

— Ужым, ужым, ачадын вачыштыжэ шинчымэт годым 
тэвэ-тэвэ чонтэштэн кайэт!—Алдарын вуйжым нийалтышыла, 
Йалай воштылэш.

— Айда, чӱчий, ит воштыл, мый чынак льотчик лийам!— 
ӧпкэлальэ Алдар.

— Льотчик лийнэт, а йуж флотын маршыжым мурэн 
моштэт?

— „Все выше, и выше“м„ манат? Э-эй, тудым мый 
йалыштэм ышкат туныктэм ильэ.

— Да, да, сэйчас!—кычкыральэ пӱсӧ Йалай, шойыл гру
зовик гыч „запевай" манын каласышэ комсомолкалан кидым 
рӱзалтышат— Давайте товарищи, споем „Марш воздухо- 
флота", я начинаю!

— Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... тӱҥальэ 
Йалай, тудын почэш грузовик-влакыштэ чыла пашазат рӱж 
мураш тӱҥальыч.
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Нуным колыштын, воктэнсэ йолэшкэ колонно-влакат ты 
мурымак мурат. Изэ Алдарын вичкыж йӱкшат изэ памаш 
чоргымо сэмын палдырна. Айвыка аважэ мурым шинчыды- 
мыжлан вожылын, мурышыла упшажым карышын койэш.

...Все выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц.
И в каждом проппллере дышет 
Спокойствие наших границ!—

;муро савыртышым пытартыш кана мурымӧҥгӧ, пурла шокшэ- 
шыжэ йошкар тасмам пидшэ Йалай вэс грузовикыш тӧрштэн 
волыш, тыштыжэ партизан мурым тӱҥальыч.

Изэ Алдар ачажым кумык ыштыктэн йодо:
— Йалай молан тасмам пижыктэн?
— Ит йыгыштарэ ачадым, лымак от лийыс!—сыральэ 

аважэ.
— Йалай мэтро комсомолын массовой пашажым ышта, 

тудо мураш, кушгаш, шокташ, йумартлэ лийаш туныкта, ик- 
манаш вэсэлалыкын организаторжо.

— Ачий, мый лучо тугай организатор лийам! —маньэ 
изэ Алдар.

— Тачэ монар пашам вашталтышыч, Алдарэм?—-вӱчкэн- 
вӱчкэн аважэ воштылэш.

— Кэрэк монар лийжэ, мый маньым вэт—Йалай гай 
вэсэлалыкын устажэ лийам!

— Лийат, лийат, эргым!—Алкэч Алдаржым элталэн ончы- 
кыжо шында.—Могай уста йэҥ лиймэт шуэш, тугай лийат, 
ындэ та лат, пашазын эргыжлан корно пэш кумдан почылтын!

Грузовик-влак адак кожганышт. 01ола могырно Моско 
вӱд йога, пурла могырно Крэмльын йошкар пырдыжшэ шога, 
тудын воктэн тэний гына вожшыгэ кусарэн кондэн шындымэ 
куго пу-влак ужаргэн кушкыт. Ончылно Совэт Дворэцым 
ыштымэ йӱк шокта, параход-влак кольасашт дэн ойласат, 
умбалнэ пойэзд-влак ошалгэ шикшыштым пылагла рӱзат, 
завод-в лак шӱлышыштым - шикшыштым луктыт, йырым-йыр 
сылнэ дэч сылнэ мурымо да шоктымо, урам кычкырымэ, само- 
льот гӱрлӱмӧ йӱк-влак Моско йужым чэвэрландарат.

Асфальт урэм куго, кумда, шыма.
Изэ Алдарын корныжо вик.

1934 Ийуль 
Йаныш Иалкайи.



Школыш каймэ кэчына
Кэҥэж жапын эн пытартыш 
Эрта август тылызына, 
Толэш пагыт—у сэньтабр 
Школыш каймэ кэчына.

Ӱчашалын нур ӱмбалнэ 
Шурно вуйым погышна. 
Эртарашлан кужо тэлым 
Киндэ тушым ыштышна.

Эшэ талын, чот куатлын 
Школ пакчаштэ тыршэна. 
Тӱрлӧ йэмыж-саска-влакым 
Тэлылан мэ куштэна.

Мэмнан уло помидор:' 
Мэмнан шуко ковышта. 
Парэшгыжэ шочын тӧр, 
Умэн пэшак чунтыла.

У тунэмм(э) ий пашалан 
Уло вийым пыштэна.
Адак угыч йолташнам 

Мэжэ школыш кондэна!
Осмин Сэмон
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