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Рвэзэ-влак, 1935 ийын 15-шо йанварыштэ Пӱтынь Ушэмысэ 
Совэт-влак УИсйэзд почылтэш, пионьэр дэн тунэмшэ-влаклан 
тидэ сйэздлан сай йамдылалташ кӱлэш.

Кажнэ пионьэрлан, кажнэ тунэмшылан пэрвой пашажэ — 
пэрвой пэл ийаш тунэммэ планым, сайын, тӱрыс тэмэн шук- 
таш, кажнэ прэдмэт дэн сай да отлично тунэмаш, Школым 
культурно кучаш (йандар кучаш, тӱрлӧ плакат, лозунг дэн, сӱ- 
рэт дэн сӧрастараш, школ кӧргыштӧ тӱрлӧ сатым кучаш), 
„Юный ворошиловский стрелок** дэн „Будь готов к труду и 
обороне “ значок-влаклан нормым пуаш, йара„ жапым сайын 
эртараш.

Шушаш сайлымэ кампаньыштэ йоча-влаклан пэш активнз 
пашам ыштыман. Ко сайлэн кэртэш, ком сайлаш лийэш, ко 
сайлэн ок кэрт, совэтыш кузэ сайлат—тидым нунылан пэш 
сайын шинчыман. Тидлан ССРУ-н констйтуцийжым, совэтыш 
сайлымэ нэргэн инструкцийым пэш сайын шинчыман. Кугу- 
рак йоча-влак конституций да инструкций нэргэн колхозник- 
влаклан умылтарэн кэртыт.

Вэрласэ совэт-влак: районысо, оласэ, йалысэ сайлымэ 
жапыштэ школ дэн пионьэр отрӓд-влак дэч кугу полышым ву- 
чат, сайлымэ погынымашкэ чыла сайлышэ-влакым кондаш 
йоча-влаклан полшашышт кӱлэш (ача-авам умылтараш, по- 
вэсткым возэн сайлышэ-влаклан намийэн пуаш, а йужо изи 
йоча-влак дэн, мӧҥгыштӧ шогэн кэртыт).

Совэтыш сайлымэ кампаньым мыланна пайрэмла эртары- 
ман— тидэ мэмнан кузнымашна! Школым сӧрастараш вэлэ 
огыл, ышкэ йэшышт дэн пырльа колхозникын, пашазым 
илымэ пӧртыштым сылнэштарыман. Чылажат пайрамла койжо. 
Мыланна куанаш пэш лийэш. Взт мэмнан элыштэ тунэмшэ- 
влак гына 24 милион уло. Нуно совэт сайлымаштэ пэш кугын 
полшэн кэртыт.

Пионьэр-влак, чыла пашаштэ примэрнэ лийзаI



И . СЭшма!

СОВЭТ-ВЛАКЫН СЙЭЗД М¥МЭШ
п р о и з в о д с т в е н  п о ю д ы ш

(Очэрк. Мэдвэдэвэ пэлэ кыдалаш школ гыч)
Тунэмшэ-влак шыҥ-шыҥ. Погынымашым почыч. Шып. Ди- 

рэктыр Вэршининын ойлаш тӱҥалмыжым вучат. Мутым Вэр- 
шининлан пуышт. Кагаз ' ластыкым кучэн, Вэршинин ойлаш 
тӱҥальэ:

— Туныктышо, тунэмшэ-влак, 7-шэ Пӱтынь Ушэмысэ Со- 
вэт-влакын сйэзд кунам почылтшашыжым тэ шинчэда. Тидэ 
сйэздым сэҥымаш дэн ваш лийаш Ушэм мучко ончыл прэд- 
прийатьэ, ола да колхоз, школ, сйэзд лӱмэш производствэннэ 
походыш ушнат. Нуно походыш ушнэн, совэт сайлымашлан у 
сэҥымашым ышташ обӓзатьылствым налыт. Мэат, туныктышо, 
тунэмшэ-влак тидэ походыш ушнаш шонэна.

Тунэмшэ-влакын совыштым „рып-роп-роп“ ваш кырмаш 
школ кӧргым шэргылта... Вэршинин ӱпшым комдык ниалтэн, 
умбакыжэ мутшым шуйа:

— Туныктышо дэн тунэмшэ-влак, шкэ ӱмбакна тыгай обӓ- 
загьылствым налаш шонэна:

1. Пэрвый пэл ийаш тунэммэ планым тӱрыс тэмымэ нэр- 
гэн рапортым пуаш.

2. Школышто пэрвой пэл ийыштэ ыштымэ пашам сылны- 
лык (художэствэннэ) выставкэ дэн ончыкташ.

3. Внэшкольно пашам сай шындаш. Тӱрлӧ кружокла, доб
ровольно обшэствэ-влак пашам (тӱшкан мурмо, литкружок, 
физкультур, кид паша, модэльым ышташ, фотолан тунэммэ) кӱ- 
лэш сэмын организовайэн, чапыштым кӱш шогалташ. Музык 
шоктымо инструмэнтэ-влакым оксам погэн налаш.

4. Школышто воспитатлымэ пашам вийаҥдаш, школыш 
коштшо йоча-влакым 100%-ыш шукташ. Нимо чийдэ пропускым 
ыштымэ ынжэ лий. Школышто тӱрлӧ ӱзгар дэн стабильнэ 
учэбникым пудыртыдэ, амыртыдэ моштэн кучылташ.
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5. Школышто туныктышо-влаклан иктышт-вэсыштын уро- 

жыш пурэн колышт шинчаш. Кӱчык-кужым ваш тӧрлаташ;
Дирэктыр дзн тунэммэ пашам вуйлатышылан туныктышо- 

влакын урокыштыжо арньалан кок кана лийаш.
6. Т у н ы кты ш о - в л а кл а н мэтодикэ кабинэтым ышташ. Тушто 

пэдагогикэ, мэтодикэ тунэммэ кнага-влак, газэт-влак лийман.
7. Квалификацыштым кӱш нӧлталшаш вэрч, чыла тунык- 

тышо-влаклан заочно кур сы т тунэмаш пураш. Адак кажнэ пэ- 
дагоглан школышто ышкэ шинчымашым шармэ кружокыш 
коштапк Тышкэ Пэдинститутышто туныктышо-влакым ӱжаш.

8. Тунэмшэ-влак коклаштэ 400]экзэмпльар тӱрлӧ газэт, 
журналлан подпискым погаш. Кажнэ туныктышылан 2 экзэм- 
льар гыч налаш.

9. Тунэмшэ-влакын условийыштым сайэмдаш. Обшэжи- 
чыштым культурно кучаш (сылнэштараш, лозунго-влакым во- 
зэн пижыкташ, газэт-влак лийжэ; радиом тӱшкан колышташ).

10. Колхоз-влаклан ваш полышкалышлан 1935-шэ ийлан 
договорым ышташ.

11. Шокшо кочкышым сайэмдаш. Шокшс^сочкышыш ту- 
нэмшэ-влакым 100%-ыш шупшаш.

Школлан кок куго пород сосна игым налаш.
13. Тӱрлӧ кампа ньэ эртарымаштэ вий шутымо сэмын пол- 

шэн шогаш.
Тэвэ, нинэ пункт-влак почэш кутырэн налза,—манын Вэр- 

шинин мутшым кошартыш.
Нинэ пункт-влакым илышыш пуртышашла койын, совыш- 

тым куанэн кырат.
Вара туныктышо, тунэмшэ-влак кокла гыч лэктын-лэктын 

кутыраш тӱҥальыч. Чылаштат 7-шэ Совэт-влакын сйэздым кугу 
сэҥымаш дэн ваш лийшашла койыт. Туныктышо, тунэмшэ- 
влак кокла гыч ышкэ ӱмбакышт обӓзатьылствым нальыч.

Тэвэ Казакова Анук тунэмшэ-влак ончык лэктын шога- 
,льат, тыгай обӓзатьылствым ышкэ ӱмбакшэ нальэ:

— Мый сай тунэмшэ улам. Ончыкшо адак сай тунэмаш 
тӱҥалам. Кэчым ом кодо, мӧҥгыш пумо заданьымат шуктэн 
шогаш пижам. Почэш шӱдырнышӧ йолташ-влакланат полшэн 
шогаш адак чот тӱКалам.

Канымэ жапым моштэн эртарэм. Тӱрлӧ модышым шо- 
нэн лукмаштэ да моштэн модмаштэ ончылно лийаш тӱҥа-
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лам. Адак йара жап годым тӱрлӧ газэтым;, журналым да мойын; 
лудын шогаш пижам. Лудын налмэм йолташ, колхозник, ача— 
авалан ыҥлыктараш адак вийан пижам. Радием колышташ йол
таш влакым шупшам.

Радио дэн почэла мутым, ойлььмаш да мойын лудмашэм,. 
мурымашэмым адак чот вийаҥдэм. ✓

Школ -узгарым, учэбник-влакым а рун, моштэн кучаш ту- 
ҥалам мланэм пумо мэр пашам даотлйчно“ ышташ пижам.

Казакован налмэ обӓзатьылствылан куанэн, йолташышт-- 
влак совым кырат.

Тыгэракын 7-шэ Совэт сйэздлан налмэ обазатьылствым 
шукташ лан пэнгыдэ мутым пуышт.



Лйупова

В ӧ д ы р а т  у д а р н и к
Эвика койкышто малэн кийа. Пэлэ помыжалтын киймыж 

годым, тудын пылышыжлан „йоҥ-йоҥ р-р“ оҥгыр йӱкла й.ыҥ- 
гыртымэ йӱк толын пэрныш. Эвика „пурт“ тӧрштӧн кыньэльэ.

Ӱстэмбалнэ шинчышэ „будильник1) „чыҥтыр-чоҥгыр, ти- 
лим-тьам“—мураш тӱҥальэ.

— Ха-ха-ха! Пэш-чойГа улат-ыс! Эвика помыжалтшэ мо!— 
койкышто Эвика куанэн шинча.

— Буди-льникым 6 часат пэлылан мураш кӧ заводитлэн? 
Очыни, тидэ Кришын пашажэ,—вэс койкышто Зойа капшым 
шуйалтэн пэлэштыш. у

— Касдэнэ Эвика пӱтыркала ыльэ,—Майа, Эвика дэк он 
чалын пэлэштыш.

— Нымат огыл, кьшьэлза, кыньэлза! Физкультур зарӓд- 
кыш 7 часлан вэт лэкман. 7 час маркэ пэл час вэлэ кодын.

Тунэмшз-влак чыланат тӧрштэн кыньэлыч.
Чийшыжэ чийа, йужыж малмэ вэржым пога, обшэжичэ 

кӧргыштӧ мӱкш игыла вэлэ койыт.
Изиш лиймэкэ, Марина, Клавуш, Майа, Клави—обшэжичэ 

ончык эн ончычак лэктын шогальыч.
—• Эй, ырвэзэ-влак, ида йуватыл! Мэ ӱдыр-влак йамдылалт 

лэктын шогалнат улна. Жап кок минут вэлэ кодын. Вашкэ!— 
Эвика кычкыра.

—т Тру-ту-ту-туу!—пионьэр пуч мӱндӱркӧ шэргылтарыш.
Пионьэр, тунэмшэ-Ёлак .рат дэн лэктын шогальыч.
Изиш лий: „тӱп-тӱбӧ-дӱб-дӱб! Тӱп-тӱбӧ-дӱб“-—тӱмыр 

шэралтымэ сэмын рашт тошкэн кайат.
— Ать-двӓ! Ать-два!—Эвика пэл могырым командым пуэн 

ошкылэш.
Физкультур плошчадкыш йоча-влак шиждэ мийэнат щуыч.
Физкультур плошчадкыштэ т}флӧ упражньэньым ыштышт. 

.Адак тӱрлӧ сэмын модыч.
  О Б уди л ь ни к — ӱ с т эм б а л н э  -шннчьппэ час.
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Вара шӱргыштым мушкаш кайышт...
— Оксина, пӱэтым; прошок дэнэ молан от муш?
— Эй мондэнамат!
— Пионьэрлан пӱ эрыкташ мондыман мо-о!?
— Чынак!..
...Марпа, Клавуш, Эвика, Йыван,.Сзргэй школыш эн он- - 

чыч мийэн пурышт.
Ударник эн ончыч!—Альэ мэмнан дэч ончыч альэ иктат- 

толын огыт ул-ыс!—-школыш пурмэкэ Эвика дэн. Клави пэ- 
лэштышт. Изиш лиймэкэ моло тунэмшэ толаш тӱҥалыч. Садз 
толашэн коштшо Вӧдыр тӧрштыл-тӧрштыл толын пурыш. 
Лӱшкаш туҥальэ. Иктым вэеым шӱкалын колта.

— Вӧдыр, мом лӱшкэт! Пуракым кьшьэлтэтГ—Эвика чара.
— Эй, мом магырэт! Вара пырльа кошташ мо-о!—Вӧдыр> 

# оҥара.
— Ит оҥарэ! Вэт пионьэр улат, урокэтым тунэм, сайрак 

лийэш. Кызытат кум нэутэт уло.
— Уло гын, тыйын мо пашат! Пылш тӱю воктэчэт так; 

пыжыктэн пуэм!
Лач тидэ жапыштэ туныктышо Клавиш—комсомолка порт- 

фэльым кучэн пурэн шогальэ.
— Мом лӱшкэда! Лӱшкымыда урэмыш ^ошт шокта.
— Тэвэ, Вӧдыр пэш лӱшка.
— Вӧдыр, тый адак лӱшкэт?
— Мый лӱшкэм мо-о... Тэвэ...
...Изиш лиймэкэ Пӧтров Иван пырдыж газэтым кучэш 

школыш толын пурыш.
— Пӧтров, газэтэт йамдэ мо?—Эвика йодо.
— Йамдэ, тачэ гына пытаршна.
— Вашкэ-вашкэ! Луктын сакэ! Лудына!-— иктэ-вэсэ кыч-- 

кырат. Пӧтров йыр чӱмыргышт.
Пӧтров пырдыж газэтым пырдыж воктэк луктын сакыш.» 

Тунэмшэ-влак куткыла пӱтырнышт.
— Чуза, чылан тугэ ида кэрылт! Газэтым кушкэдыда!—- 

Пӧтров чара.
— Пӧтров, йӱкын луд1—шэзггэлса йыҥ шӱжым шуйалл» 

тэн кычкыра.
— Чуза, лудам!
Пӧтров, йӱкын лудэш:
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— Пионьэр, ударник-влаклан: Мадиналан, Эвикалан, 
Йыванлан, Пӧтырлан, Клавушлан сай тунэммыланышт, мэр 
пашам сай ыштымыланышт да кэчым кодыдымыланышт 
пӧлӧкым пумо ыльэ. Пӧлӧк пумо дэч вара нуно адак 
ышкэ чапыштым кӱш нӧлтальыч. Чыла тунэмШэ-влаклан 
нинэ дэч примэрым налман.
— О-о! Тэвэ кузэ моктат!—шэнтэлнэ йӱк шокта.

Пӧтров вэс статьам лудэш!
— Вӧдыр, Матра, Сэргэй да мойын прогулым ыштат. Сэн- 

тьабр тылзыштак 9 кэчэ гыч кодэныт. Урокымат йамды- 
лэн огыт тол. Йатыр нэудышт уло. Вӧдыр гын эрэ толаша. 
Ончыкшо нинэ тунэмшэ-влаклан титакыштым торлтыман!
— Э-эй! Вӧдыр адак газэтыш вэрэштынат! Ай, адак сӱ- 

рэтлашыжат пэш кэлштарэн, сӱрэтлэн-ыс!
Вӧдыр, Матра, Сэргэй газэтыш вэрэштын улытат, йошкар- 

гат ошэмыт. Нимо пэлэшташат ӧрыныт.
— Матыра, ындэ титакэтым тӧрлаташ шонэт укэ-э?— 

Эвика шыргыжалын йодо.
— Чынак, тыгэ сай огыл. Ончыкшо кэчымат ом кодо,. 

тунэмашат сай тӱҥалам..—тунэмшэ-влак ончылан мутым пуш.
— Мыйат тугак шонэм—Сэргэйат мутым пуш.
— Вӧдыр, а тый кузэ шонэт?
— Эвика, мыйдэнэм тыйын мо пап!ат уло? Мый ышкэ- 

мым ышкэ палэм!—манын класыш пурыш.
— Вӧдырлан газэт ок полшо ужат?. Тыгэ...' Тачэ пио

ньэр сборышто лончылэн налына...
Пионьэр сборышто Вӧдыр нэргэн пэҥ&ыдын лончылэн на- 

льыч. Вӧдыр пионьэр сборэш ышкзнжын титак пашажым чараш 
лукто Вара ышкэ ӱмбакшэ тыгай обэзатэльствым нальэ: Он
чыкшо ик часымат прогулым ом ыштэ. Уроклан сай йамдылалт 
толам. Эвика, Йыван Пӧтыр гай сай тунэмшэ ударник лийам. 
Мэр пӓшамат сай ышташ тӱҥалам.

— Чынак, Вӧдыр ышкэ обэзатэльствэ налмыжым шуктыш. 
Урокышкат сай йамдылалт толэш. Кэчымат ок кодо. Мэр паша- 
мат сай ышта. Чыла прэдмэт дэнат сай тунэмаш тӱҥалын. Ту
дын кум прэдмэт дэнэ нэудшо уло ы?.ьэ гын, кызыт ик нэуд- 
шат укэ. Адак Марпат, Сэргэйат Вӧдыр гайак лийыныт.

Чынак, Вӧдыр Марпа, Сэргэй пионьэр, сай ударник улыт.
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Шш Ф э ӧ д о р о в .

шинчышмш
Урок йамдэ. Школыш толын, 
йандар кап дэн Ивукна. 
Дисциплиным кӱш нблталын, 
Сай тунэмын толы на.
Микал сэмын ок кучэдыл, 
Уроклаштэ шинча шып,
Ваш мут дэнат тудо йамдэ, 
Огэш тӧрыштыл тып да топ. 
Таклан огыл пионьэрыш 
Ивукнажэ вэт пурэн;
Корно мучко йӧсӧ пэрныш 
Сэҥэн толын паша дэн.
Ивук ыльэ тулык рвэзэ 
Кодын аваж воктэлан... 
Шӱшкэн тӱньык мардэж дэнэ... 
Пасу мучко—пич поран...
А ачажэ эрык вэрчын 
Рэвольуцзш вуйым пыштэн, 
Чакнэн огыл нимо дэчын— 
Тушман огг дэн ваш шогэн. 
Большэвикын эргыж ганьак 
Шинчымаш вэрч тыршэна. 
Тунэм толын—лин ударник, 
Чот пагалмэ Ивукна.

* * *
...Туз, корольо .. Дам бальэт— 
Лэктынвозыт „льып“ да„льоп“..

Школ гыч куржын Микалэт, 
Йолдаш лэктын —вэс Ондроп. 
Ӱстэл тӧрыштӧ шала вуй, 
Тӧрштыл шынчат тунэмдэ; 
Лавран шӱргӧ — уй уй-у й.. 
Киндым кочкыТ кид мушдэ. 
Нунын уло шуко „нэуд“, 
Книшкам гын, огыт луд,
Йамдэ огыл аль(э) урок,
Огыт шинчэ мо курок? 
Туныктышын мут дэн ой 
Огэш пэрнэ ПЫЛIIIЫIIIКЭТ,
Парт коклаштэ тӱрлӧ бой— 
Дисциплиным пудыртат.
Пэтак, рубль оксашт дэн 
Карт колодым чумырат.
Молан йӧрыш Долашэн, 
Кумыкта вэт тидэ карт?
Ивук сэмын пашаш пижын, 
Ивук ганьак чот тыршэн, 
Туныктышын мутшым шижын. 
Тунэм сайын моло дэн.
Наук корно—ончык илыш, 
Пашаланак чот пиж тый: 
Кэчын сайын коштын школыш 
Ончыл рвэзэ —ударник лий.
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Н. Иоръанов*

Б а р о м э т р  п а л д а р ш
Анук тэний 7-шэ класыштэ тунэмэш. Пионьэрыштэ ку

мышо ийлан шога. Ударницэ. Кажнэ прэдмэт дэнэ пэш сай ту
нэмэш. Почэш шӱдырнышӧ йолташышт-влаклан сай тунэмаш 
полша. Мэр пашамат сай ышта. Ныл кана пӧлӧкым налын. Ка- 
нымэ жап годым тӱрлӧ модышым шонэн луктэш. Садланак ту- 
иыктышо дэн тунэмшэ-влак Анукым пэш пагалат. Анук школ 
гыч МӦҤГЫШ толэшат, жапыштэ кана, жапыштэ урокым йам- 
дыла. Тӱрлӧ кнага, журнал, газэт-влакым лудэш: илыш кор- 
ным лончыла. Анук дэч кэч мом йод, чыла каласа. Ача-ава- 
жымат тӱрлӧ нэргэн ыҥлыктарэн туныкта. Аважэ чылт кна- 
галан моштыдымо ильэ. Йара жап годым туныктымыжо дэн, 
кызыт аважэ лӱдынат, возэнат мошта. Аважын лӱмэш кызыт 
„Марий удрамаш“ журнал юлэш. „Ӱдырэм мыйым туныкты- 
мыж дэнэ ындэ лудын возэн моштэм. Ж урнал, газэтым луд» 
мэм дэнэ шуко палымашым нальы м “— манын Анук ӱдыржым 
аважэ мокта. Адак Анук жапшэ улмо годым колхозланат 
тӱрлӧ пашаштэ полыплкала. Изи гынат, колхозник-влаклан 
тӱрлӧ ойым пуа.

Тачэ Анук школ гыч тунэм тольат, „чу, изиш йандар йу- 
жышто шӱлалтымыла колхозник-влак дэк парэнтэ лукмашкэ 
мийэн толшаш. Изиш парэнтэ погаш полшэм гынат, тудат 
колхозлан полыш лийэш"—маньат,колхоз нурыш—:парэҥгэ 
лукмашкэ куржын колтыш.

... Колхозник-влак нойэн улытат, каналтэн шинчат. Ышкэ 
коклаштышт тӱрлӧ нэргэн кутыркалат. Ӱтларакшэ колхоз па
шам тӱжатымэ нэргэн каҥашат. Анук нуно дэкэ мийэн шогальэ.

— Мэтрий, тый кузэ шонэт, кумышто маркэ парэнтына?л 
луктын пытарэна укэ-э?—-колхоз вуйлатышэ дэч Миквыр кува 
йодо.

— Кузэ гынат ондакырак пытараш тыршашна кӱлэш. Он- 
дакырак пытарэна гын, ышкаланна сай лийэш. Тэвэ йӱр йӱ-



раш—лавырташ тӱҥалэш гын, ночкышто парэҥгэ лукташ йӧсӧ 
лийэш—колхоз вуйлатышэ кутыра.

— Альэ йӱржак вашкэ ок тол дыр!.. Пагытшэ пэш ойар- 
коклаш тгурэн Тымапий пэлэштыш.

— Тымапий изай, йоҥылыш лийат: шыжым ойарлан ӱша- 
наш ок лий. Мый манам—кумыщто йӱр лийэш,—Анук чолган 
пэлэштыш.

— А тый кужэч палэт? йумо улат мо?...—Тымапий ӧрын 
йодо.

— Эй, Тымапий изай, йумылан ӱшанэ! Йумо „каласа 
Тачэ школышто туныктышо баромэтрым ончыктыш. Баромэ- 
тырын стрэлкажэ кумышто йӱр толшашым палдара.

—- Кай,. могай пайрэмэтр?.. Могай ойым ойлэт?... Тыгай 
ойым колынат омыл-ыс— 54 ийаш кува пэлэштыш.

— Кувай, пайрэмэтр огыл, баромэтр маныт. Могай ийгэчэ 
лийшашым палдара.

—  Кунам йӱр лийшашым палдара?— Опанасат шинчажым 
каралтэн, ӧрын пэлэштыш.

—Йӱр лийшашым вэлэ огыл, кунам, пылан, ойар, кукшо 
лийшашымат палдара.

— Кай, инанышаш гайат огыл! Мо тугай?—садэ кува ӧрӧ.
— Оцак инанэ ужат?.,
— Тидэ нэргэн колашыжэ ала кӧ дэч икана коянам ильэ. 

А ужашыжэ ужын омул—колхоз вуйлатышэ кутыра.
— Колашыжэ мом от ко-ол?.. Ала-ла?... Нэзнай,шойа дыр?.
— Тыгэжэ, мый тыгэжэ туныктышо Вэршинин дэч сэ- 

час йодын кондэм! Вара ужыда!..
— Кондо-кондо! Вара ончэна-а, иктэ вэсэ пэлэштышт.
Анук баромэтр дэк куржо.
— Ну, Анукат, кушкэш вэт!
— Ойлыман огыл: пэш чолга ӱдыр.
Колхозник-влак куткыла койын парэҥгэ лукташ пижыч.
... Изиш лиймэкэ, Анук баромэтрым нумалын куржын тольо.
— Тэвэ, ончыза,—ончыктэм! баромэтрым кӱш нӧлталын 

колхозник-влакым кычкыральэ.
—- Колхозник-влак чыланат куржын мийэн, Ану1С йыр пӱ- 

тырнэн шогальыч. Садэ 54 ийаш куват „сыптыр-соптыр" пи
сын мийэн шогальэ.

— Чуза, пэш ида пӱтырнӧ, мыйат ончынэм-ыс—кува шы 
гырнэн Анук дэк нушкэш.
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— Тэвэ ончалза, тидэ круг йыр мо возымо? Лудса-йа! — 
баромэтржым ончыктэн, Анук йодо.

Йӱр... пылан .. ойар.. кукшо...— ик колхозник лудо.
— Во-о-от, тэвэ тидэ стрэлкажэ могай ийгэчэ лиймы- 

жым палдара. А кызыт тидэ стрэлкажэ йӱр вэлышкэ савыр- 
нэн. Тэвэ ужыда, кумышто йӱр садак йӱраш тӱҥалэш.

Колхозник-влак ӧрыч.
— Нэзнай, йӱр лийэш лий— ийгэчы^э ойар да, инаны- 

шаш гай огыл-ыс!
Ужыда-ужыда, садак йӱр лийэш. Баромэтр нигунамат 

огэш ондалэ.
-— Мо, мо... Тидэ чынак мо вара?
— Чын улдэ-э, мый тыланда шойыштам шонэда мо? Мэ 

тидын нэргэн тунэмын улна.
— Анук мо, тидым кузэ ыштымэ? Адак лӱмжат пэш оҥай- 

ыс— „баромэтрА
Баромэтр кузэ ышталтмыжым, школышто туиэм налмыжэ 

почэш Анук раш гына ыҥлыктарэн пуыш.
Колхозник-влак йӧралтэн колыштыч. Но тугэ гынат, йужо 

колхозник-влакшэ кумышто йӱр толэш манмылан ышт инанэ. 
„Кумышто ужына. Чын, альэ укэ“ маньыч.

❖ ^

Кумышо кэчыжым колхозник-влак кас вэлэш парэнтыш- 
тым луктын гына пытарышт, йӱр йӱраш тӱҥальэ.

... Кастэнэ колхозник-влак правлэньэ гюртыш иогынэн 
каҥашэн шинчат... ‘Анук каҥашымашкэ мийэн пурыш.

— Йӧра-а, парэҥгынам луктын пытарышна-а. Тэвэ йӱр 
кузэ йӱраш тӱҥальэ.

— Тэвэ, колхозник-влак, баромэтр да онталыш мо? куа
нэн Анук йодо.

— Ну, Анук, ойлымэт пэш чын улмаш,—Тмапи йывыр 
тымыла пэлэштыш.

— Тэвэ, Кузма, Совэт школышто тунэмшэ-влакэт кузэ 
шинчат. Тэвэ Анук 12 ийаш вэлэ, чыла пала.

ф— Ындэ итат ойло. Ожно тунэмаш тӧчымына годым, эр- 
так молитва дэн да мойын аҥыртарат ыльэ,—Тымапи кутыра, 
Адак поп толэшат, йумо дэн лӱдыктат ыльэ.

— Э-эй, попын ондалымыжым ойлаш тӱҥалат гы-ын, ой-



лэнат от пытарэ,—ик колхозник кутыра.—Колхозник-влак, тэ 
ик историй фактым шарнэда.

— Могайым?...
Тидэ историй 1915 ийыштэ лийын: кэҥэжым шуко жап 

йӱр ыш лий. Калык йӱрым вучат. Лач тудо жапыштэ мэмнан 
йалыш поп тольо, „Йӱр кунам толэш"—манын поп дэч йодна. 
„Йумым сӧрвалаш кӱлэш, йал дэнэ шурно пасуш кумалаш лэк- 
таш кӱлэш. Кушшо шурно ӱмбак йумо вӱдым шыжыкташ кӱ- 
лэш “ поп ойлэн. „Бачушка, тыйжэ кунам толын кэртат“—мэ 
йодна. „Мый толын кэртам. Тэ эн ончыч киндым, муным по
гэн йамдылыза маньэ. Мэат попын ойжо почэш кӧнышна. 
Йал дэн погынымашым ыштэн каҥашышна. 100 пуд нарэ кин
дым, 200 нарэ муным погэн чумырышна. Вара поп налаш ку
да лый колтышна. Поп налаш мый ышкэ мийшым. „Бачушка, 
шӱдымэтым шуктышна. Киндым, муным погышна. Калык ку
малаш лэкташ йамдэ, тыйым гына в у ч а т м ы й  маньым. „Мы- 
ньар погыныш?“-—поп йодо. Мыньар погынымым ойлышымат, 
„пэш  йӧра-а"— шыргыжалын пэлэштыш. Вара кугу шийӱмба- 
лан сундыкшым почын, тэвэ Анук ончыктымо гайым луктын 
ончальэ.

— А, тудын баромэтыржэ улмлш-ыс,-—коклаш пурэн ик 
колхозник пэлэштыш.

— Вара-а?
Вара, значит, „баромэтр“ манмэтым ончышат, „кызыт 

мийаш ом шу, паша уло. Иктаж кэчэ гыч ышкэ кудалын ми- 
йэм маньэ.

— А, ындэ палэда? Баромэтржым ончалмэк, кызыт ом 
мий манын?—Анук шыргыжалын йодо.

— Могай чойа улмаш? Баромэтрын стрэлкажэ йӱр тол- 
шашым ончыктэн огылат, „кызыт ом мий, ом йарсэ“—манын.

— Эх, поп, могай чойа улмаш! Йэсли баромэтржэ йӱр 
толшашым ончыкта улмаш гын, тунам мийа улмаш.

— Вара поп иктаж кэчэ гыч йалыш тольо мо?—Анук 
йодо.

— Мэ вучышна-вучышнат, вара лу кэчэ гыч тольо. Йал 
дэн ку§алащ лэкна. Поп ултэн-ултэн—„йумо" вӱдым помы- 
лаж дэн ужар,озымыш шыжыктыш. Кажнэ йыҥлан кугу крэс- 
шым шупшалтыктыш. Шупшалмылан 20 ыр гыч оксам погыш.

— Вара йӱржо тольо мо/
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•— Эрлашыжым йӱр тольо. Калык куаныш. Поплан таум 
ыштышт. „Поп чылт йум'ак“ манын кутырышт... А ындэ кол
хозник-влак раш палэна. Поп пэш чойа лийыныт. Тӱрлӧ сэ
мын пычкэмыш тунэмдымым ондалэныт.

— Ну, кужу ӱп! мо чоло киндым, муным да мойын он- 
далэн погэн улыт. Мо чоло мэмнам аҥыртарэныт, кува шӱ- 
валын-шӱвалын вурса.

— Кувай, Совэт власть лиймэ дэнэ наук почэш чыла шэ- 
мэрым ыҥлыктарат. Ындэ, баромэтрын кӱлэшыжым палы- 
шы-ыч?

—Палышым. Анук, кузэ шонэн, кӧ тыгайым ыштэн?.. Вэт 
кунам йӱр, ойар, пылан лийшашым ончыл гочак палдара... Азап!

• — Кувай, наук почэш чылам шонэн—чыла ыштат. Чыла 
шэмэр шуко шинчымашан лийын кушкыт.
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11г. Й а т б л а т .

ШОКШО КОЧКЫШНА САЙ ЛИЙЭ
Шыжэ жап гынат, ойарын шога, йӱштат огыл. Школ 

пэлэн улшо сад онйылно кок рат дэн пэчыла койын шогат. 
Нинэ тунэмшэ-влак, утрэникым эртарат. Почэла мутым лудыт, 
мурым мурат, газэтэш пэчэтлалтшэ тӱрлӧ увэрым ^лудын пуат. 
Вара ышкэнышт пашашт нэргэн Т) рлӧ увэртымашым ойлышт.

— Канымэ кэчэ экскурсий дэн понто погаш чодыраш 
кайаш ойлэн улна ыльэ, кунам кайэна?—тунэмшэ-влак кокла 
гыч мук шоктыш,

— Чынӓк, икшывэ-влак, эрла мэмнан канымэ кэчэ. Кӧ 
кумыланжэ эрла чодыраш кайэна. Понто погаш атым налза. 
Туныкгышо-влакат мийат. Гармоньым да мойын нална. Эрла 
8 час эрдэн школыш чумыргыза,—дирэктыр А. А. умылтарэн

'  пуыш. .
Икшывэ-влак куанымышт дэн ала мо копаштым „роп-роп“ 

пэралтышт.
* *

Эрлашыжым тунэмшэ-влак чумыргышт. Кидыштышт поҥго 
погаш турло атым налыныт: куршым, вэдрам да мойын. Кэчэ 
тэнтэчэ гайак ойар. Гармонист Йыван гармоньжьш ӧндалын.

— Икшывэ-влак ындэ тарванышна!
Чыланат строй дэн круто-обраг чодрашкыла тарванэн 

кайышт. Пасуш лэктыч. Гармонь йӱк почэш мур шэргылтэ: 
Тачэ мэмнан канымаш,
Чодыраш мэ кайэна.
Мийэн шуна чодыраш,
Понтым погаш, т}^ҥална.

Понтым шуко погэна,
Коштэн вара оптэна.

*^ $
Поҥгым шук погышт. Шокшо кочкышлан ик вочкым 

шинчалтэн, 18 кгр. кошташ оптышт. Тыгэ канымэ кэчэ поҥ- 
гым погэн толмышт шокшо кочкышлан сай лийэ.
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к в ш я к в ш ш ж п п в а

Вэс кугыжанысэ илыш*
Н н а г а  с а в ы к т ы ш э  МИШИ—р э з о л ь у ц и э н э р .  *
(Рушла гыч кӱчыкэмдэн кӱсарымэ)

Апполан 12 ий тэм ӓ^  Пионьэр. Тудо пэш чолга, писэ 
ырвэзэ. Мутланаш гы-ын, чылт кугу йэҥ гайак уста.

Тудын ачажэ—типографийыштэ кнага саваш буквам по- 
тышо (наборшик).

Эр йэда Аппо дэк картузан, куго шинчан пашазэ кош- 
тын. Ты йэҥын кидыштыжэ кнага тӱшка. Аппо кнагам налын 
ӱстэл коклаш пурэн шинчын йӱкынак лудын. Садэ кугу шин
чан пашазэ лудмыжым тӧрлатылын, ала мо нэргэштэ пэш 
кужын умылтарэн каласкалэн. Аппо пэш сай колыштын, ала 
мом эркын кагазэш возкалэн...

...Кэчывал годым Аппо кагаз пӱтыртыш дэн пӧрт гычын 
лэктын. Урэмдэн ошкэда...

— Аппо, куш, мом наҥгайэт?—йужо йэҥ йодын.
— Типографийыш, ачайлан кочкашьнкэ наҥгайэм—манын 

.Аппо.
Чынакшымак, Аппо ачажлан типографийыш кочкышым 

нумалэдэн. 15 час жапыштэ пашазэ-влак омсаш ончалын, коч
кышым пэш вучат. Пашазэ-влаклан пашаш толмышт годым 
пэлэн кочкыш кондаш огэш лий. Пашазэ-влакын толмышт, 
каймышт годым кӱсэныштэ да мойын пэш кычалыт: пэлэнышт 
ала иктаж настам кондат—наҥгайат манын оза-влак лӱдыт.. 
Пашазэ-влаклан кочкышым кэвытыштэ да адак мӧҥгӧ гыч 
кондымым гына налаш лийэш.

Аппо ачажлан ик курика шэц киндым, кол вуйым да 
бутылка в}^дым намийэда. Пашазэ-влак паша ыштымэ вэрыш- 
так кочкыт. Кужу жапым кочкын шинчаш жапым огыт пу. 
.Кочкыш кондышо-влаклан иктаж мом пашазэ-влак пуэн кол
тымо дэч пэш шэкланат... ' ,

Аппо кочкыш кондымо атым пэш чойан ончыктылын. Ни- 
момат муын огыт ул. Аппо пэш чойа. Кӱлэш годым ышкэш
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жым ӱҥышын ончыкта. Садлан сторож-влак тудлан ӱшанзн 
„тый ӱҥышӧ улат, от оталэ“— маныт.

Аппо типографий гыч лэкмӧнтӧ атэ кылтышыжым оҥэ- 
шыжэ чот ӧлталын мӧҥгышкыжӧ ошкылын. Мӧҥгыштыжӧ* 
тудым аваж дэн садэ кугу шинчан пашазэ ваш лийыт. Садэ 
пашазэ вӱд намиймэ шэм бутылкам руалтэн ончалын колта.

— Уло!—-куанэн тудо пэлэшта/
Аважэ тунамак бутылкаш лэвэ вӱдым пыштэн, вара лугалтэн- 

рак кӱмыжыш кумӹкта. Бутылка аҥ гыч шэм вулно буква-влак 
лэктын йогэдэныт. Тыштз— б, к, и , !, ? да молат лийэдэн. Кӱ- 
мыж гыч налын, кукшо шовыч дэн ӱштын куго шинчӓн па
шазэ шовычэш ургэн Апполан пуэн. „Аппо, айда, ындэ ка- 
йышна“— манын урэмыш лэктыч.

Аппо чойа: пэл йолын да мойын тӧрштылын урэм мучашкз 
кайэн. Тудьзн почэш садэ пашазэ чойан ошкэдэн. Тудо ышкэт 
огыл, ончыч кайшэ Аппом уждымыла койын ошкэдэн.

Тыгэ нуно ик изи лапкарак шӱкшӧ пӧрт дэкэ шуыч. 
Капкажэ п^лэ почмо. Аппо капкаш пурэн кайа да, тунамак 
куржын лэктэш. Тидэ койыш йэҥ укзм палдара. Вара кугу 
шинчан пашаээ лӱддэ капкам шӱкал колта да, пурэн кайа. 
Почэшыжэ Аппоат капкам пэтырэн пура...

П о д е а л у ш т э  в э р .

Кугу шинчан айдэмэ подвал омсаштэ кэчышэ калайхлас
ты к ым кум кана вэлэ тӱкалтыш. Омса почылто. Нуно вӱдыжгӧ, 
пычкэмыш пӧрт йӱмак пурышт. Кид дэн изиш ниалкалэн кай- 
мӧҥгӧ адакат вэс омсаш мийэн пурэн улыт, омсам почын 
тошкалтыш дэнэ пэлэрак волгыдо выньэмыш волышт: Тушто 
ончылаА сакышан ик йыҥ тыгыдэ оҥалаш буква-влакым пога.

— Кондышта мо?— йодо.
— Кондышна...— манын кугу шинчан пашазэ куанэн пэ- 

лэштышат, кондымо буква-влакым луктыч.
— Ну, Аппо, молойэс улат! Кушкын шуат— кнага савышз 

лийат, — ончыласакышан йэҥ пэлэштыш, Аппом вучкалтыш, 
вуйгычшо ниалтыш. ' у

— Ындэ, йолташ-влак, пашалан!... Йако, тэвэ тушто кагаз 
ластык. Тэвэ садэ кутырымынам тачэ содор шукташ кӱлэш. 
Тый, Аппо, кагаз пӱчкэдаш тӱҥал. Чыла л астыкшат и к гай 
лийышт: тӧр пӱчкэдэ...
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-— Иӧра!... Пӧрвой гана ом ыштыс...— манын Аппо кагаз 

шӱчкэдаш пижэ.
Чыланат пашалан пижыч... Паша койын вэлэ ушна. Йако 

кӱртньӧ лапчыкэш погымо корнылам кылдэн, шэм чийам йыга... 
Вара кӱртньӧ оҥам кагаз ӱмбак кумыктыш. Йако кидшэ дэнэ 
эркын тэмдалын. Кагаз ластыкэш кужу шэм корно дэн возалт 
лэктын. Пӧрвый лэкшэ ластыкым Йако лудын, йоҥылыш вэ- 
рым тӧрлатэн.

Тӱҥалтыш ластыкым ончэн лэктын, буква корным тӧрла- 
тымӧҥгӧ вашкэ пэчэтлаш тӱҥалььгч. Аппо кагаз ластыкым 
пуэдэн. Йако кагаз лӓстыклам кӱртньӧ оҥаш тэмдалыштын, 
ӧнчыласакышан йыҥжэ савыкталт лэкшэ ластыклам пэл могы- 
рыш налэдэн... Пэчэтлымэ кагаз тӱшка койын кушкын.

Тачэ каслан шукташак кӱлэш ыльэ,—манын Йако.
— Шуктэна!—маныныт молышт...

Кагаз ластык—пашазэ ксшлаиь

Кастэн подвал гыч пӧрвойак Аппо лэктын, вара Йако, 
ончылсакышан йыҥ тушакак кодын тӱкылалт шинчын. Йыр 
шэкланэн, нуно кок вэлкэ кайышт. Аппо ындэ тӧрштылын 
огыл, ала мом шонышыла, ласкан, эркын йышт ошкылын.

Аппо палмэ пашазэ пӧртлаш пурэдэн. Пӧртыштӧ шукак 
щогэн огыл. Пашазэ-влак Аппом ужын куанэн пэлэштэныт:

— Кнага савышэ Аппо толэш... Тачэ ала могай увэр уло... 
Вара кагаз ластыкым налын содор лудаш тӱҥалыт: „мэ паша- 
зз-влак, ик ойан лийын"...

Аппо шуко вэрэ пашазэ илымашкэ пурэдэн, ластык кагаз- 
влакым пуэдэн коштын. Эн пытартыш ластык кагазшым мӧҥ- 
гышкыжӧ кондэн. Д  |

Аппо кондымо кагазшым пуа да, йышт ойла:
— 300 ластыкым шалаташ пуышт... Пашазэ коклаш ша

ла тэн пыгаршым. Ыжым кучалт... Аппо мыньэр фабрикыш 
шалаташ шантайыш. Мыньэр кушо-влаклан мыйат ала мыньар 
ластыкым пуэдышым.

Ачажэ йывыртыш. Аппо эргыжым, вуй тыч нийалтышыла:
— Ну йӧра, пэш сай, Аппо уста икшывэ улат! Ончы- 

кыжо полшкалшэ лийат. • Изиньэкак рэвольуционьэр лийат.
— Ачай, „лийат“ огыл, мый рэвольуционьэр улам. Тэм- 

дан коклаштэ вэлэ огыл, пионьэр коклаштат пашам ыштэм.
Чынак, 12 ийаш Аппо—рэвольуционьэр. Эрык вэрч крэ- 

далын шога.
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К у р т - м э м н а н
(Иоча пиэс. Вэс кугыжаныш илыш гыч).

М о д ш о в л а к :

К у р т — 13 ийаш.
Куртын ачажэ. -
Бэрта— пионьэр (ӱдыр икшывэ)—14 ийаш.
Эрих — скаут, 15 ийаш/^
Йошкар вуйан Курт— 14 ийаш.
Пээр— 18 ийаш.

(Границэ вэс вэлнысэ олан ик тӱрысӧ урЬмын кудвэчыжэ,.
Изи сат уло. Сат йымалнэ тэнтыл шинча. Тэнтылыштз
Йошкар вуйан Курт дэнэ Пэтр шинчат).

ПЭТР (изишак чыталтэн).
—  А нуно; тыйын ты пашашкэ мыйымат шупшмэтшьщ 

шинчат укэ?
ЙОШ КАР ВУЙАН КУРТ.— Укэ, огыт шинчэ. Мыйэ ты- 

йым рэкомэндоватлаш тӱҥалам.
ПЭТЭР.— Тугэ гынат, тыйым вэт ышкэндычымат пуртэн- 

огытыл.
ЙОШ КАР ВУЙАН КУРТ.— Мэ тачэ дэмонсчрацыштэ* 

мом ыштэн кэртмынам ончыктэна.
ПЭТЭР.—Ит ӧрмалгэ, тыпланэ. А вэт тидэ пэш оҥай— 

кышкылтмэ листовко почэш, кӱжгу, ӧрдышӧ П О Л И Ц ЭЙ СКИ Й - 

влак кузэ оршыла куржталаш тӱҥалыТ гын?.
ЙОШ КАР ВУЙАН К У Р Т — Тачэ ко мэмнан дэкэ почэшна 

пура гын, тудо листовкымат пэлэнжэ кон да. (Ик жаплан шып). 
Ӧрмаш вэлэ: молан нигӧат укэ. Пэтэр, айда урэмышкэ лэктына.

(Кайат. Пӧрт гыч вэс Курт ош вуйан лэктэш. Вава тэҥ- 
гылышкэ шинчэшат, ала мом кӱзӧ дэнэ шуэшташ тӱҥалэш,. 
ышкэжэ эркын пэл йӱк дэнэ мура. Изиш чыталтэн каут вур- 
гэман, фотоапаратым вачэ коч сакэн, Эрих пура.)
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ЭРИХ.—Сай илымашэт,Курт. Тугэ, эрла кэчэ гыч тыйын 
ачатат Баша ышташ тӱҥалэш?

КУРТ.— (Пэш ӧрын).— Тый тидым кушэч кольыч? 
ЭРИК.— Кузэ? Варй тьщэ тидым от шинчэ мо? Тугэ 

улдэ, тыйын ачат эрла Гартманын заводышкыжо кайа.
КУРТ (эшэ ӧрмалгэн).— Чынакак мо? Тэвэ кузэ. Кузэ 

тугэ пурэнжэ кэртын?
ЭРИХ, (шэкланыдэ). Мыйэ ала кузэ тыйын ачат нэргэн ойлэ- 
нам ильэ. Моло огыл, тудын тыршымыж дэн пурэн дыр.

КУРТ.— Эрих, тау лийжэ! Пытартыш жапыштэ пэш удан 
плэна ильэ.

ЭРИХ.—Мый шинчэм. (Ышкэ фотоапаратшым онча). Курт, 
тидэ ӱзгар тыланэт кэлша, укэ?

К У Р Т — Пэш кэлша. Тудын акшат шулдак огыл дыр? 
ЭРИХ.—Да, тидэ пэш сай ӱзгар. Тидым „Лэйка“ маныт. 

Сӱрэтлаш пэш каньылэ— пластинкэ дэч поена лийэш. Тэвэ 
тышкэ ончо (тудлан апаратым пуа)...

Иктаж мом ужат?
КУРТ.—Пырсым ужам.

ЭРИХ—Тэвыс тидым тэмдал... Тыгэ. Пырысэт лэктат (лийат) 
— сӱрэтлышыч.

КУРТ.—Тыгак каньылэ?
ЭРИХ.— А тый кузэ шонышыч?.

КУРТ.—Вот мыйэ тыгай лийшаш ильэ.
Эрих.— (шонапь лийын).— Курт, колышт. Тыйын тачэ тидэ паша 
дэн пижмэт шуэш? Сӱрэтлымэт шуэш? Тэвэ дэмонстрацыштэ. 
А? Мыйэ ыщкэат ыштэм ильэ, но тый, ты пашам оҥайлан 
шотлэт гын, пиж вэлэ. V

КУРТ.— Кунам ыштымэм ок шу: пэшак шуэш...
ЭРИХ.—Курт, тый дэмонстрацэ вӱдэн наҥгайышэ-влакым (во- 
жак»влакым) сӱрэтлэн налат, а?.. Нунылан вара сӱрэтыштым 
(картычкым) пуэт. Мыйэ ыштэнжэ пуэм. Мыйак сурэтлэнам"— 
манын каласэт.

КУРТ? (Курт воштылмо сэмын лийэш). Ужам кэлшышы- 
ла койат. Йӧрыш. Ойлэн шуна. (Тудын дэч апаратым налэш). 
Мыйым тыштэ изиш вучалтэ. Вашкэ пӧртылам. (Ышкэ сэ- 
мынжэ). Пурымыла тучэш. Куржэш.

КУРТ.— Пэш оҥай лэктэ вэт—дэмонстрацым мый ышкэ 
.елфэтлаш тӱҥалам! (Тэҥгылыш эҥэртэн шинчын, шона). Ачам
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пашам муын. Ындэ шӧрат, киндат лийэш. Пэл ий лийэш, сайын 
кочкын ом ул.

(Бэрта шӱлэшт куржын пура. Куртым ужэшат, шогалэш).
БЭРТА.— Кудывэчшэ тидак. Тудо тӧвӧ, шинча дыр. Ой, 

мый ындэ почэш кодынам шонышым. Рвэзыжэ пэш молодэс 
ужат, вучэн шуын вэт. Мо, чынжымак ончаш гын, тудо йал- - 
так йошкар вуйан огылыс... Альэ тудо огыл гын вэлэ? (Курт 
дэк лишэмэш). Пожалыста каласыйан: Курт лӱман рвэзэ тыш- 
тэ ила мо?

КУРТ.-—Курт тидэ— мыйэ.
. БЭРТА.— тыйэ?

КУРТ .-—Мыйэ.
БЭРТА.— А мыланэм адак тыйэ йошкар вуйан улат маньыч.
КУРТ.— Эшэ мом!
БЭРТА.— Тугэжэ йоҥылыш. Ну, нимат огыл. Сай илма- - 

шэт, Курт! (Тудын воктэнжэ шинчэш). Тыйэ мыйым шукэрт- 
сэк палэт? (Курт торэшланынэжат да Бэрта тудым лугыч 
ышта). Умылэт, тачэ пашажэ могай шу-у-уко уло! Тыйэ нам- ' 
дэ улат?

Мэ тышэч вигак дэмонстрацышкэ кайэна. д
КУРТ.—Тыйат вара дэмонстрацышкак кайэт?
БЭРТА. А кайыдэ мо вара, оршашыжат тушто нимат 

укэ. (Йыр ончыштын коҥла йымачынжэ вӱдылкам луктзшат, 
Куртлан шуйа). Тэвыс сӧрымына. Тидым тыйэ пэлэнэт налат. 
Чот шэкланэ: тудым шалаташ тӱҥалмэшкэт нигӧат ынжэ уж —■ 
умылэт? (Куртын тувыр йымакыжэ шӱшкэш). Тэвыс тыгэ.

КУРТ (тудын тыгэ кагаз орам пуаш тӧчьшылан, нигушко 
тарванэн кэртдымэ гай лийын).—Шого, мый ом йшнчэ... Тый 
мйым иавэрнэ... (Тувыр йымалнысэ вӱдылкажым кучылтэш).

БЭРТА.— Курт, аҥырала ыштылат, вэт тыйэ мэмнан дэн 
пырльа лийат. Тушто тыйэ чыла умылэт. Тачэ тыйэ дэмон- 
страцыштэ ышкэ пашат дэнэ мэмнан радамыштэ лийын кэрт- 
шашэтым ончыктэт.

КУРТ (чытэн кэртдэ). Укэ, тыйын ушэт кайаш тӱҥалын 
ужат? Тый мыланэм ик шомак каласашат эрыкым от пу...

БЭРТА (шыдэштын).—Шып лий, Курт. Мый тыйын мом 
каласаш шонымэтым шинчэм. Арамэшлан тидэ. Умыло: мэ 
тыланэт инанэна. Тый—-ышкэнан улат, садлан чыла ӱшанэна! 
Колышт: тый раш шинчэт—Гартман заводышто забастовко...
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КУРТ (тӧршта).—Гартман заводышто забастовко? Тидым 
жушэч кольыч?

. БЭРТА.—Кушэч колынам манат? Курт, тидым кӧ ок
шинчэ.

КУРТ (пэш ӧрын, лӱдынат). Шого, кузэ тугэ?.. Тугэжэ
эрла...

БЭРТА.—Эрла, эрла тушто пэш куго паша лийэдат. 
Стачкэ ыштышэ комитэт пашазэ пикэт-влакым заводышко 
штрэйкбрэхэр-влакым ынышт пурто манын шогалта. А тыгэжэ 
стачкэ лугыч ынжэ лий манын шогалталтэш. Умылэт? Мэат 
тугак йоча-влакым шогалтэна, умылэт? Курт, тый штрэйкбрэ
хэр-влакым ужмэт ок шу? Вэт тыйын ачат пашадымэ—Курт, 
умылэт... Мо тыгай лийыч? (Курт нимомат ок пэлэштэ). 
Орадэ! Чынак, тыгай пашашкэ тый пэрвой кана кайэт, нимат 
огыл, кӱжымат. Курт, прэдатьыл-влаклан мэ отпорым пуэна. 
Тыйат мэмнан дэн пырльа лийат...

КУРТ (нигушко пураш ӧрын).—Кузэ тыгэ? Альэ тыгак...
(Эрих пура).

БЭРТА. Ш-ш-ш... Курт, шыпрак. Ала могай скаут. Шэк- 
ланэнрак, тидэ пэш шучко тушман.

ЭРИХ.—Курт, кайышна.— (Бэртам ужэш). Тышкэ тол-йа, 
(Куртат мийа). Тидэ кӧ тугай?-

КУРТ (лывыжгэн).—Так... Палымэ.
ЭРИХ.—Тудо мэмнан почэш вэл ынжэ кэржалт. Ончо, 

мо тугай лийынат, йалт поҥго гай лывыжгэнат (фотоапаратым 
Куртын шӱшышкыжӧ сака).. Тэвэ тыланэт апарат. Кайышна. 
Тидэ тыйын мо тугай? (Куртым тувыржо гыч кучэнат - р}?за, 
вӱдылка лэктын возэш). Курт, тидэ мо тыгай?

(Курт шыпак, йолжо дэн вӱдылкам тошкал шогалэш! 
Эрих путырна. Курт ту вӱдылкам йолжо дэн Бэрта дэк чу- 
малэш. Вӱдылмӧ рончылтэш, Эрихат листовко улмым пала, 
Бэрта уло кагаз ту^шкам руалта).

ЭРИХ, (шыдын).— Курт, тидэ мо тыгай? Большэвик лис- 
товко-влак (Бэрта дэк кэржалтэш). Ноко тышкэ пуйан.

(Кучэдалмаш. Эрих Бэрта дэч мовала йатыр Бэртан ки- 
дысэ листовкыштым шупшьш налынат шуктэн. Курт изиш 
ӧрын шосымыла лийын. Эртх дэн трук пижын. Тудым муш- 
кындылаш ту'шалын. Листовко-влак воктэкышт шаланэн возы- 
ныт. Ты жапыштэ Йошкар вуйан Куфт дэн Петыр куржын 
■■толыт).



БЭРТА (листовко-влакым пога)—Курт, мыйын погэн пы-> 
тарымэшкэм ту дым кучо.

ЭРИХ (эшэ кок рвэзым ужын, утлаш тӧча).—Тидым 
тэндалан йараш огына кодо.

ПЭТЭР (тудын почэш куржэш).— Чытэ, альэ мый тыла- 
нэт йэшарэм.

(Эрих куржэш, шылэш. Нылытын чыланат листовкым со
дор погаш толашат).

,  ЙОШКАР ВУЙАН КУРТ. (Бэрта дэк лийын).—Тый тидэ 
листовко-влак дэк толынат мо? Мыйэ тыйым час кырымэ 
жапыштэ вучышым. (Мӱндӱрнӧ муро йӱк шокта. Тидэ паша- 
дымэ-влакын дэмонстрацыжэ тӱҥалын).

БЭРТА. Тый мыйым вучэнат?
ЙОШКАР ВУЙАН КУРТ.— Коньэшнэ мыйын лӱмэш 

Курт.
БЭРТА.—Тыйымат Курт маныт? (Шып). Чынак, тый йош

кар вуйан улат., Тугэжэ... (эн пэрвой ик Куртшым ончалэш, 
вара вэсыжым. Нунат ваш-ваш ончат). Тугэжэ...

Г1ЭТЭР (Листовко-влакым погышыжла).—Тугэжэ альэ икты- 
намат кучЭн огытыл гын, мыланна тыжэч шикшалташ кӱлэш.

БЭРТА.—Чын. (Пытартыш листовко-влакым пога. Муро 
йӱк эрэ лишэмэш). Ала кузэ пэш воштылтышын лэктэ вэт. 
Мо адакшым, 'чыланат пырльа кайэна. Рвэзэ-влак, листовкы- 
дам шылтыза. Курт, кайышна.—Тый йошкар вуйан от ул 
гынат, мэмнан улат. (Курт ок пэлзштэ). Кайышна.

КУРТ.—Укэ. (Ышкэжэ пэш ӧрын).—Мыйын ачам эрла 
Гартман дэк паша ышташ кайа... А тушто... тушто стачкэ. 
Мыйым ачам... (Кидшэ дэн рӱзалэш). А тый мыйым пикз- 
тышкэ ӱжат... Мый кузэ пикэтышкэ кайэм? (Савырнэн эркын 
ошкылэш).

БЭРТА.—Курт шого. (тудын почэшыжэ ошкылэш), 
Ачат тэк, а тый? (Курт адакат шып). Курт, мыйын шонымаш- 
тэм тыланэт кызыт мэмнан дэнэ кайыман, да, да... Курт, ка
йышна. Но мэ тачэ тушто кузэ лиймэ нэргэн шонэн шуына. 
ЙОШКАР ВУЙАН КУРТ.—Курт, мэмнан дэн айда. Ну чоска,. 
вэсэларакын. Тый ты скаут обэзйанэт дэн кузэ шогышыч, 
ПЭТЭР.—Курт, айда мэмнан дэн пырльа.

(Тудым кидшэ гыч кучат. Ты жапыштэ куртын ачажэ» 
пура. Ой л ы мы шты м колын шогалэш.)
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БЭРТА.—Мутат укэ, Курт мэмнан дэнэ. (Дэмонстрацэ йалт 
лишэмын). А эрла мэмнан дэн пырльа пикэтыштэ лийат. 

ПЭТЭР.—Тунам вара ачат дэн завод ончыллан Ваш тӱкнэда. 
Вэт тидэ вашлиймаш. Аль^ тый чучыл цай альат шонэн 
от шу; тудо садак мӧҥгэш пӧртылэш вэт. Ноко корным 
пуза-йан. (Урэм вэлышкыла ошкэдат).

АЧАЖЭ.—С т о й  р в э зэ -в л а к ,  ш ы д ы м  ида л ук . (РвЕЗЭ-влакат 
ш огалы т) .  Мом м ый п ӧ р ты л аш  тӱҥ алам , м ы иы н  корнэм* 
ви й аш .

КУРТ.—Ачай.
ПЭТЭР.—Вот тэвэ тидэ, номыр дык номыр.
БЭРТА.—Нимомат ом умыло. Сай илымашэт вара Вэйтэр 

йолташ.
АЧАЖЭ.—Пэш пуро изи йолташ. Мый ужам: тый мыйын 

Куртэм дэкаг шуынат. Кузэ вара пикэтна, йамдэ?
КУРТ (ындэжым йӧршэш ӧрын).—Тый? Пикэтыштэ улат? 

Альэ тыйат..:
АЧАЖЭ (эргыжэ дэч тидым вучыдымыжлан кӧра, кычкырал 

колтэн).—Тый мыйым ала заводышко станок воктэн мийэн, 
шогалэш шонышыч? Тый мыйым, эргым, шакшэ кашак 

дэк ушнэн манын шотлэнатыс?
КУРТ.—Мыла ч эм Эрих каласэн...
АЧАЖЭ.—Сылнын шӱргыж воктэн шындэн от пу ильэ? 
ПЭТЭР.—Тэвыс, пэш сай.
БЭРТА.—Чыла пораткыштэ. Курт мэмнан дэнэ (тудым

шӱдыра). Вэйтэр йолташ! Изиш гына умылтарымаш; тый тыштз
ышкэак титакан улат. Тый Курт дэч эрэ шылтэт.

АЧАЖЭ. (воштылалын).—Вот тэвэ мыланэм выговорат 
лийэ!

БЭРТА.—Мэ дэмонстрацышкэ кайэна. Курт, фотоапара* 
тэт пэлэнэтак вэт!, Тачэ тый мэмнам сӱрэтлэт?
КУРТ (вэсэлан).—Обэзатэльнэ. Тугэ гынат, Эрих ындэ 

ты сӱрэт-влакым ок уж.
БЭРТА.—Мэ ту сӱрэт-влакым пашана дэн ачанан кучэ- 

далмышт нэргэн возымо сэрышна дэн пырльа Совэт пионьэр- 
влаклан колтэна.

(Чыланат урэм вэлӹшкэ кайат. Тушэч дэмонстрацэ рӱж-- 
гымӧ йӱк шэргылтэш. Йошкар Вэддинг нэргэн муро вийэнь 
толкынлд талышна).

В. Студэнэцкийын возыматыже гыч М устави кэлыштарэн кусарэн .
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Мэдвэдэво пэлэ кыдалаш школыш пуршым. Лач канымэ 
жапышт. Клубышто шьиг-шыҥ: газэтым, журналым, тӱрлӧ 
кнагам лудыт. Ик вэрэ вич рвэзэ пӱтырнэн шинчыиытат, 
оламомпэш кычалыт. Кагазым пӱчкэдэн ваш тушкат да мойын.

— Укэ, тыгэ огыл! Вэс сэмын дыр?... Тыгэ ок лэк-ыс!
Тэвэ тыгэ...
Рвэзэ-влак мом лончылэда?—нунын дэк мийэн пэлэш-

■— Тэвэ, „Пионьэр йӱк“-эш задач-влакӹм пэчэтлэн улы- 
тат, задач-влакым палнэна,—ик чолга ӱдыр пэлэштыш.

— Пэш сай. Вара, кузэ, лэктэ эш?— йоды м.
— Лэктэш. Кок задачым палышна. Тэвэ нинэ кок задач 

ок лэк.
:— Могайэ?
— Тэвэ тидэ вич лаштыкым (сӱр. 1) пушкэдэн иктэш 

ушэн ик крэстым лукташ.

Сӱр. № 1.

—: А-а, тэвэ кузэ улмаш!—Анук кагаз ластыкым ушка- 
лэн крэстым лукто. (сӱр. 2).

тышым

1

3

4

Сӱр. № 2.
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— Айдыза ындэ 2-шо №-ан задачым вич лаштык гыч 
ныл углан квадрат ым ыштэна. (сӱр. 8).

Чыланат пижыч. Ик сэмын, вэс сэмын кагаз-влакым 
тушкат.

— Оксина, укэ-э, тэвэ тыгэ,—Зойа кагаз ластыкым туш-- 
кэн опта (сур. 4).

— Зойа, кузэ палшыч?
— Шоналтэн мошташ кӱлэш.
— Айдыза, ындэ 3-шо №-аным кычална.
— Йыван, 3-шо №-ан задачшым луд-йа,
— Иӧра. Лудам: ындэ мландэ пӱчкышым нална. Тидэ 

мландэ вич тор ныл углан пучкышлан шэлалтын, (сӱр. 5). Ти
дым вич тӧр ужашлан огыл, ныл тӧр ужашлан шэлаш точыза.

— Тэвэ кузэ!—Пӧгыр палыш. (сӱр. 6).

Сӱр. № 5. Сӱр. № 6»
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Тыгэракын задач-влакым кычалын палышт. Тэвэ нунын 
?моло задач-влакым палмышт:

4-шэ задач—кумло куд нуль:
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5-шэ задач— кӱвар.

в



М Ы Й Л Т  П Й Л Ы Ш Ы М .
(6-шо №-ан „Пионьэр йӱк“ гыч)

7Палаш:
1. Кумыт гыч нылытым 

Ӱстэл ӱмбакэ кум спичкам пыги
ты за. Нинэ спичкаш вэс  спичкам \ 
ушыдэ ныл спичкам ыштыза. Спич
кам пудырташ огэш лий.

Му МО:

2. Кумыт да кокыт—канда ш 
Устэл ӱмбалнэ кум спичка кййа-9 

Кум спичкашкэ кок спичкам ушы-“ ‘ 
за, лийэш—кандашэ. Кузэ ышташ?

3. Куд оҥго.
Куд оҥгым вийаш корно дэн оп- 

тыза. Кум корныгэ кум онто гыч 
лийжэ.

Тэ шонэда—кум онто ок ситэ. 
Тэ ситарыза. Тэвэ тидэ сӱрэтым он 
чыза. Кузэ кум оҥго дэн тор оп-

■ таш? ф  ф

ф  ф ф

4. Кузэ колым кодаш 
Нинэ цифыр-влакым ончыза: 111

777
999

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

Даша.

ПНЯ

3.

4. 011
ООО
009

11+9—20

(Дашан мумо моло задач-влакшым вэс №-ышто ончыза).
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Адак задач влакын муза:

Вич трактыр вич часыштэ вич гэктар шурным ӱда. М ы - 
ньар трактыр шӱдӧ часыштэ ӱда?

II 5 дифыран-влак 
Вич цифыр-влакым тэвэ тыгэ рат дэн возыза: 5, 5, 5, 5. 5. 

Ындэ нинэ цифыр-влак дэн 100-ым лукса. Кузэ ышташ?
III Вич кокытан—2, 2, 2, 2, 2.

Вич кокытан дэн коло кандашым лукташ лийэш мо?
IV Ик спичка дэн лум.

Тэвэ сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын лу спичкам кок спичка 
коклаш ӱстэмбак оптыза (сӱр. 1).

I. Трактыр.

В ......................

1

/ •
1

1 1
~ \

■ ................ | ■
и л  \

1
В ' !

1
'

а
Сӱ

Я '
•
р. 1.

Ындэ, йӱмял спичка дэн лу спичкам иканаштэ нӧнталза.. 
Кузэ нӧнталман?

V К у ды ж о кукьми. к у д ы ж о  лопка? В исы дэ лалыза.

Отв. рэдактыр А. 3. Рэчкин. 
Литрэдактыр К, Дорьаков. 
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