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ПЭРВОКЛАСНЭ АРМИИ
23 фэвраль— Йошкар Армий кэчэ. 

Тидэ кэчын мэмнан Йошкар Армий 
ышкэнжын вийжым дэмонстрирова- 
йа. 18 ий годсэк пэнтыдэмын тол- 
шо пош кар  Армий тачсэ кэчылан 
тӱньалан эн талэ лийын шога. Граж
дан сар жапыштэ, импэриалист-^влак 
интэрвэнций жапыштэ мэмнан Йош
кар Армий гэройлын кучэдальэ. Со- 
вэт У шэм ваштарэш пуйым пурын 
толшо ош гэньэрал-влаклан— Кол- 
чаклан, Йудэничлан, Дэникинлан да 
моло тӱрлӧ гэнэрал-влакланат 0пэҥ- 
гыдэ отпорым пуэн, мэмнан Йош
кар Армий чыла фронтыштат сэ- 
ныщ. Тудо жапыштэ Йошкар А р

мий киэытсэ гай тэмын, чийэн, куль- 
турло илэн кэртын огыл. Тугэ гы- 
нат, йара кид дэнак тушманын ку- 
ралжым шупшкэдэн налын, гэройлын 
крэдал моштэн. Комунист партий- 
лан ушанымыж дэнак, тыныс илы- 
шыга лэкшаш вэрчак тудо тыршэн 
крэдалын да сэҥэн.

Буржуазна армий дэн таҥаста- 
рымаштэ мэмнан кюшкар Армий эн 
кушыл вэрыштэ. Чын, пэрвокласнэ 
элын армийжат пэрвокласнэ лийман.

Тудлэч поена Йошкар Армийын 
буржуазна армий дэч куго ойырты- 
шыжо уло. Сталин йолташ тыгэ ка
ласэн:
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„Мэмнан Йошкар Арми- 
йын пэрвойсо да туҥ ойырты- 
шыжо тыштэ: тудо утаралтшэ 
пашазэ дэн крэсаньыкын армий
жэ, тудо Октьабр рэвольуцийын, 
тудо пролэтариат диктатурын 
армийжэ...

...Мэмнан Йошкар Армийын 
кокымышо ойыртышышо тэвэ 
тыштэ: тудо, мэмнан армий, мэм
нан элысэ калык кокласэ изак- 
гаольакын армийжэ, тудо пызыр- 
налтшэ калыкын утарышэ ар
мий, мэмнан элысэ калыкын 
эрыкшым, ышкэ вольналыкшым 
аралышэ армий,..

... Пытартышлан, Йошкар 
Армийын кумышо ойыртыптыжо. 
Тудо тэвэ тыштэ: мэмнан Й ош 
кар Армий интэрнационализм 
лумэш, интэрнационализм шо- 
тэш ышталтын."

Социализм чоҥышо, тыныс вэрч 
кучэдалшэ элын армийжэ—Йошкар 
Армий—тидэ еознатьылнэ армий. 
Ком аральшыжым тудо шинча. Сан- 
дэнак тудо вийан.

Йошкар Армийлан вийаьгашыжэ, 
пэнтыдэмашыжэ чыла йбнат уло. 
Йошкар Армийын кидыштыжэ—пэр- 
вокласнэ тэхника.^Сар пашалан ваш- 
кэ тунэмшашлан Йошкар Армийыш- 
тэ национальна формированьэ уло: 
Армэнийыштэ, Грузийыштэ, Тад-

жикстаныштэ, Т уркмэнстаньгштэ\
Татарийыштэ, Карэлийыштэ, Бэло- 
русийыштэ, Украинышта да Азэр- 
байджаныттэ. Нуно национальна 
йылмэ дэнэ тун эм ыт*.

Ожсо кугыжан армий дэч* калык. 
лудэш ильэ, армийым ^тушманлан 
шотла ильэ. А кызыт Йошкар Ар- 
мийым Совэт Ушэмысэ шэмэр Г Ы В &  

огыл, туньамбал шэмэрат пагала.
Кызыт Йошкар Армийыштэ у йэн\. 

у бойэц-влак кушкыт. Льотчик-ста- 
хановэц, танкиет-етахановэц-влакьш 
нигунамат, нигӧат сэҥэн ок кэрт. 
Нуно сар тэхникым кӱлэш сэмьш 
кучылт моштат. Иотпкар Армий Со
вэт границым, ышкэнжын отэчэетвы- 
жым чот арала. Кэч могай еар гычаг 
Йошкар Армий сэҥэн лэктын кэр- 
тэш— тидлан ушан уло. Ындыжым 
Йошкар Армий ончылно ик куго» 
задачэ: п рш аш  сарыштэ вурым ша
гал йоктарэн сэҥаш. Тыгак ой лаг 
танкист-стахановэц-влак^ тыгак ой- 
лат мэмнан талэ льотчик-влак, ты
гак ойла Оборон нарком— Совэт ушэ- 
мын чаилэ маршалжэ—Ворошило® 
йолташ.

Эсэн лийжэ мэмнан иэрвоклаенз» 
Йошкар Армий!

Кужо умыран лийжэ тудын вождъ- 
шо—маршал, йолташ Ворошилов?

Кужо умыран лийжэ мэмнан вождь- 
на—куго маршал Сталин1



ИЗИ ГЭРОЙ
А лэксандр Йандуш

Сар жапыштэ щолдыргышо Ку- 
бово йалым шэм чодра йыр бндалын. 
!Вийын эртытпэ сар тышак кугу кы- 
шам кодэн: мландэ чот пургэдмэ, 
сйатыр оралтэ-влак сумырымб. Шуко 
'Суртым тул йылмэ нулэн эртэн. Ку- 
<бово йал пгӱлыкан, кэҥэж кэчэ ту- 
дым чаманышыла туран онча.

№-ек ола гыч чакнышэ йошкар 
•часть тытаи нгаланыл пытышэ йа- 
.лэш вий погаш шогалын. №-ск ола 
®арч кучэдалын нойышо йошкар ар- 
мэйэд-влак тымык вэрыштэ ласкан 
жанат. Урэмыштэ ик йэҥат кошт- 
тыч ок кой, эсогыл йӱк-йуанат ок 
шокто. Лачак чодра вэлым гынаой- 
ган  кукун муржо пылшыш пура. 
Адак шбрын кайышэ капка мэнтэ 
воктэн кок йошкарармэйэц шинча. 
Иктыжэ кидэшыжэ ала могай кага- 
-зым кучэн, вэсыжэ йолташыжын уп- 
адашкыжэ онча. Кагаз кучышын 
чпинчажэ тулла йула, капшп пэш 
жугу огыл, тугэ гынат, умбач он- 
чалмаштак пэнтыдын койэш. Вэсы- 
:жын капшэ кугуат, изиат огыл, кы- 
далаш ат м ан ат  ок лий. Шинчымыжэ 
годым гын, лу ийаш рвэзэ гай ко
йэш, щогалэш гын, вуйэш шушо 
нбрйэҥ дэн иктак. Тыгай брмаш 
могыржо тудын йолырптыжо улмаш: 
капшэ дэн таҥастармаштэ тудын 
шолжо пэш кужу. Тудын нэргэн 
адочмо йалыштыжэ турлӧ мутат шар- 
лэн: ик вэрэ —ачажэ турньам мые- 
кылэн, тыгэ эргыжэ турньаш савыр- 
нэн майын ойлат: вэс вэрэжэ— ту
дын аважыЕ мушкыр пижмашыжэ 
турньа кычкырэн кайымэ годым ли- 
мын манын, мыскылат. Тыштыжэ

мэмнан сомылна укэ. Йолташыжэ 
тэҥгыл гыч кыньэл шогалын, кагаз- 
шым мландыш шуыш:

— Тыйын ойэт дэн кайаш гын, 
ошо-влак тэвэ тыгэ мэмнам портык- 
тыд налыт,—пурла йолжым йу- 
жышто пбртыктылын тудо ойлаш 
туҥальэ.— Ожно мый войэннэ йэҥ 
омыл ильэ, мый эрэак циркыштэ 
модынам... Тэвэ сандэнак мый фронт 
полосамат циркысэ арэнэ гай он- 
чэм. Циркыштэ эрэак ик номыр-вла- 
как лийыт гын, калыкын ончаш ку- 
мылжо вола. Лачак брилиант ораш 
пэлэдшэ удырым ончэн шинчышэ 
рвэзэ-влак гына цирк гыч куанэн 
лэктыт. Тэвэ мэмнан фронтыштат 
кызыт эрэ ик номыракэртаралт шога, 
тидлан вэрчак...

Тэнтылыштэ шинчышэ киньэл шо- 
гальат, кугу йэҥыш савырныш:

— Чу, тый фронтышто циркысэ 
номыр-влакым ончыкташ туҥалнэт 
мо?—йодо тудо.

Циркачшэ—шэм шинчаж дэн ш у
ты шашла ончальэ, вара кужу йо
лын вачэвакшэ кидым пыштэн мут- 
шым шуйыш:

— Тый ончыч сайын колышт, 
Вара ижэ нэрэтым коклаш шуш... 
Шинчэт, мый мом шонэм: мый сар- 
жьшак циркыш савырнэм. Циркысэ 
номыр дэнак мый №-ск олам ошо- 
влак дэч шупшын налаш пижнэм. 
Ончо, тэвэ мыйын шкэ проэктэмат 
уло...

Орлашыжым эрдэнэ отрьад коман
дир дэн йатыр шургымаш лэктэ. 
Кужу йол дэн йолташыжэ шкэ 
проэктышт дэн командирым йбршэш



йыгыштарэн пытарэныт. Шкэнжым 
эрэак пэҥгыдын 'кучышо команди- 
рынат тачэ нунын шыдыжым луктын 
карты ч.

—  Турлӧ ок кӱл паша дэн мый 
армийым амыртылаш ом пу. Эрла 
мэ №-ек олаш сэрйозно наступлэ- 
ньым ыштынэна, а тэ цирк нэргэн шо
нэн жапым йомдарэда. Тачэ кэчэ 
гыч тыгай ок кӱл пашам йӧршэш 
пытараш приказлэм. Чыла, кайыза 
вэлэ!

Шӱлыкан Роман дэн Осман ву- 
йыштым удралын штаб порт гыч 
урэмыш лэктын шогальыч. Ик жап 
шып. Осман дэн Роман вэлэ огал, 
кавасэ пылат ойганла койэш. Йы- 
рым-йырыеэ тымыкым кужу йол Ос
ман пытарыш:

— Нимо шотат ок лий маньым 
вэт, тугак лийэ. Ы ш кэ почэшэт мы- 
йымат окмакыш луктыктышыч. Тачэ 
кэчэ гыч мыйат тланэт приказлэм: 
мланэм нимо ок кулым ойлаш огыл.

Шэм шинчажым шыратэн Роман 
воштыл колтыш: „Оҥай шокта!— 
мый тланэт приказлэм". Иӧршэш 
артистлык йэҥ улат.

& ^
20 ийуньышто лийшэ наетуплэ- 

ньэ эҥгэк дэч молым нимомат ыш 
пу. Шӱдӧ дэн колышо, йатыр сусыр- 
гышо, плэныш шуко логалм аш .. 
№-ск ола гын, садак ошо кидэш 
кодо. Кумышо каналанат №-ск олам 
налын СЭҤ Ы ДЫ М Э дэн йатыр йошкар
армэйэц шкэ вийыштлан ӱшанымым 
чарнымэ гай лийыч. Циркач Рома- 
нынат ойго умбалан ойго лэктэ. Пы- 
тартыш наступлэньэ годым Рома- 
нын эн лышыл Иванов йолташыжэ 
йӧрлӧ, адак йбратымэ эргыжэ йоммо 
нэргэн ватыж дэч увэрым нальэ. 
Ш кэж гайак шэм шинчан рвэзэ гай 
чумыраш эргыжын сурт кудалтэн 
кайымыжэ Романым кугу шоныма- 
шыш пуртыш. Тудо шыжым луатик

ийыш пура ильэ. Ачажэ тудым йа
тыр туныктэн* эргыжэ циркысэ но
мы рым ат шуко ышта ильэ. Тудын 
лывыргэ могыржым ончэн Роман 
куанэн илэн. Турло» вэлым эргыжэ 
нэргэн шовымэк Романын шинча 
йыржэ вудат нальэ.

Шыргыж лэкшэ КЭҤЭЖ кэчэ орал- 
тэ умбалым шыман волгалтара. Элэк- 
тричэетвэ абажур гай койшо кандэ 
кава сар дэн чытырншнэ мландым 
йыр авырэн. Тар шикшэш локты- 
лалтшэ йужым чодраоэ йуж еэҥэв 
тамлэ упшым пуа. Шыргыж лэкшэ 
кэчат, пундашдымэ кандэ кават, чод- 
расэ тамлэ упшат сарын шучкы- 
лыкшо дэн ойгыш пэрнышэ туньам 
куандарэн огыт кэрт. Иырьш-йыр 
ойгылык, шучкылык, йӧсылык... йош
кар армийын отрьадшэ кумышо ка- 
налан Кубово йалыш чакныш. „Тидэ 
кэчылаштак огао-влак Кубово йа
лыш наступлэньым туҥалыт" манмэ 
свэдэньэ йалым эшэ утларак шулы- 
каҥдыш. Иытартыш жаплан чот 
пэнтыдэ мшэ ош армий ваштарэш 
шогалаш йошкарармийын вийжэ си- 
тышаш огыл.

Эр кэчэ йатыр куш кузэн. Изи* 
лапка пӧртыштӧ омо шинчан коман- 
дир-влак ӱстэл йыр погынэн, йӧсӧ* 
пагыт гыч лэкшаш планым лончы- 
лэн шинчылтыт. Нуно тачэ мом гына 
лончылэн огытыл? Турлб планым 
тэргымэк Волков Ромднын планжьш 
ончаш туҥальыч. Циркач Романьш 
планжэ йыр могай гына ой ыш порт? 
Пытартышлан кужу ӧршан коман
дир мутым нальэ;

— Викшьш манаш гын, Волко- 
вын нланжэ сайын лончылэн ыш
тымэ. Тугэ гынат, №-ск олам сэҥэк 
налаш ушан шагалрак гай тучэга. 
Мутлан манаш, мэмнан цирк— бри
гадэ олаш пура, ошо-влакым шкэ 
йыржэ чумыра, тидэ жапыштэ мэ 
шкэнан вийнам ола лышкэ нами- 
йэна... Тыгэ шотшэ лийэш гын?..
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тт °Пич чодраш пурмэк Иашка корно 

Боктэнсэ кугу кож йьшак канаш 
шинчэ. Тудын мӧҥгыж гыч лэкмы- 
лан кок кэчат эртыш. Тидэ жапыштэ 
тудо шкэ шочмо олаж дэч кумло 
мэҥгым торлыш.

Ачажын колтымо еэрышыжым 
киндэ мэшак гыч луктын кумышо 
кавалан лудо:

Й Ӧ РАТЫ М Э ЭРГЫ М !
Мый шкэнан ола дэч 32 мэҥгэ  

ӧрдыштӧ вэлэ улам . Тэҥгэчэ 
Кубово йалъии толынна. Тыштэ 
иктаж кум-ныл кэчэ шогаш тӱ- 
ҥалына дыр. Йашка, тыа ават- 
лан полшо, пӧрт кӧргӧ пашаш- 
тэ ит ӧрканэ... Ж ап саӓын эрта 
гын, мӧҥгӧ вашкэ мыйэм... 
Иашка умбакшэ лудын ыш шукто. 

Ачажэ нэргэн шоналтэн тудын мо- 
гыржат ырэн кайыш. Иавдар шэм 
шинчажлан ачажэ коймо гайак тучо. 
Куанэн кыньэл шогальэ. Кож уа 
кокла гыч- коряышто шогышо кок 
йэҥым ужын, Иагака щып лий. Сал- 
такшын кужу ӧршыжӧ Иашкан шин- 
чага вигок пэрныш. Вэсыжэ шӱкшӱ 
пӱнчакым чийэн, упшыжат кушкэ- 
далтпытышэ. „ВолковРоман", „Цир
кач" ,,Тудым кучаш^йамдылалташ" 
манмэ ойым колын, Иашка йӧршэш 
ӧрӧ. Шучко ойым колын, Иашка ко~ 
жэрла лоҥга гыч корныш лэктыи, 
Кубово йал вэлыш куржо.

Йалышкэ шушаш годым тудо 
шоҥго кугызам ваш лийэ.

— Кугызай, тидэ Кубово йал мо?
— Тугэ, тугэ, эргым. Тый вара 

могай сомыл- дэн толат?
Укэ, Йашкан чоежо чон олмышто 

огыл. Шоҥго кугызалан вашмутым 
пудэ йалыш куржын нурыш. Пӧрт 
воктэн еалтак-влакым ужын, нунын 
дэк куржын мвйыш:

— Мыйын ачам ужын огыдал?
— Ачатшэ кӧ вара?
Капка гыч лэкшэ салтак изи рвэ-

зым ужын ӧрын шогальэ. Вара куа
нэн тудым ӧндальэ:

~  Иашка! кужэч толын лэктыч?
Йашкан кумылжо тодылто. Ийда- 

лык годсэк ачажым тудо уждэ илэн. 
Куанымыж дэн вичкыж турвыжӧ 
„лып-лып" лийэш, шинча вӱдшат 
шӱргыжым мушкэш.

— Ачий, мый тыйым кычал тол
пам... Ачий, тыйым пушташ шонат,— 
гаортмо лугыч Иашка ойлаш тӧча. 
Умбакыжым тудо чодраштэ мом уж- 
мыжым, колмыжым ачажлан чыла 
ойлыш.

— Йашка, тый тидэ йолташ дэн 
изышлан код, мый ик вэрэ мийэн 
толам,—эргыжым вучкалтэн, Роман 
штаб вэлыш ошкыльо.

Рочанын пттабыш миймыж годым 
отрьад командир шкэтак ильэ. Ро
ман командирлан чэсым пудэ вигок 
ойлаш туҥальэ:

— Паша шучко. Мыйын изи эр
гым тышкэ толын. Тудын мутшо 
гыч мый тидым палэн нальым: мэм
нан Иваницкий командир,—прэда- 
тэлъ, шпион, мэмнан нэргэн ошо- 
влаклан свэдэньым иуэн шога. Цирк 
бригада колтышаш нэргэн ала мо- 
ганьэ отп шпионлан свэдэньым иуэн 
шуктэн...

❖* *
— Вашевысокородие господин гэ

нэрал, тыйын кӱштымэт чыла шуын. 
Кочкаш йамдэ, аракам кондымо. За- 
кускат сита. Сэльодко олмэш воб- 
лым йамдылымэ. Горчицэ...

— Сита, сита, пэш кужын ойлэт,— 
гэнэрал шкэ дэншикшым ойлымо 
лугыч чары га. Дэншик кидшым ко- 
зырьок воктэнжэ ыштэн, уэш 40- 
каш тӱҥальэ:

— Господин гэнэрал, аракам, сэ- 
льодкым, эй сэльодко огыл, воблым, 
горчицым, уйым, киндым кондэм
ВЭ Л Э ...о

— Йорыпт, кондо вэлэ!—гэнэрал 
воштылмо -йорэ пэлэштыш.
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Дэншик кайымэк ӱстэл тӱрыштӧ 
шинчышэ полковник дэншиклан брӧ.

— Господин гэнэрал, тыгай идио- 
тым тый мо ийалан кучэт?

Гэнэрал саҥгасэ пӱжвӱдшым пу- 
нан кидшэ дэн уштыльӧ.

— Ӱмбач ончымаштэ вэлэ тидэ 
идиот гай койэш, а пашаштэ гын, 
тудын дэч сайым нигуштат муын 
от кэрт. Путрак толковый айдэмэ. 
Тудлан мом ышташ куштэт— чыла 
шукта.

Пэл шагат гыч устэмбалнэ чыла 
чэс тэмэ.

— Господин гэнэрал, мыйын ик 
воблым кугольа нумал кайэн, гор- 
чицыш кок кармэ: узак-авак пурэн 
кайэныт, нуным лукшыла горчицэ 
атым пудыртэн колтэнам. Адак...

Дэншик шантысэк воштылын шин- 
чылтшэ гэнэралын шыдыжым лукто.

—  Еолышт, тый орадыланымэтым 
кунам чарнэт? Еунар кана мый тла- 
нэт шуэн ойлаш куштэнам, тугэ 
гынат, пульэмот гайак нӱжат.

— Господин гэнэрал, мый изи 
годым омбач пурэн кайэнам. Тулэч 
вара мый эрэ тыгак ойлэм. Чынак, 
ик кана чот йӱнам да йылмэ тӱьгмӧ 
сэмын лийын ильэ. Тунам вэлэ мый 
пэш шуэн ойлэнам. Адак ӱмаштэ 
ача-авам чот вуреымо годым...

— Молчать!—гэнэрал кычкырал 
колтыш,— мий, эшэ ик путылка йош- 
каргым кондо!

Мэҥгэ гай рыҥ гаогышо дэн- 
шикым ончалын гэнэрал кыньэл шо- 
гальэ:

— Мом шогэт? Молан от кай? Мо, 
йылмэт йомо мо?

— Господин гэнэрал, мыйын йыл
мэ пэлэнэмак... мланэм приказлымэ 
„ молчать “!...

— Йӧра... мий кай!...
Нылымышэ саканьш йумэк гэнэ

рал кыньэл шогальэ. Еугу оратыр 
сэмын кидшым тпаралтэн ойлаш тУ- 
ҥалнэжэ ильэ,—дэншик #пурэн шо-

галмэ дэн шарымэ кид эрдэ воктэк 
волыш.

— Господин гэнэрал, тыйын ужык- 
тымӧ шпионэтым кондэныт, пуртэм
МО?

— Шпионым... Садэ комунистэ- 
тым... йӧрыш, кондо вэлэ! Мый туд
лан ушым пуэм!

Еок салтак пэш шӱкшӱн чийышэ 
йэҥым пуртышт. Ӱстэл покшэлнэ 
шинчышэ-влак тудым нэлшаш гай 
ончал колтышт. Шукшун чий- 
шыжэ ик пырчат лудшыла ок кой. 
Гэнэрал устэл тор гыч лэктын ту 
дын ончыкыжо мийэн шогальэ. Ик 
жап ончэн шогымэк, шукшун чий- 
ШЫН шургыжым СОВЭН КОЛТЫШ:

— Ну сволочь, могай часть гыч 
улмэтым каласэт укэ?! Мый ындэ 
тэҥгэчсэ гай тый дэнэт мутланэн 
шогаш ом туҥал, тачат тэнтэчеэт 
гай шып шогаш тУшалат гын, ты- 
жакак лӱйэм.

Гэнэрал кабур гыч наганым лук- 
тын, комунистын оҥыгакыжо туш- 
калтэн шогальэ.

— Еэч пуш тса- -мый шкэнан часть 
нэргэн садакнымом ом каласэ. Мый 
шкэ илышэм вэрч уло частьын 
илышыжым локтылаш ом туҥал.

— А тый эшэ тыгэ?!—наган вур- 
го дэн оҥгыч тукэн гэнэрал кычкы
рал колтыш.

Полковникат устэл тор гыч лэк
тын шогальэ.

— Господин гэнэрал, чытэ, мэ ту
дын сантажым пиктэна. Вара кала- 
сыдэат каласа.

Ик минут жап гыч дэншик пэҥыж- 
пэҥыж сантасэ кандрам панта дэн 
чымаш тУҥальэ.

— Он!... сволочь тушка...
— Мом шинчылтат, чот путырӧ!
— Тэмдалан... Ой!... садак вуй- 

ланда кунам гынат, шуэш!...
— Пӱтырӧ, чот нутырӧ!
— Господин г э н э р а л ,  т э т л а



ыутыраш пытыш, саҥгасэ кандра 
кӱрлӧ...

Опсам тукалтэн штабысэ дэжур
ный толын пурыш.

— Вашкородь, оласэ комэндант 
дэч запискэ!

Гэнэрал запискым лудын лэктэ. 
Вара салтаклан:

— Мийза, тидэ комунистым кызы- 
так наҥгайэн лӱйза. Адак тидын 
дэн пырльа моло шпион-влакымат 
расходыш колтыза. А тый, дэжур
ный, кызыт кай вэлэ. Шкэ закльу- 
чэнэм мый дэншик дэн тый дэкэт 
изыш варарак колтэм.

Гэнэрал дэн полковник комэндан- 
тын запискыжым уэш лудын лэктыч: 

ГО СП О ДИ Н  Г  ЭН ЭР АД! 
М эмнан олаш ала могай цирк  

бригадэ толын. Мыйын шоны- 
маштэ тидэ шпион к атак. Тэат 
тидын дэн кэлшэда гын, мый 
нуным арэстовайэм вэлэ. Ваш- 
мутым вучэм.
Оласэ комэндант

ИБРАКУМ О В. 
Шинчаш туҥалшэ кэчэ нытартыш 

кана пӧрт кӧргым волгалтарэн, ола 
Умбач шкэ йолжым кораьгдыш. Г э
нэрал дэн полковникат ик ойым 
пэнтыдэмдыгат. Оҥгырым рӱзалты- 
мылан дэншик пурэн шогальэ.

— На, тэвэ мыйын тидэ сэкрэтнэ 
запискам кызытак штабысэ дэжур- 
ныйлан пуэн колто. Тыгэ цирк бри- 
гадым кызытак арэстоватлаш манмэ 
запискэ дэншик кидыш пурыш.

Пэлэ пычкэмшалтын. Гэнэрал дэч 
налмэ запискым налмэк комэндант 
ола тӱрыштӧ шогалшэ цирк бригадэ 
дэк шкэак кайыш. Тудын изи эр- 
гыжат ачажэ почэш тушко нушко. 
Ола турыш лэкмэш комэндант гэнэ- 
ралын запискыжым турлб сэмын 
лончылэн лэктэ.

— Мо чорт, гэнэрал цирк брига- 
дым луддэ олаш пурташ кэлша.

Запискым уэш ончыш. Нимогйй

брмашат укэ. Пэчэтат уло, подпи- 
сат гэнэралынак.

Цирк бригадэ лышкэ мийэн шу- 
шаш годым комэндантын вуйэшыжэ 
тыгай ой пэнтыдэмдалтэ:

— Коч гэнэрал пурташ кэлшэн 
гынат, мый садак ом пурто.

Комэндантын мийэн шогалмыжэ 
годым циркач-влак изи рэпэтицым 
эртарат ильэ. Шэм шинчан циркач 
мландэ валнэ орвала куд йыр пбр- 
тын савырныш. Тудын почэш кужу 
йолан циркач пурла йолжым ор
ды шкб торэн изи артистын вуйыш- 
кыжо пыштыш, ты годым шэм шинча 
кужу йолын вож коклаж гыч куда- 
лын лэктэ. Пытартышлан изи артист 
кок кидшэ умбак шогалын, комэн
дантын эргыж дэк КИДШЭ ДЭН 01ПКЫЛ 
мийэн, кэнэта тбргаталтэн колтэн, 
тудын коч лупшалт возо. Комэндан- 
тын эргыжлан тидэ путрак кэлшыш.

— Ачий, мыйат тачэ циркыьп он
чаш толам.

Комэндант тидэ жапыштэ эргы- 
жын пылшышкыжэ йышт каласыш:

—  Мый ниным олаш ом пурто.
— Ачий,, пурто, пурто, мый он- 

чынэм— ьпортмо йӧрэ изи комэндант 
ачажым йыгыштара. Комэндантын 
вуйыштыжо турлб ой порто. „Пур
таш, альэ пурташ огыл“— манмэ ой 
коктын ваш кучэдальыч.

Тидэ жапыштэ лапаш гай руштшо 
гэнэрал устэл тбрэшак возын, малэн 
колтыш. Полковникат пыкшэ луҥ- 
гэн-лунтэн иачэрышкыжэ малаш 
ошкыльо. Гэнэралын запискыжым 
вэс сэмын пэчэтлыктышэ да гэнэ- 
ралланзяичный кид пыштымэ штамп- 
шэ дэн пэчатьшым тэмдалшэ чойа 
дэншикат сайрак вургэмым чийэн
цирк вэлышкэ ошкыльо.

•1:^ *
№-ск олаштэ сар туьгалмэ дэч он

чыч гына пэш кугу кэҥэжысэ цир- 
кьш ыштэныт ильэ. Тышкэ ала мо
нар тӱжэм йэҥ пура. Оласэ чыла
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войэннэ-злакат тачэ цирк ончаш по- 
гынэныт. Вэт, нуно пэш шукэртсвк 
циркым уждэ вур фронтышто кучэ- 
далыныт. Тачэ нуно сылнэ касьш 
куанэн эртарат. Цирк тӱҥалмымву- 
чэн шинчышэ войэнный-влак му- 
рышт дэн цирк кӧргым шэлгыларат.

Арэнэ пэтырымэ занавэс почылто. 
Номэр ночэш номэр йогат вэлэ.

Шэм артист ала могай йашлыкым 
арэнэ покгаэк пуртыш.

— Господа-влак, мый тланда эн 
интэрэснэ номырым ончыктэм. Шэм 
шинчан мутшым сово кырмаш лэ- 
вэдэ.

Шэм шинча йатльткын и к мучаш 
вэкыжэ чумалтэн возо. Вэс мучаш 
оҥажым кужу йол кучэн возо.

— Поч, вэлэ!
Кужу йол оҥам почо, тидэ жа- 

пыштак шэм шинча шовычым нӧл- 
талын „Максим'* пульэмотым офи- 
цэр тушка вэлыш чымалтарыш.,,Тра
та- та йукӧ циркым гаэргылтарыш. 
Куанэн шинчышэ калык шолшо пу- 
чымышыга савырныш...

Ик жап эртымэк Кубово йалысэ 
йошкар отрьад ола тУрысӧ охраным 
пытарэн, олаш сэҥэн пурыш.

1931 ий, Витэбек Ола.

БГТО значоклан нормь?м п уза



ИОШКАРГЭ ДЭН ОШО1
Комбатын2 катгашыжэ почэш ком- 

рот Губанков Кустиковым сэкрэтыш 
шогалтэн. Кустиковшо Птичь эҥэр 
воктэнак, кӱ ора шэнтэлнэ кийа.

Птичь эҥэр кугу огыл. Кэҥэжым 
гын, йоча-влак тун гоч мӧнтэш-он- 
чыш ийын вончылыт. Тугэ гынат, 
кизыт тудын гоч вончаш ок лий. 
Шылтэн шындымэ тушман пульэ- 
мот вик тототлаш туҥалэш. Ты сэ
ры штыжат, туштыжат ик йэҥат ок 
гкой. Тушман-влак иктыш т вэеыш- 
тым огыт уж—пуйто шылмыла мо- 
Дыт.

Иошкаргэ-влакын аралалтмэ пур- 
ла сэрышт корэмла ора. Эртак ку- 
рыкла. Тура сэр ӱмбач Птичь эҥэ- 
рын вэс сэрышкыжэ пэш раш ко- 
йэш, да адак цэлитлашат пэш сай: 
эҥэр дэк альэ кӱварыш иктажэ то
лын ончыжан, кузэ куржмыжымат 
вара ок шиж.

Тушман-влаксэр—купан, лоп сэр. 
Тышан вутуа пэш чот кушкын шо- 
галын, садлан вӱтуа коклаштэ полк
лан пӱтыньэк шылын кийаш ли- 
йэш. Вӱтуа шэҥгэлнэ—олык. Олык 
покшэлнэ шоҥго, пэш шоҥго, ту- 
мыла койын, чучкыдӧ укшэран ала 
могай кугу пушэҥгэ шога.

Эҥэр дэч олыкдэнимньэшкэкуда- 
лэш ма, кугу пушэҥгэ йьшалан ку- 
рыштал нойышо иктаж посыльный 
каналташ шогалэщ ма,—йошкаргэ- 
влак тидым чыла ужыт, чыла шо- 
тыш налыт. А тэвэ нэр йымалныш- 
так— вӱтуа коклаштэ мо ышталтэш—  
огыт шинчэ. Уала коклаш кӧ ш ы

лын шинчын? Мыньар йэҥ? Мыньар 
пульэмот?

Палаш йӧсб.
Тушман-влак могыр сэрыгатэ ни- 

могай тарванылмаш, йӱк-йӱанат укэ. 
Но Кустиков дэн йыгырэ кийшэ 
Винт3, йужым чарныдэ упшынчэш 
да эрэ колыштэш. Винт куш онча, 
Кустиковат тушкак онча.

Иктаж лу минут ончыч Кустиков 
эҥэрыштэ пушым ужо. Пуш эрэ сэр 
дэк лишэмэш. Тушто крэсаньык дэн 
йоча шинчат. Адак пушын пундаш- 
тыжэ ала кӧ тарванылэш, а мэшак 
йымач пычал мучаш койэш. Кусти
ков садэ пушыш лӱлкалаш тӱҥальэ. 
Тушман-влак могыр сэр гычат шэ- 
лышташ тӱҥальыч. Пуш кӧн улмаш?

Кустиков дэч тораштэ огыл, курык 
лапыштэ, комбат дэн политрук шо- 
гат. Комбатшэ кидшэр кырымым 
колыштмо сэмын, кидэшыжэ шага- 
тым кучэн шогалын. Тэвэ минут гыч 
минуты ш тушманын наступльэньы- 
жэ тӱҥалшаш. Полыш жапыштыжэ 
толын шуэш гын, укэ гын?

Винт кэнэта ончык тарваналтыш. 
Можо тудым тарватыш? Нимат ок 
кой.

—  Винт йоҥылыш лийын.
Винт ту гак толаша. Почшым пӱ- 

тыркала, йыҥыса, Кустиковым шокщ 
гычшат нурлын шупшыльо.

Мо томаша? Эҥэрыштэ шып. Вӱ- 
туат ок лӱшкалт. Олыкыштат ни- 
гэат ок кой. Шоҥго пушэҥгэ гына 
шып нэрэн шога...

Садэ пушэҥгыштэ ала мо ошын ко
йын кодо. Кайык?Укэ, ала мо тугай, 
йошкаргэ. Адакат ошо, Кок кана по- 
чэла йошкаргэ...

3 Ний лӱм

1 Митрофановын „Батальон отрезан" лӱман йоча 
кнага гыч ик ужаш. Ты кнага марлашкэ кусарал- 
тын. Маргиз пэчэтлэн лукташ йамдыла.

2 Батальон командирым кӱчыкын „комбат" ма-
«ыт.
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—  Батальон командир йолташ!— 
Кустиков эркын улыкб кычкыральэ:— 
тушман, пушэҥгэ гыч флаг дэн 
сигналым пуа.

Комбат мушкыр дэн нупткын Кус
тиков дэкэ мийыш. А пугаэнтэ гыч 
морзэ азбук дэн сигналым пуэн 
шогат.

Ты азбукышто буква-влак точко 
дэн да корэш дэнэ ончыкталтыт. 
Ик точко—Е, кок точко — И, ик 
корэш — 'Г, корэш дэн точко — В, 
чыла букват тыгак ончыкталтыт. 
Морзэн азбукшо тэлэграфлан лукмо, 
ты азбук дэн кужу жап годым точко 
дэн корэшым гына пэрэдаватлаш ли
йын. Ындэ буквам ышкэ пэчэтлэн 
кэртшэ тэлэграф апаратым шояэн 
лукмо. Морзэн азбукшым гын моло 
вэрэ кучылташ туҥалыныт.

Шинча ужын налашлан сигналым 
пуэн шогаш тудын дэн пэшканьылэ. 
Корэшлан кок кидым гына кӱшкӧ 
нблтал шогалман. А точкылан — ик 
кидым. Адак точко дэн корэшым 
поена тӱс дэнат ончыкташ сайрак. 
Армийыштэ тыгак ыштат: Мор-
зан азбукшо дэн 1,5 киломэтрыш 
шумэшкэ мутланат. Йошкар флаг 
корэшым, нарынчэ флаг — точкьш он- 
чыктат.

— Молан нуно флаг дэн тола- 
шат?—комбат йышт пэлэштыш,— 
самокатчикым1 вэлэ колташыс.

йош кар флаг адакат лыйгалтэ. 
Варажым тудо йомын кайыш, пу- 
ШЭҤГЫШТЭ нимат укэ манын вэлэ 
шонэт.

— Флагыштьш пэш вараш кодын 
ужна, — комбат шулыкын пэлэш
тыш:—вуно сигналым пуэн шук- 
тышт, а мэ нимат руалтэн ыжна 
шукто.

Душэнтэ воктэч кавалэрист ку- 
дал эртыш. Тудо умбакэ шуат, ада
кат ошо дэн йошкар флаг койын 
кодыч.

1 Вэлосипэд дэн коштшым тугэ маныт.

Ӧрмаш. Сигнал пушо, кавалэрист- 
лан шкэнжымынэж палдыртэ улмаш.

— Ончыза! Ончыза!— улычыя по
литрук кычкыральэ.— „ Я “ буква.

Пушэнтыштэ ош, йошкар флагым,, 
вара адакат ошым, адакат йошкар- 
гым ончыктышт. Морзэн азбукшо* 
дэн садэ ончыктымо тэвэ мом пал- 
дырта:

— Я буква
Изиш лиймэк флаг - влак адакат 

лойгалтагн туҥальыч:

— Ж, — маньэ политрук.

— И, — пэлэштыш Комбат.

— Л, ■— Кустиков лудо.

— К.

— А.
— Жилка?
Сигнал пушэт тэвэ молан кава

лэрист дэч шылын улмаш. Тушма- 
нын вуйжо гоч шкэнан лазутчик2—  
Жилка сигналым пуа.

— Сигналэдым мэ палышна ма
нын, тудлан шижтараш кӱлэш. Н о 
кузэ шижтарашыжэ? Флагат нэлэн- 
на укэ.

Комбат Кустиковын вуйжо гыч кар- 
тузшым налын воштыр вуйыш пы- 
Ж Ы К Т Ы Ш , БЭС воштыр вуйыш— 1ЦКЭН- 
жыным. Вара кок воштыргэ куш 
нӧлтэн кучыш.

Тушман-влак шогымо сэр вэл гыч 
иканаштэ ала мыньарын луймӧ йук 
шэргылт кайыш—тушман огэш нэрэ. 
Тугэ гынат, пушэнтыштэ картузым 
ужын шуктыгат. Ош флаг йошкарго 
дэн ырэсла лийыч.

— Умылышым,—Жилка увэрта- 
рыш.

Вара адак сигналым пуаш туҥа- 
льэ: „Кокымшо батальон Птичь эҥэр

2 Чойан эскэрэн коштшо.
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еэлыш наступатла, эҥэрым вончыза, 
шкэндан дан пырльа ушныза“.

— Почкэна!—улычын политрук 
кычкыральэ.

—  А ондалэн пуртэн, авырэн на- 
,лыт гын?—кӱшычын комбат пэлэш
тыш.

— Кузэ вара Жилка фамильыжэ? 
Еужэч тудым тушман палэн?

Умбалнэ почэ-почэ пычал йук шэр- 
гылт кайыш. Лултмаш утларак да 
утларак талышнаш туҥальэ.

— Ындэ ӧршаш укэ,—маньэ ком
бат, шкэжэ политрук дэкэ нушкын 
волыш.—Тидэ мэмнан - влак сэҥэн 
толыт. Птичьэҥэрымвончэна.

А. Малинин кусарэн.

ЛУМ КУЧЫМАШТЭ
и. с.

Эр кэчэ волгыдо дэн йылгыжшэ 
.лум шинчам йымыктара. Мурйа вуй- 
ла  гыч лэкшэ гаикШ-влак мэнтэ 
шогалтымыла тура кузат. Пушэнтэ- 
влак огыт тайнышт, шынак шогат. 
Кэчэ пэш йуштб огыл, окна-влакат 
•изишак гына кылмэныт. Ошкыл 
жаймэ годым иол йымалнат ок кы- 
чыртатэ.

Тачэ тунэмшэ-влакын каныш кэ- 
чышт. Тугэ гынат чыланат шко
лыш кайат. Сумка олмэш ашык гай 
пидын кок тойаш пижыктыман олым 
оутыркам нумалыныт.

Лу шагат жап шуо. Изи онтыр 
йонтыртатыш. Тунэмшэ влак школ 
кудовэчыш лэктын строитлалт шо
гальыч. Кажнышт олым путыркам 
нумалын. Иужыжо коктытым да 
монь. Ончылно Иапык дэн Водик 
йошкар плакым нблтэн кучэныт.

—  Равньа-ась! — Пайбэрдинын 
йукшб шэргылтэ.—Смир-рно!

Тунэмшэ-влак „рыҥ“ гына вий- 
нэн шогальыч. А Пайбэрдин умба- 
кыжэ пурлаш савырнаш да ошкы- 
лаш командым пуа. Ныл шудб кум
ло кандаш йол иканаштэ нблталал- 
дын ончык ошкылаш туҥалэш. Ты- 
жапыштак йол умбалнэ пионьэр 
муро Йонта ш туҥальэ.

И пат.

Иэҥ-влак брыныт вэлэ: „Тачэ
адак могай пайрэмым эртарат? Олым 
путыртыш-влакшым молан нумалы
ныт? “—маныт.

Тунэмшэ-влак кэвыт могырыш 
савырнэн, „Ушнымаш“ колхозы н 
урэмжэ мучко кузэн, пасушкак ка- 
йышт.

* **
„Ушнымаш" колхозын озым па- 

сужо ош тушак дэн лэвэд пышты- 
мыла койэш. Чара взрыштэ йудйы- 
мал вэлым „выжгэ" мардэж пуальэ. 
Мландэ воктэн шикшла койын мун- 
чалтыш. Ошкыл каймэ корно-вок- 
тэн шогышо тьэльэфон мэнтэ-вла- 
кат „гу-у-у“ шоктэн мугыраш тӱ- 
ҥальыч. Мардэж нблталтэ.

Корн ын пурла могырыштыжо ту
нэмшэ-влак лум кучышым шогал- 
тылыт.

— Иыван, ончо, ончо, лум шин- 
чашат туҥальэ!— Таньыла маньэ.

— Мыйынат шинчэш! — Иапык 
манэш.

— Ик тылчэ гыч кусарэн шо- 
галташ адакат толына,— умбалны- 
рак Иогорын йукшб шокта.

— Толына, толына!—маныт мо- 
ло-влакат.
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ВАЙСА
Смирнов М. Т.

Вайса школ гыч тунэм толынат, 
вӱр гай йошкар чийа дэн нлакатым 
сэра. Чийажэ оҥышто улшо йошкар 
галстукшо гайак койэш. Ачажэ пӧ- 
кӧныш шинчын „Марий комун“ га- 
зэтым лудэш.

Вайсан пӧрт кӧргыжӧ ару. Ок- 
наштэ чарта , пэлэдышан ужар сат- 
влак. Пӧлэм вэл пырдыж воктэнсэ 
устэмбалнэ кнага-влак, сэрышаш уз- 
гар-влак кийат. Туштак, пырдыж 
воктэн, турлӧ тусан открыткэ кок- 
лаштэ, школ пакчаштэ паша ыга- 
тымыштым снимайымэ партрэт кэча. 
Пырдыж ошо, ару. Ожнысо йумо 
лукышто Лэнин дэн Сталин патрэт 
шинчат. Воктэнжэ числэник-фэвра- 
льын 22-шо кэчыжым ончыкта.

Вайсан ачажэ—Микал, шукэрсэк 
колхозыш пурэн, кызыт улан илат. 
Аважэ угакал фэрмыштэ пашам ыш- 
та,— Вайса гайак шкэ пашаштыжэ 
ударницэ. Вайса 4-шэ класыштэ эн 
ончыл ударниклан шотлалтэш.

Сэрымыжым чарнышат, вуйжым но- 
талын Вайса йодо:

— Ачай, эрла Йошкар армий кэ- 
чэ. Мэ пайрэмьщ ыштэна, тыйат 
школыш мийэт вэт?..

— Ӱжат гын, мийаш вэрэштэш, 
эргым...— маньэ ачажэ.

— Пбтырым граждан сарыштэ ку- 
чэдалмэ нэргэн ойлаш ужына... Ачай, 
тыйат мийэт, сарыштэ кучэдал- 
мэтым ойлэн пуэт?

— Мийаш... ойлаш йӧсӧ огыл.
—  Тыйат, ачай чот кучэдалынат?
—  Кучэдалдэ мо, кидэмат еусыр- 

тэныт.
ч — Ко?...—Вайса киньэл шогальэ. 
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— Ошо-влак,— ачажат маньэ.
— Кузэ^ ойлэн ну?., колыштмэм 

туэш !
Вайсан ачажэ кузэ лиймым кучы- 

кын каласкалэн лэктэ.
— Ачай, мыйат йошкарармэйэц, 

лийнэм,— Вайса куанэн кычкыральэ.
— Кушкат да лий...—вэлэ маньш 

шуктыш ачажэ, тидэ жапыштэ омса 
почылто, луҥгэдылын Иӓпык пӧр- 
тыш пурыш. Тунамак Вайса дэн 
ача^э палышт—Йапык йушӧ.

Ианы к— Вайсамытын пошкудыгат^ 
колхозышто коньухлан пашам ышта.

— Мом вара кутыркалэда?—Иа- 
пык луҥгэдылын йода. Ы шкэ покэ- 
ныш „лоч“ волэн шинчэ.4

— Сарыштэ кучэдалмэ нэргэн ку- 
тырэна,— Микал ваш-мутым пуыш.

— М... ым... Сар... Мыйат са
рыштэ коштым—Иапыкын вуйжо ку
мык кэчалтэ, кидшэ нӧкӧн гыч му- 
чыштытт, нэраш т |ҥальэ.

Кэҥэжым машин дэн имньэ Й а
пык кидэш локтылалтын. Тидын нэр
гэн Микал сайын йоды ш т а т  пижэ:

— Турэдмэ машиным олмыкташ 
пуэныт ыльэ, кондэныт мо?

— Тый, Микал радо, тугайым ит 
кутыркалэ... Сарыштэ ^коштмэт нэр
гэн падав налнэм...— Йапык какар- 
гышэ турвыжьш чумыртэн шувальэ.

Тидым ужын, Вайса викак кыч
кыральэ:

— Молан куварбак шувэдэт!? От 
уж мо—тэвак шувэдымэ атыс?..

— Пэш ару лийынат ындэ...—Йа
пык воштылалын шулалтыш.

Пычкэмышалташ туша ль э. Вайсаш



ачажэ тулым чӱктыш, тунамак ой
лаш туҥалъэ:

— Кучэдалалтын... Ик кана йӧр- 
шын лавра коклаштэ кучэдалеа.

Иапык вуйжым „рыҥ“ ыштэн ко- 
лышташ туҥаяьэ. Бансат устэл кок- 
лаш пурэн пшвчэ.

— Ӧш бавдым бэлорус чодраштэ 
поктылына ильэ,— туҥал! э Микал,— 
бандьш йбршыншалаташ приказ ильэ. 
Тидэ баидэкалыкым грабитлян илэн, 
йалым йӱлалтэн, совэт паша йэҥ- 
влакым нуштэдэн. Бандым Балах - 
Балахович вуйлатэн. .

Молан гынат, „Балах-Бадахович“ 
мутым колын, йапык ӧрӧ, пшнчӓм 
каралтыш, сайынак колыштапз тӱ- 
ҥальэ.

— ... й к  кана, чодраштэ,— шуйа 
Микал,—развэдкэ дэн кайэна. Лу 
йошкарарм&йэц улына... да ик им- 
ньына уло. Чодра мучаптдьшыла чӱ- 
чэш, кайаш шыгыр. й ы р  он-чыл- 
тына—нимогай илыгаат, йэҥат ок 
кой. Кэнэта чодра гауэмэ, иушэнтэ 
кокла гыч йал койо. Куанэн, писын 
кайаш тӱҥальна, лапыш волышна. 
Иал вэлым ала могай. йӱк шоктыпт, 
вара шыпланыш; тугудэштак лульэ- 
мот йӱк шокташ туҥальэ. Шогална— 
ончэна: йзл мучаштэ бандит-влак! 
Мэ чыланат вӱдан, пулвуй йоткэ 
шушо лавран купыш лап вочна. Ик 
йогакарармэйцым отрӓдыш кудалык- 
тышна. Вуй мучаштына пульа-влак. 

* „дзи I г, да дзи ҥ “ ш ӱ ш ка ш тӱ ҥал ь ы ч. 
Пульэмот-влак мэмнан вуй мучаш- 
тына уа-влакым тӱрэдыт, лач мэм
нан ӱмоак гына -ала кузэ огыт ло- 
гал... Кийэна лавраштэ, вуйымат но
та лаш лӱдына. Ик жан гыч пульэ- 
мот чарныш, бандит-влак куржталаш 
туҥальыч. Мэ шижна: нунын пат- 
ронышт пытэн.

— Вара?— Иапык йодо.
— „Вара". Бара отрӓд толын шу- 

ат, нӓступайаш тӱҥальна. „Ты“ ман- 
мэш йалым авырышна. Но, плэныш

чыла налын ыжна кэрт—курж ут- 
лышт. Иочэшышт кайышнат, вэс йа- 
лыш шуна. Тидэ йалыштэ эшэ бан
де отрӓд кугун улмаш. Нуио йам- 
дылалтыныт, мэмнам гына вучат. 
Мэ йалым авыраш кэлшыгана. Тидэ 
бой кугу лийэ, шуко йолташна-влак 
тышак колышт. Но бандэ отрӓдым 
чыла манмэ гайак авырышна. Б а 
ла х-Балахович гына ала кунар бан- 
дитышт дэн утлэн куржын...

Омсам пурэн, Миша Вайса дэк 
мийэн ала мом йышт каласыш. Вай- 
сажэ:

— Шого, альэ колыштына,— ма
ньэ. Шагатым ончалын колышташ 
тӱҥальыч.

— Хэ-э, хэ э...— Напык кэкэтлэн 
нальэ, Микалым ончалын Гтодо:— 
Пытыш?

Пытэнжак огыл да, молыжо 
мо,—маиьэ Микал.

— Да...— тӱҥальэ й апы к.—Тэ ту
нам сэҥышда. Но... Микал, тпэкланэ... 
Мый тылат ойлэн нуэм. Иэҥлан ит 
ойлышт. Иылмэдым кучо.

Микал колышташ тӱҥальэ. Иапык 
Вайба дэн Мишам ончалын „Нинэ 
вэт нимом огыт шиж“ — шоиалтэн, 
мутшым шуйыш:

— Тэ вэт ту нам мэмнан бандым 
почкышда.. Мый тунам Балах-Ба- 
лахович дэн пырльа куржын утлыш- 
на... Вот кузэ лийын кэртыы: пош- 
кудо дэн пошкудо ваш кучэдалмаш... 
От-то-то...

Вайса мушкындыжым чумьтртэн 
киньэлат шогальэ, но тунамак ача
жэ шып шин чаш кулэш манмыла 
шинчажым пУалтыш.

— Мый тунам лач Балах-Бала- 
хович нэлэн коштам ильэ, ну сай илаш 
ильэ. Налэт, Микал, тудо могай раз- 
бойньык!.. Во! . от-то-то!..

— Могай?— Микал шып йодо.
—- Вот могай: как плэный— так 

смерть! Во!.. Монар калыкын ногым 
толэн, йалым йулалтэн, комунист-
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влакым пуштэдэн... Во! Йалыш пу- 
рэна гын 12 шагат жапыштэ кэч 
мом ыгатэ. Ну вара бандит - влак 
йалым йӧршын толат, совэт паша- 
йэҥ-влак мойын лийыт гын, шом- 
пыл дэн кушкэдыт. йэврэйым гын 
йбршын кырэн, орландарэн пыга- 
рат...—чарналта, адак Ми кал лан ой
ла.— Сай огыл/ йэҥлан ит каласэ. 
Да, эртышэ жап-влак вэт...

— Микал йӱкымат ок ну, сайын 
гына колыштэш, Иапык эрэ у-ым 
да у-ым шарналтэн ойла:

— Мый ик кана иктым иочкэм 
ильэ... Эй... Мый огыл, вэсэ почка 
улмаш... Иэврэй-влак погыныгат, 
йук лукдэ мэмнам руалтышт. Мы
йым дажэ нӧрӧпыш унчыли вуйла 
колтышт... Нӧрӧпыштыжӧ вӱд!..

Миша дэн Вайсат воштылдэ 
ышт чытэ.

— Мэмнан-влак шижычат мыйым 
луктыч. Уло йалым... во!., йӱлал- 
тышна! Варажым йошкаргэ-влак плэ- 
ныш нальыч... Изи хутырэш авы- 
ралтым...

.Иапык мутшым коитартынь, шкэ 
тбрланэн гына шичнэжэ ильэ, кэ
нэта Микал киньэльат, кыньэр вуй 
мартэ тувыржым коргалтэя Иапы- 
кым оҥ гычшо руалтэн кучыш, Вай
са дэн Мишалан кычкыральэ:

— Мийза, йалсовэт вуйлатышым 
ужын кондыза!..

Вайса дэн Миша лэктын куржыч. 
А. Иапык шинчажым карыш.

— Вэрэштыч, ош курныж?! А... 
Иалым пулалташ!.. Калыкым толаш!.. 
Пуштэдаш!..

Иапык Микалым мушкындынэжат 
ильэ, Микал руалтыш, Иапыкын 
кидшым гаэнтакшэ колтэн, кормыш- 
тыш. Иапык нимом палыдэ урлага 
толаша, ойлаш тбчылэш:

— Мый... мый... Микал!.. Мо эр- 
тэн гын, эртэн...

Йапыкын могай улмыжьш йалыш- 
тэ тидэ кэчынак палэн шуктышт. 
Тудын моло турлб осал пашажат 
шуко лийэдэн улмаш. Колхозым 
онталэн илэн.

❖
Вайса—талэ рвэзэ. Тудо пашан 

могайжым вашкэ умла. Ты кастэнак 
митинг почмо ильэ. Митингыштэ 
Вайсат мутым нальэ. Тудо Йапы
кын илышыжым раш кадасэн пуыш. 
Тидэ мартэ йалыштэ 6 озанлык 
колхозыш пурэн огыл ильэ. Вайсан 
ойлымо почэш Микита кугызат ].1ш 
чытэ, шыдэшкэн кичкыральэ:

— Ыы-й, тугайлан мыйын вӱрэм 
укэ!.. Сар годым мэмнан йалыштат 
ныл суртым йулалтышт. Вайса,— 
маньэ тудо,—Вайса, возо мыйымат 
колхозыш, возо!..

Помар ПКШ-ыштэ 
тунэмш э отличник- 

влак



ЙОЧА НОВОСТЬ 

А. А йзэнворт
Марий йоча литэратурышто мэмнан область нэргэн 

кнага шагал, укэат манаш лийэш. А вэт мэмнан областьна 
кугу. Мэ областьнам путырак шагал шннчэна. Тэвэ шукэртэ 
огыл мэмнан облаотьыштэ вӱдумдыр (бобр), шэргакан йан- 
лыкым муын улыт. Кызыт тушто кугыжаныш питомник 
ыштымэ. Тэвэ мэмнан обласьыштэ мо улмаш. А мэ туды м 
шинчэн огынаул.

„Вич полмэзэ" повэсть дчн марий элнам тунэмаш. 
тудын чыла пойанлыкшым палаш йоча-влакым тараташ 
тӱҥалтышым ыштэм манын возэнам. АВТЫР.

I. Какшан сэрыштэ
Шокшо кэргэж кэчэ кандэ кава 

гыч чаманыдэ пэлта. Из и мардэжат 
ок пуал. ,Пушэнтэ-влак лышташым 
тарватыдэ ала мом вучышыла шо- 
гат. Олыкышто шудо шырчык-влак 
кӱсэн шагатла, чарныдэ ышкэ ик 
сэман мурым кужу йолышт дэнэ 
шоктат. Какшан вӱд лэвыктымэ 
вулно гай кэчыштэ йылгыж шинча. 
Агур поктпэлнэ ышкэ шиа тупышт 
дэн йылгыжын мыльэ влак тӧргп- 
тылыт. Мӱндӱрнӧ ола чарныдэ иук- 
лана: автомобиль еирэнэ, мостовой 
ӱмбач орава-влакын кӱдыртэн кай- 
мэ—чыла, сур нурак дэн нквэрэш 
ола Умбалвэ ииын коштэш. Кэчы- 
валым олащтэ нэлэ. Бурак, Шокшо.

А тыштэ, Какшан сэрыштэ, уло 
шодэт дэн ласкан шӱлаш пэшак 
сай! Мӱй пушан олык гыч каймэ ок 
шу. Сай кэҥэжым олыкышто!

Какшан сэрыштэ шокшо кэчыштэ 
той тӱсан капышт дэн йылгыжын 
вич рвэвэ-влак кнйат.

— Иокрок, йолташ-влак! — кужу 
капан, кыльаш уаан рвэзэ  ̂ шудо 
пырчым пурын пэлэштыш.—Какша- 
нын чыла луклажэ, агурлажэ пуш 
дэн коштын пытарымэ. Могай кол 
уло шннчэна. Сосновыйыш альэ 
Дубовыйыга канаш адак нимо ошай 
укэ. Тушто ик пивной кылэнча пу- 
дыргым да консэрв атын рудаҥшэ 
калайжым вэлэ муат. Тушто йӱшб 
сӧрма-влаклан вэлэ райла чӱчэш.
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Иуын возытат тэк: „Эх, прпрода! 
Ах, красота! “— манын урмыж кийат. 
Укэ, иктаж мо у кулэш! иктаж  мом 
уждымым ужаш, колдымым колаш! 
Тэвэ мый тэҥгэчэ Арсэыьйэвын 
.По Уссурийскому краю“ кнагам 
лудым. Тэ лудын улыда?

—  Укэ,— йолташыж-влак пэлэш- 
тышт.

— Э-э! Могай тэ ниоьнэр улыда! 
Тыгай кнагам лудын огыдаул. Вот 
тидэ кнага гын, кнага!—Иура кы- 
ньэл шинчын т а р а  тнинчаж дэн 
йылгыжын кычкыральэ.—Мом тидэ 
Арсэньйэв ужын огыл: маскат, ни- 
рэт, тигырэт, пучэт. Тылызэ дэн 
тайгаштэ коштын. Шотлэн пытары- 
дымын курыклам эртэн...-

—  Тудо вэт Дальный Востокьпп- 
то,— манын шэм писэ шинчан, ку- 
чык пэҥгыдэ капан Ваньу шуйнал- 
тэн пэлэштыш.—Тушто тайга, туш
то граница, тушто чыла уло. Мы
йын изам пограничный отрьадыгатэ. 
Писмам шукэртэ огыл колтэн. Ват 
илыш!.. А тыштэ мо? Ны курыкэт, 
ны шот дэн йанлыкэт? Кугу вӱдым

ужньтуын, Йулыш кайаш кулэш»
— Йокрок илыш— Ваньу воктэн 

кийшэ Саньу пэлэштыш.--Тунэмаш 
тӱҥалмэ йо.ктэ эша тылызат пэлэ 
уло. Экскурсийым тэнэй школ ор- 
ганизатлэн огыл. Пионьэр клубыш- 
то эртак пташкэ дэн шахмат гына 
вэлэ. Тыгай кэчэ годым пэшкэ-вла- 
кым шӱкэдылаш нимогай интэрэсат 
укэ.,Тэлым, тудо вэс паша. Тэнтэчэ 
пионьэр вожатый, мэмнам ужынат 
айд - ыза йолташ - влак, музэйыш 
экскурсий дэн мийэн толына. Антон 
Иваныч куэзэ историй дэн лэкцым 
лудын пуа,—маньэ. Мый ыжым кай. 
Шылын куржым. Киношко мийэн 
тольым.

— Мый гын ик минутлан п у ры
т ы  м. Антон Иваныч лэкцым лудэш. 
Тудын ончылно 6-шо клас Д>“ гыч 
кут удыр-влак шинчат. Чурийыпт- 
тым ончалатат воштыл колэт. Тэ 
ужын улыда дыр? Ну-ну, лач чури- 
йышт тыгай улыт— пуаҥыныт.

Сэрыш лэктын вочшо шэрэшгыла 
шинчам карэн, умшам почын, ко- 
лыштыт.
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Ольош шудышто пӧрдалын вош- 
тылэш.

— Вот тыланэт зарьадкэ. Иҥы- 
саш от туҥал. Йокрокэт пыта!—ты 
мартэн ойлыдэ кийнтз, йошкар упан 
Макар, Ольошын туп гычшо „быр- 
льоп“ совэн колтэн, пиеын тӧрштэн 
киньэлын, сэр гыч агурын шэм вӱ- 
дышкӧ тӧрштыш. Вӱд умбалнэ тол- 
кын-влак иктэ почэш вэсэ кыньэ- 
льыч. Пэл минут гыч Какшан пок- 
шэлан йошкар вуй лэктэ.

—  Эй, нытик-влак, айста йушты- 
лаш!

— Тэвэ мый тыланэт ончыктэм!— 
Ольогп тӧрштышыжла кычкыральэ. 
Кид дэн кумдан лупшэн Макарым 
покташ туҥальэ.

Тудын почэщ Саньу, Йура дэн 
Ваньу „ласточкым“ ыштэн, кукшӧ 
сэр гыч тӧрштышт.

Вудыштӧ йук-йӱанА Агур шолшй 
подла шолэш.

— Ва-а— у-уй. Колэм!—Колэм!— 
Ваньу йолташыштым оҥарэн кыч- 
кырла.— Утарыза!— Ышкэ вӱдым кок 
кидгэ кырэн, вэс сэрышкыла ийэпт.

— А-а, вэрэштыч. Йошкар вуй,— 
Ольош, Макарым поктэн гауын кыч- 
кырла. Коктынат кыдал таҥыт вӱ- 
дыштб шолгэн, ваш-ваш шыжык- 
тылаш тӱҥальыч.

— Чарнь^за! Эй, вуд ийа-влак, 
чарныза!—Иура, Ольош дэн Макар- 
лан кычкыральэ.— Айста таҥасэна, 
Кб кунар вӱд йумачын кайэн кэртэш?

— Айда! Айда!
Визытынат лапка сэрыштэ, кийак 

шудо коклаштэ, радам дэнэ шога* 
льыч.

— Командым колыштса. Раз... 
Эй, Макар ит вашкэ! Два-а... Три!

Бич кап вӱдышкӧ, ппкшла чы- 
малтыч. Вуд умбалнэ шыа. Иужгы- 
нам гыва вуд умбалнэ толкын кы- 
ньэлэш. Тидэ ала кудыжо вуд йу- 
малчын кайшыжла, йолжо дэн ву- 
дым тарвата. Ик пэл минут гыч,

вэс кукшу сэр лишнэ кум вуй лэк~ 
тыч.

—  У-уф! У-ух! Пчхи! Пчхи!—но- 
рыш пурыгао вуд рвэзэ-влакым тур- 
вынчыкта.

Э т а  ик вуй лэктэ. Тидэ Ольош.
— А Макаржэ кушто?—Саньук 

йодо. —  Какшан пундаштэ кодын 
огыл гын?

— Чын, Макар кушто?
Рвэзэ-влак иктэ вэсыштым брын

ончат. Макарын вуйжо .чынакак, ок 
кой. Мо лийын? Колэн огыл?

Иктаж коло сэкунд гыч сэр вок- 
тэн, вуд пузыргэн кыньэльэ. Ала 
могай лавра комльа вуд йумач лэк
тэ. Чурийштэ гаинча вэлэ койэнь 
Моло путыньэк шэм лавра дэн 
нэрынчалтын.

Рвэзэ-влак сэр воктэн вудым шы- 
жыктыл, Макар дэк куржын мийышт.

— Макар, мо лийыч? Мэ колэнат, 
шонышна. Кужакын кэрылтынат? 
„Ха-ха-ха“!—мушкырым кучэн рвэ
зэ-влак воштылыт.

— Да, тыланда воштылтыш,— 
Макар сырэнрак пэлэштыт.— А мы- 
йэ тэндан таҥасьшда вэрч тэвэ-тэ- 
вэ коллан кочкыш лийам.

— Кузэ тугэ?
— А вот тугэ. Кайшым-кайшы- 

мат, вуй дэн ала куш „буҥ!“—кэ- 
рылтым. Кӱшкӧ кузаш тӧчышым— 
„буҥ!“ Ӧрдыш кайаш тӱггальым, 
г дак — „ б у ҥ “ . Ы н дэ— ш онэ м— ныт ы- 
шым. Шулыш пытэн. Туркаш ок 
лЯй. Мбшгэшла тбршталтышымат, 
ижэ корным муым... Кальэр, кбргаш 
улмаш!

— Нимат огыл. Тыланэт тид» 
иайда вэлэ. Ындэ водолазлан па
шам ыгатэн кэртат. Ӱпэтланат пай- 
да. Иошкаргэ гыч гаэмыш чийал- 
гэн. Ха-ха-ха!—Ваньу воштылэш.

— На, чийажэ жал огыл,—Макар 
вуй гычшо ик кормыж лаврам на- 
лын, Ваньу умбак шуэн колтыны 
Ваньу вудыш шуҥгалтэ.



Ик вич минут гыч рвэзэ*влак 
адакат тамлэ пушан шаршудышто, 
тошно кэчыттэ, ночко тупыгатым 
кошташ шуйнэн возыч.

— Ну вот, йӱштыл лэкна. Ындэ 
умбакыжым мо?—Иура пэлэштыш.

— Адак йӱштылаш...
— Но-о! Кызытат йӱштылын шэ- 

рэм тэмэ. Кунар кана тачэ йуш- 
тылаш пурышна, шотлыйан?— Ма
кар Баньу дэч йодо.

— Лу гана дыр...—Ваньу шотлы- 
шыжла саҥгам куптыртэн каласыш.

— Укэ, тыгэ ок лий! Мом гынат 
щонэн муаш кулэш. Тыгэ кэҥэж 
жапым эртараш мо сайжэ, мо можо!

— Мом шонэн луктат?
— Куш кайнэт?
— Тудо Амэрикыш кайа!—Ма

кар воштылэш.
— Укэ, Сэвэрный польусыш! — 

Ольош оҥара,
— Амэрикышкат огыл, Сэвэрный 

польуеышкат огыл. А мый садыгак 
иктаж мом да шонэн муам.

— Ох-хо-хо! Палдываиэт лэктын. 
Мом шонэн луктат? Сосновыйыш 
кол кучаш, альэ мӧр погаш?— Ма

кар, II у рам воштылын, шудышто 
почаьгэш.

— Мый — палдыбай? Палдыбай 
маныда?

— Палдыбай!
— Иӧра! Почаҥза! Ала ночаҥын 

мӱшкырдам шӱтэда. Мый каиэм. 
Эрла 9 шагатлан мый дэкэм толза. 
Вара ужыда, ко палдывай лийэш. 
Чэвзрын!

Иура тӧрштэн кыньэлын, ола вэ- 
кыла ошкыльо.

II. Н.И.Э.Р.Л.О.

Тидэ йӱдым Йура кок шагат мар- 
тэн тулым йбрыктэн огыл. Ала мом 
возкалэн, шотлэн, чэртитлэн шин- 
чыш. Аважэ тудым кок кана кыньэл 
толын вурсыш.

— Ну эргат, малаш эркым от пу. 
Мом тымартэн шинчэт?

— Мый тып шинчэмы-с. Малэ. 
Кб тыланэг мэшайа?—Йура аважлан 
вуйым нблталдэ пэлэштыш.

— Тый тымартэн от малэ гын, 
мыйжэ малэн картам мо? Мом возэт?

— Малэ, малэ, авий. Каласаш ок 
лий.
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— Нуэргат!— аважэ омсам „кроп“ 
ыштэн, лэктын кайыш.

Йура чэртитлэн пытарэн, ош кугу 
кагаз ластыкым пырдыжэш сакэн, 
умбакырак кайэн шогалын ончальэ.

— „МарНИИ", „ШШ“ „НИЭР- 
Л О \  Мыйынат научнола шокта. 
Оҥай. Тэвэ эрла Макар умшам кара. 
Мэ эша ужына, ко палдывай!

Мӱндырчын, Дубовый шэнгэчын, 
олык умбалнэ коштшо, лум гай ош 
мамык тут&ра гыч кэчэ кыньэльэ. 
Какшаныштэ тужэм йук дэн ужава- 
влак кычкырлат. Шушпык-влак йоҥ- 
гыдо эр йужьш шэргалтарат. Ола 
шэнтэлнэ нурышто, кандэ каваштэ 
турий-влак ужар пасум, пэлэдалшэ 
олыкым кушычын ончэн, ший ши- 
йалтыш йукышт дэн куанымэ мурым 
шэргылтарат. Вакш пуйа дэн ко
лы зо-влак туҥын шинчын эҥэр паль

ца-влакым 1 ончэн шинчат. Ола, нур*- 
тыс сэмынак помыжалтын. Автомо- 
билъ-влак ала кушко вашкэштыв 
кудалыт. Тэвэ пэкарньэ улазэ, суас 
Тарифа /ущтэн-уштэн ышкэ пакма 
Битьукшьщ поктэн, пэкарньыш кин- 
дылан кайа. Ӱдрамаш-влак мочыла 
сумка дэн пазарышкэ куржыт. Ту- 
ньыкла гыч шикш мэнгыла лэктын 
йужышто эркын шалана. Плоша- 
дьыштэ, памьатник ваштарэш шол- 
гышо динамик гыч эр гпмнастикын 
йукшб шокта.

Зарубин урэм дэн ныл рвэзэ-влак, 
тротуар оҥа-влакым лывыртэн, пи
сын ошкылыт. Тидэ тэнтэчысэ па- 
лымына-влак. Макарын йошкар уп- 
шб кошкэн шуын огыл. Очыни тудо 
йӱштылаш мийэн.

—  Ужына, мом Йурка шонэн лук-

1 пальца—патлама, пашкар



т а н ? — Макар ош нуж дэн шыргы- 
жын воштылэш.

Чэхов урэмыш шуын, рвэзэ-влак 
Какшан вэлкыла савырнэн ошкы- 
льыч.

Почмо окнашкэ ош занавэскым 
лунтыктэн, эр йуж пуалэш. Йура 
кидшым вуй йымак пыштэн тамлын 
мала. Окнаштэ занавэскым нблталын 
Макарын вуйжо лэктэ.

— Эй, Йурка! Омо туҥга! Кан- 
даш шагат шуын! Кыньэл!

— Мом? Кушто маска... Ах, чорт! 
Макар улат улмаш. А мый омо дэн 
чодраштэ маскам поктэм,— Йура кро
вать гыч кыньэл шогалын, шинча- 
жым йыга.

— Ха-ха-ха! Йолташ-влак, Йура 
маска дэнат кучэдалэш,— окна гыч 
тбрштэн волэн, Макар йолташыжэ- 
влаклан воштыл кычкыральэ.

— Пбртыш пурыза!—Йуран йук- 
шӧ окна гыч шоктыш.—Мый шур- 
гым гына мушкам.

Рвэзэ-влак воштыл пурышт. Иу- 
ран комнытышкыжэ пурэн, пырды- 
жыштэ кэчышэ план ончылан брын 
шогальыч.

— Мо тыгай?— чыланат ик йукын 
пэлэштышт.

— Тидэ Йошкар-ола... Тидэ курт- 
еьб корно Озашыш кайа... Тидэ Как
шан...— Ваньу парньа дэн иланьш 
тушкэн ойла.— Оҥай. Мом шонэн 
дгуктын гын?

— А тидэ мо?— Ольош Какшан вок- 
тэн кайшэ пунктирым ончыктыш.

— „ НИЭРЛО"— Макар пэл йук 
дэн лудо.

— „ГОЭРЛО“-ла шокта,—Саньук 
шэҥгэчын^ пэлэштыш.

— Эй, Иурка, кушйомынат?—Ма
кар омсаш кычкыральэ.

— Толам. Ида кычкырлэ. Мо ли- 
йын? — пбртончыл гычын Йуран 
йукшӧ шоктыш.

— Мо тугай НИЭРЛО?
— Могай план?

—  Тидэ пунктир куш нантайа?— 
рвэзв-влак комнатыш пурэн шогал- 
шэ И уран умбак йодышташ кэржал- 
тыч.

— Чуза, шургым уштын пытаращ 
эркым пуза!—Иура полотэнцэ йӱма- 
чын кычкырла.

— Ну, йолташ-влак, пукэнышкэ 
шичса. Пуйто тый музэйыштэ А н
тон Иванычын куэзэ историй нэр
гэн лэкцийжым колыштыда.

— Йбра, лэкций гын, лэкдий! „Про- 
фэссыр“ йолташ, вашкэракын ойло. 
Мо тыгайым куктэн пытарэнат?' -Ма
кар арва парньаж дэн планыш он
чыктыш.

— Йолташ-влак! Мэмнан ончыл- 
ко—карт,--Й ура ышкэ йӱкшым Ан
тон Иваныч йуклан кэлыштарэн ту- 
ҥальэ.— Эн ончычак заголовкым он- 
чалза: НИЭРЛО. Тэ эша очыний, 
умылэн шуктэн одал. Тидэ вот мо: 
Научно-исследовательская экспеди
ция по изучению рек, лесов и озер 
Марийской области. Экедэдицын от- 
рьадшэ Йошкар-Ола пэлэ кыдалаш 
школын 3-шо №-ан отрьадын 8 звэ- 
наясэ: Йурий Стрэшньов, Льубнмов 
Иван, Рябчиков Алэксандр, Тымбар- 
шэв Алэксэй дэн Пльэтньов Макар.

Рвэзэ-влак ышкэ коклаштышт он- 
чальыч да утэн кайэн воштыл кол- 
тышт.

— Ха-ха-ха. Экспэдиций. Ындэ 
тый Йурка настойашнэ профэсыр 
улат,— Ольош воштылэш.

— Колыштса умбакыжым,— Йура 
устэмбач тэтрадьым налын лудаш 
туггальэ.— Ботаник— аспирант Тым- 
баршэв, зоолог—аспирант Пльэтньов, 
ихтиолог— аспирант Рӓбчиков, сэк- 
рэтарь—аспирант Льубнмов, экснэ- 
дицын начальникшэ...

— ^Ирофэсыр Стрэшньов! — Ма
кар, Йура олмэш уштарышат лоргэн 
воштыл колтыш.

— й-х-т-и-о-л-о-г? Нимат ом умы
ло?—Саньук пэлэштыш.
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— Тидэ лачак тыйын спэциаль- 
еыстьэт. Тый эҥыр воштыр дэн ко- 
лым лӱдыктыл кошташ путырак йӧ- 
ратэтыс. Ихтиология—кол-влак нэр- 
гэн наук. Тэҥгэчэ кастэн лач мутэ- 
рыштэ вэрэштынамат тыланэт пы- 
жыктэн шындышьш.

— Кол кучаш? О-о, мый кӧнэм!
— Умбакыжьш тыгэ,— Йура ыш- 

кэйукшӧ дэн ойлаш туҥальэ,— 21-шэ 
Иуньын 3 шагат эрдэнэ экспэдпцэ 
Йошкар-Ола гыч тарвана. Тыжэчын 
иуш дэн Какшан дэнэ Лэвицкий да- 
чэ йоктэ волэна,—Иура парньаждэн 
плаиыштэ ончыктылэш.—Лэвицки- 
йыштэ иушым кодэн, йолын чодра 
гоч Оурок станцыш лэктына. Сурок 
гыч Олаҥгэ дэн Шэрэнгэ йэрыш. 
Тушто мэмнан тУҥ остановко—кум 
кэчэ. А тужэчын тошто корно дэн 
мӧҥгэш. Чылажэ план ночэш 6 кэчэ 
коштшашлык...

„Синее море,
Белый пароход.
Сядем да поедем 
На Дальпый Восток...

Ольош муралтэн колтыш.— Оҥай. 
Путырак оҥай. Тый Йурка фантазьор 
улат.

— Да, мо оггай гын,—оггай,—Ма
кар планым ончэн пэлэштыш.

— Тидэ тыланэт Сосновый йамэт 
огыл. Сэрйозно наша,— Ольош Ма- 
карым шыргыж ончальэ.

— Иурка, тыижэ вэт туш мийэ- 
нат отыл? Кузэ кайаш корным па- 
лэт?—Баньу йодо.

— Мийэн коштмашкэ кайаш ни- 
могай интэрэс укэ. Тидэ иктэ. Вэсэ— 
тидэ йэр нэргэн мыланэм ачаҥойлэн. 
Тудо пожар йӧрыкташ коштмыжла 
пурэн ужын. А корным муына. Тэ
вэ карт. Компасым налына.

— А маскажэ?—Ваньук иэлэш- 
тыш,— тушто манэш маска шуко уло.
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— Эх, айдэмэ, маска дэч лудэш! 
Эша пионьэр! Пионьэр нима дэч ок 
луд, нима дэч ок чакнэ!—Ольош, 
Ваньукым оҥ гыч шукал колтыш.

— Пычалжэ молан?' Мый тудым 
чӧчас шуҥгалтарэн пыштэм. Тудым 
мый луйашат ом туҥал—йуный Во
рошиловский стрэлок значокэмым вэ
лэ ончыктэм—лудын ала куш шик- 
шалтэш,— Макар пинчакыштэ пы- 
жыктымэ ЮВС значокым пэрэн кол
тыш.

— Но, но, гэрой!—йолашэтым ит 
лапайэ!—Ваньу Макарым воштыл 
колтыш.

— Мо но? Мо но? Тый Ваньук 
ышкэжэ лӱдшӧ мэраҥ улат. Иэҥым 
воштылат, а кайаш гын садыгак от 
кай. Тыйым ават ок колто. Прэзэ! 
„Мэ-э-э!...“

— Мыйым ок колто? Мыйым?..
Но-но, ида каргашэ. Эша кайаш

тарванэн огынаул вэт.
— Мом вучашыжэ? Тидын дэн 

чыланат кбнэда дыр? Ебнэда йол
таш-влак?— Макар йодо.

— Кӧнэна! Ебнэна!
— Чыланат кбнат, мом вучаш? Эр- 

лак лэкташ,— Макар пукэн гыч тбр- 
штэн кыньэлын кычкыральэ.

— Э-э, Макар! Вашкэ пашаважык 
кайа. Тый ит мондо, тидэ Сосновый 
йамыш олаҥкэ кучаш кайашэт огыл. 
Тидэ вэт НИЭРЛО. Экспэдиций гын, 
экспэдиций чыла шот дэн лийжэ. 
Мо дэн кайэна, мом налына, мом 
кажнэ ышташ туҥалэш—тый шонэн 
налынат? Укэ вэт? Айда устэл йыр 
шичса да мо кулэшыж нэргэн ик 
вэрэш шоналтэна. Тыланэт Ваньук 
пукэн укэ аман? Шич краватьыш!— 
Йура йолташ-влакшым шындылын 
ойла.

— Йура, Йура!—вэс пблбмышто 
аважын йӱкшӧ шоктыш,— тый тачэ 
чайым йуаш туҥалат альэ укэ?

— Толам, толам!—Йура кычкы
ральэ,— тэ йоча-влак шоналтыза, а

мый чайым йуын толам.*Тэвэ тидэ 
тэтрадьыштэ мый изишвозкалышым, 
лудса! Мо ок ситэ гын, йэшарэда.

Иура лэктын куржо.
— Нора, ончалына.— Макар пар- 

ньам шувылтэн тэтрадьым почо,—  
мом „профэсырна“ возэн? Тыгэ... 
Экспэдицийын иланжэ...

— Тидым мэ шинчэна, умбакы- 
жым луд.

— Экспэдицийын цэльжэ: а) Еак- 
шан корэмым, чодрам, Олаҥкэ дэн 
Шэрэҥкэ йэр-влакын илышыштым 
тунэм налаш. Флора Фауна.б) Еоштмо 
вэрлам планйш сурэтлаш. в) Бота
ник дэн зоолог кабинэтлан тунэмаш 
матэрйалым погаш. Пэш сай. К у з э  
йолташ влак шонэда, а?

— Сай. Сай. Умбакыжым...
— „Мом налаш?“ колыштса:

(Табл. вес люгыр, ончо)

— Уи-уй. Тыштэ ик манаш— 
смэтэ!—Макар упшым кормыштэн, 
ӧрын пэлэштыш.—Да, чыла шонэн 
пыштымэ. Йолташ-влак, кузэ шо
нэда? Мом эша йэшаращ кулэш?

Ик минут нарэ чыланат нимом 
пэлэштыдэ, шонэн шинчат. Тидэжа- 
пыштэ_ пуйым зубочистке дэн эрык
тэн—Иура пурыш.

Иу, „лудын налын улда? Мо ок 
ситэ? Иудвошт шонэн шинчышым...

— Эҥыр воштыр-влакым огына 
нал мо?— Саньук йодо.

— Но-о, нумалышт кошташ пэш 
кулэш! Тыгай торжо чодраштэ воз 
дэн уло,— Ольош пэлэштыш.

— Тор огыл шол—бамбуковый! 
Еум тэнтэлан унивэрмагыштэ на- 
лынам.

— Укэ, Сану, Ольош чыным ой
ла.—Ваньу учашышэ-влак дэк са- 
вырныш,— чодраштэ эҥырвоштыр дэ
нэ аҥыргэн пытэт.

— Ибра, йбра, кэлшэм...
— Иур! Молан виса шотым ты- 

нар точно шотлэнат? Научный кой-
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и:сЗ Снарьажэньын Ӱзгарын альэ про-

Кунар Иэлыт Кӧлан йамдылаш.Рц
2'

раздэл-влак дуктын лӱмжӧ

1 Мо дэн кайаш П у ш о _ Иктэ мыйын, вэсэ
Макарын.

2 Научно нрибор- Фото аппарат, плас-
1 Мыйын.влак. тинкэ-влак.

Кол сачок-влак (тойа
1 кгр.

дэч поена) 2 200 гр. Иктэ Саньукын, вэсэ
Лывэ кучаш ыарльэ

100 гр.
Ольошын.

сачок. 2 Ваньулан ургаш.
Кучымо кол -влакым

еппртовайаш атэ. 1 500 гр. Мый муам
И и н д  э т 1 50 гр. Зоолог дэч школышто

йодаш. Ваньу.
Ужава дэн моло об‘-

ект-влакым ыалташ—
хлороформ. 1 10 гр> Зоолог дэч кузэ гынат

йаҥашэн налаш.
Гэрбарий опташ кар

Макарлан, типографи- 
йыштэ ачажлан ыштык-
таш.

тон папкэ, кагаз дэнэ 1 500 гр.

Днэвник 10 100 гр. Мыйын уло.
Эҥыр-влак 10 ком-

плэкт 1 50 гр. Чылалан кокыт гыч
налаш.

Б л э с н а 1 50 гр. Саньукын уло.
Пчал, тар, патрон, \

Макарын улопульа, йадыра. 1 3 кгр.
Т о в а р 1 1 кгр. Мыйын.
Кӱзӧ пэрочннный 5 500 гр. Кажнылан муаш.

5
Кӱзӧ финский 1 100 гр. Макарын уло.

Продукто Киндэ—сукара, 10 кгр. »
' ш кинду—сукара. 21/а кгр.

Кажныжлан ышкэ 
* пайжым муаш.

Тар шӱраш. 2 кгр.
Парэнтэ. 5 кгр.

4 О а к ы р.
Пэлтымэ ӱй.
Шбнчал.
Чай.

1

3 кгр. 
ч 2 кгр. 

1 кгр. 
100 гр.

1
»

Чылажэ 30 к. 610гр.

жо манын мо?— Макар тэтрадьыш 
ончэн йодо.

— Тидэ кӱлэш. Мӱндыркӧ кайаш 
шонымо годым кажнэ грам учотыш- 
то лийман. Кызыт мыланна кажныж- 
лан 6 кило гыч нумалаш пэрна. 
Кэртына?

— Кэртына!
— Мый гын, кандаш килом ни- 

почом нантайэм,—Макар моктана.
— Вот пктым мондэнат гын, мон- 

дэнат?— Ваньу саҥкажын „кроп“ 
пэрэн кычкыральэ.

— Мом?
— Мыйын ышкэ штьшэ радио- 

шрийомникэмым!

— Кай орадэ, мо ийалан радио- 
прийомникшэ? •

— Молан? Эх, профэссыр! Науч
но экспэдицын началъникшэ! Кы
зыт могай экспэдицэ радио дэч поена 
коштэш? Тудо нэлэ огыл. Батарэйгэ, 
узгаргэ 5 кило... Пушышто антэ- 
ным сакалтэна. Тый Какшан дэн 
кайэт, а руныр гыч музык шокта...

— ЬТшкаланэт нэлым ыштынэт 
гын, нал.

— Налам. Мо нэлыжэ?
— Аптэчкым налаш кӱлэш. Нэлэ 

огыл, возо,—Саньу йэшарыш.
— Мый палаткым. Ко шинча, ала 

йур лийэш. Кажнылан ик солык,
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пӱ шотко, порошок, шовын,—Ма
кар парньажым кагыртылыи шотла.

— Тидэ сукарн дэн 6 кэчыштэ 
чылт кульумын пытэт, нэлын шӱ- 
лалтэн Ольош пэлэштыш.— Кпнды- 
жым молан возэн отыл?

— Арсэньйэв ышкэ книшкаш- 
тыжэ тыгэ ойла: Киндэ— манэш— 
иӱкна. Нумалашат нэлэ. Мом ыга- 
тэт, экепэдиций!—чыташэт вэрэш- 
тэш,— Йура шыргыж пэлэштыш.

— Кайашыжэ, кайаш... Мыйын 
ачпй адак вурсэдалаш тӱҥалэш,— 
Саньу пэлэштыш.

—  А тый тудлан, кол кучаш Пихто- 
выйыш кайэна манын калаеэ. Чы- 
лалан йолым чот пидман. Войэный 
тайнэ еэмын лийжэ. Экспонат-вла-

кым кондэна гын, вара тэк умшам 
карышт. Вожатыйланат, тугакакой- 
лыман огыл. Моло вэрэ вожатый- 
влак ышкэ отръадышт дэн экскур- 
еийыш коштыт, а мэмнан... Ну, мэ 
нунылан кузэ канаш ончыктэнпуэ- 
на,— Йура кыньэл шогалын кала, 
сыш.— Но, эша иктэ, йолташ-влак- 
шонэн пыштымына дэч чакнаш огыл.

— Чакнаш? Пионьэр нигуштат^ 
нигунамат ок чакнэ,—Макар оҥ 
гычшо пэрэн кычкыральэ.

о
— Чыла раш?— Иура йодо.
— Чыла! Чыла!— рвэзэ-влак пукэк 

гыч кьшьэлын нэлэштышт.
НИЭРЛО! Смирно! Йамдылал- 

таш—шагом марш!

Умбакыжэ вэс номырышто.

Йош кар-Ӧласэ пионьэр клубышто канымэ годым.



ВУРС КУЗЭ ШУАРАЛТЫН
Н. Островский

Лэнин ордэн дэн наградитдымэ комсомол писатьыл Ост
ровский Николай шкэ илыш гычшэ „Как закалялась сталь^  
лӱман пэшак чаплэ сылнэмутан книгам возэн. Тидэ книгам 
кажнэ комсомолэц, пионьэр, тунэмшэ-влаклан обэзатэльно 
лудман. (Тэний тпдэ книгам Маргиз марла пэчэтлэн луктэш).

Кодшо номыр „Пионьэр йӱк“ журналыштына рэзольуцо 
дэч ончычсо йочан нэлэ илышыжэ нэргэн кугу пролэтар 
писатьыл Алэксэй Максимович Горькийын возымыжо гыч 
„Йоча жап“ лӱман ик ужашым пэчэтлышна (тушто Алэксэй 
Максимыч шкэ плышыжым воза). Кызыт Островскийын в - 
вымо книган I глава гычшэ ик ужашым марлаш кусарэн пэ- 
чэтлэна.

ОЖНО ТУНЭММАШ

— Ко тэндан кокла гыч пайрэм 
дэч ончыч мый дэкэм МӦҤТЫШ уро- 
кым отвэчайаш мийэн—кыньэл шо- 
галза!

Шувыл шыжыктылшэ, рйсэ Ч И Й -  

шэ, шуэшыжэ нэлэ ырэсым сакал- 
тышэ йэҥ сырэн, шыдын рвэ-шамы- 
чым лудыктэн ончальэ.

Изи вӱрыж гай осал шинчаж дэн 
шутышаш гай тэҥгыл гыч кыньэл 
шогалшэ куд йочам ончальэ: ныл 
рвэзым, кок удырым. Нунышт ту
дым лудын, аптранэн ончат.

— Тэжэ шичса,—маньэ нон ӱдыр* 
шамычлан.

Нуно куштылгын шулалтэн, пп- 
сын шинчыч.

Ындэ Васли попын шинчажэ ныл 
рвэзым чургыктэн онча.

— Голубчики, тыш толза-йан!
Васли иои киньэльэ, пукэнжым

шэҥгэк шукальат, чумыргэн шогы
шо рвэзэ-шамыч дэк мийынг.

— Тэндан подлэц-влак кокла гыч 
ко тамакым шуншэш?

Тидэ йодмылан нылытынат шыпак 
каласышт:

— Батьушка, мэ она шупш.
Попын тусыжб вашталтэ, йошкар-

гыш.

— Ода шупш, мэрзавэц - влак, а  
ко вара руашыш махоркым шавэнг 
Ода шупш, а вот мэ сэйчас иалэн 
налына, ончэна! Кусэндам савырыза! 
Ну, вашкэ! Мый тыланда мом ой- 
лэм? Савырыза!

Кумытын кусэныштышт мо улмым 
устэмбакэ луктын опташ тӱҥальыч.

Кусэн ургышлаштэ тамака улмым 
поп туслэн - туслэн ончыш. Нимат 
ыш муат, нылымшэ дэк мийыш, шэм 
шинчан, сур тувыран, пулвуйышто 
тумышлан кандэ йолаш чпйшэ рвэ
зэ дэк кэршалтэ.

— А тыйжэ мэҥгыла мом шогэт?
Шэм шинчан рвэзэ, шылтымэ кор-

го шыдыж дэн ончэн, кӧргӧ йук дэн 
пэлэштыш:

— Мыйын кӱеэнэмжат укэ,— ур- 
гыш воктэн кидшэ дэн ниалтыш.

— А-а-а! Кусэнэт укэ! Тый шо~ 
нэтмый ом шннчэ—кӧ тыгай подлос- 
тьым ыштэн—мыйын руашым лок- 
тылын! Тый шонэт— ындат гаколэш 
кодам? Укэ, голубчик, тидэ тыланэт 
йараш ок код. Токат ават гына сбр- 
валэн тыйым школэга кодыктыш, а 
ындыжэ чыташ ок лий, ындэ ик му- 
чага. Клас гыч—марш!—пылыш гыч 
коштыктарэн руалтышат, коридорыш
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'Шӱдыралынат лукто, почэшыжэ чот 
гына омеам тӱчын шындыш,

Класыштэ йоча-влак туртын, пэш 
шыпланэн шинчыныт. Молан Кор
чагин Павылым школ гыч кожэн 
луктыч—нигэат ок ыҥлэ. Павылым 
эн лишыл йолташыжэ Друзжак Сэр- 
(гэй гына ужын, кузэ попын кугэ- 
чылан еай кочкыш йамдылаш лу- 
гымо руашышкыжэ Павыл кормыж 
дэн махоркым шавэн. Нуно, начар- 
рак тунэмшэ куд учэник-влак, иоп 
дэк мӧҥгышкыжӧ мийэнытат, кух- 
ньышто вучэныт. Павыл тунам и 
шавэн. Нунылан вара урокым по- 

шын квартирэшыжэ отвэчайаш ло- 
галын.

Поктэн лукмо Павыл школ пӧр- 
тӧнчылын эн ӱлыл мучаш тошкал- 

'тышэш шинчынат, шинча. Тудлан 
кузэ мӧҥгӧ мийэн пураш, пагалымэ 
аважлан мом каласаш— шонэн шин
чэн. Вэт аважэ тудын вэрч толаша, 
гакэнжым пуштылэш, эргыжым он- 
чаш, туныкташлан океа муаш эрдэн 
эрак туҥалын йӱд маркэ акцизный 
инспэктыр дэн кухаркылан пашам 
ыштэн толашэн.

Пэш талын лэкшэ шинчавуд П а
вылым пызыра.

„Ындэ мыланэм мом ышташ? Ти- 
д э  вэт чыла каргымэ поп вэрч. Мо 
кэрэмэтлан тамакшым шавышым? 
Иэргэй таратыш. „Айда,—маньэ,— 
тидэ шучко, осал шэм кишкылан 
шавалтэна". Вот и шавалтышна. Сэр- 
гэйлан нимат огыл, а мыйым йӧр- 
шынак луктыт дыр“...

Васли поп дэн ваш сырымаш, 
кэлшыдымаш птукэртак туьгалын. 
Иккана Павыл Лэвчуков Мишка дэн 
ала кузэ кучэдал налын. Садлан ту
дым «без обеда» кодэныт. Пуста 
класыштэ ыжнэ орадыланэ манын, 
учитьыл тудошалуным кугурак-влак 
дэк кокымшо класыш кондэн. Па
выл эн шэнтэл иартыш пурэн шин- 
чын.

Иарнышэ, кукшо, шэм пинчак 
чийшэ учитьыл мландэ, шӱдыр-влак 
нэргэн каласкала. Мландэ шуко ми- 
лион ий ила, шӱдыр-влакат мландэ 
гайак улыт—манмым Павыл умшам 
карэн, орын колышт шинчэн. Тидым 
колын тунар чот ӧрын, кыньэл шо
галын учитьыллан «Закон божийыш- 
тэ тыгэ возымо огыл» манын кала- 
сынэжат ыльэ, но лудӧ, адак иктажэ 
ыжнэ логал шоналтыш.

«Закон божий» тунэммаштэ иоп 
Павыллая эрэ 5-ым шындэн. Чыла 
тропарь-влакым, новый дэн ветхий 
заветым тудо „на зубок" шин
чэн. Могай кэчыштэ йумо мом ыш- 
тьшымат турыс шинчэн. Павыл Вас
ли поп дэч йодышташ шонэн пыш- 
тэн. „Иумын Законын" пэрвой уро- 
кыштыжак, туныкташ толшо поп 
пушкыдо пукэнышкыжэ шинчын гына 
шуктыш, Павыл кидым нӧлтальэ, 
ойлаш разрэшэньым налмэкэ, шо
гальэ:

— Батьушка, кокымшо класыштэ 
туныктышо учитьыл мландэ милион 
ий ила мавэш, а „Йумын . Закон- 
лаштэ вич туж...—ойлэн пытарэнат 
ыщ шукто, попын кычкыралмыжэ 
дэч лудын волэн шинчэ.

— Мом тый калаеышыч, мэрза- 
вэц? Тэвэ кузэ йумын шомакшым 
тунэмат!

Павыл йукымат луктын ыш шук
то, тудым кок нылышыж гычат поп 
руалтышат, саҥгажым пырдыж вэ- 
лэн тукалашат туҥальэ. Минут жа
пыштэ, кырэн, лӱдыктэн пытарымэ 
рвэзым, Павылым коридорыш лук- 
тынат шуыш.

Варй ситартышыжым аваж дэчат 
Павыллан чот логалын.

Эрлашьпкым аважэ школыш ми- 
йэнат, Васли нопым сӧрвалэн, эр
гыжым школыш уэш пуртыктэн. Ты- 
лэч вара Павыл попым ужын, чы- 
тэнкэртдымэ лийын. Ужмыжатшуын 
огыл, сырэн, адакшым лудынат. Ту-



дым иктаж кб кэч изиш обижайэн 
гынат, тудым Павыл йараш кодэн 
огыл. Попын нимо окӱллан, арам ты- 
нар чот кырымыжымат мондэн огыл. 
Пэш чот сырэн, но шыдыжьш кбр- 
гыш шылтэн.

Васлипопдэчрвэзэ пэш шукомоло 
тыгыдэ обидымат ужын: поп тудым 
омса шэҥгэк поктэн, йужо арньа 
мучко нимо ©куллан угылыш шо- 
галтэн, урокыматиканаттуддэчйодын 
огыл. Тидлан вэрчынак, кугэчэ дэч 
ончыч, шагал моштышо тунэмшэ- 
влак дэн нырльа тудланат поп дэк 
урок отвэчайаш мийашыжэ логалын. 
Тушто^ кухньышто, садланак Павыл 
попын кугэчэ руашышкыжэ тама- 
кам оптэн иуэн.

Нигӧ ужын огыл гынат, тидэ па
шам ко ыштэн— поп вигак палэн.

...Урок пытыш. Рвэзэ-шамыч ту
го куржып лэктыч. Иыр погынэн 
Павылым авырэн шогальыч. Тудо 
шыдын койын шып шинча. Бруз- 
жак Сэргэй клас гыч лэктын огыл. 
„Мыйат титакан улам“—шонэн ту
до, но йолташыжлан нигузэат пол- 
шэн ок кэрт.

Учитьыл-влак пблэм окна почын 
птындымэ, тужэч школ вуйлатьшэ 
Йэфрэм Васильйэвичын вуйжо ко- 
йо, тудын кужгу нугыдо йӱкшӧ 
Павылым чытыралтыктэн колтыш.

— Корчагиным кызытак мыйдэ- 
кэм колтыза!— тудо кычкыральэ.-

Павылын шумжӧ пэш чот кыраш 
туҥальэ, эркын тарванэн учитьыл 
пӧлэмыш кайыш...

4; *
* тУкэ. Павылым луктыч. Тылэч ва

ра, шужэн колымо дэчын, Павыл 
вокзал пэлэнысэ етоловыйын кух-

ньышкыжо нэлэ, лавыран, ночко па~ 
шаш, шыкга коклаштэ иочаҥаш п у -  
рыш. Тушто сутка каныдэ, орланэш 
пашам ыштэн, игыр-когырым налын 
аважым пукшэн-йӱктэн ашнэн. Ту
дым кугурак-влак, начальник-влак 
кырэныт, мыскылэныт, йбрлмэшкэ 
пашам ыштыктэныт. Икана тудым 
кок сутка почэла паша гыч колтэн 
огыт ул (ик сутка ышгымэк, вэс 
суткажэ канаш кулэш ыльэ). 1 зи 
Павыл чылт нойэн, лывыжгэн, йар- 
нэн иытэн. Тыгэ йарнэн йӧрлшаш 
годым, ик изи титак пашажлан, ту
дым пэлэ колымэш кырэн луктык 
шуэныт.

Вара, тбрланымэкшэ, Артьом иза~ 
жэ Павылым элэктростанцыга иа~ 
шаш учэниклан пуртыктэн.
' Тугак Павыллан школышто тунэ- 

маш ыш логал. Лач пойан йоча- 
влак вэлэ тунэмыныт, ласкан илэ- 
ныт.

Жап эртэн. Рэвольуцо шуын. Рэ- 
вольуционьэр изажэ Артьом, матрос 
Жухрай полщымо, туныктымо дэн 
рвэзэ Павылат рэвольуцо вэрч к у -  
чэдэлаш тӱҥалэпт. Тудым ожно шко
лышто кырышэ, поктэн лукшо, изи 
йочалан нэлэ пашам йара гайак ыш- 
тыктышэ, игылтшэ, вурйӱшӧтушман 
клас ваштарэш пэш чот шогалэпь

Павыл комсомолэц лийэпц комсо
мол ушэмым почэда, вуйлата. Йош
кар армийыштэ ош польак-влак, бан- 
дит-влак ваштарэш пэш талын, гэ- 
ройын кучэдалэш. Пэш шуко нэлым? 
йӧсым илыш корныштыжо сэгга, та- 
лэ рэвольуционьэр, гэрой лийэш.

КАЛАШНИКОВ М. С. дэн 
М1/Н1ЬУТ И НА Н. И. кэльиита- 
рэн кусарэныт.



ОЖНЫСО ОЗАҤЫШТЭ
ЙОМАК 

Дмитриэв Вӧдыр

Тидэ ожнак лийын. Тудо жа- 
пыштэ марийын илышыжэ нэлэ ул
маш. Кочкаш киндыжат лийын огыл.

Ик йал гыч йорло марий коптра 
нмньыжым кичкэн, тэрэшыжэ 100 
нужыр куэ вынъыкым оптэнат, ыш- 
кэтак Озаҥ олаш кайаш лэктын.

  Эй; кугу йумо, тидэ выньы
кым ужалаш йӧным ыштэ ильэ, кэч 
ала иктаж рожым пэтыраш йбра,— 
выньык тэр умбалнэ шинчышыжла 
ышкэ ораж дэн пэлэшта марий.

— Ну, айда тошкала-ал!— имньы- 
жым покталта. Вара эркын сэмынжэ 
муралта:

Айда, вӱлэм, йорталшаш,
Кӱлэш олаш шулдалаш.
Ала лийэш пи йал эм?
Ала виеьыкэм ужалэм?

— Эк, вулэм, чукайэм, кудалал, 
йорталтал! —мари л имньыжым ча- 
манэн ончалэш.

Тыгэ марий кок кэчэ гыч Озаҥ 
олаш мийэн шуын.Урэмын ик лу- 
кыш пурэн ильэ, лач тунам:

— Эй, старик, стой!—шэнтэчшэ 
йӱк шоктыш.

— Ну, что тебе виник не надо 
лий?— маньэ марийат.

— Да, пожалэ, налаш лийэш. А 
мыньар йодат мужыржылан?—йодэш 
ыарийым чарэн шогалтышэ йэьг.

— По два копэйкам можно,—ка
ласыш марий.

— Ай-да, поехали?—маньат садэ 
иэҥ, кугун торгайэн шогыдэ кэл- 
шыш, марийлан ышкэ почэшыжэ 
кайаш кӱштыш.

Ик ку оралтыш мийэн пурышт.

Марийат, куштымб почэш, имньы
жым туарыш.

Дӧртыштӧ йэҥ-влак шукын улыт. 
Ала мом пэш ойлат, марий огэш 
умло. Марийлан 100 мужыр вы- 
ньыкшылан 2 кумыр дэн 2 тэҥгэ 
оксам кучыктат. Марий изишак шин- 
чалта, вара имньыжлан шудым пуэн 
„эрла эркын мӧҥгӧ кайэм“ шонэн 
малаш пурэн возэш.

* **
Арньат, коктытат эртыш—марий 

альат Озаҥыштак. Мӧҥгыштӧ кува- 
жат, шочшо-влакшат вучэн йарнэ- 
ныт.

А вот, лудшо-влак, тидэ кузэ ли 
йын. Ожно Озаҥ гай кугу олала- 
штэ жулик-влак пэш шуко да чойа 
лийыныт. Марийат нунын кидыш 
вэрэштын. Жулик-влак марийым кок 
арньашкэн эртак чаплэ дэч чаплэ 
кочкыш дэн пукшэныт, пурам йук- 
тэныт, омо нытымэш малтэныт, мот- 
коч чанлын чиктэныт.

Ик кана нуно марийым кичкы- 
рэн помжалтарэныт, пукшэн-йӱкты- 
мэк чуриончыш ваштарэш шогал- 
тэныт. Чуриончышыжо пэш  кугу. 
Марий ышкэнжым ужэшат, брэш: 
пондаш укэ—нужмӧ, упат чараҥ- 
далтын, вуйжо ковышта вуй ганьэ 
вэлэ койэш, чурий—лапка, ышкэ— 
кӱжгӧ, койа лийын шинчын, вургэм 
чаплэ—ик манаш, купэц гай лийын.

— Кто это, а-а?— марий чурион- 
чышыш ончыктэн йодэш.

— Тидэ— тый, — манын каласат 
тудлан,—от палэ мо?



— Нэужэли мый?— ӧрэш марий.
—  Тый, тый,—маныт тудлан.
Тыгэ шогылтмэк, кэчывал жаплан,

марийым шындэн нуно Озаҥын эн 
чаилэ урэмжэ дэн кудалыт. Марий 
нигунамат тыгай чаплэ тройко дэн 
кудалыштын огыл.

Ик кугу, шэргакан арвэр ужа- 
лымэ частнэ магазин торэшкэ шу- 
мэкэ тройко чарнэн шогальэ. Жу- 
лик-влак марий йыр пӧрдыт вэлэ. 
Марийым чаплэ тэр гыч волтат, шы- 
май налын, чара кидышкышт шын
дэн магазиныш эркын нумал пур- 
тат. Прикашыкат тидым ужэшат, 
магазин покшэк пэш чаплэ норсын 
кӱпчыкан пУкэным луктын шында 
(ожно пойан купэц-влак дэч нрика- 
шык-влак лудыт ильэ, ты прикашы
кат садыгак лийын).

— Ну, барин, тыланэт мо ку
лэш? Мом налат? Тидэ йора? Тудо 
кулэш? А тэвэ тидым налат?— при- 
кашык варсэнтэ гай вэлэ чоҥэшты- 
ЛЭП1. Тэвэ иктым ончыктылэш, тэвэ 
вэсым. А жулик-влакэт пэш „ыш- 
тат“ , нуно „баринын" кулжо-влак 
лийыныт. Посто, порсын, тулэч моло 
шэргакан таварым магазин ончылно 
шогышо кандаш тэрыш тич оп- 
тэн шуктэныт. „Барин" (марийэт.) 
..дальше, ну“ манын вэлэ ончыктыл 
шинча. Прикашык пуэдэнак шога. 
„Барин44 ончыктылмо настам жулик- 
влак нумалынак-нумалыт. А кан
даш тэрым тич тэмьшэкэ ала кушко 
шикшалтыныт вэлэ...

Шинчат-шинчат—жап эрта.
— Молан барин оксажым ок тУ- 

лӧ?— шона прикашык. Пэш чот 
Орын. Да кузэ от бр, вэт прикашы- 
кынат озажэ уло-с, когартэнат на- 
лэш!

— Эй, барин, кунам тулэт?— 
шога-шогат, чытэн кэртдэ прика
шык йодэш.

—  Тулэм,—манэш „барин44.
Вуча-вуча—„барин44 альат оксам

ок тулб. Прикашык утларак брб, 
шокшэштэ.

— Ну, барин, вашкэ тулэт?—адак 
йодэш прикашык. Ышкэжэ вэрыш- 
тыжат шогэн ок кэрт, лӱдын.

— Тулэм, — нӱкэныштэ шинчы- 
шыжла пэлэшта „барин44.

Укэ, шот огыл, барин альат тӱ- 
лэн огыл, а прикашыкын магазин 
тукылашат жап шуын, касат лийын. 
Мом ышташ? Прикашык ок чытэ, 
полицым ужэш.

— Ну, барин, сату акэдым от 
тулб мо?—полицэйский йодэш.

— Тулэм!—марий тошто ганьак 
вашмутым нуа.

А мом марий тулажэ? ^'лыжат 
умбалныжэ чаплэ вургэм да ковышта 
гай чара вушко вэлэ-с, адак кок тэҥ- 
гэ, выньык ужалэн налмэ оксажэ. 
Кола гынат тидэ сату акым тулэн 
ок кэрт. Тидым шинчэнытат, поли
цэйский дэн прикашыкат шинчаш- 
тым поткиндэ гай карэн шогалы- 
ныт.



ШАРАДЭ ВЛАК
I

Пий оптатла ик кана—
Пэл мутэдым каласа.
Вэсь пэл мутым йанлык лӱм дэн 
Йэшарэт гын мутышкэт,
Кэртат ик эҥэрым лумлэн. 
(Азийым нал вуйышкэт)

Загайнов Васлий.

II
Мутэм мыйын шым букван. 
Туҥалтыш кок буква 
Иодмэт годым лэкман.
Покшэл ныл буквам 
Модыш лум гыч нал.
Адак ик йӱк палэ 
Лэктэш ик он—паллэ.

Игнатьйэв Николай

От умло гын, мыйын мутэм уэш йодат, 
Мутын ик ужашыжым каласэн. 
Кодэш адак кум ужаш.
Кок йук палым кынъэлгаынак ушэш

ушэштарат— 
Тидэ жап (кыньэлат, сайласэт). 
Адак кодэш кок ужаш.
„Эрвэл” манмым кузэ ойла наук

йылмэ— 
Тидым возэн шындэ почэлан.
Кодэш адак ик ужаш.
Марии йылмым шинчэт гынжэ па

лэт йылэ—
Койыш мут поч йолташ йэҥэтлан 
(Кизытсэ жап дэн ойлаш).
Чумыр мутэм— чоьгэштылшэ кугу

кайык—
Чонжат укэ, шулдыржат, почшат 
— ,,Модыш о р а в а ! в о ш т ы л а ш  
Толаша дыр кызытсэ стратонавт.

III

ЗАДАЧЭ
Миклай дэн Пбтьа чодрашкэ ну 

руаш ошкылыныт. Кэчэ пылан ул
маш. Изыш коштынак корным йом- 
дарэныт. Кувэлкэ кайаш—огыт шин
чэ. Миклайын кусэныштыжэ кОхМпас 
улмаш. Компасым луктын Миклай 
кувэлнэ йудвэл—тидым гаинчаш то
ча. А компас пикшыжэ ик вэрыштэ 
ок шого, эрэ пбрдэш. Миклай тид- 
лан ӧрын:

— А мыйын кидыштэм пордага 
ок туҥал, — чойан каласэн Пб- 
тьа.— Вэт тый дэчэт компас лудэш...

Чынакак, кунам Пбтьа Миклай 
дэч компасым налын, тудын дэч бр- 
дыжкб ошкылын—компас пикш пбрд- 
мым чарнэн, йудвйлым турыс он- 
чыктэн.

Каласыза, молан тыгэ лийын?
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АКШЭ 50 ыр. Э Д  у д  | ! ^ Т Г ^  ЦЕНА 50 коп-

„ПИОНЬЭР ЙӰК“ альэ мартэ журнал рэ- 
дакцыштэ пашайэҥ укэ дэнэ жапыштэ лэк- 
тын ыш шого. Ындэ, 1шэ йанвар гыч „Йам- 
дэ лий“ газэт пэлэн жапыштыжэ лэктын шо
гаш тӱҥалэщ.

„ПИОНЬЭР ЙӰК“ журналэш сылнэмутан 
ойлымаш, очэрк, почэламут, поэмэ, пийэс, 
'йомак, муро^ тушто, шарадэ, мыскара, рэ- 
бус-влак пэчэтлалташ тӱҥалыт. Адак литэ- 
ратур пашалан туныктышо матэриал пэчэт
лалташ тӱҥалэш.

„Пионьэр йӱк“ журнал ым кажнэ тунэм- 
шэ-пионьэр-влак налаш вашкыза!

Журнал тошто гыч кугу лэкташ тӱҥа- 
л э ш .. х , •- ӓ.} • ’
Журналын акшэ:

Тылзылан— 50 ырший.
Кум тыл.— I т. 50 ыр. 
Пэлийлан—-3 тэнтэ.

- Икийлан—б тэҥгэ.
Подпискым „Сойузпэчать" область почто 

пӧлка, „Сойузпэчать" район бӱро-влак, пие- 
моносэц-влак дэнэ ыштыза. Адак газэтыш да 
журналыш возымо гонорар окса дэнэ рэ- 
дакцэ коч журналлан подпискым ыштэн кэр- 
тыда. ~ 4

‘ ЙЩ, А  ИЗ 4  „  Рэяакцэ.
   >4  т ы

Акт Ӓ - 
Вкяадм. * .— >—
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