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Л енин йулташ йаъӗпе ӗҫл ек ен ҫам рӑк
п и он ер еен ком унислӑ орканиеатсин
ПОЛОШЕН ИЙӖ.
Ҫӗнӗрен ҫуралса, ӳссе пыракан ҫамрак
а^асен комуние&м тӗлӗшӗн^ен вӗрентсе, вёсен'§ен пулас комунисӑм оггдӗствишан вирлӗ
кӗрешсе, &на тарӑшса тума йурахла ҫынсем
тӑвас тесе—Ҫамрӑксен Коыунисла Сойусӗ,
Раҫҫейри Комуниссен Парттийӗ кӑтартна
тӑрӑх, Ленин йулташ йа^ӗпе ӗҫлекен ҫамрӑк
атасен „пионер“ орканисатсине тӑват. Прохсойуссемпе Халӑха ҫутта кӑларас тӗлӗшпе
ӗҫлекен оркйнсем ҫак ӗҫре комсомола хытӑ,
пулӑшаҫҫӗ. Уйрамӑн ҫак ӗҫе туса тама прохсойуспа халӑха ҫутта кӑларас тёлӗшпе ӗҫлекеи оркансем хӑйсен ҫумӗнт,е уйрам орканисатсисем тумаҫҫё.
I. Орканиоатсиллӗ йӗркесем.
Орынисатсинще ким тама пулт арни
илессипе кӑларасси.

,
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1)
Ҫамрак пионерсен оркаыисатсине хай
сен вӑйӗпе тарашсаӗҫлесе пурӑнакан ҫынсен
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атщсене, 10 ҫулран пуҫласа 16 ҫула ҫитигщ;ен
илеҫҫӗ. Пурин^ен малтан ёҫлекенсемпе хрес^енсен агщсене илеҫҫё.
2) Пионера кёрекенсене ҫвенӑпа отрет
канашӗ урлй пионерсен отрет пуххипе илеҫҫё.
Ҫав пуху йы тӑнсан ӗҫ нӗтӗҫлё пулса тӑ.ра!'.
3) Ҫӗнӗрен пионера кёнё а'да пионерсен
йӗркипе вёсен йалине пӗлсе ҫитсен икӗ уйахран ^аплӑ самах (торжественное обещание)
пама пултарат. Ҫакна тунӑ хыҫҫйн—вӑл т,ӑн
пионер иулса тара!1, вара пионерсен май
ҫыххипе паллине ҫакма пултарат, унтан ӑна
пионерсен карттат>кине параҫҫӗ.
4) Пионерсен йёркипе вёсен йадлине
пӑссан, *тата отрет хушна ӗҫсене тумасӑр
пырсан, пионера ушканран калараҫҫӗ. Кӑларма ҫвенапа отрет канашё пултараҫҫё,
вӗсем кӑларнине йулашкинтен огрет нуххи
ҫирӗплетет.
II. Пионерсен сӑмах йа^ӗсем.

1)
Сотсиалисӑмпа Канаш Респуплӗксе
Сойусӗнци атасен орканисатсисем пур те
Ленин йулташ йащӗпе ёҫлекен ҫамрӑк пионерссн орканисатсийё“ тесе йат илеҫҫё.
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2) Пионерсен пирвайхи тёп йаздейки
отрет 4 йатлӑ.
3) Огрета 10-шар а^а уйӑрса туна ушкан
„ҫвена44 йатлӑ.
4) Отрета йертсе, унӑн ӗҫне кӑтартса
пыракана— „отрет йертекенӗ11—теҫҫӗ.
5) Ҫвенара ӗҫе вӗрентсе гӑракана—„ҫвенӑ,
йертекенӗ“ теҫҫӗ.
III. Пионерсен отрезе.

1) А р -п ӑ р с е н комунисла орканисатсин
малтанхи йат^ейки (ушканӗ) — пионерсен
отрозӗ. Отрет — хапр&к-савйтсен'§е, клупра,
а^асен ҫуртӗн^е. йалта РҪЛКС йат/^ейки
ҫумӗн^е пулма пултарар
2) Отретра 40 йе 50 а^а пулмалла. Вӑл
ҫавӑн пек сахалӑн пулса, пит ҫнвӗтр ҫирӗп,
пӗр-пӗринпе лайах ҫыханса тӑракан ушкӑн
пулмалла. Пёр претприйаттин^е, йе у^рештенин^е, йе йалта пионерсен ушкӑнне кёрекеннисем 50 а р р а н ытларах пулсан, ҫӗнё
отрет тумалла, пёр отретра аллӑ ат^аран ытла
пулмалла мар. Ун пек ^ухне пур отретсене
пётӗҫтерсе тӑракан уйрӑм канаш (совет)
пулмалла, унта пур отретсент^и ҫвенӑсене
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йертекенсем кӗреҫҫӗ. Пур отретсене те йертсе
пыраканӗ (руковотиттёл) уйрӑм ҫын пулмалла.
Вӑл руковотпттёл пур отретсен ӗҫӗшӗн те
ответ тыд'а'1’.
3) Пионерсен ушкйнне ӗҫ кӑтартса, вӗсене
йертсе пыма РҪЛКС й а ^ ей к и кашни отрет
вазди ҫын уйӑрса парат, уййрса хуна комсомолӗса РҪЛКС комитте^ӗ ҫирӗплетсе хурат.
4) Отрет руковотитӗлне пулйшма, РҪЛКС
йаздейки уйрам комсомолёссем уйарса дама
та пултарат, вёсем отрет руковотиттёлё
кӑтартнипе ӗҫлеҫҫӗ.
5) Огрет пуҫӗн^е отрет канашё тара!1,
вал—ҫвенӑ йертекенёсен^ен, отрета йертекенёпе вӗсене пулӑшакансен^ен, тата РҪЛКС
йатэдейкин пӳровӗ уйарнӑ ҫынран (вал Р К П
ҫленӗ пулсан авантарах) пулса тара4. Отретан мён пур ӗҫёсене Отрет Канашё туса
тара!1, вӑлах пионерсене отрета илессипе
каларассине пахса туса тарат; отретри пио
нерсене пурне те йёркене кӳртсе „тистсиплиналла“ (йёркеллё) пулма майсем тупат;
малашне тӑвас ӗҫсене пӑхса, вӗсене тума
план (йӗрке) тава!1; тата ҫвенӑсен^е мӗнле
ёҫсем тумаллине катартса тӑраР Отрет канашё

пионерсене вӗрентсе, вӗсен^ен ҫвенӑ йертекенӗсем туса хатӗрлеме тӑрӑшат.
6) Отрет канаш ӗ—пухусен^е протокколсем ҫырма, отрет кашни кун мӗнле ӗҫсем
тунисене „тневника“ ҫырса пыма, тата канаш
хушнипе ытти ӗҫсене тума ҫыруҫӑ суйласа
хураР Канашан ларавӗсен р ӗҫсене катартса
йёркене кӳртсе тӑма кашни ларура уйрӑм
претҫетаттёл суйлаҫҫё. Каваш йышанна ӗҫсене
отретан руковотиттӗлӗпе килёштерсе таваҫҫӗ.
Асӑрхаттарни4. Отрет К а н а ш ё п е
отретан руковогиттӗлӗ пӗр пёр ёҫ тума
килёшеймесев, вал ӗҫсем ҫин^ен РҪЛКС
йат^ейки, йе комитте^ӗ кӑтартса пара!1.
7) Тата отрет канашӗ тӗрлӗрен ӗҫсене
туеа пыма уйрӑман тӗрлӗ комиҫҫисем суй
ласа хурат: хуҫайства тӗлӗшӗн^ен ӗҫлеме,
пиплиоттекӑ ӗҫӗсене тума. хаҫатҫем кӑларакан—ретакси т. ур.. Вал комиҫҫисем канаш
катартнӑ пек ӗҫлеҫҫӗ; вёсен ӗҫӗсене кйтартса
пыраканёсем канаш 'ренӗсем пулмалла.
8) Кашни отретан хайӗн уйрӑм номӗр
пулмалла: хулара пулсан—хулари отретсен
шуҫӗпе; уйесра пулсан—уйесри отретсен
шут;ӗпе. Тата палла рево^утсионерсен йатне,
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йе револ>утеин далларах кунён йатне йышӑнаг.
(Липкнехт, Париш комунё, тата урйххи те).
9)
Отретан вахӑтран вахата пётём пио
нерсен пухӑвӗ пулса тӑрат (йе ернере—пӗрре.
йе икӗ ернере—дӗрре). Пухура малашнехи
ӗҫсем ҫин-ҫен. екскурсисем, (пӗр пёр ҫӗре
паллй йапалана курма кайасси) тӑваеси,
хаҫат-мӗн кӑларасси, шкулсен^е ӗҫлесси, тӗрлӗрен праҫниксем иртересси, т. ур. ҫин^ен
канашламалла. Унтах а^асене пионера илнипе
вӗсене пнонертан каларнисене тӗрӗслесе
пӑхса тухаҫҫӗ, отрет канашё ӗҫленӗ ӗҫсем
ҫин^ен от^отсем итлеҫҫӗ.
IV. «Ҫ в е н ӑ».

1)
А^асем пӗр пӗринпе паллашсан пё
пӗрне йуратаҫҫӗ, туслашаҫҫӗ, пӗр ҫултисем
пулсан пӗрле лайӑхрах ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсене тата
йулташсемпе иӗрлешсе йӗркеллӗ ӗҫлеме,
„тиетсиплинӑ“ тытма вӗрентмелле. А^а-пӑ^асем пёр пӗриыпе ӑмӑртмалла ӗҫлеме йуратаҫҫё, выдана ҫӗрте те ҫаван пекех амӑртса
выл,аҫҫӗ. Ҫаксене лайӑхрах туса пыма сахалантарах ҫынлӑ ушканпа ӗҫлени ҫамӑлтарах.
Ҫаванпа пионерсен отретне — 10-шар а^ан
уйӑрса ҫвенасем тумалла.

— 9 —
2) Ҫвевй— пионерсен хушганн^ен хӑйне
„йертекене“, тата ӑна пулӑшаканне суйласа
хурагГ, вӗсене к а шниЗ уйӑхран ҫӗнӗрен суй
ласа тӑмалла.
3) Ҫвенӑ—хайне рево^утсиллӗ 6ҫ ҫин^ен
пӗлтерекен йата йышанат (ҫурла, мӑлатук,
тнмёрҫё, т. ыт.).
4) Ҫвенара кашни кунах тӗрлӗ ӗҫсем
тӑваҫҫӗ: тӗрлёрен калаҫусем, кимнаҫтикӑ вӑййисем таваҫҫё; отретра кӑларакан шурнал
йе хаҫат вазди статйасемпе саметкасем хатӗрлеҫҫӗ, нуҫтараҫҫӗ; тӗрлӗрен маҫтерскойсен'де ёҫлеҫҫӗ, халӑх ёҫне йереҫҫӗ политтиккӑ ӗҫӗсене, тата ыттисене те тӑваҫҫё. Хййсем туна тӗрлӗ йаиаласене ҫынсене кӑтартмашкан пиояерсем выстӑвккасем таваҫҫё.
Ҫвенасен^е пур ӗҫе те руковотиттёл
катартнӑ пек, йе унӑн пулагааканӗ каласа
ӑнлантарна пек туса тӑраҫҫӗ. Вӗсем отрет
канашӗ хушна ӗҫсене мӗнле тумаллине ҫвенӑ-йертекенӗ урлӑ пурнаҫа кӳртсе, туса тара!.

V. Октапӗр а^исем.
1)
Пионерсен отре^ӗ ҫумён§е ҫамрак
рах 8 —11 ҫулхи а^асем вазди «Ок4апӗр а^исем» тийекен ушкӑн тума йурат.

-
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2) Вӑл ушкйнра 25 а р р а н ытла пул
малла мар.
3) Ушкйнра 5 ҫвенй пулмалла. в ӗ с е н р
к аш н и н р 5-т е р а р пулмалла.
4) «Октапёр а р се н » ушкйнён руковотиттӗлӗ—РҪЛКС й арей ки пионерсем хушга и н р ӗҫлеме уййрса хунй комсомолёс пул
малла, вйлах пионерсен отретне «йертекенён»
пулӑшаканӗ пулмалла.
5) Кашни ҫвенй п у ҫӗн р пионерсен от
рет канаш ёнрн суйласа йанй пионер пул
малла, ӑна пулйшма октапёр а р с е м хййсенр н пёр а р н е суйласа параҫҫё.
6) Октапёр а р сем, пионерсен хёрлё
мййҫыххипе (калстук) енат/ркё вырйнне, кёпе
умён сулахай йенне хёрлё пилёк кётеслё
ҫӑлтйр йевӗрлӗ йапала ҫёлесе йараҫҫӗ.

VI. У й е с с е н р , р а й о н с е н р пионерсен орканисатсийепе весен пӳровӗ.
1)
Районри, хулари, йе тата уйесри п и
онерсен отре^ёсем пур те п ёрле—пионерсен
районри, йе хулари, йе уйесри орканисатсийӗ пулса тӑраҫҫӗ. Пионерсен орканисатсийӗсем РҪЛКС орканисатсийӗсем ҫум ӗнр
пулса, вёсем кйтартнй пек ӗҫлесе тйраҫҫӗ.
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2) Уйесри, йе районри пионерсен отре'ҫӗсене мӗнле ӗҫлемеллиеем ҫинт>ен кӑтартса
тама, уйесри йе районри РҪЛКС комитте^ёсем хайсен ҫумӗн^е пионерсен пӳровӗ тӑваҫҫё, вал пӳро вара комиттетйн уйрймӗ (пайӗ) вырӑн^е, унпа пёр тан пулса ӗҫлет. „Пӳро»-н пи^етпе штемпӗлӗсем. тата тӗрлӗ планкасем ҫук. уйрйман ӗҫлекен анпара^ӗ те унан
ҫук, ҫавӑниа вӑл хайӗн ӗҫӗсене ҪКС комиттет аппара|ӗпе туса тара!’.
Пионерсен пӳровӗ ҪКС комитте^ӗ катартнипе вал хушнисене туса тарат. Пысакрах ӗҫсене ҪКС комитте^ӗ хай пахса туха'Зг
те, мӗнле тумаллине уйраман катартса пара!'.
3) Пионерсен пӳровё ҫак ӗҫсене таваН
отрет йертекенёсене, вёсен ӗҫӗсене катарт
са, мӗнле тумаллине каласа пара!'; пионер
сен ӗҫне мӗнле майсемпе лайахлатассипе
вайлалатасси ҫин^ен канаигла'1'; тӗрлӗ праҫниксене, камппанисене иртернё вахатра а^ап ар сен мӗн ӗҫлесси ҫин^ен пионерсен отрет}ёеене катартса парат; ат;а ҫур^ӗсемпе шкулсен^и пионерсен ӗҫне катартса тарагГ, арасен
иуххисемпе конхверентсисене пуҫтарса иртерет, а^асен ашшӗ-амашсене, вёрентекенсене,
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хапрӑ,к-сав&т комитте^ӗсем уйарнӑ ҫынӗсене, йалканашсене, тата урӑх орканисатеисене те пуҫтарса, вӗсемпе пионерсен ӗҫӗсем ҫин^ен канашлат, пионерсен ӗҫӗсене ту
са тӑракан тӗрлӗрен комиҫҫисене ҫул катарт
са пара!1. Уйесри, районри пионерсен пӳровӗ вахйтран вйхйта ларусем (заседания) тйват, унта отрет руковотиттӗлӗсене ^ӗнсе, вӗсемпе канапглат, вӗсене мӗнле ӗҫсем тумалли ҫинт;ен кйтартса пара'!1,
4)
Пионерсен пӳровӗ 5 йе 7 ҫынра
пулмалла; Пӳро пуҫлӑхӗ—РҪЛКС комиттеТ)ӗн ^ленӗ пулмалла, вӑл вара пионерсен едесене пӗрмайах пахса, астуса тарат. Унсӑр
пуҫҫӑр пӳро ^ленӗсене ак ҫак орканисатсисент;ен уййрса хунй ҫынсем кӗртмелле: Р.К .
Партти комитте^ӗсен^ен, Прохсойусран, Халаха ҫутта кӑларакан пайӗн^ен, Хӗрарйм пайӗн$ен, Сывлйха сыхлакан пайран, тата пио
нерсен хушшин^е ӗҫлеме РҪЛКС комигте^ӗ
йатарласах уйӑрна ҫынсем. Уйесрипе район
ри пионерсем хушшин^е тӑвас ӗҫсем ҫин^ен
канашлама, уйесри, йе хулари, йе районри
пӳро пионерсен ҫвена йертекенсене пурне
те пуҫтарса канашлусем, пухусем тӑваР Вӑл
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пухусент^е пӗтӗм уйесри, йе районри пионер
сен хушшинт^е пӳро ҫуаӗнт;е ӗҫлеме тӗрлӗрен комиҫҫисем суйласа хураҫҫӗ, вёсем: пе
р и —хаҫатсём кӑларас ёҫе, теприсем—тӑлах
а^асен хушшин^и ӗҫсене, укҫа-тенкӗ фон^е
тӑвас еҫе, т. ур. туса тараҫҫё. Ун пек комиҫҫисем пионерсен пӳровӗ кӑтартнипе ӗҫлеҫҫё.
УП. Пионерсен кӗлӗрнесентуи орканисатсисемпе
вӗсен пӳровӗсем.
1) Кӗпёрнери уйессемпе районсен^и пио
нерсен орканисатсисем пур те пӗрле—Ленин
йулташ йа^ӗпе ӗҫлекен пиоверсен кӗпӗрнери орканисатсийӗ пулса т&раҫҫӗ.
2) Уйесрипе районри ҪКС комитте^ӗсен
ӗҫёсене п&хса, кйтартса тӑ,ма, кӗпӗрнери ҪКС
комитте^ӗ хӑй думён'ре пионерсен хушшин-§е ӗҫлекен пӳро тӑ,ват. Вӑл пӳро 11 ҫьшран
пулмалла (сахалтараххӑн та йурат). Пӳро
Кӗпком пайӗ вырӑнӗн^е пулса, унйн преҫитиумӗ кйтартнипе ӗҫлет.
3) Пӳро пуҫлйхӗ—РҪ Л К Сойусӗн Еӗпкомӗн '^ленӗ пумалла. Пӳро ^ленӗсем ҫаксем
пулаҫҫӗ: Кӗпком парттин^ен, Хӗрарӑм пайӗн§ен, Халйха ҫутта кӑларакан уйрймран,
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Кӗппрохканашӗнрн, Сывлӑх пайӗнрн уйарса йана ҫынсем, тата ҪКС кӗпкомӗ пионер
сен хуш тинце ӗҫлеме йатарласа уйарса хунӑ
ҫыннисем.
4) Малашне ёҫлемелли ӗҫсене мӗнле
майсемпе вырӑпа кӳртмеллипе мӗнле ӗҫлесен
ӗҫ тӗрӗс (усаллӑ.) ҫулпа кайнисене астуса
тама (метӑтсем тупма) Кӗппӳро хай ҫум ӗнр
меттотикка (майсем катартсан) комиҫҫи тӑва)'.
Вӑл комиҫҫире ӗҫлеме арсен е вӗрентме пӗлекен (петакак) комуниссене рнмелле.
5) «Кӗинӳро» хайӗн уйрӑмӑн ӗҫлекен
аппарате ҫук, вӑл ҪКС Кёпком аппарарпе
(слушӑпгрсемпе) ӗҫлет.
6) Кунран кун пулакан ӗҫсене туса тама Кӗппӳро 3-ҫынран преҫитиум суйласа
хума пул тара)'.
7) Ҫак ҫӳлте калавӑ пекех вӗт халахсен
ахтономиллӗ оплӑҫӗсеыпе ресоуплӗксенр
те пионерсен пӳровӗсем РҪЛКС Опкомӗсем
ҫум ӗнр пулаҫҫӗ.
VIII. Пионерсен тӗпри пӳро.
1)
Канаш Респуплӗкӗсен Сойусӗн^и а р
сем хушшинце тумалла ӗҫсене РҪЛКС выранти комиттерсем урлӑ пёр йевӗрлӗ, тӗрӗс
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туса пырас тесен, вӑл ӗҫсене пёр вырйнтан
лайӑхрах кӑтартса тӑма, арсем х уш ш и н р
ӗҫсене тӗпри у§рештенисемпе (Ҫутта кӑларакан халӑх комиссариарпе, Оывлах комиссариарёпе, тёппрохканашёы т. ур.) пӗрле
канашланса (килӗпггерсе) туса тама РҪЛКС
Тӗпкомӗ ҫумӗнт,е пионерсен Тёпри Пӳро пула4. Вӑл Тӗпри пӳро РҪЛКС Тёпкомиттерн
пайӗсемпе пӗр тан тгулса. унӑн преҫитиумё
кӑтартнипе ӗҫлет. Пионерсен тӗпри «пӳро»не ак ҫаксем кӗреҫҫӗ; 1) Пӳро пуҫлӑхӗ (претҫетаттёлӗ - РҪЛКС Тёпкомӗ пионерсен хушш и н р ӗҫлеме уйарса хунӑ Тӗпком р е н ё ,
2) РК П Тӗпкомӗн—акитпроп уйрӑмӗн претставиттёлӗ, 3) Хёрарӑм пайёнрн, 4) Халӑха
ҫутта кӑларакан комиссариатри „соцвос“ уйрӑмӗнрн, 5) Прохсойуссен Тӗпканашӗнрн,
6) Сывлӑх комиссариарнрн, 7) Ҫамраксен
Комунислӑ Инттернатсионалёнрн, 8) Фискул,турй тӗп канаш ӗнрн уйарса йанӑ претставиттӗлсем, 9) Пионерсен х у ш ш и н р ӗҫсене тума йатарласатаратнауйрам йулташсеы.
2)
Ӗҫсене мӗнле тумаллисем ҫи н рн шу
хӑшласа майсем тупма, выранти пионерсен
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пӳровӗсене меттотиккӑ тёлешён^ен вӗрентсе
ӗҫ кӑтартса тӑма—.,Тӗппионорпӳро“ ҫумӗнт;©
меттотикка комиҫҫи ӗҫлет.
3) Пионерсен тёпри пӳро а^асемпе вё
сен ашшӗ-амашёсем ваади тӗрлӗрен кӗнекесем, шурналсем кӑ,лара1г.
4) Пӗрмайах ӗҫлесе тйма пионерсен тёп
ри пӳро, 5 йе 7 ҫынран преҫитиум туса хурат, вал преҫитиумра пӳро ^ленӗсем ан^ах
пулма пултараҫҫӗ.
IX . Ҫамрӑк пионерсен саккунӗсем.

1) Пионер вал—ӗҫлекенсен класӗшён
тарӑшакан, Ленин йулташ катартса хаварна
нек ӗҫлекен агр .
2) Пионер вал—комсомолӗспа комунисан
шӑлнё, вӗсене пулӑшаканӗ.
3) Пионер— хай патӗн^и ҫамрӑк ар сен е
пуҫтарса, вӗсемпе иӗрле ӗҫлесе пурӑнат.
Пионер—пур а^асемшӗн те примерла пулса,
вёсен йулташё пулса тӑрат.
4) Пионер вӑт— пётём пионерсен йул
ташё, пӗтӗм тӗн^ери ӗҫлекенсемпе хрест;енсен а^исен йулташё.

— 17 0) Пионер вёренсе, ҫутталла тухма тарӑш аг1’. Вёреннипе пёлни вал — ӗҫлекенсемпе
хресҫенсем хайсен тӑшманӗсемпе ҫапӑҫма
пуҫтарна хаватлӑ вай.
X. Пионерсен йӑлисем

1) Пионер ҫирӗп, т;ӑтамлӑ ҫын пулма
тараша!. Вал хӑй сывлӑхне те, ҫынеенне те
сыхласа усрама тӑрӑша1\ Ҫаванпа ирхине
ирех тӑрат, питне куҫне лайах ҫуса тасатат,
кимнаҫтикка ваййи вы^аса илет.
2) Пионер хӑй вахӑтне те. ҫынанне те
хӗрхенсе, ахал> сайа йамас!. Хӑй ӗҫне пӗрмайах лайах, тӗплӗ тата хаварт, вӑхатра
туса тарат.
3) Пионер ӗҫлеме йурата!, тытанна ӗҫе
туса пӗтермесёр парахмас!’. Тем пек канҫӗр
пулсан та, вӑл ытти пионерсемпе пӗрле тытӑнса
ӗҫлесе, ёҫе туса пӗтерме май тупа!.
4) Пионер халӑх пурлахне типтерлӗ
(тирпейлӗ) пахса усрат. Вӑл тӗрлӗ кёнекесене, тумтирсене, тата маҫтерскӑйри йапаласене тирпейлӗ тыта'г.
Пишгерсеп полошенийӗ

‘
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5)
Пионер ҫынсемпе вӑрҫмаст, тапа
(|ёлём ) туртма©!', ерех йе ҫпирт таврашне
ӗҫмест.
X I. Пионерсем р п л ӑ сӑмах пани.

1) Пионера кӗнӗ т)укне нионер ҫак&н
пек ^аплӑ сймах пара!: „Епӗ, Сотсиалисймлй
Канаги Респуплӗкӗсен'н Сойусӗнщи ҫамрӑк
пионер, хамӑн йултсчисем умӗнще ҫак щаплӑ
сӑмаха паратӑп:
1) Дётём тёнщери рапощщи класан ӗҫӗшён ҫирёп пиш а пулатӑп, ёҫлекенсемпе хресщенсене ирёке тларассишӑи пыракан ҫапӑҫура хыта тӑма пулатӑп.
2) Ленин йулташ хугиса хӑварнӑ ёҫсене
епё тӗрёс, пбр пӑранмасӑр тӳрӗ туса пётерм.е
тӑрӑшма пулатӑп. Пионерсен саккунёсемпе
йӑлисене хытӑ тытса тйма пулатӑп.
X II. Октапӗр а р с е н саккунӗсем.

1) Октапёр ат;исем пионерсемпе комсомолёссене, комуниссене тата ӗҫлекенсемпе
хрес^енсене пулйшаҫҫӗ.
2) Ок1апӗр а-^исем пионер пулма тӑрӑлнеа
хатӗрленеҫҫӗ.
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ХШ . Октапер ат^исен йӑлисем.

1) Ок^апӗр а'рсем хййсен ут^ёпе тумтирне таса тытса усраҫҫӗ.
2) Октапёр а^исем ӗҫлеме йуратаҫҫӗ.
X IV . Пионерсемпе октапер а р с е н малтанхи
сӑмахӗпе аслӑ лосункӗ.
,,Еҫлекенсемпе хресщенсемшӗн ҫапӑҫма—
хатёр п ул“. Ана хирӗҫ—„йалапах хатёр!“.
Пионерсен паллй лосункӗ—Улйштаракансене
улйштарма пыратпӑр*).

X V . Пионерсен палли (сн ат^окӗ ).
1)
Сотсиал. Канаш Респуплёксен Сойу
сӗнт;и пионер орканисатсисен пурин те пёр
пек паллӑ (снат^ок) пулмалла, вал ак ҫапла:
хёрлё илем (пё^ёк хлак) ҫин^е ҫурлапа тимӗрҫ
мйлатукӗ, ҫурли йшӗн^е пилӗк пӗрене ҫинт^е
виҫ хӗлхемпе ҫунса тӑракан ҫулӑм пулмалла,
тата снаг§т;окри ҫурла ҫин^е—,,хатёр пул41—
тесе ҫырса хунӑ.
*) Улӑшӑнтаракансене тесе кунта комсомолёссене каланӑ,
вёсем комуниссен ватӑ квартийё вырӑнне ӳссо ҫирёплеиеҫҫӗ, улӑштарма пыратпӑр тесе пионерсене каланӑ, вёсем ӳссе ҫирёпленсе
комсомолёссем вырӑнве тӑраҫҫё. Вырӑсла ӑна семена смене идет»
теҫҫё.
Ретактӑр.
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XVI. Пионерсем ҫ и н р паллӑсем.

1) Ҫамрак пионерсемпе Октапёр атщсем
пур те пёр пек тумланса ҫӳреҫҫӗ: сӑрӑ (защит
ного цвета) кӗпепе кӗске йӗм—арҫьш ат;асем
тӑханаҫҫӗ, хӗр ар сем —• тӗксӗмрех тӗслӗ
кӗпепе ^ӗркуҫҫи таран кӗске сараппан (юбка)
тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ.
2) Пионерсем пур те калстук манерлӗ
хӗрлӗ май ҫыххи ҫакса ҫӳреҫҫӗ.
3) Пионерсемпе вӗсене йертекенёсем
пӗри те урӑх тӗрлӗ тумланса, йе урах палласемпе ҫӳремеҫҫӗ.
4) Кашни ,,ҫвенӑ“ виҫ кётеслӗ, пӗт}ӗк
хёрлё илем (флажек) пулмалла, вал илемӗн
пӗр йенне револ,утсипе ӗҫ йатне пӗлтерекен
хййсен паллипе ҫырмалла, тепӗр йенне—ҫвенӑ
йа|ӗпе, унан отрет № рне ҫырмалла.
5) Кашни отретан тават кётеслӗ снамӗ
пулмалла. Вал спамӗн тӗсӗ хӗрлӗ, тата унан
пёр йенне пионерсен паллипе ,,Пӗрмайах
хатӗр“ тесе ҫырмалла, тепӗр йен^е —отрет
№ рӗпе, вал мӗиле воиВ йа^ӗпе ӗҫленине,
мёнле утзрештени ҫумёнтщпе район №-рне
пӗлтерекен ҫыру пулмалла.
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6)
Пионерсен пӗтӗм кӗпӗрнери орканисатсин те ҫавӑн пекех снамӗ пулмалла.
XVII,

Пионерсемпе ОкТапӗр а^исен са;ъут,ӗ.

1)
Вӗсем мӗншӗн те пулин хисеп пана
^ух ҫак&н пек саЛ)ут тйваҫҫӗ: сылтам
аллине пилӗк пӳрнине пӗрле хыта тытса
(ҫыпаҫтарса) пуҫ тӑран^е тытса тараҫҫӗ. Вйл
ак мӗне пӗлтерет: пилӗк пӳрне вал — ҫут
тӗн^ен пилёк найне пӗлтерет, унта асапланеа пуранакан ӗҫхалахӗ пур, пионерсем
вӗсене ҫав асапран ирӗке кӑларас тӗлӗшрен
ӗҫлесе ҫапаҫаҫҫӗ. Алла пуҫ тарне (ҫине)
тытни—вал пионерсем пролеттариатӑн интересне хайсен уйрамла интересӗн^ен асла
шутланине пёлтерет.
РҪЛКС Тӗпкомён ҫыруҫӗ Цейтлин.
Тӗпком ҫумӗн|и пионерсен пӳро
пуҫлӑхӗ Е. Теремлккгт.
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(Д-ДР..С: Чебоксары, Мало-Советская 15).

А.

V©

А т ^ а -п ӑ ^ а к ӗ н е к и .

М амин-Сибиряк. К айӑкҫӑ Йемел (Емеля Охотник) 10 п.
Короленко. Макар телеке (Сон Макара)

. . . .

28 п.

Андерсен. Кйвак май (Серая шейка). Ш ӑпҫӑк йур-

ри (П есня с о л о в ь я ) ......................................... 1 5 п .
— Пӗ^ӗк паттӑрсем (Юные смельчаки). Ҫӳревҫӗ
ш апа (Лягушка путешественница) . . . . 15 п.
Метерлинк. Ҫеҫпӗл (Подснежник) п ь е с а ...................20 п.
Чехов. Хуйхӑ (Горе). Н ӑрӑ Ван,укё (Ванька Жуков) 12 п.
Гаршин. Тӑватӑ кун... (Четыре дня на поле сра
жения) ........................................... • ......................15 п.
Щедрин. Пёр мушик якё кенерала... (К ак один
мужик двух генералов прокормил). Ӑслӑ ыраш
пётри (Премудрый п и с к ар ь )............................15 п.
Чехов. Х ӑравҫӑ П а з д а (Беглец). Хула хыҫӗнтц
(З а городом). Тёттёмлёх пётерет (Темнота) 20 п.
— У па (М едведь)................................................... 35 п.
Короленко. Ш артлама сивё (М о р о з)....................... 20 п.
Трубина М. Т)ӑваш йумахёсем (Чувашские сказки) 20 п.
Семенов. Ӗҫкё пуҫа ҫирӗ (Смерт пьяницы) . . 20 п.
Л. Семенов ^ӑр сӑр Гыха. Тёплӗ хреэден . . . 15 п.

Б. К ом сом ол к ӗнеки.
Ленин. Ҫамрӑксем ҫин^ен (о молодежи).
Зиновьев. Мен вал комсомол (Что такое комсомол).

Р. Ҫ. Л. К, С. историйё (История
Р .Л .К .С .М .) ....................................... . . — 20 п.
Тарханов Ҫӗнӗрен комсомола кӗнё ҫамрӑксене (Ленин
скому призыву).
Его-же. Вӗреннё "вух ӗҫлесе пыр, ӗҫленӗ ВУХ вёренсе
пыр (Учась строй, строя учись).
Й алта пионерсен ушкӑнне туса, унта ӗҫлесси.
Л евгур.

В. Х ӗрарӑм к ён ек и .
кӗнеки: Пуш уйӑхӗн 8-мёш кунё
Хуҫайствӑ йӗркисем улшӑнса пынӑ майпа, хёрарӑм пурӑнӑҫё улшӑнса пыни. Ку^ук аипа. У адна
2-мӗш № Хӗрарӑм кӗнеки: Алла-аллӑн тытӑнса. Ҫӗнёлле.
Ҫын айӑпё. Ниме (пулӑшу). Йӑвӑр ҫыянӑн ыӗн
пӗлмелле.
П. Л окинӑз. Унепи йепле ҫӗнӗлле пурӑнма вёреянӗ.
1-мӗш № Хӗрарӑм

Г. Ҫамрӑк пионер кёнеки.
И алта пионерсен ушкӑнне туса, унта ёҫлесси. . 10 п.
Ленин йулташ йа^ӗпе ӗҫлекен ҫамрӑк пионерсен
комунислӑ, орканисатсин полошенийё . . .
8 п,
С требованиями обращаться по адресу: гор Чебоксары
Чуваш ской Автономной Области, Чуваш издат.

Х а к ё 8 пуе.

Каталог кн и г, изданных Чувашиздатом, по требованию
высылается бесплатно.

АДРЕС: Ч е б о к с а р ы , Ч.А.О. Ч у в а ш и з д а т .

