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СОТСИАЛИЗМ ЫШТЫМАШ ВЭРЧ 
10 ИЙ КРЭДАЛМАШ.

Кугыжан власть годым ты гыдэ калыкым колоний ш оты ш то 
ындырэн ашнэныт, помэшык - капиталист - шамыч нуным лӱш тэн 
улы т  „инородсэ" манын лӱмдэныт. Тунам шэмэр м арий -ш ам ы ч, 
моло тыгыдэ калыкын шэмэрыш т сэмынак пызырэн ашнымэ кул 
ш оты ш то илэныт.

Комунист партий натсий коклаш тэ иктэ вэсым пызырыма- 
шым пытарэн. Комунист партийын натсиональнэ политикын нэ- 
ҥы зы ш ты ж э тыгай тӱҥ шонымаш: „кэч могай натсий, вэс нат- 
сийым пызырэн ила гын, эрыкан лийын ок к э р т “ (Маркс). ^Ко- 
мунист партийын тыгай политикш э шумлык натсий кокласэ 
привилэгийым, права ш оты ш то тӧр лийдымашым йӧршын 
дытарзн. Тыгай политикшылан лийын ВКП(б)-ым пызырналтш э 
натсийын ш эм эр -ш ам ы ч  чот йӧратат, В К П (б )-л ан  чот полшат, 
тудлак  ӱшанат.

О ктьабр  рэвбльутсо натсий - влакым шынчыр дэн кӱртньы- 
лы м ӧ гай кул ш отышто ашнымашым пытарэн, тӱрлӧ калык кок- 
.лаштэ изак-ш ольак сэмын иктэ-вэсылан полшэн илымашлан кор- 
ным виктарэн пуэн.

О ктьабр  рэвольутсо  лиймэкэ пашазэ клас пролэтар  дикта- 
туры м  ыштэн, сотсиализм строймо паш аш кэ пӱтынь Совэт элы- 
сэ натсий-шамычын пашазэ дэн шэмэр крэсаньыкым ушэн. Про- 
лэтары н диктатурж о лиймэк С овэт Ушэмысэ натсий - шамычлан 
ик тӧр  права пуымо, ожно шэҥгэлан кодшо, пызырналт илышэ 
натсий - шамычлан культур дэн экономик ш отышто куш каш ыш т 
эрык пумо. '

Марий Автоном Кундэм почмэк пӧрвой кэчы лаш тыж ак са- 
мырык парторганизатсэ дэн совэт  властьлан кугын<ан власть 
дэч кодш о тӱрлӧ нэлылыкэш пэрнаш вэрэштын.

Пӱртӱс пойанлык пю тыш то М арий Кундэм шэҥгэлнэ огыл 
гынат, кундэм озанлык кӱчызӧ ш оты ш ко лэкмэ гай улмаш. Про- 
нзводство  пэш тош то пормо дэн кайэн шогэн, садлан вийнымаш, 
ончык каймаш лийын огыл.



Кнагалан тунэмшэ пӧрйыҥ коклаш тэ 16%, ӱдрамаш кокла- 
штэ 2% вэлэ ыльэ. Й уж о йаллаштэ, йуж о районлаш тэ кнагачэ 
йыҥ иктат укэ улмаш. Кугырак ш колыш то тунэмшэ-шамыч иктэ 
•—кокыт вэлэ ыльыч. Н ун ы иот  утларакш э кулак кокла гыч 
ыльыч.

Йаллаштэ утларакш э „цэрковно - приходской" манмэ ш кол 
вэлэ ыльэ. Тидэ ш колы ш то марий рвэзэ-шамычым „йумын закон '“' 
дэнэ аҥыртарэныт, ӱҥшӧ лийаш, кугыжа дэн отэчэствэ аралаш  
туныктэныт.

Экономик шотыштат, культур шотыш тат шэҥгзлан кодмо 
дэнэ шэмэр марий коклаш тэ тӱрлӧ сотсиальнэ чэр шарлаш йӧн 
лийын. Т раком дэн чэрланышэ йыҥ 60% шуын. Сипилис чэрзт 
вийан шарлаш тӱҥалын. Утларакш э импэриалист сар годым, адак 
иыпэриалист сар пытымэкэ сипилис чот талышнэн. Кугу логар 
чэрат вийьш налын, йужо районлаштэ калыкын 9 0 % -ш э  кугу 
логар  чэр дэн орланат. Адак тубэркульоз  чэрат йатыр шарлэи> 
Нйнэ чэр-шамыч шэмэр марийым пэш чот пызырат.

М арий Автоном Кундэм почылтмэкэ, Лэнин комунист пар- 
тий виктарымэ ночэш, шэмэр марий шкэнжын шэҥгэлан кодшо- 
экономик дэн культуржы м нӧлташ вийаи пижэ.

КУТВ-штэ тунэмшэ студэнт-шамычлан 1925 ийыштэ Сталин 
йолташ, партий дэн совэт пашазын задачы ш т иэргэн ойлымыжо 
годым, тыгэ каласэи:

а) „Эр вэлысэ совэт рэспубликлаш тэ промышлэныслан вий- 
иаш йӧным ышть{,ман. Тугэ ыштымэ дэнэ крэсаньык - шамычлан 
пашазэ клас йыр чумыргашышт утларак йӧн лийзш.

б) Й ал-озанлык пашам нӧлтыман.
в) Крэсаньык - шамычым, кустарь - шамычым копэратсыш 

ушымо пашам вийаҥдыман, шарыман. Тугэ ыштымэ дэнэ эр вэ- 
лысэ С овэт  рэспублик-шамычым пӱтынь С С Р Ушэмысэ совэт— 
озанлык пашаш уш аш  йӧн лийэш.

г) С овэт  - шамычым шэмэр калык дэк лийшэмдыман, совэ- 
ты ш кэ паша йыҥлан натсий кокласэ шэмэрым шогалтыман. Ты- 
гэ ыштымэ дзнэ шэмэр калык совэт рэспубдик пашалан шӱман 
лийэш, тудым кӱлэш сэмын ыҥлэн кэртэш.

д) Н атсиональнэ культурым вийаҥдаш кӱлэш, тӱрлӧ кур- 
сым, школы.м кӱлэш нарэ почаш. Кнага дэн науклан гына ту- 
ныкты.маны.м вэлэ огыл, адак тӱрлӧ мастарлыклан туныктыма-



ным. Ш колыш то, курсыш то ава йылмэ дэн туныктыман лийжэ. 
Т ы гэ  ыштэн, совэт, партий, пропсойуз, озанлык пашалан кӱлэш- 
лык кадрым вэрласэ шэмэр кокла гыч йамдылы.ман.

Тидэ паша шуктымо лийэш гын, эр вэлысэ Совэт рэспуб- 
лик - шамычыштэ сотсиализм строймаш паша куш тылгыракын 
кайэп кэртэш  ы льэ“.

Сталин йолташын ойлымыжо М арий Автоном Кундэмланат 
л эш  лач лийэш.

М арий Кундэмысэ пашазэ клас дэн шэмэр крэсаньык, ВКП(б) 
виктарьш э дэн Сталинын ончыктымо кориыж дэн кайэныт. Сад- 
л а н  пэш кугу паша ышталтын.

Мирий Автоном Кундэм почмо дэнэ шэмэр - шамычлан эко- 
номик дэк  культур шотыштым нӧлташ корно почылтын.

Эртышэ 10 ий жапы ш тэ пашазэ калык дэн шэ.мэр калык- 
лан шуко нэлым, йӧсым ужаш  пэрныш. И мпэриалист сар, граж- 
дан сар, нужна ий чот витарыш т. Пожар лиймэ дэн чодра пой- 
анлыкнан 30%-шэ йӱлэн пытыш. Кэч мыньарэ нэлэ, йӧсӧ ыльэ 
гынат, пашазэ дэн шэмэр - шамыч ни.мо дэчат ышт чакнэ. чыла 
йӧсым, нэлылыкым сэҥышт. М арий Автоном кундэмлан 10 ий 
тэм.мэ жапыштэ шэмэр-шамыч кугу пашам ыштымыштым он- 
чыктат.

Илэ сатум гына ыштэн шогышо, шэҥгэлан кодш о йал-озан- 
л ы к ан  эл гыч, МАО индустриальнэ - аграрнэ элыш савырнаш 
вийан пижын, пӱтынь Совэт Ушэм дэн ик вэрэш сотсиализмыш 
пура. Тндым тыгай сипыр дэн ончыкташ лийэш: 1925-26 ийыштэ 
(26-27 ийсэ ак дэн) пӱтынь продуксийын акшэ 1473 тӱжэм тэҥгэ 
улмаш гын, 1930 ийыштэ тудо 10.071 тӱжэм тэҥгэш шуын, 1931 
ийы ш тэ 18.932 т. т. шуэш.

Пашазэ - шамычат шукэмыт: 1926 ийыштэ 1150 йыҥ ыльэ, 
1930 ийштэ 2701 йыҥ лийэ, т у д о ш о ты ш то  марий 6,6%;1931 ий- 
штэ '3158йыҥ лийэш, тудо ш оты ш то марий,20% .

Пашалан ӧрыи илымаш, паша укэ манмаш йӧршын пьгта- 
рымэ.

Экономик дэн культур ш оты ш то рӱдӧ вэрла дэч М АО тор- 
лэн шогэн. Кундэн мландым ужаш ы жым чодра  лэвэдэш . 
К ӱртньӧ корно попыдтмэк, пич чодрам пӱчкын лэкмэк тугэ торлэн 
шогымаш пытыш: М арий Кундэмын рӱдӧ вэржэ С С Р  Ушэмын 
ончылно шогышо район-шамыч дэн (Моско, Нижний, О заҥ) кыл-



далшэ, ваш кош таш  корно лопка лийэ. Тылэч вара кундэ.мын 
тӱсыжӧ йӧршэш вашталтэ.

Кӱртньӧ корно лиймэкэ чодра промышлэныслан внйнаш 
йӧн лийэ, пу ӱзгар ыштышэ, чодра химий заво д -ш ам ы чы м  ыш- 
таш  пижмэ.

Кундэм озанлык паш ашкэ элэктр вийым пурташ тӱҥалмэ. 
Тыгыдэ элэктр стансэ - шамычын вийышт 1600, киловат лийэш, 
кугу элэктр  стансэ—М А РГРЭС ыштэн ш уктым эк тудын шкэт- 
шын вийжэ пӧрвой ийлаштак 48 тӱжэм киловат лийэш. И ал- 
озанлык пашам сотсиализм корно дэн пужэн ыштымаш ат вийак 
ончык кайа.

Ш эмэр крэсаньык - шамыч ожнысо кугэзэ— коча сэмын йал- 
озанлы к паша ыштымашым кудалтат, колкозы ш  ушнат. И о р л о  
дэн марда крэсаньык кашак колкозы ш  пурмын пайдажым пэш 
сайы ныҥлэныт. 1931 ийийуньы н 1-лан колэктивлы маш 32,55% -ыш  
шуын. О рш анкэ  кантонышто машин— тракты р стансэ ыштымэ 
дэнэ куыдыкэш колэктивлымаш паша адакат  писыракын ончык 
кайаш тӱҥалэш, кумдыкэш колкоз  ыштымэ дэнэ кулакым клас 
шот гыч пытарымаш ат вийна.

Р эво л ьу тсо  дэч ожно йал-озанлык продукты.м вэсэмдышэ 
прэдприйатий кундэмыштэ иктат укэ ыльэ, кундэмлан 10 ий 
тэммэ ж апы ш тэ  тугай прэдприйатий чылажэ 42 уло.

Тидын дэн пырльа кундэмыштэ кызыт утларак  пайда.м пу- 
ышо шурно ӱдымаш шарла, йал-озанлык паша иитэнсфикатсэ 
.манмашкэ возын: тэкничэский культур пӱтынь ӱдыш аш мландын 
5,2% маркэ налэш.

Сотсиалистичэский индустрий нэҥыз лиймэкэ культур па- 
шат йатыр кӱш кӧ нӧлталтэ; М арий Кундэмысэ шэмэр калык 
шкэныш тын илышыштым культур дэн тӱрлӧ йӱла шотыш то сай- 
эмдаш пижыныт. Тӱҥалтыш ш колы ш то тунэммашкэ йӧча-шамы- 
чым иктэ котдэ  уш аш  ыштымэ. Тыгэ тунэм.маш кундэм кумды- 
кэш  ыштымэ. П аврик-завод  улмо райоилаштэ 7 ийаш ш колы ш то 
обьазатэльнэ  тунэммаш ыштымэ. 1931 ийыштэ кугу йыҥ-шамыч 
коклаш тэ кнага шинчыдымаш пытарымэ лийэш. Кундэмыштэ 
наук дэн шымлышэ институт почмо, 16 тэкникум, ик Р абф ак, 
34 ШКМ, 3 Ш КС, 3 ФЗС, 5 ФЗУ уло.

Р эво л ьу тсо  дэч ожно марий калыкын кнагажэ, газэтшэ укэ. 
ыльэ. Кызыт марий йылмэ дэн 1 рӱдӧ газэт, 3 кундэм газэт.



6 район газэт, 3 журнал, 3 издатэльствэ. Кум тӱрлӧ йылмэ ой- 
ыртэман марий - калыклан кож ла марий, курык марий, эр вэл 
марийлан нинэ кум издатэльствэ  кнагам, газэтым луктын шогат.

Кундэм кумдыкэш 25 больнитсэ уло, койкы ж о чылаж э 880.
Тыгэ ончык кай-маш куш тылгынак лийын огыл. Партийын 

гэнэральнэ корны ж гыч кораҥ ш ат  лийын. Т ӱрлӧ кораҥмаш  дэн 
крэдалаш  чот вэрэштын. Эн шукыжым кораҥмаш  натсиональнэ 
политикы ш тэ лийын.

М арий Кундэм почмэкак самырык парт. организатсыш тэ 
пропсойуз нэргэн дискуссий ышты.маш вийан шогэн. Партийэтс 
коклаш тэ партийым пашазэ опозитсэ корныш кораҥ даш  тӧчышӧ 
йолташ  - шамычат ыльыч. Тидэ крэдалмаш тэ парторганизатсэ 
сэҥыш. I

Сотсиализм ыштымаш  пашан кумдан каймылан к у л а к -ш а -  
.мыч пэш кугу чаракым шындылыт. Кулак класслан пурла уклон 
дэн, ,ш о л а “ опортунизм полшат. Марий Кундэмысэ парторгани- 
затсын историйы ш ты жэ пурла уклон утларакш э Ш эрнур орга- 
низатсыштэ шкэнжым раш ончыктыш. Тугай уклон туш то  паш а 
вуйлатымаш тэ лнйын. Й уж о  вуйлатышэ - шамыч класс туш.ман 
дэн кыл кучаш тӱҥалыныт ыльэ, кулак могырыш лупш алтыныт, 
кулаклан полшэн шогэныт ыльэ. М орко  кантонысо ВКП(б) орга- 
низатсыштат клас корным пужгалымаш лэктын ыльэ.

Кызытсэ жапы ш тэ пурла уклон дэн крэдалмаш пӱтынь пар- 
тий организатсыштэ тӱҥ  паша шотыш то шога. П урла уклон дэн 
крэдалмэ годым „ш о ла“ загибшик-шамычым, нунын дэн кэлшаш 
тӧчыш ӧ-шамычымат .монды.ман огыл. Нунын ваш тарэш  крэдал- 
мымат луштыман огыл.

М арий Кундэмыштэ адак класс кокла крэдалмаш партийын 
натсиональнэ политикшым илышыш пуртымо паш аш тат лийын. 
Кугыж ан власть годым вуй лийын ш огыш о (вэликодэрж авный) 
натсийын кулак-шамыч ты гыдэ натсий коклаш кэ ваш-ваш сырэн 
илы.машым пурташ ты рш ат, натсий-шамыч ик гай огы т ул, ну- 
нын коклаш тэ кугу ойыртэм уло, садлан праваш тат ик гай лий- 
.ман огыл— манмашы.м кугун ш аркалаш  тыршат. Тыгэ ы ш ты мы ш т 
дэн нинэ тушман - ша.мыч тӱрлӧ натсийын шэмэр коклаш тэ кыл 
кучымыштым, ушэ.мыштым шалатынэшт, ш каланыш т ожны со 
прйвилэгийыштым, мучыш тымо праваштым мӧҥгӧ пӧртылтынэшт. 
Адак тыгай йоҥылышат лийэдэн: пашаштэ шогышо йуж о йыҥ-
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шамыч шэмэр марийын посна кӱлэшыжым ш отыш  пыштан шо- 
гэн огыт ул, тидэ паш аш тэ кӱшычын, йырнэн ончэы шогымаш, 
бӱрократ  койышым пуртымаш лийэдэн, шэмэр марийын кӱлэ- 
шыжым шуктымаш дэч кораҥмаш  лийын.

„Вэликодэржавный шовинизмыш тайныиаш адак тыжэч кой- 
эш: натсий кокласэ  йылмэ ойыртэмышым, культурыш то, илыш 
йӱлаштэ улш о ойыртэмышым шотлыдымаштэ, натсионадьнэ рэс- 
публик дэн область-шамычым шалаташ йамдылалтмаштэ; натсий 
шамычлан ик гай тӧр права пумо ваш тарэш  шогымаштэ, партий 
политик почэш аппаратым натсионализаҥдымэ пашам кнага, га- 
зэт  лукмашым, школым, рэспублик дэн моло мэр организатсым 
натсионализаҥдымэ пашам кӱрлаш тыршымаштэ.

Тыгай койыш ын кужэч лэкмыжым ш ижаш  нэлз огыл; ожно 
вуйланэн ш огыш о вэликодэрж авнэ натсийысэ кулак - шамыч ту- 
гай койшым лукты т. Пытышэ капиталист клас шкэнжын мучыш- 
ты ш о тош то  привилэгийжым пӧртылташ тырша. Тыжэч вэлико- 
русский шовинизмын натсиональнэ пашаштэ эн ш учко улмыжо 
койэш" (Сталин).

М арий Кундэмысэ парторганизатсэ натсиональнэ паш аш тэ 
тыгэ тайнымаш дэн вийан крэДалэш, кы зы тат парторганизат- 
сылан тидэ крэдалмаш ым луш таш  ок лий, тайныштмаш альэ 
пытэнак огыл.

Вэрысэ натсионализм дэнат крэдалмым луш таш  ок лий. 
„Вэрысэ натсионализмыш тайныштмаш тыжэч койэш: шкэ натсий 
дэч ум бакы рак уждымаштэ, шкэ натсий кӧргысӧ клас кокла крэ- 
далмашыы ш ылташ  тӧчымаштэ, шкэ натсийым вэлэ шонымаштэ, 
вэликорусский шовинизм дэч утлышашлан лийын сотсиализм паша 
дэч кораҥаш  тӧчымаштэ, С С Р  Ушэмысэ натсий шэмэр-шамычын 
ваш-ваш кыл кучэн, ушнэн илымыштым уждымын— колдымын 
лийаш тыршымаш тэ, нуным торэн кэртш э нунын коклаш тэ улшо 
ойыртэмышым вэлэ уж аш  тӧчымаштэ.

Вэрысэ натсионализмын кужэч лэкмы жэ палэ: ожно пызыр- 
налтшэ натсийыш тэ кодш о кулак класлан пролэтар  диктатуры н 
рэжимж э ок кэлшэ, нуно шкаланыш т посна натсиональнэ кугы- 
жанышым ыштынэшт, туш то  вара клас ш оты ш то вуйланэн шо- 
гынэшт.

Партий ончылно тыгай паша шога: натсиональнэ иашаштэ 
улшо вэрысэ натсионализм маимэ уклон дэнэ внйан крэдалмаш



шэмэр калык коклаштэ интэрнатсиональнэ воспитаньым шараш 
йӧным ы ш таш “ (Сталин).

Натсиональнэ пашаштэ кок уклон ваштарэш ат чот крэ- 
далман.

В эликодэржавный 'ш овинизмлан пэҥгыдэ чаракым шынды- 
ман, вэрысэ натсионализмын могай улмыжым чараш кэ лукты н 
шогыман, Марий Кундэмысэ парторганизатсэ тидэ  пашам шук- 
тэн шога, натсиональнэ политик шотыш то Лэнин корны ш то пэҥ- 
гы ды н шога.

Пашаштэ ш огыш о йолташ - шамыч коклаш^^э куры к марий 
шэмэрын йодмыжым кӱлэшлан ш отлыдьш о 'лийэдэн. Тыгэ 
лиймэ дэнэ пашаштэ ш огыш о ик тӱшка йолташ - шамыч, курык 
марийьш кӱлэшыштым аралышын койын, тидын вэрчын крэдал- 
мышт годым партий корны гыч кораҥыч,— курык марий кантон- 
лам М арий кундэм гыч йӧршын ойыраш тӧчышт.

Тидэ йоҥылышымат кундэмысэ парторганизатсэ тӧрлатыш: 
Чы км а кантон дэн Иурин кантоным ушэн Курык М арий районым 
почмо. Курык марий район почмо дэнэ шэмэр Курык марий-ша- 
мычланат озанлык дэн культур  ш оты ш то вийнаш, сотсиализм 
стройм аш кэ  талын ушнаш кумда корно почылтын.

Кызыт ындэ М арий Турэк кантонышто Суас районым по- 
чаш пижмэ. Тыгэ ыштымэ дэнэ шэмэр суас-шамычат сотсиализм 
пашаш вийан ушнэн кэртыт, ш колы ш то туныктымым, тӱрлӧ уч- 
рэждэньы лаш тэ кагаз возымашым шкэ йылмышт дэн чотрак 
виктараш  йӧным налыт.

Кӱшнӧ ойлыма гыч тыгэ койэш: эртыш э 10 ий жапы ш тэ 
М арий кундэмлан —  сотсиализм строймо пашаштэ клас тушмзн 
дэн, тушманын агэнтышт дэн чарныдэ, вийан крэдалаш  вэрэш- 
тын. Тидэ крэдалмаш тэ ВКП(б)-ын политикш э эн чын корно 
лийын; партийын политикшэ гына сотсиализм ыш тымаш тэ сэҥэн 
ончык наҥгэйэн кэртш аш лык, шэҥгэлаи кодшо, ож но пызырнал- 
тшэ районла дэн область-шамычлан сотсиализм ыштымаш тэ пи- 
сын кайашышт, ончык лэкш э районлам поктэн ш уаш ы ш т корным 
почын пуэн.

Комунист партий дэн Совэт властьын политикш э тыгӓй: 
нэмнан элым индустриальнз— аграрнэ элыш савырымаш; натсно- 
нальнэ рэспублик дэн область - шамычым вийан тэмп дэн инду- 
‘Стрнаҥдымаш. Тэмп ш оты ш то про.мышлэкный районла дэча"^ пи-
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сын ончык каймаш. Тугай политиклан кӧра, шэҥгэлан кодмаш,, 
мойын ваш кэ пытышашлык.

С СР Ушэмысэ чыла шэмэр-шамычлан партий тыгай корным. 
ончыктэн: умбакы ж ат промышлэносым вийаҥдаш, тэхникым чот  
нӧлташ, йал - озанлыкым сотсиализм корно дэи колтымашым—  
колкоз  ыштымашым вийаҥдаш. Шэмэр марий-шамычат тидэ кор- 
но дэнак кораҥ дэ  кайаш.

С С Р Ушэмын промышлэныс районлаштэ М арий Кундэмат 
шкэнжын экономикш э дэн пӱртӱс пойанлык ш оты ш ты ж о шка- 
ланжэ кэлш ыш э вэры.м налшашлык. Тыжэч МАО ончылно ты- 
гай паша лэктэш: энэргэтик запасым элэктрификатсылан, тэпло- 
фикатсылан кучылтмашым вийаҥдыман, ш олдра промышлэнысым 
чот шарыман.

Чодрам  ратсиональнэ кучылтман, чодра промышлэиысым— 
иушэҥгым ӱзгарып! савурышо, чодра химий, цэльулоз - кагаз, 
нромышлэнысым вийаҥдыман.

Тӱрлӧ йал - озанлык продуктым, утларакш э  йытын мушым, 
вольык ашнымын лэктыш ым промышлэныс коч кӱлэш сатуш 
савырыман.

М ланды гыч пургэдын лукмо кӱлэшлыкым йанда дэн сэли- 
кат промышлэныслан вийанрак кучылтман.

Йал-озанлыкым сотсиализы корно дэн наҥгайымым утларак 
вийаҥдыман, кумдыкэш  колэктивизатсым ыштэн, кулакым клас 
ш оты ш то пытарыман.

Й ал-озанлыкым чот вашталтыман: тэкник культурым утла- 
рак ӱдыман, эн чотш о йытын ӱдымым вийаҥдыман, адак  вольык 
ашнымашым чотрак шарыман. Йал - озанлык паш аш кэ кугу ма- 
шин внйым пуртыман, пашам мэханизаҥдыман, вийаҥдымаи.

К ультур рэвольутсым илышыш пуртыман, кнагалан тунэммы.м 
кундэм кумдыкэш  шарыман, крльтур шотым нӧлтыман, крльтурын 
пормыжым натсиональным, кӧргыжым пролэтарыным ыштыман,

Т ӱрлӧ  сотсиальнэ чэр дэн чот  крэдал.ман, шэмэр марийын 
илыш йӱлажым сайэмдыман, тазаҥдыман.

Марий Кундэмын озанлык дэн культуржыы кӧлтымӧ сэмын 
шэмэр кокла гыч утларак  марий гыч квалифитсированнэ кадрым 
йа.мдылыман.

Нинэ задач-шамычым шуктэн Марий Кундэмын шэҥгэлан кодш о 
йал-озанлык район гыч индустрий— аграрнэ районыш савырьшан..
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Вич ийаш план почэш М арий Кундэм индустриаҥмашьш. 
тӱҥ ш отш о тыгай л и й ш а ш : куп тургыжым элэктр вийыш савы- 
рыш аш лан лийын, куп улмо вэрыштэ 48 тӱжэм киловат вийан 
элэктр стансым ышташ. Тулэч посна йал-озанлык пашалан к}̂ - 
лэш лык тыгыдэ элэктр стансылам кантонлаштэ ышташ кэлш ы ыэ,. 
чылажэ 900 киловатан. Вич ийаш планын мучашыш тыжэ чыла 
элэктр  стансэ-шамычын вийышт М арий Кундэмыштэ 51.150 кило- 
ват лийшашлык. 1927-28 и й ы ш ^  155 киловат ыльэ.

Элэктрификатсэ пашалан^^вич ийаш план почэш 43.056 тӱ- 
жэм тэҥгэ шаланышашлык. Промышлэныс пашалан 126.095 тӱж. 
тэҥгэ. Тидэ шотышто: у строитэльствылан 106.590 т. т., шараш. 
рэконструировайаш — 5004 т. т., капит. рэмонт роскотлан—9 5 т .  т., 
илыш— оралтэ стройаш  14.977 т. т. шаланышашлык.

Нннэ пашам ш уктымэкэ цэнзовый промышлэнысын валовой 
продуксы ж о вич ийашын мучашыштыжэ 27 - 28 ийысэ дэн таҥа- 
старыма гыч, 2212% йэш аралтшашлык.

Иал - озанлыкыш тат йатыр ончык кайш ашлык улына: 27 - 28 
ий дэи таҥастарыма гыч валовой продуксий ш отышто йэшаралт- 
маш 327,4%, сатулыкы ш то 585% лийшашлык.

Пашам тынар ончык колтыш аш лан лийын 87,5 млион тэнгЬ 
оксам шалаташ кӱлэш. Йал-азанлык продуксым тӱрлӧ сатуш са- 
вырмашат вийнышашлык.

Йал-озанлык пашаш тэкник вийым пуртыш ашлан лийын вич 
ийашын мучашыштыжэ кундэм мучко 8 МТС почмо лийэш.

Кӱртньӧ корнат к у ш ш а ш л ы к : 1930 ийыштэ 178 клм. ыльэ, 
вич ийашын мучашыш тыжэ 289 клм. лийэш.

П ромышлэн пролэтариат шукэмэш: 2098 йыҥ гыч 9580-ы ш  
шуэш. Т удо шотыш то эртак  марийжак 50% лийэш.

Калык туныктымо, тазалык аралымэ пашаланат оксам ш уко 
кучылташ  ыштымэ. М арий Кундэмын озанлыкшэ, культур шот- 
шо чот кӱза. Тынарэ кӱзымаш кэ ВКП(б)-ын натсиональнэ иоли- 
тикшым шуктымо дэнэ шуына. ВКП(б)-ын политикш э тӱрлӧ на- 
тсий коклаш тэ улшо кугыжан власть дэч кодш о тӱрлӧ тӧрсы- 
рым пытараш, шэҥгэлан кодш о тыгыдэ калыкыы тӧр ышташ. 
ончыкта. Садлан ындэ шэнтэлнэ шогышо шэмэр марийат молв 
калыкым поктэн шуэш.

Внч ийаш планым ш укташ  вийан пижын улна. Тидэ пла- 
ным Н1уктымылан ӱшанэна. Ш уктэна вэлэ о гы л ,у т ы ж д эн  шуктэна.



12

I  I

г  ■ I

Л а ш а н  ончык вийан каймыжэ, паш аш кэ сотсорэвно&аньэ дэн 
Ч'даринчэствэ пуртымаш  тидлан ӱшандарат.

С троитэльствэ  паш аш тэ нэлыжат йатыр уло. Тугэ гынат 
чакны.маш укэ. М арий Кундэмысэ шэмэр - шамыч— пашазэ, кол- 
козник, моло шэмэр-шамычат нэлы.м сэҥаш чот пижыныт. Кун- 
дэмым нндустриаҥдымашым ваш кэ шукташ  кӱлэш. Индустриаҥ- 
маш гына мэмнам ожнысо пызырнэн, кул ш отыш то илыыаш гыч 
утарэн кэртэш. Тидым шэмэр-шамыч сайын ыҥлэн налыныт.

С отсиализм илыш ышташ ончыкыжо адакат  вийан пижына. 
Тидэ ш оты ш то М арий Кундэмысэ шэмэр-шамычлан пӱтынь ССР 
Ушэмыеэ шэмэр-шамыч дэч шэҥгэлан кодман огыл, таҥ  тошка- 
лын ончык кайаш тыршыман.

М арий Кундэмлан 10 ий тэммэ кэчын мэ ончык каймынам 
Ш0 Т.ТЭНЗ, паш аш тэ улш о тӱрлӧ тӧрсырна дэн крэдалаш  пижына. 
Тидэ кэчын мэмнан клас тушманна, капитализмып косажэ — ку- 
лак, натсиональнэ интэлигэнсэ, поп, карт, молат, адак капита- 
лист элласэ импэриалист-шамыч мэмнан ваш тарэш  интэрвэнсым 
тарваташ , о ктьабы ры ш тэ  сэҥэн налыынам сӱ.мыраш, Совэт ушэ- 
мысэ шэмэр-шамычьш угыч кулыш савыраш  йамдыладтыт.

Совэт I власть ӱмбач тушман-шал^ыч тӱрлӧ шойакым шар- 
калат: ,д э м п и н г “ иэргэн, „ӧкым“ паша нэргэн да  мойьш. Калы- 
кы м ондалымэ дэнэ нуно мэмнан ончык каймынам тойынэшт, 
укэш кэ лукнэш т. Т ӱрлӧ шойакым шаркалымыштлан, М А О -л а н  
10 ий тэммэ кэчын, шэмэр-шамыч тыгэ каласат:

—  М з  к у л  ш о т ы ш т о  ы л ь н а ,  м э  к у л  ш о т ы м  п ы т а -  
р ы ш и а, к у л ш о т  г ы ч л э к н а. М э м н а н э л н а м, э р ы к н а м 
т у ш ы а н л а н  о г ы н а  пу.

Комунист партий виктарымэ почэш сотсиализм илышым 
ыштэва, ыштэн шуктэна. Тудым шуктыш аш лан лийын ни мо дэчат 
огына чакнэ, у л о в и й  дэнэ, уло ӱнар дэнэ ш укташ ак пижына. Сот- 
сиализм илы ш ы ш тэ кул шот, иктэ вэсым пызы рьш э шот ок лий.

Ончык, чыланат 5 ийашым ныл ийыштэ шукташ!
Н атсий коклаш тэ  шэҥгэлнэ шогымашы.м йӧршын пытараш!
Сотсиализм вэрч, комунизм вэрч, тӱньа мучко О ктьабр  рэволь- 

утсо лиймэ вэрыч!
Пӱтынь тӱньасэ шэмэр-шамычлан раш  корным ончыктышо, 

шэмэрын пэҥгыдэ ӱшанжэ ВКП(б), тудын ЦК вийан лийышт!
ВКП(б)-ын вож дьш о, В. И. Л э н и н ы н  туныктымыжы.м эн 

'С а й ы н  ш уктэн  ш огы ш о С т а л н н  йолташ вийан лийжэ!



С О В Э Т  ПА«!1А.
О ктьабр  рэвольутсо  шэмэр марнйым кугуж а дэн помэш ык 

пызырыма гыч утарэн. С овэт  Ушэмысэ моло калык дэн тӧрак  
чыла правам пуэн. Ы шканжэ посна кундэмым ышташ правам 
пуэн. М оло калык дэн пырльа тудат сотсиалистнчэскнй илы- 
шым ышта.

Кундэм почмо дэч окчычсо 
марий кокласэ совэт-шамыч.

О ктьабр  рэвольутсо дэч вара, 1918 ий коклаш тэ, ожнысо 
Озан, Вӓткэ, Н иж эгород  губэрналаштэ, марий калык улма вэр- 
лаш тэ уисполком дэн волисполком пэлэн посна марий сзксий 
ышталдыныт. Кэрэншчина годым, врэмэнный правитэльствын 
комисариатшэ улмаш так Ч арла  олаш тэ 1917 ийын дэкабры ш тэ  
салтак дэн крэсаньык дэпутат-шамычын совэт ышталдын. Власть 
пӱтыньэк тудын кидыш  пурэн. Иаллаш тэ власть совэт кидыш 
вэрэшт.маш кучэдалдэак стихийно лийын. Салдак дэн крэсаньык 
дэпутат  шамычын Ч арла  уэздысэ совэт тыршымэ почэш 1918 ий- 
ын пэвральын 27-жэ пӧрвӧй кана Совэт-влакын погынымашыжэ 
лийын. Туш ко 662 йалла гыч 352 дэлэгат погынэн. Тидэ погы- 
нымаш салтак дэн крэсаньык дэпутатын уэздысэ пӧрвӧй Испол- 
комжым сайлыш. П ӧрвӧй уисполкомлан ВЦИК-н лу  мнлиард 
тэҥгэаш налог погаш лукмо дэкрэтшым ш укташ  логалын. Пӧ- 
р в ӧ й  с о в э т  п о г ы н ы м а ш  д э ч  ш у к а т  в а р а  о г ы л  
кокымш о погыны.маш лийын. Сайлымэ кампаньэ паш аш тэ класс 
шотым чот тэргэн ончымо огыл да, погьшымашыш .мэлкобуржу- 
азный партийын прэдставичылыштат йатырак логалыиыт. У ис- 
полком цш кат  йатыр пурэн кайэныт. Озан ола.м чэкословак нал- 
.мэ годым торговой, поп, мэшчан, чиновник-шамычын у испол- 
комыш то шинчышым чот шыгырэмдымэ дэн тудо Бластьы.м 
ола самоуправлэньылан— ола думылан пуэн. М ӧҥгэш  властьым 
Чарла олаш кэ латыш  полк толмэк ижэ (1918 ийын сэнтьабрыштэ)
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'налмэ. Вара вашкэ гына совэт погынымаш лийэ. Погыныаш 
йалысэ йӧрло, батрак кокласэ паша нэргэн раш  корным ончык- 
тэн пуэн. Совэт гыч контр-рэвольутсионный партий— мэньшэвик 
дэн эсэр прэдставичыл-шамычы.м поктэн лукташ  шӱдэн. У ис- 
поклом члэнлан 14 комунист, 6 сочувствуйуший, 2 комсомол, 
4 бэспартийный сайлалдыныт.

Марий Кундэм почаш  
й а гл ды л а л тма ш.

М арий Кундэм почмо нэргэн властьым совэт кидыш кэ нал- 
мэ почэшак мут лэктын. Ч арла уэздысэ совэт-шамычын иогыны- 
машлаштэ тидын нэргэн ала мыньар кана кутыралдын. Тидэ па- 
шам эн чотш о тунам Озан олаш тэ улш о- марий пашачэ-шамыч 
ыштэныт. Граж дан  сар, пронтат чакыракак улмо дэн кундэм 
почмо паша ваш кэак ышталтын огыл. 1920 ийыштэ гына тудв 
пашалан кӱлынак пижаш лийын.

Марий Кундэм ыштымэ проэктшым Совнарком 1920 ийын 
нойабрын 4-жэ пэҥгыдэмдэн. Марий Кундэмыш Озан, Вӓткэ, Ни- 
ж эгород  губэрнала гыч могай вэр пурш аш ыж ым ВЦИК дэн СНК 
1920 ийын нойабрын 25-жэ лукмо дэкрэты ш ты ж э ончыктэн. Ад- 
ыинистративный сэнтржэ Чарла (вара Й ош кар-О ла манын лӱм- 
дымӧ) лийын.

Марий Кундэм пӧрвӧйж ӧ кум кантонлан (Чарла, Ш эрнур, 
Ч ы км а) шэлалдын. Кум кантоныштыжо 33 волость, 409 йал со- 
вэт, 1620 йал ыльэ.

1924 ийыштэ, В Ц ИК  дэн СНК-н августын 28 ж э иунчал- 
мышт почэш, тыгыдэ кантон шамыч ышталдыныт. Волость пы- 
таралдын. Тудын олмэш йал совэт-шамыч пэҥгыдзмдалдыныт.

Тыгэрак районированьэ ыштымэ дэн кундэмыштэ 9  кантон; 
Чарла (Й ош кар-Ола), Орша, Торйал, Ш эрнур, М ари-Турэк, Мор- 
■ко, Звэнигов, Чыкма, Йурин кантон шамыч, 155 йал совэт ыш- 
талдыныт.

1927 ийыштэ Й ош кар-О ла дэн Чы км аш тэ горсовэт  ыштал- 
дын. Пашачэ районышто: Звэнигов дэн Й уриныш тэ рабочэ-по- 
сьолковый совэт ыштымэ. • •

Йал совэтым шэмэр калык дэк лишэмдышашлан, адак тӱҥ 
калык пашам сайрак тӧрлаш, моло тыгыдэ калыкын паш ажы мат
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сайрак виктарш аш лан 1926 ий гыч йал совэтым тыгыдэмдаш  
тӱҥалмэ. Й ал совэтш ат могай калык улмо шот почэш кэлыш 
тары.мэ.

1931 ийын йанварын 1-лан йал совэт  246 лийын. Тидын 
коклаш тэ чылт марий йал совэт— 87, р у ш —45, суас— 7, чуваш — 
2, смэшанный— ЮБыштымэ. Адак тэний йанвар тылчыштэ В Ц И К  
прэзидиум пунчалмэ почэш, Курык-М арий район ышталдын. 
Районын сэнтржэ Чыкма ола. Т удо районыш кок кантон: Чыкма 
дэн Йурин ушымо.

Совэт-шамычын пӧрзой погыны- 
машышт дэн нунын пашашт.

Кундэмысэ пӧрвӧй Совэт погынымаш 1921 ийыштэ иульыи 
21-жэ лийын. П ӧрвӧй Совэт погынымаш Кундэ.м чэкым пэҥгы- 
дэмдэн, паша радамжым ончыктэн кодэн.

Пӧрвӧй сайлымэ Исполнитэльный Комитэтлан эн чотш о 
Кундэм чэклымэ пашам, шужэн ий да чодра пожар ваш тарэш  
кучэдалмэ пашам ышташ вэрэштын.

Кундэмысэ Совэтын кокымыш о погынымашыжэ, эн нэлэ 
ж апы ш тэ— 1921-22 ийсэ шужэн илымэ годым, 1922 ийыш тэ пэ- 
вральын 20-жо лийын. Тидэ погынымаш шужэн и^ышэ калыклан 
полш ымо нэргэн пашам пэш чот ыштэн.

Куыышо погыны маш ы но 1922 ийыштэ дэкабрын 8-жэ ыш- 
талдын. Тидэ погынымаш ш ужэн илымэ дэн да чодра пожар дэн 
лийш э эҥгэкым пытарымэ нэргэн корным ончыктэн кодэн. Ум- 
бакш э озанлыкым вийаҥдыш аш  пашам ончыктэн.

Тулэч вара лийэдышэ Совэт погынымаш-шамычшэ озанлы- 
кым ваш кэрак вийаҥдымэ, марий дэн моло тыгыдэ калык кок- 
лаш тэ культур нӧлдымӧ, Совэт-шамычым пэҥгыдэмдымэ, Совэт 
активым чумырымо пашам ончэныт.

Эн почэш лийшэ погынымаш чыла пронтыштат сотсиалис- 
тичэский наступлэньэ чот лиймэ, ола дэн йаллаштэ класс кучэ- 
далмаш  ж апы ш тэ ышталдын. Тидэ погынымаш промышлэнность- 
ым сотсиалистичэский корно дэн вийаҥдышаш, йал озанлыкым 
сотсиалистичэский корныш пуртыш аш пашам тэргэн, паша ра- 
да.мым ончыктэн.
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Ш эмэр калыкын 
активностьшэ.

Ш эмэр калыкын активностьшэ эрэак кугэм толын. Тидэ 
совэтыш сайлымэ кампаньэ-шамычым эртары ма гыч пэш раш 
койэш. 1924 ийыш тэ Совэтыш сайлымашкэ чыла избиратэль шот 
гыч 44,5%, 1927 ийыш тэ—-47,6%, 1930 ийыш тэ— 55,67% мийэн.

Ш эмэр ӱдрамаш ын . активностьш ат чот куш кэш . Тидым^т 
совэтыш  сайлы.мэ кампаньэ эртарыма гычак ончыкташ лийэш. 
Совэт сайлымашкэ 1927 ийыштэ— 12,4%, 1929 ийыштэ— 34,36%, 
1930 ийыш тэ— 48,7% мийэн.

О ласэ дэн йалысэ шэмэр калыкын политичэский активность- 
шат куш кзш. Сотсиализм ыштышаш, культурым нӧлдышаш, 
озанлыкым вийаҥдышаш, капитализмын кодш ыжым пытарышаш 
вэрыч кучэдалаш партий дэн Совэт йыр чотырак чумыргат. 
Сандэнак пролэтар  диктатурын органжы м— Совэтым пэҥгыдэм- 
даш, пашажым сайэмдаш, кызытсэ жапысэ озанлык дэи политик 
пашалан кэлы ш таоаш  лийын.

Совэт органын составшэ.
I. Йал совэтлаштэ:

Йал со- 
вэт члэн 
чылажэ

Т у д ы н  ш о т ы ш т о (О/с)0/о дэн1

и  й
Ӱдрамаш

ВКП(б) 
члэн рэн 
кандидат

ВЛКСМ

члэн

1 Пашачэ 
1 дэн 
! батрак
1

Йорло ! 
крэса- ! 
ньык 1

1

Колхоз-

ник

1021 1757 укэ 0.5 укэ 1 0,2 5,30 1 укэ

1930 I 4902 13,05 •5.7.5 5,06 1 2,0 48,63 ' 16,5

11. Кантон Исполком ыш то (йэн' шот дэп):

1921 50 укэ 38 укэ 10
1

19 I 
1

укэ

1930 797 147 203 50 ! 79
1

91 1 82

III. Кундэм Исполкомыш то (й зҥ  шот дэн):

1921 20 укэ 17 укэ укэ 2 1
1

укэ

19:-50 67 10 47 7 22 15 ? 17



17

Тидэ еипыр ий гыч ийыш совэт орган еоставшэ еайэммым 
енчыкта. Совэт органыштэ ӱдрамаш ат шукэм толэш. Партий дэн 
комеомол йадроат пэҥгыдэмэш. Пашачэ, батрак, йорло, колхоз- 
никат шукэмыт.

Совэт пашачэ кадрым йампы- 
льшэ дэн апарат эрыктымаш.

Совэт, торгайшэ, копэратив, озанлык паша виктарышэ апа- 
ратыш пролэтар класелан йӧрдымӧ, чуждый элэмэи пурэн шнчмэ 
дэн бӱрактнзм дэн волокит чот шарлаш  йӧн лийын. Садлапак., 
апаратым сотсиалистичэский илыш иашалап кэлыштараш , пашам 
классовый полнтик корно почэш сайын виктаршашлан лийын 
чисткэ ышташ вэрэштын.

Апаратыш тэ чисткэ ыштымаш 1928 дэн 1929 ийлаштэ лийын. 
7880 служ ы ш о улмаш тэ чиеткэ дэн И 0 8  йэҥ эрыктэн лукмо.

Совэт апаратым сайэмдышашлан лийын чиеткэ дэч ончычак 
отвэтствэниый пашаш пашачым, батракым, йорло крэсаньыкым, 
адак сай ик марда крэсаньыкымат выдвижэньэ шот дэн шогал- 
даш тӱҥалмэ. Выдвижэньэ паша чотыракш э чисткэ годым да 
чисткэ дзч вара шарлаш тӱҥальэ. Кундэм апаратыш вуйлатымэ 
паш аш кэ тынар выдвигаймэ:

1927 1928 1929 1930 Чылажэ
П а ш а ч э ...................................  3 7 11 13 34
Б а т р а к ......................................... /2 3 13 6 24
Й о р л о .......................................... 3 4 19 10 27
К о л х о зн и к  — — 1 8 9
Ик м ар д а ..................................  3 4 7 9 23

Ч ы л а ж э  . . . . 11 -  18 42 46 117

Кантонласэ совэт, копэратив, озанлык апараты ш кат чот 
выдвигайэн шогалдымэ. Выдвиж эньэ дэн йӧро ӱлыл совэт апа- 
ратыш кадр йамдылымашат ышталдын. 1929 ий гыч тӱҥалын 
совэт пашалан туныктымо курсла гыч 324 йэҥ туныктэн лукмо. 
Тидын ш отышто 141 йэҥжэ кантонласэ курс гыч, 124 йэҥжэ 
Кундэмысэ курела гыч, Крайыеэ курсла гыч 16 йэҥ, еэнтраль- 
ный курс гыч 4 йэҥ. Тидын пю тыш то пашачэ— 2, б атрак— 49, 
йорло крэсаньык — 183, колхозник — 28, марда крэсаньык— 58, 
служ ы ш о— 4. Ӱдрамаш— 94, М арий гыч— 230 йэҥ тунэмыныт,
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Корэнизатсэ дэн марий йылмым 
илышыш пуртымаш.

М арий кундэм почмэкак М аробиснолком иашам марий йылмэ 
дэн виктары мэ нэргэн шуко пунчалым луктын. Учрэждэньэлаштэ 
марла кутыраш , паша кагазым марла возаш  тӱҥалаш шӱдымӧ. 
Тугэ гынат, 1923 ий мартэ корэнизатсэ дэн марий йылмым илы- 
шыш яурты мо паша томам ышталдын. Вара 1923 ийыштэ нойаб- 
рын 23-жо тыгай пунчалым лукто: М арий кундэмыштэ офитеи- 
альный йылмылан марий дэн руп: йылмым шотлаш.

Тидэ пунчал дэнак чыла учрэждэньласэ служышылан марий 
йылмым тунэмаш шӱдьшӧ. Тидлан лнйын учрэждэньлаш тэ да 
монь лӱмыы курс почэдымэ. М арий йылмым и л ы т ы ш  пуртымо 
паша ончаш 1925 ийын пэвральыш тэ лӱмын комис ыштымэ. Тыгэ 
ыштымэ дэн корэнизатсэ пашаштат, марий йылмым илышыш 
пуртымаш тат ончык каймына уло. Тугэ гынат, тидэ альэ йӧршэш 
ыштымэ манаш ок лий. Альэ йатыр ышташ кӱлэш.

Корэнизатсэ ыштымаш совэт 
апаратыштэ тыгэ койэш:

Й а л  с о в э т Кантисполком Обисполком
и  й

Йал совэт Кантиспол- 
ком члэн— 

мари
о/о Обисполком

члэн—мари члэн—мари

192! 943 53,7 23 46,0 15 60,0

1930 2017 53,4 Д20 52,8 42 63,0

и й

о
3  л  
2 3: ¥ га

и  т

• > Xо го г) 
3 2 *=[ 
XX Ь- => 
С[ Э ЗХ
>» 2 ӓ н  ь  й.

X
О

ь  а §И 3 X
Й й §
и  > , 5н с; .0 О  и г

О ' ^
3  2

X
3 5СЦ 3 )Х 
X 2  X

н  н а

<0 2  

й & К
п  Е га и  п п

§ га 
3  Е м

I

«  Э в  
з: 3 2: 

(-  и о.

а  2

т  5 
1 « п
X а  8СП (0 СО 

Н С с;

2 гӓ Ӓ
3  Е
X О ; ^  
3 э  )Х 
X 3  X 

н  н а

1925 1003 17,1 2 * 5 2-1 .0 — — 7 ^ 14,7

1929 1211 27,0’ 177 3 1 ,0 238 15,0 604 24,:4

1930 1406 29,3 100 Г4.2 410 20,6 836 •29,7

Кантоиласэ апаратлаш тэ 1925 ийыштэ марий служышо 30%, 
1960 иЁыштэ 42% ыльэ.
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Марий йылмым илышыш пурташ  кундэмысэ дэн кантон- 
ласэ учрэж дэньлаш тэ лӱмын курс почэдымэ ыльэ. Туш го  марий 
йылмылан туныктымо. Адак марий пашачэ йамдылашат лӱмын 
курс ыштымэ ыльэ. Тидэ курс гыч 1926 ийыштэ 34 йэҥ, 1927 
ийыштэ 48 йэҥ туныктэн лукмо.

Кызыт М орко  кантонышто паша кагаз возымаш эртак Ма- 
рий йылмэ дэнак ышталдэш. Торйал дэн И ош кар-О ла канто- 
нышто, адак Курык-М арий районыш то изиш вэлэ ышталдын.

Кундэм апаратыштэ: О бисполком дэн Обоно вэлэ изиш 
марий йылмэ дэн возэн шогат.

Совэтын массовый пашажэ.
Партий дэн совэтын йалысэ наша коклаш ты ж э йорло дэн 

батрак коклаш тэ ыштышаш паш аш т эн кугу вэрым налын шога. 
Партий дэн совэт властььш паш аш т йыр йорло дэн батракым 
чумырымо дэн мэ пролэтар диктатуры н позитсыжым пэнтыдэм- 
дэна, йал озанлыкым сотсиализм кориы ш ко пуртыш аш вэрыч 
кучэдалмашым вийаҥдэна. О занлы к дэн политик пашам чот тэ- 
мэн шогымо, йорло дэн марда крэсаньыкын колхозы ш  шуко 
пурымыжо (Мари Кундэм мучко 1931 ийын иуньын 1-лан 32% 
колэктивиаҥдымэ) йорло дэн батрак  коклаш тэ пашам сайыи 
ыштымым ончыкта. Тыгэ ончык каймаш йорло группо погыны- 
машын пашажэ сайын каймыдэн лийып.

Йал совэтыш тэ батрак дэн йорло шукэмыныт. 1929 ийыштэ 
йал совэтыш тэ батрак дэн йорло 35% ыльэ. Кызыт ындэ 49% 
шуын. Йал совэт прэзидиум ыш тыжо йорло дэн батрак адакат  
ш укы рак— 84%. Адак йал совэт прэдсэдачылжат 59% батрак  дэн 
йорло. Батрак  дэн йорло группат йал совэтлаштэ шукэмын. 
1928-29 ийштэ 97 группо ыльэ. 1931 ийын йанварын 1-лан 243 
группо лийын. Тидэ группы лаш кэ йал совэт члэн 2197 йэҥ ушнэн. 
Тидэ группо-шамыч 1930 ийыштэ 2896 засэданьым ыштэныт. 
Тушто 4164 паша чоло ончалдын. Тудэ  ийыштак кантонлаштэ 
батрак дэн йорло конпэрэнсэ 2-3 ыштымэ. Конпэрэнсэ район- 
лаштат тынарак ышталдын.

1930-31 ийыштэ сайлымэ компаньэ эртарымэ годым батрак 
дэн йорло, колхозник погынымаш 2270 ыштымэ. Туш то 37363 йэҥ 
лийын. Кантонлаштат, районлаштат батрак  дэн йорло конпэрэн^э 
237 ыштымэ. Туш то 6970 йэҥ лийын,
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Совэтын массовый паша корныжлан сбксий-шамыч шот- 
ла,лдыт. 1928 ийын тӱҥалды ш ы ш ты ж э сэксий-шамычын паша- 
штым шымлымаш лийэ. С овэт  паша йыр, сотсиализм илыш ыш- 
Т Ы .М Э  пашаш шэ.мэрым чумыраш сэкснй-шамыч коч йӧнлӧ улмыжо 
тидэ шымлыма гыч пэш раш койо. Сэксий коч совэт пашаш 
чотырак шупшылалдыт. Ш ымлымэ дэн сэксийын кӱчык паш ажат 
йаты рлукм о. Сэксий-шамыч пашам кӱлэш сэмып ыштэн огыт ул. 
Адак йаты ржэ кагаз ӱмбаланак взлэ возалт кодын да, ни.могай 
паша ы ш тыдэак шогэн.

Сэксий - шамычым шымлымэ годым Марнй Кундэм мучко 
чьдлджэ йал совэтлаш тэ сэксий 516 ыльэ. С эксийышкыжэ 2581 
йэҥ уш ымо ыльэ.

Ш ымлымэ дзч вара сэксий паша чотырак ылыжаш тӱн альэ. 
1§30 ийын тӱҥалдышлан 566 сэксий лийын. Сэксийышкыжэ 
4Т95 члэн ушнэн. Тидын коклаш тэ 2388 йэҥжэ йал совэт члэн, 
моло 2457 йэҥжэ обшэствэнный организатсэ прэдставичыл дэн 
йалысэ актив лийын. Тидэ сэксий-шамыч 1552 засэданьым ыштэ- 
ныт, 3409 паша ончымо. Сэксий тыршы.мэ почэш олалаштэ да 
пашэчэ посьолкылаш тэ 25 учрэж дэньы ш тэ обслэдованьэ ыштал- 
дын. Йал совэт пэлэнсэ сэксий-шамычат 74 обслэдованьым ыштэ- 
ныт. Йал совэт пэлэнсэ йал озанлык сэксий-шамыч ш укыж о 
колхоз ыштымэ пашам ончэныт. Окса пашам ончышо сэксийио 
йал озанлык налог пашаштэ ш уко полшат.

1931 ийын тӱчталдышлан йал совэт пэлэнсэ, пашачэ посьолык 
совэт, ола сӧвэт пэлэнсэ сэксий 600 шумэш лийын. Туш то члэн- 
лан— йал совэт члэн 3119 йэҥ, моло совэт актив 2770 йэҥ шогат.

Совэтын массовый паш аш тыжэ ончык каймэ шуко лийын 
гынат, ситы ды маш ы жат альэ шагалак огыл. Ола, посьолык, йал 
совэт-шамыч альэ сэксийын полшымыштым кӱлэш сэмын пашашкэ 
пуртэн огыт .мошто. П рздприатийлаш тэ, колхозлаш тэ альэ мар- 
тэат совэт дэпутат  группо ыштымэ огыл. Совэтын массовый 
паш аж э шукыжым ола, посьолык, йал совэт прэзидиу.м засэданьэ 
дэн плэнум коч сайрак ышталдэш. Засэданьыш , плэнумыш йал 
совэт члэн дэч посна моло шэмэрат шупшалдыныт. Эртак 1930 
ийыштэ гына плэнумын рассширэнный засэданьыж э 4816 ыштымэ. 
Тндэ плэнум-шамычыштэ йал совэт члэн 62392 йэҥ, моло совэт 
актив 21472 йэҥ лийын.
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Класс дэн класс кучэдалмаш.
П ролэтар  днктатурын — совэт пашам пэш пэҥгыдэ клаес 

политик почэш ыштымыжэ, колхоз ыштымаш, адак сплошной 
колэктивизатсэ ыштымэ дэн кулак класс пытарымаш йаллаштат, 
ӧлалаш тат капитализмын уло вийжэ дэн кучэдалмашыжым лук- 
тын шогэн, кызытат луктэш. Кулак-шамыч, нунын агэнтышт со- 
вэт пашам пужашалан совэт органыш пурэн шинчаш толашат. 
Тӱрлӧ шойам шаркалэи колхоз ыштымашым чарынэшт. Йаллаштэ, 
кантонлаш тэ улшо активист пашачым пуштэдат. М арий дэн руш 
коклаштэ, адак моло тыгыдэ калы к  коклаш тэ ваш-ваш кэлшы- 
дымашым ш араш  тыршат. Тэвэ тыгэрак лийын шогымо дэн класс 
дэн клысс кучэдалмаш талын лэктын шога.

Тугэ гынат, пашачэ, батрак, йорло, колхозник, марда крэ- 
саньык партий дэн совэт йыр чотырак чумыргат. Комунист пар- 
тийын тӱҥ корны ж дэн кайэн озанлык дэн политик паша гыч 
кулакым кораҥдэныт. Сотсиализм ыштымаш чыла пронтыштат 
чот вийаҥэш. П роизводство  пашам ӱчаш'эн, ударнын ыштат. Кол- 
хоз чот шарла. Киндэ йамдылмашат ш уко кантонышто план 
дэч уты ж  дэн тэмалдын. О кса чумырымашат йужо кантоныштв 
тӱрыс, утыж дэнат шталдэш. Тидэ чыла паш аж ат пашачэ клэсс 
дэн моло шэмэрын активность кугэмым ончыкта. Активность 
кугэммэ тыжэчынат раш койэш; Совэтыш сайлымэ кампаньэ эр- 
тарымэ годымат угычын 70 колхоз  почылдын.

Совэт, озанлык ,политик пашаштэ ончык каймына, кулак 
дэн нунын агэнтыштым— „ш олашкэ" кагыртыш э дэн пурла опор- 
тунистым сэҥымаш тэ пэҥгыдын шогымына йорло дэн батракнн , 
колхозысо марда крэсаньыкын чынак партий дэн совэтый йа- 
лысэ вийан эҥэртыш лиймыштым ончыкта.

Совэтын ПрОИЗВОДСТБО вэкыла лиймыжэ.
К олхоз ыштымаш ын тэмпыжэ, вич ийашын кумышо ийсэ 

паш аж ат кугу. Вич ийаш планымат ныл ийыштэ тэмаш кӱлэш. 
Садлан совэтлан озанлык, культур  ыштымаштэ сайын виктара- 
шыжэ, производство  вэк савы рнаш ы ж э вэрэштэш. Тидэ ш отышто 
М ари Кундэм 10 ий тэммыжлан йатыр ончык каймына уло.

Совэтын колэктивизатсэ паш аш тэ раш вуйлатэн ш огымыж 
дэн, совэт пашам йӧндарэн— дэпутат, инитсиатив группо коч 
ыштымэ дэн, колэктивизатсэ пашалан вэрбовычный бригада ыш-
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тымэ дэн мэмнан ындэ снлошной колэктивизатсэ ыштымэ 15 
район утла уло. К олхозы ш кы ж ат ындэ иктын, коктын огыл, тӱ- 
чан пурат. Колхозыш то паш ажат сдэлшчинэ ш от дэн ышталдэш. 
Иал совэтын пашам раш виктарымэ дэн нур пашалан шуйка- 
лалт лэкмэ пытэн, пашаш рӱж лэктыт. Колхозын нур пашалан 
рӱж  лэкм ы ж э ы шкэт посна озанлыкланат примэрым сайын он- 
чыкта. К олхоз дэч вараш кодын лэкш э ыш кэт посна озанлык- 
шамыч тӱчан колхозы ш  ушнат. (Косолапово район).

П рэдприатийлаш тат пӧрвӧй квартыллан ш укыж о промфин- 
планым тэмэныт. Пашачэ-шамычат соцсорэвнованьэ, ударничэствэ 
шот дэн ыштат. Тидат совэтын раш вуйлатэн шогымыжым он- 
чыктат. Тугэ гынат, совэт кӱлэш сэмын нроизводство  вэк савырнэн 
шогалын, сотсиалистичэский строитэльствылан пашам альэ кӱлэш 
сэмын кэлыш тарэн шуктэн манашак ок лий.

Ч ы ла вэрэак альэ совэт паш аш кэ у йӧн пуртымо огыл. 
М ассовый паша окш акла. С овэт  члэн-шамыч ыш кэш тат чыла 
наш аш как шупшылалдын огыт ул. Тӱрлӧ кампаньэ паша ышташ 
совэт члэн-шамычын бригадэ дэн шогалмаш укэ. Промфинплан 
тэмыш аш паш аш тат совэт члэн шамычын вуйлатымаш чылажэ 
годымак ок лий. Й ош кар - Оласэ кэрмыч заводыш то, элэктрис 
стансыштэ 1931 ийын пӧрвӧй кварты лы ш ты ж э промфинплан шук- 
тымо огыл. Йуринысэ коваш тэ трэст  сату акым волдэн шуктэн 
огыл. ,Красный В олгарь“ мастэрскойыш тат прорыв лийын. Тндэ 
совэтын производство  пашаштэ томам вулатымыжым, прорыв 
пытараш массым тарватэн моштыдымыжым ончыкта.

П аш аш тэ ончык каймым сотсиализм ыштымэ пашалан кэ- 
лы ш тараш  кӱлэш. У тларакш ьш  М ТС пашачылан, колхозниклан 
—угыч куш кын шогышо активлан эҥэрташ  кӱлэш. Д эмокра- 
тийым чот шараш. Опортунизм дэн, нунын дэн кэлшышэ дэн, 
вэликодэрж авны й шовинизм дэн, мэстный натсионализм дэн, со- 
вэтыштэ класс корным пужыш о дэн чот кучэдалман. Совэтлан— 
комунист партийын^тӱҥ корны ж о почэш пашам виктарэн озан- 
лык дэн нолитик пашаштэ, промфинплаи тэмымэ пашаштэ, 
сплошной колэктивизатсэ ыштымаштэ, адак сплошной колэкти- 
визатсэ ыштымэ дэп кулак класс пытармаштэ, вич ийашын ку- 
мышо рэшайушчий ийсэ план тэмымаштэ, вич йаш планым ныл 
ийыштэ ш укты ш аш  паш аш тэ—массым организовайш ыж э лийман. 
Тидэ совэтын тӱҥ пашажэ.
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СССР-ыштэ паша лэктыш ым кӱш нӧлдэна гын вэлэ мэ вашкэ 

элым индустриаҥдэн, промышлзнысым шарэн кэртына, тӱҥ шек 
ньшынам— сотсиализмым ыштэн кэртына.

Сотсиализм ыш тышэ пролэтар  рэспубликнам эл индустрнаҥ- 
дымэ дэнэ гына моло кугуж аныш  кид йымач утарэн кэртына.

Йал озанлыкым нблтымаштэ эн кӱлэш ыжэ эл индустрнаҥ- 
дымаш. Йал озанлыкым колхозы ш  ушэн мэ тудлан сотсиальнэ 
ш от дэн молэмаш нэгызым ыштэна, ончыклан у тэхник базыш 
тош калаш  корным ончыктэна. Кызыт ындэ, пролэтар диктатур  
улмо годым, мландылан шкэтын посна оза лийымаш ука. Пролв- 
тариатын озанлык политикшэ кулак ваштарэш кайа. Тидэ жаи- 
лаш тэ промышлэныс йал озанлык паша лэктышым нӧлта, йал 
озанлыкым сотсиализм корныш  савыра. Промышлэнысын транс- 
портыш то, нарсвӓз пашаштэ, моло вэрлаш тат вуйлатымы но раш 
нойэш.

Эл аралымэ паш аш тат промышлэнысып вийаҥмыжыи кӱлэ- 
ш ыжэ палэ.

4 ы л а  тидэ каласыма гыч промышлэиысын пӱтынь калык 
«занлыкым ш к э  п о ч эп .1Ы ж э наҥгяймэ кэрэк кӧлаиат раш к о й а ш .

С ССР-ыштэ пэш ш уко натсий ила. Кугыжан власты пэ ну- 
ным пычкэмыштэ ашнэн, культур шотышто ончык лэкташ  эры- 
кым пуэн огыл, шэҥгэлан кодэныт. Чыла нинэ калык шкэ элысэ 
буржуазий, адак руш натсий бурж уазий  дэнат пызырналтыныт.

Пролэтар  рэвольутсо  чыла тидэ натсий-влакым пызырналт 
илымагыч утарыш. Пролэтар-ш амычым ик ушэмыш, ик йэшыш 
ушыш. Пролэтар рэвольутсо иунылан озанлыкыштым уждымо 
колдымо тэмп дэнэ виаҥдаш, курымэш шэҥгэлнэ шӱдырныл- 
мыштым вашкэ пытараш йӧным ыштэн.

Садэ тӱрлӧ натсий коклаш тэ паша штымэ шотышто, ВКП(б) 
вуйлатымэ дэн тӱньаи 6-шо уж аш ы ш ты мо сотснализмым талын 
ыштышэ, чыла властьым шкэ кидыш кы ж э налшэ пролэтариатын 
програмж э тыгай: тӱрлӧ сырйолан пойан натсиональнэ эл-влак- 
ыштэ промыщлэнывым сотбиализм корне дэн вийаҥдэн, йал
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озанлыкым колхозыш  ушэн, капиталист элэмэнт дэн чот ку- 
аддалаш. 'Т й д э  програм шуктымо почэш натсиональнэ эллаштэ 
пролэтар шукэмэш, ож ко  пызырналт илышэ калыкын озанлык- 
ш им , культурж ы м  кугу тэмп дэн вийаҥдаш йӧн лийэш.

М ари кудэмыш тэ зрты ш э 10 ий коклаш тэ промышлэнысыи 
ҥийнымагыч мыланна тидэ раш койэш: натсиоиальнэ пашам ВКП(б) 
гэнэральнэ корны ж дэн наҥгаймылан лийын автоном кундэмлаш тэ 
промышлэныс вашкэ вийнэн толэш.

М арикундэм ы н сырйо ш о ты ш то эн  кугу пойанлыкшэ чод- 
раштэ.

Рэвольутсо  дэч ончыч М арикундэмы ш тэ чодра промышлэны- 
сын тэкникшэ пэш шэҥгэлан кодын толын, чодра эксплоататсэ 
ш отж ат акрэт  годсо пормо дэн ш талт шогэн.

Ч о д р а  дэн торгайшэ бурж уазий  пичкэмыш шэмэр— пашазым 
чытэн кэртдымын пызырэн ашнэн.

Чодрам вӱд дэн волтымо шотгыч М ари кундэм пэш йӧнан 
вэрыш тэ шинча. Ож но чодрам утларакш э чумыраш пӧрньа дэнэ 
йул вӱдын ӱлыл вэрлаш кы жэ волтэныт. Ч одра  промышлэнысыштэ 
18 раман 13 чодра пӱчмӧ завот  улл^аш. Тидэ промышлэныс шкэ 
продуксы ж ы м йул вӱд дэнак волтэн шогэп гынат, пашажым кӱ- 
лэш сэмын виктарэн кэртын огыл. Тидын причинжэ тэвэ тыгай: 
чодра эксплоататсэ паша нимо шотдэ ышталтын, чодра шупшык- 
таш чойын корно, мэханичэский моло транспорт укэ ыльэ; 
адак чодра паша сэзон жап дэн изэ радиус коклаш тэ гына ыш- 
талтын. Ч одра  пӱчкэдышэ завот - шамычын куатыш т 2 рамап 
вэ.тэ улмаш да нуным адак ик вэргыч вэс вэрыш кусаркалэн 
>лыт. Садыланак нунын кӱлэш ӱзгары ш ты мат йӧрдымо тошты- 
мак кучэныт. Тидэ завотлаш тэ паш азы ж ат сэзонно шот .^энэ 
вэлэ тарлалды ны т да, нуным чытэн кэтдымэ йӧсын ашнэдэныт. 
Ч о д р а  районлаш тэ илышэ калыкын 60% докодш о шурно паша- 
лэч посна ыштэн налмэ пашатар улмаш. Тидэ вэрлаштэ крэ- 
саньык шкэнжын шуко к5>лэш роскотшым чодра паша дэн: чодра 
руымо, тудым вӱд дэн волдымо, чодра дэн торгайш ын чодра 
пӱчкэдымэ завотлаш тэ штымэ дэн ситарэн шогэн. Тыштэ илыш э 
крэсаньык-шамыч шукыш т „рэзэрвной ар м и й “ манмэ шотыш то 
лийын, чодра пашам гына вучэн илэныт.

Тунамсэ 13 чодра пӱчмӧ завотгыч кы зы тсэ жаплан 8 раман 
5 завот  вэлэ кодын, Иунымат 5-ййаш планым тэмымэ жапыштэ
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чылт пужэн, уэмдэн ышташ вэрэштэш. М оло завотлаш тэ йуж ы ш т 
клас тушман осаллык шумлык йӱлэн пытэдэныт, альэ нымалон 
йӧрдымӧ лийыиытат, ш алатымэ улыт.

Чодра  химпромыш лэнысгычМ аркундэм почм ож ап лан  улыжо 
нымолан йӧрдымӧ ик каниполь-скипидар завот вэлэ кодын. Т удат  
рэмонтлан шкэ акшэ дэчат шуко оксам кочкын колтэн. 1923— 
24-шэ ийыштэ тидэ завод  23,1 тон каниполь дэн скипитарым 
штэн луктын.

О лтыш аш  пу шулдылан кӧра, адак вэры ш ты ж ак кэлш ыш э 
ош.ма да тӱрлӧ кӱ л э ш -к ӱ л э ш  сырйо улмылан, капиталист оза- 
влак йандау завотлам ыштэдэныт. О ш со йандау ыштышэ 4 за- 
вотлагыч Мари кундэм почмо ж аплан 2  вэлэ кодын: аптэк атым да 
арака атым ыштышэ. Кумышо, окна йандаум ыштышэ, завот 
1923 ийыштэ ыштэн шуктымо (ышташ тӱҥалмыжэ 1913-шо ий).

19-шэ курымын пэлыжгыч тӱҥалын, 16-шо дэн 17-шэ ку- 
рымлап1тэ марийлан ышташ шӱдыдымо, тӱрлӧ „ к и д -п а ш а “ (кус- 
тар завотла) шарлаш тӱҥалын. Утларакшым коваш тэ да пижгом 
паша Йурин йыррак чумыргэн вашкэ кугэмын. Гэрман сар лий- 
шаш годым 70 тыгыдэ завотлагыч 3 милион мужыр пижго.м 
утларакшым 3— 4 завотэш  ышталтыныт. М ари кундэ.мыш Иурин 
ушнымэкэ тидэ 70 тыгыдэ кустар завотлагыч 12-шо иимолан 
йӧрдымо тоштэммыштлан шалатымэ, 30-жо пэтырымэ, 10-жо част- 
ный оза кидыштэ, 14-шэ промкопэратсыш тэ, кодшо 4 кугырак 
занотш о гына чариыдэ ыштышэ тӱҥ кадр пашазэ колэктнв кид- 
ыштэ. Варажым, М арий Кож трэст  почмо годым нинэ 4 заао т  
трэстын нэгызлан налалдыныт.

А д акМ ари  кундэмын кы зы тсэтэрри тори йы ш ты ж э „Красный 
Волгарь" манмэ П ровой затон уло. Тидэ затонышто 1901-шэ ий 
дэч ончыч куго пуш ыштшмэ завот улмаш. Тидэ завот ожно 
70 нарэ буксир пракотым ыштэн луктын. 1901-шэ ий дэч вара 
тидэ завот  вэс оза кидыш вочмыж дэнэ да пожарэш  йӱлымыж 
дэнэ прокот ыштымэ пашажым чарнэн, мастэрской шотэш 
гына кодын. 70 ий коклаш тэ  тидэ завот  квали ф и тси роаш н ы й  
пашазэ кадрым йаыдылэн.

М ари кундэмыштэ промышлэныс прэдприйатий-влакым нат- 
еионализатсэ шотыш савырымэ паша вараш рак кодын ышталтын. 
И к йандау завот  1919-шэ ийыш тэ вэлэ калык кидыш налмэ.

М ари кундэм почм ы лэчош со  промышлэныс нэргэн тыгэ кӱ-
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чыкын гына ойлымо дэнэ кош арташ  вэрыштэш. Ш эҥэлан кодш о 
тош то ӱзгарж э дэнэ пашажым утларакш ым кустарнэ ш от дэн 
ыштымэ дэнэ, тидэ промышлэныс пэш шарлэн кэртын огыл. 
Тудын промышлэныс тӱҥ вундыжат 1 милион тэҥгэ лиш кэ вэлэ 
улмаш. П аш азэ  ш отш о '1000 йэҥымат ш укак эртӱн огыл. Пашазэ 
коклаш тэ марийгыч ик— кок йэҥ чодра пучкэдымэ завотлаш тэ 
вэлэ ыштэдэныт. Ш ужэн ий дэнэ 1921-шэ ийыштэ чодра йӱлмаш 
чодра промышлэныслан пэш куго эҥгэкым кондышт: чодра за- 
вот-шамычын пэлыжэ утла пудыргыл пытэныт, молышт кужу 
жаплан паша ыштымыштым чарнэныт.

Эртыш э 10 ий коклаш тэ промышлэныс вуйлатымэ пашам 
лончылэн налына гын, тудын сай могыржымат, йӧрдымаш мо- 
гыржымат палэн налына. Йӧрдымаш  могыржо тыгай: 1924-25-шэ 
ийлаштэ кугуж аныш кидыш налмэ 5 чодра завотлам промко- 
пэратсылан пуымо, адак 1921—28-шэ ийлаштэчодра промышлэны- 
сыштэ ш уко тӱрлӧ чодра организатсэ-влак лиймаш. Тидэ чодра 
организатсэ-влак чыланат, (тудо ш оты ш М ариэксп лолэс  ок пуро) 
чодраштэ заготовко  пашам вэлэ ыштэдэныт. Ч о д р а  пуш энтэ дэи 
тӱрлӧ кӱлэш-кӱлэш ӱзгар ыштымэ промышлэнысым шараш шо- 
налтэнак огытыл. Сай могыржым манаш гын, коваш тэ— пижгом 
ыштышэ копэративнэ промышлэнысым кугуж аныш  промышлэны- 
сышкэ савырымэ (1926-шэ ийыштэ).

Чодра промышлэнысыштэ шуко тӱрлӧ организаттэ лиймэ 
дэнэ, чодра промышлэныс шарымэ ш от кӱлэш сэмыи ончалтын 
огыл. Садылан чодра завотлам промкопэратсэ кидыш пуымым 
тура толмо дэнэ вэлэ ышталтын манашак ок лий. Промышлэ- 
нысым вуйлатымаш йоҥылыш корно дэн кайэн: 1921-шэ ийыштэ 
сай гына организовайымэ Марий ОСНХ-ам пытарэн, промышлэ- 
ныс вуйлатымэ пашам (1923-шо ийыштэ) Комун Отдэллан, вара- 
жым (1924— 1929 ийлаштэ) М эстхоз Отдэллан кучыктымо. Ни- 
нышт, вигак манаш гын, промышлэныс пашам кӱлэш сэмыи он- 
чэн кэртын огытыл.

М ари кундэмы ш тэ промышлэныс нӧлдымын тӱҥ пашажэ 
пэрвой 5 ий коклаш тэ альэ тош то завотлам чоткыдэмдэн па- 
шаш ушымо ш от дэн ышталтын. Тидэ. ж апы ш тэ у строитэль- 
ствэ шагал лийын: Й ош кар-О лаш  изырак элэктростансым, адак 
тудын дэн п и р л ь а  ик вэрэш, 1 раман чвдра пӱчмӧ вавот вэлэ 
ыютымэ, •
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М аркундэмыш тэ завотлам угыч ыштымаш, адак промышлэны- 
сын валоБОй продуксо лукмыжым кӱш нӧлдымо М аркундэмын 
кокымш о 5 ий коклаш тэ пэш талын шарлэн. Тидэ жапы ш тэ Мар- 
кундэм чодрам альэ пэрвой чӧйын корно пӱчкын лэктын; икты- 
ж э (104 клм. кутышан)— Й ош кар-О лам М оско-О заҥ  чӧйын кор- 
пын Зэльоный Д ол  стансыж дэн ушэн, вэсыжэ— (74 клм. куты- 
шан)— Вэтлуга вӱд воктэнсэ чодрам йул вӱд дэн ушэи. Ты ий- 
лаш тэ шэмэр калыкын паша ышташ пэш талын пижмыж дэнэ 
калык озанлыкын 5 ийаш план шуктымын тэмпшэ чот нӧлдалтын. 
Садылан кӧра Кундэм Совэт-влакын 8-шэ погынымашыштэ пэҥ- 
гыдэмдымэ 5-ийаш планын йужо паша сэмжат срок дэч ончыч 
ш укталт мийа.

М аркундэмын промышлэнысшэ ты жапы ш тэ ш уко ончык 
кайэн. Тэвэ тыгай завотла ышталтыныт, паш аш кат ушымо: 3 рам- 
кан Красногор чодра завот, 2 рамкан Д убовский  шнал нӱчмӧ 
завод, идалык йыда 15 милион кэрмычым ыштэн лукш о Й ош кар- 
Ола кэрмыч завот, кажнэ ийын 10 тӱжэм тон лож аш  йоҥыж- 
тышо Й ош кар-О ла элэктр вакш, ндалыкэш 80 тӱжэм мужыр 
портышкэм ыштэн лукш о Йурин завот. Тылэч посна Й ош кар- 
Ола элэктро стансын куатшым 605 киловатыш  ш уктэмыш  кугэм- 
дымэ. Адак коваш тэ да пижгом завотлам вуйжыгэ уэмдалтэш. 
„Красный С тэкло вар “ дэн „^Марийэтс" йандау завотлаш тэ чар- 
ныдэ йӱлышӧ комака-влак шындалтыиыт. Нинэ комака шындымэк 
паша ыштымаш 2 каналан кугэмын. Тыгай ко.мака Лэнин лӱ.мэш 
ыштымэ йандау завотэш ат шынталтэш. 1929-шэ ийштэ СССР-лан 
эн куго, эн у тэкннк ӱзгаран Лопатин чодра комбинат ышташ 
тӱҥалмэ. Тидэ комбинат кажнэ талукэш  306 тӱжэм кубомэтр 
пӱчкэдымэ, шэлмэ чодрагыч тӱрлӧ стройаш кӱлэш ӱзгарым, ыш- 
тэн лукшаш. Й ош кар-О лӓш  2 рамкан чодра пӱчмӧ завот ^ ш т э н  
шукталтэш. Тидэ 1931-шэ ийыштӓ1< Элнэт чодра хим куго ком- 
бинат строичылствэ тӱҥалалдэш. Й ош кар-О лаш  кажнэ ий йыда 
15 милион чэрэпитсэ ыштэн лукмо завот ышталтшаш. Тӱҥалшы- 
нак 48 тӱжэм киловат элэктро  вийым пуышо Марий Район  элэктр 
стансэ ыштышашын проэктш э шукталдэш.

Йал озанлык шот дэн 1931-шэ ийыштэ йытын кӱнчыла ыштымэ 
5 завот  адак парэҥгэ туры ж мо ик кугу завот стройаш  тӱҥалмэ.

Ончылно каласымэ завотла пӱтыньэк кокымышо 5 ий коклаш тэ 
стройымв. Ындэ тыжэчын кэрэк кэланат раш палэ: М аркундэм-



ыштэ промышлэныс вийан шарымэ корныш возын. Кодш о 5 ий 
коклаш тэ промышлэнысын тӱҥ вундыжо 1134,1 тӱжэм тэнтэгыч 
3149.2 тӱжэм тэҥгэш шуын, протсэн шот дэн манаш гын 177,7% 
пӧлдалтын. Тидэ ш отыш  НКПС дэн Н арком вод  промышлэныс 
альэ пурэн огыл. *

П ромышлэныс пашаш 1925-26 дэн 1930-шэ ийла коклаштэ 
5789,7 тӱжэм тэҥгэ окса кучылтмо. ТьГжэчын 52 ,6% -шэ чодрагыч 
тӱрлӧ ӱзгар ыштымэ промышлэнысыш кучымо. П ромы ш лэны скш  
чыла кучум о  суммагыч 47,5%-шэ у строичылствэ пашаш пур- 
тымо, 47,2 %-шэ тош то  завотлан  у тэхник йӧн дэн вэсэмдаш 
(рэконструксо), 5 ,3% -шэ завотлаш тэ капитальнэ рэмонтлам ыш- 
тылаш.

РСФ СР-ын промышлэнысшын 5 ийашлык планжэ почэш, 
М аркундэм промышлэнысышкэ 5 ий коклаш тэ 9,3 милион тэҥгэ 
окса кучылтш аш. Тидэ ш от дэнэ тӱҥалтыш  2 ийыштыжэ 1 ми- 
лион тэҥгэ кучы лтш аш  ыльэ, кызыт 1931-шэ ийын 1-шэ йанвар- 
лан 4855,2 тӱжэм тэҥгэ кучымо, тидэ ш оты ш то тӱҥалтыш  2 ий- 
ыштэ— 3835,7 тӱжэм тэҥгэ. Тыжэчын палэ: 5 ийашлыкын пӧрвой 
2 ийыштыжак окса кучылтмо 383,5% шукталдын. 1931-шэ ий- 
ыштэ 5789,7 тӱжэ.м тэҥгэ кучылтшаш. Тынар окса кучылтмо дэн 

, чыла промышлэныс вундо 10644,9 тӱжэм тэҥгэш шуэш, 5 ийаш- 
лык планэш ончыктымым 18,2% эрта. М аркундэм промышлэны- 
сын утларак  ш арлы ш аш ы ж э раш койын шога. Садлан Кундэмьш 
Х1П-Ш0 партконпэрэнсэ, 1Х-шэ совэт погынымаш, Н ижкрай ор- 
ган-влак Кундэмын УШ-шэ совэт погынымаш кэлыш тарш э 5 ий- 
ашлык планым, угыч лончылэн налын, М аркундэм промышлз- 
нысыш 9 милион тэҥгэ кучылтшаш олмэш 126 милион тэҥгэм 
кучылташ ыштэныт.

Тидэ угыч кэлыш тармэ 5 ийашлык планым обйэктышт- 
влакым 1930-шэ ийыштэ (ийуль) Куйбышэв йолташын комиспш 
ончэн, обйэкт ш отш ымат шукэмдэн, кучылтш аш  оксажы мат 126 
милион тэҥгэ олмэш 174 лӒглион тэҥгэш  шуктэн.

Кызыт ойлымо планын тӱҥ ш отш о тыгай: Маркундэ^мым 
аграрно - чодра сырйо элгыч, промышлэнно - аграрный элыш са- 
выраш. Тыгай корныш вочш аш ы ж э палэ: Район куго элэктро 
стансэ, Лопатинэш, Элнэтэш, Д убовойэш  строймо чодрагыч тӱрлӧ 
ӱзгар йамдылышэ, адак чодрахим Комбинат-влак, строймэ ӱзгар 
йамдылышэ у завотла, мэханизироватлымэ куго у йандау завот^
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Звэнигов затонысо куго пуш ыштымэ пашам шарымэ, йал озан- 
лык сырйом тӱрлӧ сатуш савырыш э завотла ыштымэ лийыт.

Тидэ планын 1930— 1931-шэ ийыштэ ш уктыш аш ы жэ тыгай: 
Лопатинысэ чодра Комбинатым стройэн шукташ, Элнэт чодрахим 
Комбинатым стройаш тӱҥалаш, М А РГРЭС строймым йамдылка- 
лаш, Д убовской  чодрахим Комбииатын шымлымэ пашажым 
ышташ.

Промышлэнысын валовой продуксы ж о койын кушкэш:

и  й  л  л
Продуксо ышталт 
лукмо тӱжэм тэҥ- 
гэаш 1926-27 ий- 

ласэ ак дэнэ

Кушмыжым 
условно шу- 

кэмдылмэ 
палыжэ

1923-24 ..................... 472 1,00

1925-26 ..................... 1473 3,12

1927-28 ..................... 3924 8,32

19:30............................. 10071 21,33

1931 (план) . . . . 18932 40,11

Тидэ оцчыктылмо сипрлагыч раш палэ: 1930-шэ ийсэ про- 
дуксо 1923-24  ийысэ дэч 21 гана шукырак, 1927-28  ийысэ дэч 
156,6% ш укы рак койэш.

Промышлэиысын валовой продуксы ж о куш мо „А“ груп дэн 
кайа, адак, эн утларакш ым, пушэҥгым ӱзгары ш  савырмэ про- 
мышлэныс шот дэнэ. Промышлэнысын тӱрлӧ лончылажын продук- 
сыжым %% дэнэ адак тӱжэм тэҥгэаш дэн он чы кты м оты гэ  койэш '

ПРОМЫШЛЭНЫС ЛОНЧО-ВЛЛК
1927-28 ий 1931 (план) ий

Чылажэ Ӧ/о®/о Чылажэ О/оО/о

Пушэҥгым ӱзгарыш савырмэ . . . 1212 30,8 9896 52,2

Чодрахимичэский ................................. 65 320 1.2

Йандау ы ш т ы ш э ................................. 1147 29,2 2132 11,2 '

Кэрмыч ыштышэ . ............................. 47 1,2 429 2,3

груп дэн . . 2471 62,9 12778 66,9

<1 .ЯГ-1
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ПРОМЫШЛЭНЫС л он чо-вллк 1927-28 ий 1 1931 (план) ий
Чылажэ О/оО/о ! Чылажэ О/оО/о

Коваштэ—пижгом ............................ 1327 33,9 3771 19,9

М эж гэм ..................................................... — - 837 4,4

КочыШ“ т а м ......................................... — - 1253 6 ,6

П о л и гр а п ................................................. 12(5 3,2 394 2.2

„Б“ груп дэн . .
1

14.53 37,1 6155 33,1

Ч ы л а ж э . . . 3924 100 18932 100

1931-шз ийыштэ Лопатин чодра завот Комбинатым пашаш 
ушымо дэн, пушэҥгым ӱзгӓрыш савы рш э промышлэныс ончык 
кугын ошкылэш. К ызы т ончӹыктмо сипрлагыч, чодрахимичэский 
промышлэнысын шэҥгэлан кодмыжо палэ. Тидэ промышлэпысын 
улы ж о ик тоштэы пытышэ „Комунист” лӱман каниполь-скипитар 
завот вэлэ койэш.

5 ийашлык плаи шуктымаш (1930-31 ий коклаш кэ 1930-шэ 
ийын особо кварталж э  пура, тылэч посна 1931 ийыи пӧрвой 3 
кварталж ын планышт пурат):

........ ..................................................  ■“■'1 '
1928-29 ий 1929-30 нй 1930-31 ий

План тӱжэм тэҥгэ ш о т д э н ................ 6967 10727 12100

Мыньар тӱжэм тэҥгакаш  шуктымо . | 5785 8.540 15534

Планын мыньар ®/о шуктымо . . .! 83,0 79,6 138,4

Тидэ таблитсыгыч тыгэ койэш: 5 ийашлык планын пӧрвой 
2 ийжын идалы каш  планышт 17,0% да 20,4% шуктымо огыл. 
Тидэ ш уктыды маш  утларакшым чодра пӱчмӧ паш аш тэ лийын 
(завотлаш кэ чодра  сырйо 50% кондэн шуктымо огыл). 1930-31 
ийыштэ планым 28,4% утларак шуктымо, кодш о 1929-30 ий дэч 
81,9% утларак, планыштэ ончыктымо дэч 12,8% утларак  шук- 
тымо.
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1931 ийлап пэҥгыдэмдымэ план почэш продуксо 18,9 мн- 
лион тэҥгэашым лукташ  ыштымэ, 1930-шэ ийысэ дэч 88% утла- 
1»ак. 5 ийашлык план почэш 1932-33-шэ ийыштэ ижэ 19,4 милион 
тэҥгэлык лукташ  шталтын ыльэ.

Тыгэ 5 ийашын пытартыш ийыштыжэ ышталт лукшаш  
продуксо 1931 ийыштак ышталт луктылтэш, 5 ийаш план 3 ий- 
ыштэ шукталтэш. Тидэ промышлэнысын шарлымыжым писын 
паҥгаймэ дэн вэлэ лийын.

1930 ийыштэ кажнэ пашазын ыштэн лукмо продуксы ж о 
1927-28 ийысэ дэч 87% утларак, 1931 ийыштэ 60,8% утларак 
лийшаш.

П аш а лэктышын куш мы жо М аркундэм промышлэнысыштэ 
тэхник шотым нӧлдымо дэн, паш азэ массыи активнысшэ кушмо 
дэи лийын, а тидыжэ сотсорэвнованьэ дэн ударничэствэ шарлы- 
мым ончыкта.

П аш азэ шот 1927-28 ийыштэ 2098 йэҥ улмашгын, 1930 нй- 
ыштэ 2701 йэҥыш шуын, 28,7% шукэмын. 1931 ийыштэ пашазэ 
ш от 3158 йэҥь»ш шуэш. Промышлэныс пашаш марий коклагыч 
пашазыш пуртымаш пэш томам ышталтэш. 1931 ийын 1-шэ ап- 
рэльлан учотыш пурш о 2259 йэҥгыч марий 145 йэҥ вэлэ— 6,4% 
лийын. М оло калыкгыч, руш  лэч посна, 228 йэҥ— 10,1% (утла- 
ракш э суас). П роизводствы ш тэ тунэмшэ коклаш тэ вэлэ тидэ шот 
дэн паша нзыш ончык кайэн: 383 тунэмшыгыч марий 195 йэҥ— 
50,9%— уло.

Пашазын паш адарж э 1930 ийыштэ кокла шот дэн идалык- 
лан 556,5 тэнтэ, 1929 ий дэч 1,1% утларак лийын. 1931 ийыштэ 
пашадар 7,7% нӧлдалтшаш.

М аркундэм промышлэнысым С СС Р промышлэныс дэн таҥа- 
стармэ годым, М аркундэм промышлэныс СССР-ын дэч талынрак 
куш кэш. 1930 ийыштэ С С С Р промышлэнысын продуксы ж о 1929 
ийсыдэч 27,1%, 1931 ийыштэ 1930 ийсыдэч 46,3% уты ж  дэн лэк- 
тын гын, М аркундэм промышлэнысын продуксы ж о 1930 ийыштэ 
69% , 1931 ийы ш тэ88%  шукэм мийа. Ваш-ваш таҥастармэ годым, 
чыла СССР промышлэнысыштэ М аркундэм промышлэныс 1921 
ийыштэ 0,034% вэлэ улмаш, 1930 ийыштэ 0,045% кӱзэн, 1931 ий- 
ыштэ 0,055% шуэш.

СССР промышлэнысыштэ тидэ пӧрвой кок ий кӧргы ш тӧ да 
1930 ийын посна кварталэш ы жэ окса кучылтмым налына гын,
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М аркундэмын уж аш ы ж э 0,087%, а 1928-29— 1931 ийла коклаштэ 
0,096% шуэш.

Н иж край  промышлэнысыштэ М аркундэмын уж аш ы ж э 1928— 
29 ийыштэ 1,2%, 1929-30 ийыштэ 1,3 лийын.

Тидэ кодш о жапы ш тэ Маркундэм промышлэныс тугэ вийнэн.
М аркундэм промышлэнысшэ 1928 ий маркэн убыткым вэлэ 

кондэн шогэн. Кызытсэ жапы ш тэ М аркундэмын чыла завотлаж э 
„Комунист” лӱман чодра химзавотлэч посна, парыпЛ 1м пуэн шо- 
гат, йуж ы ж о парышым огыт пу гын, зийанымат огыт коидо. 
Тугэ гынат, мэмнан промышлэныс окса чумырымо пашаштэ кӱ- 
лэш сэмын йӧнэштарэн кэртын огыл. Тидэ шотыш то тыгай ситы- 
дымаш -влак койын шогат; йужо завотлаш тэ паша виктаршаш 
улмаш гыиат, ш укталдын огыл; завотлаш тэ тӱрлӧ йоммо шот 
дэн кучэдалмэ томам лийын; ратсионализатсым ыштымэ пашаш 
кӱлэш сэмын пйжылтын огыл; тэхник ш от дэн пашам виктарэп 
шогымат шагал лийын. Садлан кӧра продуксо  ак шулдэштармэ 
план шуктымо огыл, продуксын сайлык ш оты ш ты ж ат ситыды- 
маш улэда, т. м. П родуксо  ш улдэш тармэ план 1929-30 ийыштэ 
13,5% ол.мэш 7,5% вэлэ шукталдын, посна кварталыш тэ (1930) 
9,7% ш улдэш тарм э олмэш 5,7% вэлэ ш улдэш таралдын, адак 
1931 ийын 1-шэ кварталыш тыж э ш улдзш тармэ олмэ продуксо 
шэргырак вэлэ лийын.

М аркундэм промышлэныс продуксын сайлык шотыштыжо 
улшо прорывым пытарш аш  вэрч талын кучэдалаш на вэрэштэш.

Промышлэнысым лончэн лэкмаш кэ Звэнигов куго пуш ыш- 
тымэ завот  пурталдын огыл. Тидэ завотын ошсо пашаж нэргэн 
ончылно куты рмо ыльэ. Кызытсэ куатшэ тудын пракот рэмонт- 
лымаштэ 14516 индикатор вийыш шуын, 1927-28 ийысэ дэч кок 
кана кугэмын. Завоты н валовой продуксы ж о тыгэ кушкын шогэн:

1927 ийыштэ— 5,4 милион тэнтэаш,
1928 „ —  8,9 „
1929 „ - 1 1 , 6  „
1930 „ - 1 8 , 9

Завоты ш то  тыгай цэхла улыт: мэханичэский, апшат, кӱртньӧ 
лэвыктымэ, вӱргэньэ пуч ыштымэ, компрэссорный, под ыштымэ, 
чодра пӱчмӧ, пушэҥгым ӱзгарыш  савырмэ, плотник паша. Заво- 
тын вий— куатш э 277 киловат.



1929 ийыштэ тидэ завоты ш то пашазэ 481 йэҥ ыльэ, 191!(> 
ийыштз— 1028 йэҥ, тидэ шотышто: марий— 02 йэҥ, чуваш — 222, 
суас— 15. Ф ЗУ-што 146 йэҥ тунэмшэ коклаш тэ марий 60%.

Кодш о 3 ийлаштэ завот койын шарлэн шогэн, куго пуш 
ышташ тӱҥалшаш проэктым шта. 1931 ийыштэ тидэ завотыш 
800 тҥж эм тэҥгэ окса кучылтмо.

Ч одраш тэ  улш о тӱрлӧ сырйом сатушко савырышэ М аркун- 
дэмыштэ кустарнэ про.мышлэныс койын шарлэн мийа. Копэра- 
тявлы мэ 18 тӱжэм кустар коклаш тэ пушэҥгым ӱзгарыш  савырмэ 
пашаштэ 43%, чодрахим промыслаш тэ 23,7?4., коваш тэ ышты- 
.маштэ 18,1 %, стройматэрийал ыштымаш тэ 8,6%, виньэр куы мо— 
тӱрлымӧ пашаш тэ 3,2%, моло промыслаштэ 3,4% кустар ыштэн.

Кустарнэ промышлэнысын кушмыжы.м сипр-влак тыгэ оч- 
чыктат:

1925-26 ий I 1927-28 ий \ 19:Ю ий

12,7 ! 14,9
( 18.0

К! : ,1 67

.13(50
1

; 4620 ! 8220

1.590 ! 1810 .'.4.8(,1

1770 ( 2810 1 2740

47,3 • 39,2 (91,6

:-5.5.(> 117.9
1

412.2

11 ■ 12 810

Чылажэ кустар (тӱжэм йэҥ) . . . 

КспэратиЕлымэ ®/о шот дэн . . . 

ВаЛОЕОЙ продуксо (тӱжэм тэҥгэ) 

Тк,!4Э а\отышто копэратиалымын

Ч астк ы й ы м .........................................

Копэративлымэ продуксын ®/в . . 

Копэрат. пай оксэжэ (тӱж. тэтг.) . 

Ок.са пучылтмо „

Копэративлымэ кустар коклаш тэ марий 1930 ийыштэ 52,11’о 
шотлалдэш.

П ромкопэратсий 1928-29 ийыштэ 306 тӱжэм тэнтэ  кучы.мо 
окса гыч 236 тӱжэм тэҥгэжым, 1929-30 ийыштэ 816 тӱжэ.м тэҥ- 
гэгыч 616 тӱжэ.м тэҥгэжым чодрам ӱзгарыш  савырмэ пашаш, 
чодрахим, кэрмыч завотыш, адак звэстка лукмо пашаш кучэн.

П роизводствы лан  вэрласэ ш улдо сырйом кучылтмыж дэпэ 
промкопэратсэ пашажым кэлшышэ корно дэи наҥгаймь:жы.м оь- 
чыкта.



34

Тидэ ийлаштэ промкопэратсэ скипитар эрыктыш э завотла- 
жын продуксо  лукмыжым 328% йэшарэн, 122 под дэн шолтымо 
спирто-порош ок завотым почын, 40 сыола-скипитар лукмо заво- 
тым ыштзн, чодра пӱчмӧ тыгыдэ завотлам 17 шуктэн, звэстка 
йӱлалдымэ 15 комакам шындэн, кэрмыч ыштымэ пашам идалык- 
лан  13 Х1ИЛИ0 П кэрмычыш шуктэн.

П ромкопэратсын пашажым ындэ тыгэ ончэн лэкмэкэ, сай- 
жат шуко лэктэ, ситыдымзш ыж ат укэ  манашак ок лий. Эн куго 
ситыды.маш тыгай: батрак дэн йорлым копэратизлы ы э то- 
мамрак кайа— 25,3% вэлэ; промкопэратсэ члэн коклаш тэ альэ маркэ 
кулак элэмэнт улэда; промкопэратсэ паша.м йал озаилыкым ко- 
лэктивлымэ дэн кэлыш тарэн виктарымэ огыл; тэхник шот дэн 
пашам виктарэн наҥгай.мэ тома.мрак койэш; мастэрской шары- 
маш томам кайа; плак дэн учотым раш шындымэ ок кой. Чыла 
тидэ ситыдымаш-влакым йӧршынак пытарэн, промкопэратсылан 
тэ.мпшым кӱш нӧлдэн, сату акшым ш улдэш тарэн, продуксыжым 
сайэмдаш  кӱлэш.

М аркундэмын энэргэтйк озанлыкшэ рзвольутсо  дэч ондак- 
шым чодра пӱчмӧ пашашкэ паровой вийым пуртымаштэ вэлэ 
улмаш, тудььм куат— вийжым .могайжым ош со чодра пӱчмӧ про- 
мышлэнысым ойлымагычат палэ. М аркундэм поч.мэкэ энзргий 
кучылтмаш кугын шарлэн кай^ыш. Элэктростансын вийлыкшэ 
1929 ий тӱҥалшын 146 киловат вэлэ ыльэ, 1930 ийыштэ— 860 ки- 
ловат  лийын, 1931 ийыштэ— 1600 киловат. Промышлынысыштэ 
кажнэ пашазылан 1929 ийыштэ 163 киловат элэктро  вий пур-, 
тымо, 1930 ийыштэ 338 киловат, 1931 ийыштэ 1931 киловат 
лийшаш.

Чы ла С С С Р промышлэнысыш кэ элэктро  вий иуртымо шо- 
тышто Маркундэ.мыи, промышлэнысышкэ тынарэ пуртымо: 1929 
ийыштэ 11,5%, 1930 ийыштэ 19,4%, 1931 ийыштэ 26,2% шуэш.

С СС Р промышлэнысын шарлымэ тэмпшэ вийан кугэмын 
шогыыо дэнэ, М аркундэмын энэргэтик дэн сырйо ситышын койын 
шогы-мылан, промышлэнысын 5 ийашлык планжат угыч лончы- 
лалдэ. Садыланак строичылствэ-обйэкт-влакын заданьыш т 30 га- 
на кугэмдалтыныт, кучылтш аш окса ш отат 9 милион олиэш, 
174 милион тэҥгэ ышталдын.

М аркундэм промышлэиыс шарлышашын энэргэтик дэн сы- 
рйо нэгызшэ тыгай улыт.
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Энэргзтик аныкшэ М аркундэыын пу дэн куп тургыж. Пуы- 
1ык имаи пушэҥгэ анык 1930 нйын 1-шэ октӓбрлан 60,7 милион 
субомэтр, тндым условный манмэ олтымо ӱзгары ш  савырмэ го- 
дым, 9,93 милион тон лнйэш. Куп тургы лш м  манаш гын, тудо  
куго Какшан, адак Рутко  вӱд районысо куплаштэ улэда. Чылажа 
гыштэ куп тургыж вэр 08,5 тӱжэм гэктар  лийэш. Тидэ куп тур- 
ыж вэрлан 35 обслэдоваймэ дэнат тысшэ куп тургыжын аиыкшэ 

условный олтымо ӱзгарыш  савырмэ годьш  60 милион тон лэкш аш  
М аркундэм ы н  сы рй о  а н ы к ш з — чодра, йал озанлык сырйо ' 

адак рокгыч кӱнчэн лукмс ӱзгар.
Т ӱрлӧ  паш алан  к ӱ л э ш л ы к  п у ш э ҥ э  ан ы к  1930 ийын 1-шэ 

октӓбрлан 60,9 милион кубомэтр иман пушэҥгэ, 0,6 милион ку- 
бомэтр тумо шотлалдын. Пуылык лыш таш ан пушэҥгэ анык 0,0 
милион кубомэтр тумо, 3,6 милнон кубомэтр куэ, 7,8 мил. кубо- 
мэтр моло пушэҥгэ шотлалдын.

Чодрахим ичэский  сы рйо  ты гай  уло: кншан пундыш 7,7 ми- 
лион кубо.мэтр уло, талук йыда 0,39 милион кубомэтр кучылт- 
шашлык, тыжэч 7,5 тӱжэм тон кнш лэкшаш. Тидэ лэч посна 
сэльулоз-кагаз комбинатыштэ кодш о куш траж э (танннд) 2000 тон 
тэкшаш.

Йал о зан л ы к  сы рйо  5 ийаш план почэш 1933 ийыштэ ты- 
нарэ лийшаш: тулымо йытын— 15800 тон; йытын нӧшмӧ— 11500 
тон; ш ӧр— 40000 тон; коваш тэ— 150 тӱжэм шот. Парэҥгэ шындымаш 
1931 ийыштак 24 тӱжэм гэктаргыч 40,5 тӱжэм гэктарыш  шумэш 
йэшаралдэш.

Рокгы ч тӱрлӧ ӱзгарым кӱнчэн лукм о альэ палэн налмэ огыл. 
Эл палышэ-влак дэн гэолог-влакын ш ьшлыма гыч тыгэ палэ: 
Морко кантонышто долом ит кӱ, мэргэль шун, звэска дэктэда, 
Провой кантонышто поспорнт, сланьэтс кӱ, Курык-М ари район- 
ышто квартс ош.ма пэш шуко, охра, мумиа, тӱрлӧ шун, кӱртньӧ 
рокан шун, молат.

Оичыктымо энэргэтик, адак чыла улшо тӱрлӧ сырйо нэгы- 
эш угыч ончымо 5 нйаш план почэш тыгай куго промышлэныс 

комбинат-влак стройаш:
А. Л опатин, тыштэ тыгай завот-влак  лийшаш:

1) Пуш эҥгыгыч тӱрлӧ ӱзгар ыштымэ (тӱаҥалалтын).
2) С эльулоз-кагаз комбинат.
3) Фибриолит завот.



4) Тэр дэ!! орава }'згар ыштымэ завот.
■)) Коваштэ илымэ экстракт  завот.

Б- Элнэт, тыштэ тыгай завотла:
Г) ;> раман чодра пӱчмӧ завот (пашаы ыгата).
2) Чодрахимкомбинат (1931 ийыгатэ стройаш  тӱҥалыт).
3) Ф ибриолит завот.
4) О ш  бутылка завот.
0) Силикат кэрмыч завот.

В. Д убовский  к о м б и н аты ш тэ  тыгай завотла:
1) 4 раман чодра пӱчмӧ завот (рэконструксо  ышталдэш).
2) М азонит завот.
3) Чодрахи.мкомбинат.

Г. М аргрэс  районысо завотла:
Г) У строй ӱзгар йамдлымэ комбинат.
2) Куп тургы ж — изоальатсэ плита штымэ завоТ.
.3) 2 ра.ман чодра завот.
4) Чодрахиы завот.

Д. Йогакар оласэ йытын шӱдырмӧ-куымо паврик.
Е. П розой  завотым тӱрлӧ куго пуш ыштымэ вэрыш савыр.мз

П арэҥгэ кучылтмо ш оты ш то ала мыньар спирто - водочны! 
завот  ышталтшага.

М аркундэмын кызытсэ адак ончык стройгааш заводым элэк 
тро  вийы.м куп тургы ж эш  нэгызлымэ Район Элэктро Станс 
(М А РГРЭС ) пуышаш. Тидэ стаксын проэктш э 1931 ийыштэ гау 
тышаш , стаксэ стройаш ыж э 1932 нйыштэ тӱчгалшашлык.

Р ӱдӧ  оргак-влак пунчал почзш тидэ М А РГРЭС 1933 ийы 
дэкабр  тылзыжланак, альэ пӧрвой тӱ 1галтышлан, 48 тужэм кил( 
ват элэктро  вийым пуаш тӱҥалшаш.

Прорлышлэныс кадр. Кызытсэ жапыштэ кокла, адак куг 
квалификатсан  кадр М аркундэмыш тэ моткоч шагал (70 йэҥ нар 
вэлэ). Вич ийашлык планым ш укты ш аш  жапыш тэ тыгай кад 
М аркуидэылан 300 йэҥ дэчат утларак  кӱлэш лийшаш. У про 
мышлэныслаи квалификатсан пашазэ 8 тӱжэм нарэ кӱлэш лийэв 
Садылан про.мышлэныс кадр йамдылмэ пашам Маркундэмла 
пэш пнсын кугун шараш вэрзштэш.

Рэвольутсо  дэч окчыч рэмэслэнкый школла вэлэ ыль 
Тидэ школлагыч тукэмш ыш т-влак йалласэ тигыдэ частнэ— каш 
талист кустарнэ мастэрской-влаклан вэлэ кадр лийын шогэныт
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Совзт влас .куго машиныы кучылтын моштышо кадрым эл 
лндустриаҥдымэ пашалан кӱлэшлыкым йамдыла.

Кодш о 10 ий коклаш тэ кадр йамдылмаштэ М аркундэм шуко 
ончык ошкылын: 2 пӧлкан икдустрнальный тэхникум почылтын, 
3 пӧлкан Чодра тэхникум, 5 школ ФЗУ, ӧ паврнк-завод 7 ий ту- 
НЭ.М.МЭ школ, Ч одра  паша тунэымэ школ, ик Стройуч школ, 
3 прошлкол, 8 тӱрлӧ мастарлык тунэ.ммэ мастэрской. 1931 ий- 
ыштэ шыжылан элэктро-А!эханичэский, адак торф-мэлиоративпый 
тэхннкум-влак почылтшаш улыт. Тэхникумлаштэ тунэмшэ 368 й э н , 
ФЗУ-школлаштэ— 465, П ропш коллаш тэ— 529. Тидылэч посна адак 
Мнжкрай Ф ЗУ -ш коллаш кэ 551 йэҥ тунэмаш колтыгно. Чы ла ту- 
нэмшэ коклаш тэ утларакш э марий улыт.

1931 ийыштэ про.мышлэныс кадр йамдыл.мэ пашашкэ чылажэ 
1 милнои нарэ окса кучылтмо.

М гркун д эм  п р о м ы ш л эн ы сы н  ко д ш о  10 ий ко к л аш тэ  ш ар- 
лымыжэ, адак  он чы ко  2—3 ийлан ыштымэ планж э, тыгэ кӱ- 
чыкын гы на о н ч э н  л эк аш к э , т ы гэр ак ы н  койэш .

Кызыт Нижкрай Исполко.м дэн Маробисполко:м, Куго Йул 
проблэм дэн кэлыштарэн, ончыкылан кокььмшо 5 ййашлык план 
ышташ йамдылалдаш пижыныт. Т и дэ  вэс вич ийашлык план по- 
чэш М аркундэмэш , Чыкма ола воктэн пэш куго Гидро-Энэрго- 
Промкомбинат^— сотсиалист гигант стройшаШ проблэм лончы- 
лалдэш. СССР-лан эн куго гидро-элэктро-стансэ, кугу талэ хи.м- 
комбинат-влак, мэтал комбинат-влак, куго пуш ышты.мэ строй- 
шаш улыт. Ӱмбач гына ончалмэ годыы, тидэ куго стройш аш 
Гидро-Энэрго-Ко.мбинатын сӱрэтшэ тыгай койэш.

Мэ.мнан ончык каймына, озанлык, культур паша вийнымэ, 
комуннст партийын патсиональный полнтнк корио чын, внйакш 
улмыжым ончыкта.

ВКП(б) натсиональный политикььм пэҥгыдьш илышыш пур- 
тэн, сотсорэвнованьым, ударничэствым вийан шарэн, комунист 
партий вуйлатымэ дэнэ вич ийаш планын 3 рэшайуший ийсз 
планым у т ы ж д эн  ш укташ  шэмэрым мобилизоватлэн, озанлык дэк 
культур ш оты ш то адакат ончык кайэна, МариЁ кундэмын 11 ий- 
лалыкыштыжэ сотсиализм озанлыкын нэҥызшым штэн ш уктэна.



Ч О Д Р А  О З А Н Л
М аркундэм— чодран эл. Кундэмын 61 % млаидыжэ чодр 

йымалнэ кнйа. Кундэм кумдыкэш посна районлаштэ % шот дэнэ 
чодра тыгэла улэда:

Кумдыкшо тӱ- 
жэм га дэнэ

К урык-марий р а й о н .............................. 585
Олык вэлысэ чодран район . . 886
Йал озанлык р а й о н .............................. 673

Чодра 0 ,'э 
шотшо

85,8
7 9,0
16,5

Ч ы лаж э . . .  2144 61,2
М аркундэм почмэҥгэ пӧрвой ийы ш ты ж ак чодра озанлык' 

лаы куго эҥгэк логальэ: 185 тӱжэ.м га чодран вэрэш тул пижэ] 
Чы ла йӱлэм вэрлан кумды кш о 290 тӱжэм га шуо. Чодра  вара 
ж ы мат йӱлэн шогыш. 1922-28 ийлаштэ 11 тӱжэм га, 1929 ийышт 
34 тӱжэм га, 1930 ийыштэ 2 тӱжэм га чодра й^чтыш, чылаж; 
47 тӱж. га йӱлэн.

Ч одраш тэ  тӱрлӧ шӱкшак, укш эрла погынэн кҥйыэ дэн, чодр; 
тушман—-пушэҥгым локты лш о ш укш ат шукэмын.

Кызытсэ жапы ш тэ госф онд чодраш тэ пупаэҥгэ шочдыые 
йӱяэм вэрла 71 тӱжэм га уло, тул дэн, адак шукш дэнэ локты 
лалтш э чодраж э 150 тӱжэм га лийэш.

М аркундэмыш тэ чодра йӱлмаш тура толмо дэнэ гына лнйэш| 
.манаш ок лий, тидэ эҥгэк чодралан туты ш ак толын пэрна. Мар; 
кундэм чодралаш тэ туллан пижаш пэш йӧн. Тугай йӧн 1921 ис 
дэч ончычат ыльэ, кызытат йӱлэмлаштэ укшэр, тӱрлӧ И1ӱкшак, 
руымо пушэҥгат торэш-кутынь шала киймэ дэнэ, тулдэч утла; 
ракат  лӱдмаш.

Йӱлэмлам эрыктэн, нуным адакат  чодра куш шаш вэрыв 
савы раш  манын, яАкмарчувлэс“ лӱман йӱлэмысэ чодра пэв 
ш улдо ак дэнэ пуымо гынат, тудо оксаж э ситыдымэ дэнэ, па; 
шажым шуктэнак ыштэн огыл. Т удо  шулдын нал.мэ чодражы)^ 
чодра йамдылышэ тӱрлӧ организатсий-влаклан, адак частный 
©залан пэш ш эргэ ак дэнэ, 300— 400 протс.. кӱзыктэн, ужалэк
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Йӱлэн пуж лыш о чодрам руэн налын, йӱлэмлам эрыкташ  манын 
лӱмыи почмо ушэмын паш ажэ тупуй корно дэн вэлэ кайаш 
тӱҥалын: пашам шуктымо олмэш чараклам вэлэ шындыл шогэн.

Чодрам нимо ш от дэч посна руымылан, М аркундэмыш 
лӱмын экспэдитсэ колтымо ыльэ. Тидэ экспэдитсын тӱҥ паш аж э 
тыгай лийын: М аркундэм чодра озанлыкысэ пашам чыла могы- 
рымат шынэн налаш, йӱлэмлам пӹтаршаш вэрч, т5>рлӧ йӧным 
муаш. Экспэдитсэ план почэш йӱлэ.м пушэҥгым кучылтмо паша 
тыгэ кайшашлык: 1) йӱлэмлаш тэ пырньам руэн, нуным Сталип- 
градыш, Озаҥыш, адак М аркундэм чодра пӱчмӧ завотлаш  кол- 
таш; 2) йӱлэмлаштэ пуы.м йамдылэн, нуным Озаҥыш, А страканыш, 
адак Ӱлыл Йул вэлысэ олалаш кат колтэдаш; 3) йӱлэмысэ пу- 
шэҥгыгыч смолам, спитарым, тулэч молымат кундэмысэ кустар  
завотлаш  лукташ.

Экспэдитсын тидэ планжым шуктышаш вэрч, иӱлэмлагыч 
вӱдлан кок могыржо дэнат 7 мэҥгэ ку.мдыкын йӱлэм пушэҥгы.м 
руэн йоктарэн пытараш, вӱд  дэн волташ лийдымэ вэры ш тат 
йӱлыщо пушэҥгым кӱлэш лаш кэ кучылт пытараш, садыгак шукш 
локтылмо чыла пуш энты ламат руэн налын, кӱлэш вэрыш ку- 
чылташ. Тыгэ штэн, йӱлэмлам тул пижмэ дэч, адак ш укш налмэ 
дэчат утараш  да, тидэ вэрлӓм адакат  чодраш савы раш  тӱрлы н 
йӧнэштараш.

Йӱлэмласэ пушэҥгым кучылтмо шотыш то Маркундэ.м кӧр- 
гыштӧ пэш изи паша ышталтын, ш ӱ йӱлалтымэ, смола-скинитар 
шолдымо, адак чодра пӱчмӧ паша вэлэ. Альэ тидыгычат тран- 
спорт ш отыш то ситыдымаш лиймэ дэнэ шӱ йӱлалдымэ пашажэ' 
кӱлэш нарэ шуктымо огыл. Чодрахим промышлэныслан экспэ- 
дитсэ план почэш М аркундэм кӧргысо 220 кустаркэ завотлаш тэ  
с.мола-скипитар ш олдымо паша.м вэлэ пуымо. Тидэ затотлаш тэ  
сэзоилан 77 тӱжэм кубомэтр кишан пундышы.м, адак 77 тӱжэм 
кубомэтр пуььм кучылташ шталтын. М аркундэмыш тэ пушэҥгэ 
кучылт.мо пашан ш арлы ш аш ы жэ койынак шога гынат, Экспэдитсэ 
2 чодра пӱчмӧ завот ш тыш ашым вэлэ ончыктэн. Тидэ завотла- 
гыч иктыжэ Й ош кар-О ла дэн Зэльоный-Дол чӧйын корнын Элнэт 
вӱды.м пӱчкын каймэ вэрэш ыжэ, вэсыжэ— садэ чӧйын корнынак 
Изи Кундыш вӱд  коч каймэ вэрэшыжэ.

Утларакшы.м экспэдитсэ М аркундэмгыч Й ул вӱд лыш сэ 
вэрлаш кэ чодра волтымо пашам, адак тидым кӱлэш сэ.мын виК '
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тарш аш вэрч, М аркундэмысэ чодра волтыыо зҥэрлаш тэ мэлио- 
ратсэ ыштыш аш ым ончыктэн. М элиоратсэ пашам Экспэдитсэ уло 
годымак тӱҥалмэ. М элиоратсылан 1925-26 ийы ш тэ— 125. 341 тэҥгэ, 
1926-27 ийы ш тэ—454.078 тзҥгэ кучьшо.

М элиоратсэ штымэ дэч вара, эҥэрла пуш эҥгэ волтымыш- 
тым З^/о .милйон кубомэтрыш  шуктэныт. Тул дэн, адак шукш 
дэн локты лалтш э чодра кучылтмым кӱлэш сэмын виктаршаш 
вэрч, чыла Кундэм (транспорт шот дэн) 5 чодра экономик район- 
лан шэлылдын. Чы ла йӱлэм чодра кучылтмо пашамат, договор 
П0Ч9Ш 5 чодра паша ®дэн кучылтш о рӱдб организатснй-влаклан 
срок  дзн 3—6 ийлан пуымо.

Тидэ чодра организатсий - влаклан договоры ш т почэш 
ийгыч-ийын М аркундэмгыч илэ да кош каш  т5>ҥалшэ чодрам— 
1742 тӱжэы кубомэтрым, кош кы ш о чодрам —2.117 тӱжэм кубо- 
мэтрым, чы лаж э—3.859 тӱжэм кубомэтр ӧрды ж ы ш  колташ кӱ- 
лэш ыльэ.

Р С Ф С Р  Н аркомторг пӧрвой ийыштак йӱлэм чодра руымо 
заданьым изэмдаш разрэш энььш  пуэн. Й5'лэн кош кы ш о чодра- 
жым Йул вӱд, лиш сэ эллаш колтымо ш оты ш ты ж о тӱрлӧ чарак 
лнйын шогэи. Ик могырымнш йӱлэмысэ кукш о чодрагыч пуыы 
пӱчкыи, пайлашыжэ нимогай шот муылтын огыл. О заҥыш  650 
тӱжэ.м кубомэтр колташ  ыштш.мэ 5^лх4аш, вараж ьш  пуым 250 тӱ- 
жэм кубомэтрым вэлэ налын. Тудын дэн^^пырльа, Озаҥын кӱр- 
лынак йо,а.\1ыж почэш, пашалан йӧршаш пӱчмӧ чодрам колташ 
-тий.мэ.

Тыгэ лиймэ дэнэ, М аркундэмгыч ӧрды ж  элла рынкыш йӱлэм 
чодра колтымо паша кӱрлын. Садылан, йӱлэм чодра кучылтмым 
шуктзнан штышаш вэрч, адак йӱлэмлам эрыктыи!?»ш вэрч тыгай 
йӧн муымо: йӱлышӧ пушэҥгым 50 протс. руэн сӱмырэн укшы- 
жым эрыктыл, мландэш лап пыш тылаш — тыгэ штымэ дэн тул 
дэчат тунарак лӱдмаш огыл, пуш энгыжат вашкэ шӱйэш. М оло 
50 протс. руэн йамдылэн, ш табэльлаш  оптэдаш . Тидэ пашашкэ 
окса шотдымо шуко кучылтмо гынат, пайдажэ лийын огыл: 
йӱлэм чодрам садэ лап пыш тымаш тат тул пнжын, угыч лэкш.э 
тыгыдэ пуш эҥгат арам лийын, тидэ вэрлам угыЧ чодраш савырмэ 
пашат лугыч лнйын шогэн. Садылан пашазэ-влакат, крэсаньыкат 
кукш о пушэҥгым руэн лап пыштэн коды м ьш  моктэн огыт ул.
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Чы ла йӱлэм чодрам экспэдитсэ [18 мильйон кубомэтр лий- 
■нашлан шотлэн. Тидэ шотгыч чодра организатсэ-влак 1926-27 
ийыштэ 1060 тӱжэм кб. м.; 1927-28— 952 тӱж. кб. м.; 1928-29—  
970 тӱж. кб. м., 1929-30— 45 тӱж. кб. м. Чы лаж э 3027 тӱжэм 
кубомэтрьш , 16,7 протс. вэлэ кучылтыныт. Вэрласэ кӱлэшлан 
йӱлэм чодрам к у .\1 ий коклаш тэ 700 тӱжэм кб. м. пуымо, адак 
пожар годым 2.500 тӱжэ.м кб. м. лиш кэ йӱлэн пытэн. Чыла- 
н;ымат шотлымагыч, йӱлшо чодра альэ 6,2 мильйон нарэ вэлэ 
нытарьшэ. Кучылтдььмо йӱлшо чодра 11,6 мильйон кубомэтр 
кодын шога. Чыла тидэ чодра пурыс волташ йӧрыш о эҥзр  дэч 
7 .мэҥгэ утла ӧрды ж кы ла улыт.

М элиоратсэ паша штымэ дэн чодра волтыдмо вӱд корнын 
вийжэ 3'/2 ыильйон кб. м. утларак  лийын гынат, зн кӱлэш па- 
шажэ: М ари кундэмгыч йӱлшӧ чодрам колтэн пытармэ паша альэ 
маркэ шукталдын огыл. Ч одра  организатсэ-влак йӱлшо чодра.м 
руэн йамдылэн колтэды.мэ дэнэ ЭК О С О  шӱдымым п!уктэн шо- 
гымо олмэш, илэ чодрам вэлэ талын руктэныт.

Ч одра  пашам тыгай йоҥылыш корно дэн наҥгаймын ситы- 
дымаш ыжэ раш койын шога: транспортлан эн йӧнан лэспроы- 
козлаш тэ руаш йӧршӧ куш кын шуышо да ончыкылан руш аш  
!1лэ чодра шагал кодын. Пуылан йӧршыжӧ, укш эр мучащлажэ 
руыдэ кодын. Нуным коды.мо дэнэ, чодра руы.\ю участкыла 
моткоч шӱкаҥыныт.

Ындэ чыла тидэ каласымагыч раш палэ; йӱлшӧ чодрам 
руыыаш корныш то ситыдымаш йатыр лийын шогэн.

1926 ийыштэ М ари кундэ.м чодрам шымлыыэ годыл^ чыла 
С С С Р  ушэм калык озанлыкын чоткы,дэмын йол ӱмбак шогалмэ 
жапш э улг^аш гынат, Экспэдитсэ чодра озанлык, адак [йӱлщӧ 
чодра кучы лА ю  пашам про.мышлэныс дэн йал озаилык шарлы.мэ 
дэн кэлыштарэн огыл. Тидылэч посна М аркундэм чодра озан- 
лыклан подйэздной чӧйын корнын кӱлэшыжымат ш отыш налмэ 
лийыи огыл. Адак М аркундэм гыч талук мучкак чумыраш  пыр- 
ньам гына, шпалым, моло кӱлэшлык ,чо,драм гына колтэн шогаш 
ок йӧрӧ. Шотды.\ю ш уко пуылык чодра, кучылтмо чодран пэлэ 
нарыжэ мучашлаш, укш эрыш , пӱчкэдышып!, шанчашкэ да монь 
кайэн арам лийэш,^—экспэдитсэ тпдымат йӧнэштарэн огыл.

Ч ы ла тн,дэ ойлымо ситыдымаш-влак: йӱлшӧ чодра.м кучылт 
нытардымэ, адак илэ, кушкын шогышо пуы.дык чодра.м ийгыч-
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нйыы р у кты д э  коды мо дэнэ чодра йӧршын шӱкан ыи, чодра лок- 
ты лш о тӱрлӧ  шукш лан да поҥгылан пашаш эрык вэлэ лийын- 
1922 ийгыч тӱҥалын 1930 ий маркэ 88,9 тӱжэм га чодра вэлэ 
эрыктымэ, альэ кызыт 60 тӱжэм га эрыктыдымэ чодра уло. 
П аш а тыгай лиймэҥгэ, чодра озанлы кы ш тэ ыштылмэ йӧнэштар- 
маш -влак чодра озанлыклан куго полышым пуэн кэртын огытыл-. 
Адак сады ж ат уло: чодра озанлык паша план ннгунамат йӧршын 
ш у к таят  ышталтын огыл— 35 прот. дэч уты жьш  шуктадтын огыл

Ч одрам  руэн ужалымым таҥастараш  гын, 1929 нйыштэ 
1925-26 ийдэч 175,2 протс. утларак, 1927-28 ийдэч 164,4 протс. 
утл ар ак  ужалымэ. Тидэ шотыш то тӱрлӧ кӱлэшлык пуш энтэ кол . 
тыхмо йэш аралтынак мийэн. Ч о д р а  чылажэ мыньарэ ужалыыым 
сипрла ты гэ ончыктат (тӱжэм кубомэтр ш от  дэн):

И Й Л 1
Ч н ӓаж э

ужалыиэ

1 Т и 1 Э  ш о т ы ш т о :
Тидэ ШОТЫШВ'1)

госгаютсм!''»П Паш алык П^ЫКЫЕ

ЗЭ21—-22 658 Па;:9 огыл П ааэ  егыл

11^2—23 1050 и 1 2;-14

]92«—24 860 м „ \ 510

1924—25 ■2000 975 1025 959

1926-20 3!1€0
1

2070 1890 •2725

192в—27 .3100 ( 1270 1890 1750

1997-2* 4220 1850 2370 :!70*

1998-29 6030 2920 3110 .>679

1929-3* 6940 3880 3060 6140

1/П/1У-81 6660 1 4000 2660 б!)б9

Т ӱрлӧ пашалык пушэҥгэ руымо чодра участкы лаш тэ йӧр- 
шын шукталт, альэ изыш ш укталтдэрак  ы ш ты мэ гын,— пуылык 
участкылаш тэ паша кӱчымынрак ышталдын.

Госзаготовко  участкылаш тэ илэ, ш огы ш о пушэнтым к\ - 
чыятмо юоты.м сипрла тыгэ ончыктат (тӱжэ.у кубом этр  ш от дэн):



Й ам.^ы лэн .^укгаалы я 1ӓамды лалты н
К ■ д а

Пашалык Пуылык Чылааа ПашалыЕ Иуылык ЧылалБЭ

1927—28 1400 940 2340 1430 360 1790

1928—39 2500 1600 4100 2570 640 3219

1Ш —Я0 3095 2106 5200 2790 715 3505

1/Х-:ад-1/1У-31 3515 2.345 5860 15,52 242 1794

Адак тидыж ымат каласыдэ ок лий: чодра организатсэ-влак 
лу  йамдылмэ планын заданьыжым изэмдэнак штэн шогэныт. 
М утлан ыанаш гын, 1930 ийын, посна кварталыш тыжэ, адак 
1931 ийын пӧрвой кварталы ш ты ж э чодра йамдылымэ план па- 
ш алык пушэҥгылан 3515 тӱжэм кубомэтр, пуылыкш о изин шот- 
лымо дэнат 2345 тӱжэм кубомэтр шотлымо улмаш гынат, пла- 
ныштэ 515 тӱжэм кубомэтрым вэлэ ончыктымо, вэс сэмын кала- 
саш гын, пу лукш аш  участкын 22 протс. вэлэ шотлымо. Пашам 
тыгай корно дэн наҥгаймэ дэн, З Ч 2 ий кӧргы ш тӧ кучылтдымо 
пу 5 милион кубомэтр погынэн. Тыгэ лиймылан чодра моткоч 
шӱкаҥын, садылан чодра паша вийаҥмэ чараклалт шогэн,— чодра 
локты лш о тӱрлӧ ш укш лан да монь пошаш вэлэ эрык лийын.

Чодра эксплоататсэ тидэ кодш о ийлаштэ утларакшым 
имньэдэн  вӱдыш ш упш ы кташ  йӧнан вэрлаш тэ вэлэ лийын шогэн. 
Садылан кӧра тидэ вэрлаш тэ руаш йӧрыш ӧ чодра 12 милион 
кубомэтр вэлэ кодын. Вӱд дэи волташ лийдымэ вэрлаш тыж э 
манаш гын, шоҥгэышэ пуш эҥгэ шуш ырак кушкын адак— 49 .ми- 
лион кубомэтр погынэн. Адак ты ш как шоҥгэмшэ, шушо,. кокла 
ийаш иман пушэҥгым 80 протс. нарэ улмыжым, лыш таш ан пу- 
шэҥгын 70 протс. нарэ улмыжым налына гын,— утларак шучкын- 
чучэш: пушэҥгын качэствыж э мӧҥгэштмэ раш  палэ лийэш. Ты- 
гэжэ чодра.м вӱд дэн волхаш лийыдымэ вэрлаш тэ чодра кучылтмо 
паша ш арлышаш куж у  жаплан чараклалдэш.

Чыла тидэ ойлымагыч ындэ раш палэ: эҥэрлаш тэ мэлио- 
ратсэ штымэ дэнэ гына,' Ӱлыл Йул вэрлаш кэ чодрам чумыраш 
пырньа колтэн шогымо дэнэ гына, адак чодра культурлан да 
чодра яокты лш о ваш тарэш  кучэдалмылан шӱдӧ тӱжэм дэн роскот.



44

нучымо дэнэ гына,—Маркундэм чодра озанлык пашам кӱлэш 
сэмын вийаҥдаш ок лий.

Кызытсэ жаплан чодра анык тынарэ уло; чыла 1313,1 тӱжэ.м 
1« чодра кумдыгыч— госфонд чодражэ— 1199,3 тӱжэм га. посна 
кулэшлан аныклымэ чодра— 20 тӱжэм га, адак вэрлан кӱлэшлык 
чодра—93,8 тӱжэм га.

Госфонд чодраш кэ  тыгай ужаш  пурат:
Ч одран  (пушэҥган) вэрла — 960,0 тӱжэы га.
Руэн  налмэ, адак чара йӱлэм —  115,2 „ ,
Ч арала, корныла, просзкла —  21,9 „
Йал озанлыклан йӧршаш вэр — 16,9 „ „
Корэмла куп вэрла —  86,2 „ „

Оичыктымо 960 тӱж. га чодран кумды кы ш то чодра шын- 
дыдьш э йӱлэмла, адак шукш локтыл.мо вэрла 149 тӱж. га лийэш, 
таза пушэҥган вэрлаж э 811 тӱж. га. Т кдэ  ш оты ш то пӱнчӧ пу- 
шэҥган вэрлаж э 325 тӱж. га, кож  дэнэ нулго пушэҥган— 272 т. га, 
тумзрла— 17 тӱж. га, куэрла— 124 тӱж. га, ш оп кэрлаж э—43 т. га, 
пнш тзрла— 20 тӱж. га, нӧлпэрла, адак тулэч м олы ж о— 10 т. га. 
1928 ий ыартэ чодран 90 протс. чодра ачалымаш паш а штымэ.

1931 ийын апрэльын 1-жылан кӱлЭшлык, адак  пуылан йӧршӧ 
пушэҥтэ ыилион кубомэтр шот дэнэ тынарэ уло;

1
I! а ш .т л ы к П у л ы к

5
5

(

:
Хо:!. 4,1

л  ;

Хо!ӓ. ч ;
1Чыижэ 

Б 1

Хоз. 4. 

А

Хоа 4 
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Чьиалэ

А-у-В

I
, И м ви  П уШ Э Ҥ Г Е Н .......................................

1
■48,0 58.0 14,0 29.0 43,9

1 Тумэрла ................................................. 0.4 0,4 0,3 0.6 0,9

( Куэрла .....................................................  ̂ — — 0.9 2,7 3,6

1 Мопо  лы ш т. п у ш ............................................
1

— — 1,3 С.о 7,8

1 Чылажэ кушшо • • . 1,0.') 40,0 59,.') 17,4 38,8 56,2

Йӱлышӧ пушзҥгэ . • _ — — ~ 11.5 11,5

Руыдымо пу . . .
- = — 5,0 — „ 5,0

Ч ы л а ж э . . . . 

-

1 10,.5

!

49,0 59,.5 22Д
!

50,3 72,7
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Ончыкыжо М аркундэм чодра озанлыкым талын шарьлиаш 
вэрч, тудын пашажым виаҥдыш аш  пэрч, чодра руымо-кучыдт- 
мын корнынсым тӱҥгычак ваш талдаш вэрэштэш. Тидым шукты- 
шашлан: а) йӱлшӧ пуш эҥгый кучылт пытараш; б) пуылык пу- 
1ПЭҤГЫМ кучылтдымашым пытараш; в) утыжы.м куш ш о чодрам 
руэн пытараш, посна вэрлм план почэш чодра руымым нк жап- 
лан чарпаш, руыдымо вэрлаш тэ руаш пижаш; г) йӱлэмлаштэ 
чодра шындымэ пашам виктараш .

Тэвэ тыгай паша улыт. Нуным кузэ шукташ? Маркук.дэм 
партий, Совэт орган-влак ышкэ пунчаллашышт каласэн пуэг^ыт. 
Нунын оичыктэн пумагыч тыгэ ышташ кӱлзш:

1. Тӱрлӧ пуы.м, чодра руы.мо лэч вара кодш о укшэрлам, 
мучашлам, тылэч молымат кучылт ш ындарэн кэртшэ промышлэ- 
нысым шараш.

2. Мэханичэский транспортым шараш.
3 . 'О н чы кы ж о  чодра озанлыкым нал озанлык дэн кэлнш та- 

рэн наҥгайаш.
Кодш о жапы ш тэ мом ыштымэ?
Тидэ книшкан „промыш лэныс“ ойыртэмы ш ты жэ чодра 

еырйом кучылт ш ы ҥдары ш э угыч строймо промышлэныс нэргэп 
ойлымаштэ ончыктымо.

Пӱчкэдымэ чодраы вэрласэ завотлаш тэ 1927 ийыштэ 34 т ӱ -  

жэм кубомэтр, 1930 ийыш тэ 125 тӱж. кубомэтр кучылтмо гык, 
1931 ийыштыжэ 460 тӱжэм кубомэтрыш  шушаш. 1931 ийыштак 
Элнэт вӱд воктэн куго Элнэт ко.мбинат стройаш  тӱҥалалдзш. 
Тидэ Комбинат талуклан 75 тӱжэм кубоыэтр кишан пукдышлаы 
кучылтшаш. Вэрласэ промышлэнысын пу кучылтмыжо 1928 !;й- 
ыштэ 91 тӱж. кубомэтр лийын гын, 1931 ийыштэ 254 тӱхс. кубо- 
мэтрыш шушаш. М арпромлэссойузын штэн лукмаш  вкйжым 
таҥастараш  гын, 1927-28 ий годсо лэч кок каиа кугэмын. Тидэ 
5 ийашлык планысэ промышлэныс строичэлствэ планым шук- 
тымо дэнэ штзн лукмаш  адакат ала мызар гана кугэыдалтэ;и. 
Т идьш ат каласыдэ ок лий: 5 ийашын мучаш зш ыж э М аркундэм 
промышлэныс чодра продуксыы тыгэ ш ыҥдарш аш : пуым 1,4 ми- 
лион кубомэтрым, кишан пундышым 0.3 .милнон кубомэтр нарэ, 
чылажэ 2,8 милион кубо.мэтр.

Чодрам йӧнэштарэн кучылтмашын пашажэ шӱ йӱлалдыыаш, 
адак тыгыдэ шӱйькм ш олдра моклакан шӱыш савырымаш. Т нгай
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паша альэ М аркундэм ысэ шыныш э организатсӹлаш тэ лончы- 
лалдэш.

М аркундэмын 10 ий тэммэ жапш ылан транспорт мэхани- 
заҥ ды мэ шот дэн тыгай паша шталтын: 1) чӧйын корно 178 ки- 
ломэтр, 2 )д и ковилька  корно— 8 киломэтр, 3 )т р а к т р  корно (ко1«и 
тыт)— 35 киломэтр, 4) йӱрковой дэн ий корно (тэлэ жапыштэ) 
ала  мыньар лу мзҥ гэ  кокла.

План поч^ш 1931 ийыштэ тыгай корныла ыштэн шуктышаш;
1) чӧйын корно 68 киломэтр, 2) подвэсный—70, 3) лэж ньэвой — 
20, 4) трактр  к о р н о —24 киломэтр.

Чодра  дэн йал озанлык комбинат организоватлаш  тӱҥалмэ. 
Тидэ комбинатыш „М уш мари“ лэспромхозын 154 тӱжэм га мы- 
ландыжэ пура. Тугай комбинат пӱтынь ССР Ушэмыштэ альэ 
пӧрвой почылтэш. Тидэ Комбинатын тӱ ҥ  паш ажэ тыгай лийшаш:

а) 5 нйышкэн утларакш э лыш ташан пуш эҥган 3 участкыгыч, 
а д а к : 10 тӱжэм га йӱлэмгыч ии йыда 1450 тӱжэм кубомэтрым 
лукташ. Тидым ш уктыш ашлан, чодра паш аш кэ мэханизатсым 
пурташ, пашазэ кадрым 1500 йэҥыш шукташ, комбинатын шкэ 
и м ньэ ' ш отш ы м— 1000.

б) Комбинатын 5000 га куыдыкыш тыжо йал озанлыкым 
виктараш: кургы лык шурным ӱдымӧ, пакча саска шындымэ, 
сӧсна ашнымэ, кол ашнымэ, сонарлык пашам виктарымэ, мӱкш 
ашнымэ озанлыклам организовайаш.

в) ик жаплан йал озанлыкым кучымӧҥгӧ, угычын кумды- 
кэшат чодралык пушэҥгым шындаш.

г) Комбинат строичылствэ пашам Звэнигов кантоныео йал 
озанлык шарымэ дэнэ кэлыш тарэн тудым эн ончыч М ТС дэн 
МКС коч вийаҥдыман.

Л эсозаготовкы н продуксы ж о пушэҥым ӱзгары ш  еавырымэ 
Лопатин комбинатлан пуалтэш. Тудын шоҥыш тидэ куго Ком- 
бинат чодра йамдылыэ планым шукташ, адак чодра-йал оэанлык 
Комбинатын йал озанлык уж аш ыжым кӱлэш сэмын ш араш по- 
лышым пуа.

Тидэ чодра-йал озанлык Комбинат ышташ 4 мнлион тэҥгэ 
кӱлэш; ты шотгыч 2 милион тэҥгэжэ 1931 ийыштак кучылтмӧ 
лийэш.

Ч о д р а  озанлыкым шарыыаштэ чодра пашазым йамдылмаш, 
чодра пашам кӱлэш сэмын радамлымаш—эн куго кӱлэш лнйыи 

! пюгят.
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Кызыт мыланна пу дэнэ пӧрньа руымо пашам кӱрылтдэ, 
талук  мучко, ыштышашым йӧнэштараш вэрэштэш. Адак вара- 
жым „подсочный” манмэ киш йоктармэ пашам, омартала кук- 
лы м о иашам, чодра руымо дэч кодш о тӱрло ш ӱкш ак погымым, 
угыч чодра шындымым, тылэч молымат йӧнэштараш кӱлэш. 
Садылан вэрчынак, чодраш тэ тутыш ш тышэ пашазэ кадрым 
ваш кэрак Ёамдылаш, сэзон паша вийым план почэш кучылташ 
вэрэштэш. М аркундэмыш тэ чодра пашачэ кадрым йамдылмаш 
ындэ кок ий годсэк шталдэш. Кундэмын 10 ий тэммыжлан чод- 
раш тэ тутыш ш тыш э пашазэ 1806 йэн’ шотлалдэш, марий нунын 
коклаш тэ 30 протс. Тидэ ш от альэ ситыш аш лыкак манаш ок лий. 
Ч одрасэ  тутыш штышэ паш азэ-влаклан  комунальнэ, культурный, 
адак илыш-койыш йӧным кэлыш тармэ пашам внйан ышташ кӱлэш. 
Сэзонныӓ пашазым чодра паш аш кэ кӱлэш нарэ уш ыш аш лак 
лийын йал озанлык районлам „самозакрэплэньз" шот дэнэ чодра 
паш аш кэ ушымо пэш куго йӧн лийшаш. Чодра дэн иал озан- 
лыклан кэлыштармэ машин-имньэ стансэ, машин-трактыр стансэ- 
влакын тидэ пашаштэ полш ымыш т пэш кугу лийшаш. Чыла тидэ 
ойлымым вашкэ шукташ  йал озанлык колэктивлымаш ын писын 
ш арльш ы ж э кугу йӧным ышта.

Эртыш э 10 иЁ коклаш тэ чодра пашам йӧнэштармэ шотышт© 
тӱрлӧ молзммаш лийэдэн. Эн кӱлэш ыжэ— чодра руымо пашам 
чодра шупшыкты^^о паша дэч ойырымаш, пашам бригадэ  дэк 
наҥгаймаш.

О жно чодра руымыжат, шупш ыктымыжат, моло тӱрлӧ на- 
ш аж ат иквэрэш артэл дэн шталдын. Тыгэ шытымылан чодра 
йамдылмэ сэзонышто чодрам кӱлэш нарэ руэн шупш ыкташ  жаж 
а к  ситэ улмаш. Вэс могырымжо пашам тыгай корно дэн наҥгай- 
мэ кулак кашаклан батрак  дэн йорло-влакын паша вийыштым 
кочкаш полшэн. Кулак каш аклан тыгай йӧн пэш кэлшэн. Нуно, 
чодра пашам тош то сэмынак йӧнэштарынэшт ыльэ, у йӧн ваш- 
тарэш пэш чот кучэдалыныт. Кулак кашак орш о гай пижыньи' 
гынат, пашазэ полшымо дзнэ, чодра пашаштэ руымаш дэнэ 
шупшыктымаш пашам посна-посна шытымаш илышыш пуртымо.

Ты лэч вара, 1931 ийыштак, чодра пашам бригадэ дэн наи- 
гаймаш, адак бригадэ кӧргы ш тат дифэрэнсиатсым ыштымаш 
пуртэнак шогалтын. Чы ла калык озанлыкым рэконструксо штымэ 
жапыштэ, пашазэ клас пашам у йӧн дэн, комунист йӧн дэн сот-
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сорэвкованьэ, ударничэствэ ш от дэн нантайа. Садыланаь: чодра 
йамдылмэ участкылаш тэ штэн лукмаш 8 кана, вэрын - вэрын 
утларакат , кугэмын.

Чы ла тидэ ойлымо дэнэ чодра озанлыкын пашажэ альэ 
мучкак лончылалдын ок пытэ. Мэ кызыт чодра озанлыкык, 
чодра про.мышлэнысын эн кӱлэш могыржым вэлэ ончыктышнз. 
Тугэ гынат чодра пашаштэ ончык каймына тынар ойлымагычаг 
раш койэш.



МАРИЙ КУНДЭМ ЙЛЛ ОЗАНЛЫК
Рэвольутсо  дэч ончыч кугужан правитэльствын йалысэ чу- 

мыр политикшэ шэмэр крэсаньыкым пызырэн, кулак дэнэ помэ- 
шыкым пэҥгыдэмдэн шогэн. Садлан октӓбр рэвольутсо  маркэ 
йал озанлык пэш чот почэш кодын. Эн чотшо марий шэмэрын, 
тугак тыгыдэ (нацмэн) калыкын озанлык паша почэш кодыи. 
Т1ПГЫДЭ калык кок сэмын пызырналт илэн. Ик вэлым помэшык, 
капитал кид йӱмалнэ, вэс вэлым кугужан властьшэ тыгыдэ ка- 
лыкым ойыркалэн, правадымэ ш оты ш то ашнэн.

Кугыжан сар шэмэр калыкын паша штэн кэртшыжым су- 
сыртыл, пуштэдэн пытарыш. Тидын дэиэ йал озанлык адакат чот 
луштыргыш. Шаланэн, луш тыргэн  шушо йал озанлыклан 1'раж- 
дан сар годым интэрвэнт шамыч адакат кугу эҥгэкым кондышт. 
Садланак 1921— 1922 ийсэ ойар ийгэчым йал озанлыкна чытэн 
ыш кэрт. Тндыжэ тыжэч койэш:

Ӱдышаш мландым тӱжэм га дэнэ ончыктымаш

Могай 

ий итэ

Чумыр ӱды- 

мо мландэ

Т у д о

Тэхнич.
культур

ш 0 т ы ш т о:

П ы рчан ' 
шурно Парэҥгэ

Ӱдымӧ
шудо

Пакча
саска

1913 ий 356,3 336,0 9,0 9,1 0,8 2.3

1920 „ 268,3 257,0 6,2 4,3 0,1 0,6

1923 „ 122,0 115,3 2,2 4,5 0,1 —

1924 „ 334,0 311,4 7.9 11,1 1,3 2,3

1926 „ 388,5 1 356,9 11,8 13,6 3,8 2,4

1928 „ 416,1 1 376,9 13,5 13,9 9.8 2,0

1929 „ 430,2 377,4 15,1 19,0 16,3 2,3

1930 „ 462,0 399,7 15,5 21,4 19,8 3,6

1931 „ 504,0 399,1 25,3 40,7 32,6 5,3

1922 нйыштэ ӱдымӧ мландым сар дэч ончылсо нй дэнэ таҥа- 
старэна гын, чумыржо ЗТ^/о, пырчан шурно 32о/о, тэхничэскин 
культур (йытын, кыньэ) 240/.,, парэҥгэ 47о/о, шудо 1 3 о/д вэлэ 
ӱдалтын,
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Пашачэ крэсаньык правитэльствын пашачэ вольык, моло 
вольык, йал озанлык машин налаш крэдитым, моло полшым, 
урлыкаш  ссудым, кочшаш киндым, моло настам жапы ш тэ пуэн 
шогымо дэнэ гы наМ арий  шэмэр крэсаньык ончылно ончыктымо 
йӧсым кӱчык ж апы ш тэ (2— 3 нйштэ) сэҥэн, шкэ озанлыкшым 
сар дэч ончычсо ж апы ш тэ  улмо ш отыш  шогалтэн шуктэн. 
Партийын, Совэт властьын йалысэ чын политикыжэ почэш^ 
1925 ий гыч йалыштэ озанлык паша вийан тэмп дэн ончыко 
кайаш тӱҥальэ.

Марий кундэмын лу ий тэммэ йубилэйжэ лачак вич ийаш 
планын кумш о рэшайуший ий дэнэ пырльа толын. Иал озанлык- 
нам сар дэч ончылсо жап дэнэ таҥастарэна гын, кызыт ӱдымӧ 
чумыр мландэ 41®/о, пырчан шурно ӱдымӧ 18,8о/'>, тэхничэский 
культур 192о/о, парэҥгэ шындымаш шудо ӱдымаш 3975о/°,
пакча 130°/о кушкын.

Колэктивизатсий дэнэ производствэнный копэрироваймэ 
паша вийан кушкын шогымо дэнэ сотсиализм озанлыклан пэҥ- 
гыдэ нэгыз пышталтэш. Озанлык ш отат  вашталтэш. Посна ты- 
гыдэ озанлык олмэш районлан кэлшышэ ик тӱрлӧ сатум штэн 
шогышо шолдра, сотсиалистичэский озанлык кушкэш. Тэхничэс- 
кий культур ӱдымаш сар дэч ончылсо жап дэч кызыт кок кана 
утла шукэмын. Й уж о вэрэжэ О рш а дэнэ Торйал кантонышто 
5 кана чоло шукэмын. Ожно, парэҥгэ чумыр мландэ шотышто 
2,6®/о гына шындалтэш ыльэ. Тэний 8,12о/о шыҥдалтэш. Рэволь- 
утсо дэч ончыч пасуэш шудо ӱдымаш йӧршэш укэ— манаш лий- 
эш ыльэ. 1913 ийштэ шудо ӱдымаш 0,2о/о шотлалтын, тэний 
6,4®/о солышаш ӱдымӧ шудо уло. Тэхничэский, моло культур 
шурно, вольык курго ӱдымашым шукэмдэн, йал озанлык пашам 
йӧнӧш таралт шогымо дэнэ пырчан ш урно ӱдымаш шагалэмэш.

Т ӱрлӧ культурым протсэнт шот дэн ончыктымаш.

Ий шот
Пырчан
шурно

Тэхнич.
культур

Парэҥгэ Шудо
Пакча
йэмыж

]913 ий 94,1 2,5 2,6 0,2 0.6
1920 „ 96,0 2,3 1,6 0,1 —

1922 ,. 94,0 1,9 3,7 0.1 0,05
1926 „ 92,0 3,0 3,5 0,9 0,6
1930 „ 86,5 3,4 5,0 4.3 0.8
1931 „ 79,2 5.2 8,1 6,4 1.1
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Нинэ ончыктымо сипыр-шамыч тэхничэский культур, па- 
рэҥгэ дэиэ ш удо ӱдымаш шукэм толмым ончыктат. Тэхничэский 
культур дэнэ вольыклан корма ш укэмдымаш тэ 1931 ийын кугу 
вашталдыш койэш. План почэш 23,5 тӱжэм га йытын, 40 тӱжэм 
га парэҥгэ, 25 тӱжэм га клэвыр ӱдалтэш. Тидэ план вольык 
шукэмдаш, йытын ӱдымӧ пашам вийаҥдаш йал озанлыкым ик 
тӱрлӧ паша штэн илымэ (спэтсиализатсий) шотыш савыраш 
йӧным шта.

Озанлык паш ашкэ спэтсиализатсы м пуртымаш, кугу тэмп  
дэн кушкын шогымаш колэктивизатсий пашам вийан шарэн  
шогымо д эн э гына лийын кэртэш . 1931 ийштэ вольыклан пук- 
шышаш кургылык шурно колхозы ш то 518,6 протс., шкэт вуйа 
озанлыклаштэ 20,5 протс. шукэмэш, тэхничэский культур кол- 

(хозышто 407 протс., шкэт вуйа озанлы клаш тэ 33,5%-лан шукэмэш

„Анык шотым кугэмдымаш дэнэ сотсиализм обш эствэ шташ 
1чын йӧн иктэ иктэ гына: тидэ кугу промышлэныс... Тулэч посна 
[сотсиализм озанлыклан чын нэгыз штышаш нэргэн мут лийн ок 
|кэрт (Лэнин т. XVIII, 1-шэ ужаш. 24-шэ вэл).

Владимир Ильич тидэ мутым 10 ий ожно комунист пар- 
|тийын Росийсэ конпэрэнсийыштэ ойлэн. Тунам мэмнан промыш- 
|лэнысна сар дэч ончылсо жап дэнэ таҥастарымаш тэ куд  ужа- 
|шыштэ ик уж аш  гына сатум пуа ыльэ.

Вич ийаш планын кумшо рэшайуший ийыштыжэ мэмнан 
|кугу промышлэнысна сар дэч ончычсо жап дэч кум кана шуко, 
11920—21 ийсэ дэч 18 кана утла ш уко сатум пуа. Кугу вийан 
[индустрий шарлымэ дэн, пашачэ клас вуйлатымэ почзш, шэҥга- 
|лан кодшо йал озанлык пашашкэ у тэхиикым пурташ кугу йӧн 
|.1Ийэ. Мэмнан кундэмыштына плуг гына кодш о ий 1920 ий дэнэ 
ганастарымаштэ 9 кана утла шукэмын, тэний 16 'кана чоло шу- 
[имэш. Плуг шукэммэ дэнэ акрэт годсо косильа дэн шога ойыр- 
1змынак шагалэм шога. Вич ийаш планын кумшо рэшайуший 

|ийштыжэ косильа дэнэ шога вуй паша дэч йӧршэш кораҥдал- 
рш. Ӱдымӧ машинат 1930 ийштэ 1920 ий дэнэ таҥастарымаш тэ 
р4 капа шукэмын, тӱрэдмэ машин 1926 ий дэнэ таҥастарымаш тэ 
”2 кана, кылта шиймэ машин 223 кана шукзмын,
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Йал озанлык машин тынар улмаш:
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Крэдит паша
Йал озанлык копэратив шарлаш тӱҥалмэ годым пӧрвоӓ 

иилапггэ крэдит ушэмла шкэ члэныштлан— плкэт вуйа йорло д эч  
икмарда крэсаньыклан ссудым (арымэп!) пуэдэн, полшэн 
гэныт.

Крэдит паша вийнэн, пэнтыдэм шогымо почэшыжэ 
©ланлыкышкэ агрономий пашам шарэн, шэмэр крэсаньыкым озаг 
лык копэративыш, колхозыш  шупшын вэсканарак колэктив паш 
ш арлы мэкэ утларакш э иктэшлымэ озанлыклан полшым пуэ! 
шогэн.

Ссудо пуэдымэ шотшо кодш о ийлаштэ тынар лийын:

Ш1

иаӓ

1923/24 ий. 
209979

1926/27 ий. 
598100

1929/30 ий. 
1496100

12100

566000

833800

662300

Чумыр крэдитшэ . .
Тидэ шотышто:

а) к о л х о з л а н ................... 1000
б) производствэный ко- 

нэратив дэн шкэт вуйа озан- 
лыклан .........................................  208979

Йал озанлык уэмдымэ, шурно лэктыш  шукэмдымэ дэнэ 
кот кугэмдымаштэ т ӱ ҥ ш о т ш о  агрономий дэнэ тэхникым пурт| 
кгаштэ. Ш уко пасу шот дэн шурным алмаштыл ӱдымаш рэволл 
сий дэч ончыч укэ гайак ыльэ гын, 1921 ийыштэ 0,4“/о, 1930 
ыштэ 32,40/0, 1931 ийштэ шуко пасу 55о/о-ышкэ шаралтэш.

1931 и й ы ш т э  м и н э р а л  у д о б р э н и й  1134 
шаралтэш, 1929 ийыштэ 165 тон гына шарымэ. И звэскэ 250001 
.мландэщ рыщталтэщ, 1930 ийыштэ 4795 га мландыш вэлэ п
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тымэ. С ортовой урлыкаш пырчэ дэнэ 23000 га ӱдымӧ, 1929 ий- 
ЫН1ТЭ 870 га гьша ӱдымӧ ыльэ. Колэктивизатсий шарлэн шагы- 
маш йал озанлыкым вийаҥдаш, шурно лэктышым шукэмдаш, 
ӱдышаш мландым кугэмдаш адакат кумда корным почын шога. 
Тидэ шотыы шурно лэктыш шукэм шогымо смпыр-шамыч ончык- 
тэн пуат.

Ш урно лэктыш шукэммаш (гаштэ сэнтнэр шот дэн ончык- 
тымо).
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10 ий жапыш- 
тэ—1903—14 ий
ик чок дэн шот- 
лы м о.....................

1
0,7 0,7 0,4 8,3 4,1 5,4 3,1 3,7 57,3

8  И Й — 1923 -30
и й  ж з п ы ш т э  и к
чок дэн шотлы- 
м о ......................... 0,7 8,0 0,9 7,9 4,2 5,8 3,5 4,5 61,7

Колхоз.>1што 2
ий жапыштэ ик
ЧОК ДЭН ШО Т Л Ы '
м о ........................ 7,4 <, 1 9,8 9,0 4,5 8,4 3,3 4,7 Ӧ9,5

Т идэ ончыко каймаш колэктив кугу озанлыкын пайдалык- 
шым раш ончыктэн пуа. Т ӱрлӧ агрокультур  пашам кугу оэая- 
лык коч гына кумдан шарэн шурно лэктышым кугэмдаш лийэш. 
Колхозын киндэ лэктыш ыж э шкэт вуйа озанлык дэч ойыртэмы- 
нак кугэм шога. Ш кэт вуйа озанлыклаштэ шӱльӧ лэктыш  8 ий- 
ыштэ 80/о-лан гына кугэмын, колхозы ш то оЗо/о-лан, йытын ш кэт 
вуйа озанлыклаш тэ 13“/о-лан, колхозы ш то 22®/о-лан кугэмын, 
кыньэ шкэт вуйа озанлыклаштэ 21®/о-лан, колхозлаш тэ 2б®/о-лан, 
тугак парэҥгэ шкэт вуйа озанлыклаштэ 8®/о-лан, колхозлаш тэ 
56-лан шукэмын.

Мландэ тӧрлымаш.
М ландэ тӧрлымын тӱҥ ш отш о йал озанлыкым уэмдэн, с*т- 

сиализм корнышко луктын шогымаштэ.
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Рэвольутсо  дэч вара мландэ тӧрлы маш  помэшык дэнэ ку-1 
лак мландым шупшын налын, йорло дэнэ ик марда коклаштэ! 
пайлаш  полшыш. Мландылан шкэтын оза лиймым вашталтымэ! 
закоп почэш 17446 га мландым шупшын налын шэмэр крэсань-| 
ыклан пайлэн пумо.

Ч о д р а  йӱмал мландэ 51150 га мландэ фондышко пӱчкын| 
пумо.

Ш уко млаидым кучэн илымэ, крэпосной шотым, акрэт годсо! 
сэмын мландэ пашам штэн илымашым шалатэн, мландым тӧрлэн 
йорло дэнэ ик марда крэсаньыклан озанлык нашам "у сэмын, у 
тэхникэ дэнэ шташ йӧным штымэ. У мбакыжэ йал коклаштэ мла- 
ндэ тӧрлымаш  колхоз дэнэ йорлылан сай мландым пӱчкэдэн 
пуаш полшэн. Сандэнэ кулакым шыгырэмдэн шогымо полити-| 
кым вашталташ, сплошной колэктивизатсийым шарэн, кулак кла- 
сым вожгэак пытараш пижаш йӧн лийын.

М арий кундэмыштэ 10 ий ж апы ш тэ чылажэ 482900 га млаи-| 
дэ тӧрлымӧ. Тидэ ш отышто йал дэн йал коклаштэ 199300 га, 
йал кӧргыш тӧ 245191 га. Тидэ ш оты ш то колхозлан 99085 га, 
совхозлан 4842 га, адак шкэт вуйа кашак озанлыклан 124074 га, 
тугак  каш ак дэнэ колэктив озанлык кӧргыш тӧ 21451 га, 1929 ий| 
маркэ отруб дэнэ хуторлан 610 га тӧрлэн пумо.

Кызыт мландэ тӧрлымаш тат кугу  вашталтыш штымэ. Млан-1 
дэ тӧрлы мӧ чыла паша колэктив кугу озанлык вэкэ йӧнан тэх-1 

никэ дэнэ кэлштарэн шындымэ. Тыгэ ончыктэн пумо шот колэк- 
тивизатсийлан вийан шарлаш йӧным шта. 1930 ийыштэ чумыржо] 
91900 га-тӧрлы м аш тэ  68000 гаж э колхозлан  тӧрлымӧ, протсэнт' 
ш от дэн .ончыкташ гын 74о/о, ш кэт вуйа озанлыклан 26°/о гына. |

Рэвольутсо  дэч ончыч, адак 1918 ий дэч вара 1929 ий мар- 
кэ почылтшо 249 хутор дэнэ отруб-шамыч 2161 га мландыштэ] 
шалатымэ.

Вольык ашнымаш.
Ш агал сатуан, чот пызырналт ш огыш о озанлыклаштэ вольык 

ашнымаш паша рэвольутсо  дэч ончыч пэш кугун почэш кодын 
шогэн. Вольык ашнымашым вуй ш от  дэнэ ш отлаш гын, чыла ту- 
кым вольы кат кулак дэнэ зажиточный озанлыкыштэ гына кугун 
ашнымэ. Вольыкын сайылыкшым ончаш гын, лач тэрыслан гына 
ашнымэ манаш лийэш. Кугужан сар, граждан сар, ойар, шужымо
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1921— 22 ий дэч вара вольык ашнымэ паша адакат чот ӱдык во- 
лыш.

Вуй шот дэнэ шотлымаш тэ тидэ жапыш тэ имньэ 46°/о, ушкал 
48®'о, шорык 68«/о, сӧсна 8 9 ° / о  шагалэмэ.

Вольыкым тӱжэм вуй дэнэ ончыктымаш.
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ч к эд эн 1913/10 и й .......................... 100 180 474 08 817

оли ти -- 1920 ......................................... 72 100 187 34 393
к кла-

1922 ........................ .... 54 95 151 1 307

млаич 1924 ......................................... 73 1.53 338 619
00 га,| 1920 ......................................... 93 185 4ПӦ 03 807
85 га,|
)74 га, 1 9 2 в ......................................... 101 180 .531 54 872

929 ий 1929 ......................................... 100 199 584 74 903

1930 ......................................... 90 174 395 44 703
Млап-.

1 9 3 1 ......................................... 97 252 593 1-28 1071
н т эх -

Сар дэч ончычсо жапысэ нарыш 1928 ийыштэ шуктымо.
1929 ийыштэ 7®/о-лан утыж дэнэ вончымо. Имньыдымэ озанлык 
1922 ийштэ 37^/о ыльэ гын, 1929 пйлаи 19,9% гына кодын. И к  
имньан озанлык бИб^ /̂о гыч 74,5®'о кушкын, кок пмньан озанлык 
1 ,40/0 1'ыч 6,20;о маркв кушкын. Ушкалдымэ 1922 ийыштэ 27о/о 
ыльэ гын, 1929 ийлан 16,4*/о гына кодын. Ик ушкалан озанлык 
5 6 ,50/0 гыч 64,4®/о-шкэ, 2 ушкалан 6,Зо/о гыч 17,3®/о-шкэ, 3 ушка- 
лан 0,2®/о гыч 1,8%-шкэ кушкын.

1930 ийыштэ тӱрлӧ вольы кат ойыртэмьш шагалэмын. Тидэ 
ик вэлым 1929 ийыштэ 80 тӱжэм га, протсэнт шот д эн 6 1 %  чоло 
уржа озым кылмэн локты лалтмэ вэрч, вэс вэлым 1930 ийыштэ 
йатыр шурным шолэм кырыш, кумыш о вэлым „Марий кундэмыштэ
1930 ийыштэ кулак-шамычын ӱчым ыштымышт дэнэ, ик ужаш 
мардан, кулак мутым колы ш тмы ш т дэнэ колэктивизатсий па- 
шаштэ лийшэ титаклан пижын кулак агитатсий почвш вольы-
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кыштым кугун шагалэмдэн у л ы т“. (Комунист партий кундэм ко- 
миТэт дэн контроль комисын 1930 ийштэ 11-шэ плэнумысо рэ- 
зйльутсо гыч).

О занлык пашалан нолышым шукэмдэн шогымо дэнэ марий 
взанлы кы ш тэ 1930 ийлан вольык шот, моло калыкын дэпэ таҥа- 
с тар ы м аш тэ  имньа, ушкал, шорык ойэртэмынак шукэмын.

100 озанлыклан тынар вуй шуэш.
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1926 ий . . . . 99 93
шотыш
налмэ 206 163 102 523 471 449

1929 „ . . , . 111 106
огыл

82 231 165 122 604 565 399

В ольы кы н сайылыкшьш ончэн налмаштэ томам шотым он- 
чыкта. Ш ӱш кылмӧ вольыкын шыл нэлычшым, 'шӧр лӱштымы- 
жым тыжэч ужаш  лийэш:

МОГЛЙ КН- Шӱшкылмӧ шыл кило дэнэ Талукышто лӱштымӧ

ЛЫКЫН Ушкал и!орык Сӧсна шӧр кило дэнэ

Марийын 93 13 43 603

Рушын . . 114 15 •  74 886

Кундэмыштына ,сай урлыкаш ушкал чумыр ш оты ш то 0,5“ 
вэлэ уло. Эн сайлан „Й урин“ урлык, адак „Красно го р б ат о в “, 
дэн „Симмэнтал“ урлык шотлалтэш. Й окш ир урлык дэнэ кош- 
тыктэн тыгылай урлыкаш марий сӧснам сайэмдымэ изиш уло, 
вэрлаш тэ изин-изин Романов урлыкаш  ш оры к шарымэ. Ик ма- 
наш, кундэмыштына вольык урлыкна нэш томам. Тидэ ик вэ- 
лым, вольы к ашнымаштэ ож но почэш кодмына, вэс вэлым— шкэт 
«уйа посна кучэн и л ы м э ", изи, пайдадымэ озанлыкыштэ вольык
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пашам сайэмдаш лийдымэ дэнэ во>льык . у р л ы к и а

Комуиист партийын кундэмысэ комитэт дэи контроль ко- 
мисын 11-шэ плэнумшо тидэ пашам лончылэн налын, ончыкы- 
лык штышаш нэргэн тыгай шотым ончыктэн кодыш: вольык 
ашнымашым вийаҥдымаш кызытсэ жапы ш тэ тӱҥ паша лиймаи. 
Мэмнан кундэмна пырчан шурно ӱдаш огыл, тэхничэский куль- 
тур ӱдаш кэлшышэ кундэм. Садлан, эн ондак ш ӧран вольык 
дэнэ сӧсна ашнымэ пашашкэ пижын, тэхничэский культурым 
(йытын, кыньэ) кумдан шарэн, йал озанлыкым у сэ.мын виктарэи 
сотсиализм корнышко луктын шогалтыман. Тылэч посна кундэ- 
мысэ комитэтын кокым ш о плэнумжо чодран кантонлаштэ йал 
озанлык пашам шӧран вольы к ашнымэ, парэҥгэ шындымэ, сӧсна 
ашнымэ корно дэнэ виктараш , чодра укэ кантонлаштэ вольык 
ашнымэ дэн йытын ӱдымӧ корно дэнэ виктараш  кӱштэн. Тидэ 
кӱштымым кызыт илышыш пурташ пижмэ. Вольык ашнымэ, йы- 
тый ӱдымӧ, адак эртак вольык ашнымэ совхозым, шӧр фэрмым, 
чодра— йал озанлык комбинатым ыштыман. Тугак колхозлаштэ, 
шкэт вуйа шэмэр коклаш тат  вольыкым шукэмдаш., ва.^ьык 
кормам кугун шташ, вольык урлыкым сайэмдаш плэмрасадник 
шталтэш. Тидэ кугу пашаштэ тӱҥалтыш уло. Колэктивйзатсий 
внйан шарлымэ дэнэ кӱчык жапы ш тэ штэн шуктэна.

Вольык урлыкым сайэмдышашлан кӧра тндэ жаӧЫйӓтР!* ты- 
гай паша шталтын:

Узо дэнэ кош тыктым о вэр.
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1929 . . . 303 4622 20 1024 79 _ — _

1930 . . . 312 4078 458 180055 73 1491 135 5376

1931 . . . 529 15870 872 34880 872 34880 393 117*0
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1931 ийыштэ вольык ашнымэ пашаштэ тыгай строитэльствэ 
шталтэш:

м о ш т я л т э ш Мо чоло Мыньар вуй

Ш уран кугу вольык урлык сайэмдымэ вэр . . 100 1000

Сӧсиа урлык сайэмдымэ вэр ................................. 89 790

Ш ӧр ф э р м э ..................................................................... 28 3300

Сатулык сӧсма ашнымэ в ӱ т а ................................. 57 2090

1930 ийыштэ колхозлаш тэ силос йамдылымэ 134 вэр штымэ, 
1447 тон силос оптымо. 1931 ийыштэ 44 тӱжэм тон силос шты- 
шаш. 1930 ийыштэ пырльа ашнымэ 2077 ушкаллан 404 вӱта, 383 вуй 
сӧсналан 21 вӱта штымэ. Колхозлаш тэ С вэрэ ӱй завод  почмо, 
1931 ийыштэ адак угыч 16 завод  почылтэш. Сурт кайык шу- 
кэмдаш, урлыкш ым сайэмдаш 4000 муно пикташ 1 инкубатыр 
штымэ, 1931 ийштэ адак 5 инкубатыр колхозлаш тэ шталтэш. 
Иинэ инкубатыр дэн 47 тӱжэм чывэ игым талукы ш то лукташ 
лийшашлык. Й ош кар-О лаш тэ потрэбкоопэратсий вий дэн 250 вуй 
шӧран ушкаллан шӧр фэрмэ штымэ. Тидэ фэрмыштэ ончыкыжо 
700 вуй уш кал  лийшаш. 1931 ийыштэ Чыкма олаш 300 вуй шӧ- 
ран ушкаллан фэрмэ штэн шукталтэш.

Мӱкш ончьшаш.
Марий кундэмыштэ чодра кугун улмо дэнэ, пасушто мӱй- 

лык саска йатыр уло. Колхоз вийаи шарлымэ дэнэ мӱкш ончымо 
пашам вийаҥдаш  кумда йӧн почылтэш.

М ӱкш  ончымо паша Марий кундэмлан пэш кугу пайдам пу- 
шашлык гынат, альэ маркэ мӱкш ончымо пашашкэ кӱлэшын 
пижмэ огыл. Копэратив кидыш тэ мӱкш пэш шагал ыльэ. Мӱкш 
ончымо паша пайда пудымо изи отарыш тэ гына лийэдэн.

М ӱкш йэш шотым тӱном дэнэ ончыктымаш:

1922 ий 1926 ий 1930 ий

Мӱкш й э ш ............................................. 19,0 84,8 43,9
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Тэний мӱкш ончымо пашаштэ кугу ваш талтыш лийшаш. 
К олхозыш то 15 кугу отар  шталтэш. Нинэ отары ш тэ 4500 омарта 
мӱкш лийшаш.

Вэтэринар паша.
Вольык ашнымаш пашам вэтэринар дэч посна кӱлэш сэ- 

мып вийаҥдаш ок лий. Вольык ашпымэ дэнэ вэтэринар пашам 
ик пидыш сэмын кэлыш тарэн  шындаш кӱлэш.

Кодш о лу ий ж апы ш тэ купдэмыштына вэтэрниар паша ты- 
гэрак вийнэн шогэн: вэтэринар участкэ 1921 ийын 16 ыльэ гыи, 
1930 ийшытэ 32 участкэ лийын. Вэтйрачшэ 3 ыльэ гын, 12 лийыи, 
вэтфэльдшэр 16 ыльэ гын, 34 лийын.

Тыгэ кушкын шогымо паша окса дэч посна лийын огыл. 
Вэтэринар паша вийаҥдаш окса ий йэда утларак йэшарэп пуал- 
тэш. 1924 ийын тидэ пашалан 32733 тэҥгэ колтымо ыльэ гын, 
1930 ийыштэ 370789 тэҥгэ пумо.

Вэтэринар паша вийаҥдымын пайдалыкш ат койынак шога. 
Вэтэрипар полыш шукэммэ дэпэ вольык шагал чэрланаш тӱҥа- 
лын, чэрлэ вольыкымат ж апы ш тэ ончэн шукталтэш. 1921 ийыштэ 
‘пижшэ чэран вольык 5031 вуй шотыш налмэ ыльэ. 1930 ийштэ 
1878 вуй гына. Вэтэринар полшылсо 1921 ийштэ 37760 вуйлан 
гыпа пуыо, 1930 ийштэ 147720 вий вольыклан полыш пумо.

Сад паша.
Сад паша мэмнан К урык Марий районыш то гына кумдан 

шарымэ. О нчыкыжо сатулык (промышлэнный) пакча воктэнат 
кумдан шарлышашлык. Адак завод  улмо вэрланлтэ, олала йыр- 
лаштэ, Й ош кар-О ла дэнэ П ровой каптонышто шаралтэш .

Нинэ районласэ ко л х о з  шамычлан озанлык пашаштым сад 
дэнэ пакча паша вэлкэ шогалташ кӱлэш.

Колхозлаш тэ садым ш арашлан Курык Марий районышто 
22 га мландэш лӱмын питомник штымэ. Тидэ питомникыш тэ па- 
шам кӱлэш сэмын виктарэн колтымо дэнэ шкэнан кундэм кӧр- 
гылан вэлэ огыл, ӧрды ж кӧ уж алаш ат сад лийэш.

Сад дэнэ пакча пашам виктарэн колташ Чыкма олаш тэ лӱ- 
мын тэхникум почмо. Тидэ тэхнику.м 1933 ийыштэ марий спэт- 
сиалист шамычым тупыктэп луктэш.
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Совхоз шамыч.
Кундэмыштына 1930 ий маркэ йал-озанлык пашалан тунэм- 

мэ шот дэн почмо изи савхоз дэч носна ик Павловский совхоз  
гына, помэшык мландэш ыштымэ ыльэ. 'Гидэ совхозын мландыжэ 
иочмо годым 350 га ыльэ, вара 1000 га маркэ шарымэ. Кызыт 
тидэ совхозын чумыр мландыжэ 4200 га уло. Тидэ ш отышто 
3000 га жэ чодра мландэ; омартам куклаш, эрыкташ  кӱлэш. Сов- 
хозын тӱҥ  пашажэ сай урлыкаш  шурным колхозлаш кэ шарэн 
шогаш. Кызыт совхозы ш тр йал озанлык машин ситалык уло. 
Ч ы ла пашам машин дэнэ шташ лийэш. Лач омарта куклаш, чо- 
дра мландым эрыкташ, оралдэ шташ, вольы к ашнымэ пашам 
виктараш  гына окса кӱлэш.

1931 ийыштэ пакча саска дэнэ шӧр-торык штымэ совхо- 
зым потрэбкопэратсэ ола йырыштак пижын. Й ош кар - Ола кан- 
тонышто пакча дэн шӧр торык совхозлан 1000 га, Курык Ма- 
рий районыш то 1300 га, Звэнигов кантонышто 1500 га мландэ 
пӱчкын пумо.

Вольык ашнымэ фэрмэ дэнэ пакча ик озанлыкыштэ лиймэ 
дэнэ вольык ашнашат, пакча пашам виктараш ат кугу йӧн лийэш. 
Пачка саска йэмыжын лыш ташыжэ, ш удыжо, моло кодш ыжо 
вольык кургылан, силос шташ кайа, вольыкын тэрысыжэ пакча 
млапдым ӱйаҥдаш полша. Тыгэ ваш-ваш полшымо дэнэ вольык 
ашнымашымат, пакча пашамат кӱлэш сэмын вийаҥдаш лийэп:. 
1931 ийыштэ потрэбкопэратсэ  чумыржо 580 га пакчам шта.

Адак кундэмыштына йытын дэн вольык ашнымэ кугу сов- 
хоз О рш а кантонэш чодра мландэш шталтэш. 30 тӱжэм га чодра 
мландэ совхоз  шташ  чыла вэлымат пэш кэлшыман. Совхоз 
штышаш вэрым ончэн налмэ.

С овхоз дэч посна 1931 ийыштэ ч о д р а -й а л  озанлык комби- 
нат М уш мари участкыштэ шталтэш, Чодра-йал озанлык комби- 
натынат ш отш о пэш кугу. Тидэ комбинат чодра пашачылан 
кочкышым йамдылаш тӱҥалэш. Ч одра  паша ш таш ат тидэ ком- 
бинатыштак пашачэ йатыр лийэш. Кэҥэжым пашачэ шамыч ком- 
бинатыштэ пашам шташ тӱҥалыт, тэлым чодра пашашкэ лэк- 
тыт. Комбинатыш так чодра пашачылан кочкыш, шыл, пакча са- 
ска, моло йамдылалтэш. Адак чодра паш аш тэ улш о имньылан 
кормам йамдыла. Тидын дэнэ чодраш кэ тӱрлӧ кормам шагал 
ш упш ы кташ  кӱлэш, роскот изэмэш.
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Пакча саска, вольык корма, сӧсна ашнымэ озаилыкын чу- 
мыр мландыжэ 3500 га лийэш. Тидэ ш оты ш то пакча саска 
1200 га, сӧсна ашнаш 1300 га, пырчан шурно ӱдаш  300 га лийэш.

Тидэ ончыктымо почзш совхоз штымэ паш аш кэ тидэ ий- 
лаш тэ гына, эн чотшо 1931 нйып1тэ, чыла Совэт Ушэм мучко эл 
индустрнаҥдымэ жапьплтэ, кундэмыштына совхоз  озанлыклан 
пиж.мэ. Тидэ тӱҥалтыш гына. Ончыкыжо кундэмысэ правитэль- 
ствэ, чыла совэт обш эствэность ончылно пэш кугу задач ша- 
ыыч шогат.

Йал озанлыкьш копэрирывлымэ.
Иал озаплык копэратизы н тӱҥ  пашажэ йорло дэнэ икмар- 

дам пырльа пашашкэ чумырэи, крэсаньыкын озанлыкшым уэм- 
дэн колэктпв пашалан тупыктэн, йамдылэн шогымаштэ.

Иал озанлык копэратив 1926 ийыштэ гына М арисойуз дэч 
ойырлэн пашажым шкэ гыч шташ тӱҥалын. 1928 ийыштэ ада- 
кат пужэн ышталдэ—М арсэлькрэдсойуз, М аркустпромсойуз, млан- 
дэ паша сойуз, вольык ашнымэ сойуз, сад-пакча сойуз, молат 
штымэ. Тунам йал озанлык копэративын тӱҥ пашажэ йал озан- 
лыкыш тэ штымэ сатум йамдылэн, шэмэр крэсаньыклан к^^лэш 
сатум'—кӱртньӧ ӱзгарым кондэн ужалымап 1тэ ыльэ.

Комунист партийын ХУ-шо погынымаш пунчал почэш йал 
озанлык копэратив тӱрлӧ ггроизводство пашашкэ пижэ. Тунамак 
йал озанлык сатум йа.мдылэн, йал озанлыклан кӱлэш сатум кон- 
дэн шогымо пашажым кугэмдэн шогэн. Тидыжым тыжэч ужаш 
лийэш:

И Й Ш 0  т

Сату ужалымэ Сату йамдылымэ

Тӱжэм тэҥ- 
гэдэнэ он- 

чыктымо

Мочоло 
прот. куш- 

нын

Тӱжэм тэҥ- 
гэ дэнэ он- 
чыктыио

Мо чоло 
прот. куш- 

кын

1924-25 и й ........................ 507,7 100 845,8 100
1925-26 .............................. 742,0 146,2 1263,9 149,4
1926-27 .............................. 005,3 119,2 1250,0 147.8
1027-28 .............................. 839,4 165,3 1470,8 174,9
1929-30 „ . . • . • . . 1401,0 287,9 2981,8 351,9
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1929 ийыштэ октабрын 1-лан кундэмыштына чумыр йорло 
ик марда озанлык шот гыч 9,7% шэмэр крэсаньык йал озанлык 
копэративы ш тэ члэнлан шогэн. 1931 нй майын 5-жлан 4,9% озан- 
лык члэнлан щога.

Тидэ шагалэммэ ик вэлым колхозын вийан шарлэн шогы- 
мо дэнэ йал озанлык копэратив гыч колхозы ш ко вончымо дэнэ, 
вэс вэлым 1930 ийыштэ колэктивизатсэ паш аш тэ титакым штымэ 
— йал озанлык копэративым административнэ шалатымэ дэнэ прот- 
сэнт изэмын.

Тэний йал озанлык копэратив пашаштэ кугу вашталтыш 
лийшаш. Сатулык сӧсна ашнымаш вэр, шӧр фэрмэ, йытын за- 
вод ыштымэ дэнэ йал озанлык копэратив пашам кумдан шараш 
лийэш.

Колхоз штьшэ паша.
Ш эмэр крэсаньык колхоз вэкэ кэнэта савырнэн огыл. Ко- 

муиист партийын ХУ-шэ погынымашыжэ шэмэр крэсаньыклан 
колэктивизатсэ шарымэ нэргэн лозунгым ончыктэн кодэн гынат, 
пӱтынь шэмэр крэсаньыкым колхозыш савыраш  эртак лозунг 
дэнак ок лий. Крэсаньыклан колхозын пайдалыкшым паша дэнэ 
ончыктэн пуаш кӱлэш. Тидэ пашам кэната шташ ок лий. Колэк- 
тивизатсэ пашаланат илышын ончыко каймыжэ сэмын йамды- 
лалтмэ. Ик вэлым эл «индустриаҥдымэ почэш йал озанлыкышкэ 
кугу машин тракты р пураш тӱҥальэ. Кулак ваштарэш тазан 
крэдалмэ, киндэ йамдылымэ годы.м йал озанлык налог кампаний 
годы.м 1928 дэнэ 1929 ийштэ кулакын койшыжым йорло д э н э ' 
икмарда шымлэн шогэныт. Адак йал озанлык *копэратив пашам 
кумдан шарэн, посна крэсаньыкым колэктив пашалан туныкты- 
мо. 100 дэнэ колхозым почын, колхозы ш то чыла йӧнжым паша 
дэнэ ончыктэн пумо. Совэт Уп1эм кумдыкэш йатыр совхоз шты- 
мэ, кугу машиным, у тэхникым озанлык паш ашкэ пуртэн, колэк- 
тив пашан йӧнлыкшым ойэртэмын ончыктэн пумо. Совхозым эр- 
так киндэ запас ышташ вэлэ йӧра .манмэ йоҥылыш лийэш. Сов- 
хозын туныктэн, примэр дэнэ ончыктэн пумо пашажэ кугу иай- 
дам пуа. О занлык паш аш кэ у тэхникым, машиным пуртэн шэ- 
мэр крэсаньыкым пырльа пашашкэ шупшын шога. Тэвэ тыгай 
примэр шамычым ончэн, чын пайдалыкшым ужын, шэмэр крэ- 
саньык колэктивизатсий вэлкэ савырнэн.
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Тэвэ тндэ шот дэнэ мылион дэнэ йорло, марда крэсаньы к
1929 ийын пытартыш нэл ий ж апы ш ты ж э колхозы ш ко тӱшкан 
пураш тӱҥалыныт. Т идз жап мэмнан элыштэ кугу вашталтыш ым 
ночын кодэн. (Комунист нартийын Х УЬшо погынымаштэ Стали- 
нын полиотчотшӧ гыч).

Марий кундэмыштэ колхоз тыгэрак куш кын шогэн: 1927 ий- 
ыштэ чумыр крэсаньык озанлык шот гыч 0,09% гына колхозы ш  
пурэн. 1928 ийыштэ 1,23%, 1929 ийштэ октӓбрын 1 жлан—3,8%,
1930 ийштэ октӓбрын 1-жлан— 9,9% ыльэ. Колэктив озанлыкын 
пормо ш отш ат ик гай огыл. Ик талук годым 1929 ий октӓбрын 
икымшэ гыч 1930 ий октӓбрын 1-жэ маркэ 13 комун гыч 21 
лийьш, нинэ комунлаш тэ 219 озанлык гыч 389 озанлыкыш шуын. 
Иал озаилык артэль 69 гыч 486 лийын, 1050 озанлык гыч 8564 
озанлыкышкэ шуын, мландэ пашам пырльа штышэ ушэм 132 гыч 
43 гына кодын, члэнжат 2059 гыч 853 вэлэ кодын. Тэвэ тыгэ 
мландэ пашам пырльа штымэ ушэм, колхозын тӱҥ пормыш кыжо 
— йал озанлык артэлыш вончэн. Тарызэ дэнэ йорло почэш ик- 
марда крэсаньыкат колхозы ш ко ушнаш тӱҥалып. Ик талук жа- 
пыштэ колхозыш то тары зэ 300%, йорло 169%, икмарда 227%- 
лан кушкын. 1931 иӓ майын 5-жэ колхозышто тарызэ 3,6 протс. 
йорло 41,9%, ик марда 52,1%, служышо дэнэ пашачэ 2,4 протс. 
ыльэ. Марий гыч колхозы ш то майын 5-жэ .53,5% ыльэ.

Комунист партий рӱдӧ комитэт дэи рӱдӧ контроль комн- 
сын пырльа штымэ дэкабрысэ плэнумжо йал озанлык сатум 
шкалан кочшашым гына ыштымэ вэрыштэ 1931 ий 20—25% йорло 
дэн икмарда крэсаньык озанлыкым колхозы ш ко пуртэн шукташ- 
манын каласэн ыльэ. Тидэ дэкабрысэ плэнумышто кӱштымьш 
марий кундэмыштэ уты ж  дэнэ тэмымэ. 1931 ий шош о ага годым 
ийуньын 1-жлан 32,5% шэмэр крэсаньык колхозы ш то шога.

Колхозышто паша внй кучылтмо шот эн кугу пашалан 
шотлалтэш. Паша вийым сай кучылт моштымо дэнэ гына колхоз 
пашам кӱлэш сэмын виктараш , колхозым пэҥгыдэмдаш лийэш.

Паша вийым йӧн дэнэ кучылтмаш уто пашачым промы- 
шлэныс паш аш кэ колташ  альэ колхозы ш так тӱрлӧ прэдприатим 
почэдэн окса налаш йӧным шта.

Марий кундэм колхозлаш тэ паша вий кучылтын моштыма- 
шым мокташ ок лий. 1980 ийыштэ мэмнан кундэмыштат Совэт
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Ушэмын моло районыш то улшо сэмынак паша вий кучылтмаштэ 
ситыдымаш йатыр лийэдэн. Паша учот сай шындалтын огыл, 
сдэльшинэ йӧршэш укэ, бригадэ шот дэнат паша штььмаш шагал 
лийэдэн, сотсорэвнованьэ пэш шагал колхозлаш тэ шталтын. 
Чыла тидэ ситыдымаш вэрчак шурным пасу гыч погэн налмаштэ 
прорыв лийэдэн. Паша диссиплинэ укэ дэнэ паша нормым шук- 
тэн шогымо огыл.

Чызыт чыла тудо титакым шотыш иалып, колхоз пашашкэ 
у йӧн, сотсиалистичэский шот дэнэ паша штымаш шаралтэш. 
Тыгай у шот колхоз пашаш тэ чынак ончыко кайаш корным 
почын ]пога.

Чыла тыгай йӧн Сталин йолташын комунист партийын 
ХУ1-шо погынымаштэ каласымыжым чыныш луктэш. Тудо тыгэ 
каласэн: „крэсаньык коклаш тэ кугу вашталыш лийымым тошто 
илыш гыч у илышыш вончымым, кулак кид йӱмач утлэн, ласка 
илышыш, колхоз илышыш пурымым ындэ сокы рж ат ужэш. Ындэ 
тош то илышышкэ савырнымаш ок лий. Кулакын куатшэ пытэн, 
кулак клас вожгэак пытаралтэш. Ик корно гына— колхоз кодэш. 
Колхозын корны жо шинчыдымэ, шымлыдымэ огыл. Тидым шэмэр 
крэсаньык тӱжэм тӱрлын шкэ шымлэн, ончэн налын. Шымлэн 
налмэ почэш колхоз шэмэр крэсаньыкым кулак кид йӱмач, 
йорло, пычкэмыш илыш гыч утарышаш лык. Тэвэ тыштэ мэмнан 
ончыко кайм аш на“.

М ашин трактыр стансий колэктивизатсийым вийан шараш, 
кулак класым пытараш полша. Тидэ паша мэмнан О рш а канто- 
пышто тӱҥалмэ. Орш а кантонысо М ТС-ыштэ кызыт 30 трактыр уло. 
М аш ин  тракты р стансий прокат пункт гай огыл, трактырым, ма- 
шиным паша шташ шкэт озанлыкыш ок пуэдэ, шкэ вийжэ дэнэ 
кугу колэктив озанлык пашам план почэш штэн, виктарэн шога. 
Чумыр районым сплошной колхозыш  савыра. Садлан МТС шты- 
мэ пашаштэ клас дэнэ клас крэдалмаш талышнэн шога. МТС-ын 
паша штымэ годымжат клас дэнэ клас крэдалмаш  адакат утла- 
рак талышна.

Сталинградысэ трактыр завод  пашам шташ тӱҥалмэ дэн, 
Путиловский заводым кугэмдымэ дэнэ Совэт Ушэмыштэ 1931 ий- 
штэ 1040 М ТС угыч шталтэш. О нчыкыжат тракты р штымэ
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завод  шамыч шкэ пашап^кышт пижын шуктымэк тракты р нар- 
кышкэ адакат трактыр уэш кугун йэшаралтэш. Ш уш аш  шыжым 
Торйал кантонышто адак вэс М ТС шташ тӱҥалалтэш. 1932 ий 
шошым Ш эрнур, И ош кар-О ла кантон дэнэ Курык М арий райо- 
нышто М ТС шташ тӱҥалалтэш .

Йал озанлык индустриаҥдымаш
Сар дэч 'ончыч М арий кундэмыштэ йал озаилык сатум 

сайэмдэн шогышо индустриальный завод  иктат укэ  ыльэ. Марий 
кундэм почмын 10-шо ийдалыкаш йубилэй пайрэмжылан Нар- 
тасыштэ йал озанлык пашалан элэктр вийым пуэн шогымо элэктр 
стансий уло. Тунатак тӱрлӧ прэдприатий— чодра пӱчмӧ, ӱй шты- 
мэ, туара штымэ, нӧшмӧ ӱй кырымэ завод  улыт. Нинэ завод  
шамыч пашаштым элэктр вий дэнэ штат. Элэктр волгыдым ^ л э  
огыл, прэдприатий дэнэ заводлаш тэ паша ш таш ат вийым пуа.

Адак Турэк, Торйал, Орш а, М орко  кантонлаштэ парэҥге 
лож аш  дэнэ патык штымэ изи завод-шамыч ш тьш э улыт.

П арэҥгэ лож аш  дэн патык штымэ кугу завод  1931 ийштэ 
Ш эрнур кантонэш шталтэш. Курык Марий районыш то ■̂ЭЗ̂  ий- 
штэ сад пакча саска.м тӱрлӧ сатуш ко савырышэ завод  штэн 
шукталтэш. Йытын ӱдымӧ кантонышто 1931 ийштак йытын сату 
штышэ 5 завод  шталтэш. Ш ӧр торьпу штышэ завод, извэска ло- 
жаш йоҥыштышо вакш, моло тӱрлӧ индустриальный паша 
штышэ прэдприатий сар дэч ончыч йӧршэш укэ ыльэ гын, 
кызыт ий йэда шукэм шога.

Йал озанлык сатум сайэмдэн шогышо прэдприйатий шукэм- 
мэ дэнэ ончыкыжо колэктивизатсий пашам адакат  утларак  ша- 
рэн, йал озанлыкым ик тӱрлӧ паша штышэ (спэтсиализатсий) 
озанлыкыш савыраш  йӧн лийэш.

Кадр йамдылымаш
Йал озанлыкым тыгай шот дэпэ вийаҥдэн ш огымо годым 

кадрыи кӱлэшыжэ пэш кугу. Кадр шамыч ий йэда пэш кугун 
кӱлэш лийыт.

М ландэ паша виктарымэ корно дэнэ 1924 дэнэ 1931 ийштэ 
йал озанлык спэтсиалист кушмым ончалына гын, тыгэ койэш:

■'1
'[.I

I
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1931 и й ы ш т э
М о г а й  с п э т с и а л и с т 1924 ийштэ

Чылажэ Марий гыч

Лгроном ................................................. 26 94 35

Зоотэхник ............................................ 1 17 4

В э т в р а ч .............................................. 6 13 3

В э т ф э р ш ы л ......................................... 18 34 5

Мэлиоратор ......................................... 1 10 2

Зэмлэустроитэль '............................... 1.5 47 4

Ч ы л а ж э . . •
!

67 215 53

Йал озанлык вийаҥдымэ вич ийаш илан тэмэн шуктымы- 
лан тӱрлӧ снэтсиалист шамыч адакат  кугун кӱлыг. Эн чотшо 
тыгай снэтсиалист: тракторист, пасу, пакча, моло паша викта- 
рышэ, адак йал озанлыкыш кэ машнным кугун нуртэн шогымо 
годым кажнэ колхозы ш то тӱрлӧ мастар йэҥ кӱлыт. Тыгай снэт- 
сиалистым ШКМ-ыштэ, адак кӱчык жанан курс коч туныктэн 
лукталтэш. Кыдал шот дэнэ. налышэ снэтсиалист-шамычым йал 
озанлык тэхникум коч туныктэн йамдылалтэш.

М арий^кундэмыш тэ рэвольутсий дэч ончыч йал озанлык 
пашалан туныктымо школ Н артасыш тэ гына ыльэ.

Рэвольутсий  дэч вара йал озанлыкым вийаҥдаш, уэмдаш— 
сотсиализм корно дэнэ колташ тӱҥалмэ ночэш снэтсиалист ша- 
мычымат пролэтар кашак гыч, эн утларакш э марий гыч тунык- 
таш пижмэ. Садланак Нартас школым тэхникумыш савырымэ. 
Кызыт тидэ тэхникумышто насу дэнэ вольы к ашнымэ нашалан 
туныктымо нӧлэм уло. 1929 ийштэ Чы км а олаш сад дэнэ накча 
нашалан туныктымо школым ночмо. 1930 ийыштэ тидэ школым 
Тэхникумыш савырымэ. Тидэ ийыштак О рш анкэш  йытын паша- 
лан туныктымо тэхникум ночмо.

Марий кундэмын лу ийдалык йубилэй лӱмэшыжэ вэтэринар 
дэн зоотэхниклан туиыктымо тэхникум ночаш ВЦИК дэч йодмо.

Тидэ тэхникум ночын шуктымо дэнэ кыдал шот дэнэ ту- 
нэмшэ спэтсиалист шамыч тӱҥ ш оты ш ты жо ситыщын лийэш.
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д^арий районыш то эртак марий спэтсиалист, шочмо йылмэ дэнэ 
{̂ ал озанлыклан полшым пуаш тӱҥалыт.

Тидэ кӱчыкым ончыктымаш тат йал озанлыкын вийнэн тол- 
тыжым ужаш лийэш. Лу ий ж апы ш тэ кундэмыштына йал озан- 
лык йатыр ончыко кайэн, г^ҥгыдэмын, пытартыш ийлаштэ сот- 
сиализм корныш ко возын, уэмын, нигунам уждымо кугу тэмп 
дэнэ вийаҥаш тӱҥалын.

Колэктивизатсэ дэн йал озанлыклан полшышо кугу инду- 
стрий Бийан куш мо дэнэ йал озанлык пашашкэ трактырым, ма- 
шиным, миньэрал ӱйаҥдышым адакат утларак  пуртэн, вич ийаш 
планым срок дэч ончыч шуктэна, сплошной колэктивизатсийы- 
мат кӱчык ж апы ш тэ штэн, кулак класым йӧрш эш ак пытарэна.



СЯТУЛЫМО ОБОРОТ.
С атулымо политик рынкым совэт дэн копэратсэ кидыш ио- 

гэн палаш кучалдын. Йал озанлык сатумат план почэш иогэн 
ситараш, паврик-завод  сатумат калыклан плап почэш пайлаш 
кӱлэш сэмын кэлыш тарымэ паша ышталдын.

Марий купдэмыштэ сатулымо паша лу ий и^апыштэ кузэ 
вийаҥын шогымым тыгыдыи уж алы мэ оборот  дэп да сатулышо 
организатсэ кушкын шогымо дэн ончыкташ лийэш. Сатулышо 
организатсэ пытартыш ийлаштэ тыгэ шарлэн шогэн;

Могай организатсэ 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

1. Совэт организ 33 06 130 150 118 54

2. Копэратсэ. . . 1002 777 708 040 456 606

3. Частный. . . . 2214 2930 1385 1092 581 170 [

Ч ы л аж э . . 3309 3793 . 2223 1888 1150 830

НЭП тӱҥалдыш гыч 1925-26 ий мартэ тыгыдын сатулышо 
шукэм шогэн. Тидын ш оты ш то утларакш э частный торгайшэ| 
шукэмын. 1925-26  ийлан сатулыш о копэратив  1062 гыч 777 шу 
мэш шагалэмын. Тылэч варат 1930 ий мартэ сатулышо копэратю 
ий йыда шагалэ.м шогэн. Тугэ гынат, тудын сатулымо оборотшс 
изэмын огыл, кугэмын вэлэ. Пӱтынь сатулымо оборот шотыштс 
1925-^6  ийыштэ совэт организатсэ дэи копэративын оборотшо 
60% ыльэ. 1928-29 ийыштэ нунын обороты ш т 80% шумэш кӱзэн 
Частный сатулышын оборотпю  изэмын. Частный оборотшо Э1 
чотшо 1926-27 ий гыч волаш тӱҥалын. Сатулымо пашаштэ кызьИ 
частник ындэ пэш шагал кодын. Тидым тыгыдын ужалӹмэ оборс! 
шот дэн тыгэ ончыкташ лийэш (тӱжэм тэҥгэ дэҥ);
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24/25 25/26' 26/27
.

27/28 28/29 29/30
24/25 ий дэн 
29/30 ийсым 
таҥастарма 
штэ С^/одэи)

1. Совэт орган 513,5 1424,8 2919,8 3034,0
«

3245,0 5600,0 480000 4,0 13,2

“/о дэн . . 100 277,0 508,0 590,8 651,4 701,1 954,2 — —

•2. Копэратсэ . 8614,0 8857,3 12929,2 16537,0 16312,0 21700,0 34100,0 66,0 79.5

“/о дэн . . 100 102,8 150,1 192.0\
189,4 256,9 395,3 — —

3. Частникын . .3808,9 7288,1 6602,0 6491,0 4852,0 2000,0 8000,0 29,8 7,8

'̂ /о дэн . . 100 188,3 170,6 167,8 125,4 51,7 20,8 —

Чылажэ . . 12996,4 17170,0 22451,0 26062,6 24409,0 27300,0 39700,0 100 100

“/одэн . 100 132,1 172,8 200,5 187,8 210,1 306,2 - —

Сатулымо оборот  1931 ийыштэ 89700 тӱжэм тэҥгэш кэ шу- 
мэш кӱза. 1924-25 ийсэ шот гыч 206,2% шукэмэш. Тидын шотыш то 
совэт организатсын да копэратсын 88900 тӱжэм тэҥгэаш лийэш. 
Частникын 3868,9 тӱжэм тэҥгэаш гыч 1931 ийыштэ 8О0 тӱжэм 
тэнтэшкэ вола, 79,2% шагалэмэш. '

Сатулыш о организатсэ, частник коклаш тэ 10 ий ж апы ш тэ  
йатыр вашталтмаш лийын. Совэт дэи копэратсын сатулымо обо- 
ротышт 1924-25 ийыштэ 70,2% (совэт организатсын 4% , копэ- 
ратсын 66,2%), частникын 29,8% ыльэ. 1929-30 ий.2^ч совэт дэн 
копэратсын обороты ш т чот куш кы н— 92,7% шуын. Частиикын 
7,3% волэн.

Иал озанлык продукт лэктьпу шукэдьмэ дэн, пашачэ дэн 
служышын пашадар кушмо дэн калыкын еату налмаш ыжат шу- 
кэмэш.

Ий йыда сату налмаш шукэм толмым тыгэ ончыкташ лийэш 
(тӱжэм тэҥгэ дэн): (табл. вэс могыршто). '

О ласэ калыкын сату налын кэртшаш анык оксаж э М ари 
Кундэмыштэ промышлэнность куш мо дэн тӧрак кӱзэн шога. М ари 
Кундэмысэ калыкын сату налшаш анык оксажэ 1929-30 ийыштэ 
сату налаш 80% кайэн.
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||
Ч 25-26 ий 26-27 ий 27-28 ий 28-29 ий 129-30 ий 30-31 ий 

•

1
I. Оласэ калыкын 4050,0 4550,0 5150,0 5990,0 7040,0 8430,0

®/одэн . . . . - 12,8 13,2 16,2 17,3 19,7

2. Иалысэ калы- 
к ы н ..................... 17604,0 20045.0 22290,0 24970,0 27970,0 31320,0

®/одэн . . . . — 13,8 11,2 12,0 12,0 12,0

Ч ы л аж э . . 21654,0 24595,0 27440,0 30960,0 35010,0_̂ 39750,0

®/о дэн . _ 13,5 11,6 12,8 13,1 13,5

Иал озанлык продукт дэн сӱрйо йамдылымаш.
Йал озанлык продукт дэн сӱрйом план шот дэн ий

гыч йамдылаш тӱҥалмэ. Йал озанлык продукт дэн сӱрйо тылэч" 
ожнат йамдылымэ. Тугэ гынат, тунам йамдылымашыжэ пэш шагал 
ышталдын. Калыкын уж алш аш  продукт дэн сӱрйом ш отлаш гып,' 
тунам 10-20% вэлэ йамдылалдын. 1925-26  ий гыч тӱҥалын альэ 
мартэ йал озанлык продукт дэн сӱрйо йамдылымэ пашаштэ ындэ 
мэмнан ончык каймына уло. Тидым тыжэчынак уж аш  лийэш; 
1930-31 ийыштэ калыкын уж алы ш аш  продукт  дэн сӱрйо шотыш- 
ты ж о совэт дэн копэратсэ  90-100% йамдылэн (налын). Калыкын 
уж алш аш  йал озанлык продуксы жы м шотлымо почэш Обплан 
тудым 1930 ийлан 10600 тӱжэм тэҥгэашым лужтын. Тидэ лэктыш 
ш от гыч совэт дэн копэратсэ 1930- 31 ийыштэ 9130 тӱжэм тэҥ  
гэашым йамдылэныт. Йал озанлык продуксий йамдылымын сай 
эрты мы ж э киндэ йамдылымэ кампаньым сайын эртарымэ дэн 
лийын. #

М ари  Кундэмыштэ киндэ йамдылымэ пашалан сайрак пол' 
ш ы ш о йӧн шагал; 1) киндэ йамдылышэ апарат пэҥгыдак огыл,’ 
2) киндэ оптымо вэр укэ, 3) кӱртньӧ корно шурнан район дэч 
тораш тэ, имньэ дэн ш упш ы кташ ы ж ат корно томам. Тугэ гынат 
киндэ йамдылымэ паша сайынак эрталдын шогэн. 1926-27 ийыштэ 
киндэ йамдылымэ паша план 95% тэмымэ, 1930-31 ийсэ .план 
1931 ийын мартын 2 0 -л а н  94% тэмымэ. Ий йыда йал озанлык 
продукт  дэн сӱрйо йамдылалтмым тыгай сипыр дэн ончыкташ 
лийэш (тӱжэм Т.ЭНТЭ дэн);
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20-27 ий 27-28 ий 28-29 ий 29-30 ий 30-31 ий
1927 28 ийсэ 

дэв таҥастар- 
иаштэ 1930-31 
ий. о/ошукэмэш

Пырчан шурно 299 756 708 1479 2724 597,3

Тэкнич. культ 290 539 734 746 1761 510,4

П арэҥгэ дэн 
пакча саска . — — — 98 650 —

Вольык про- 
д у к т ................ 330 560 1001 1589 4045 714,6

Ианлык коваш- 
тэ, моло кова- 
ш т э ................ 140 162 107 91 200 123,4

Утильсӱрйо . . 5 9 07 414 958 10644,4

Ч ы л а ж э .  ̂ 1084 1752 2737 4417 10328 589,5

Тыгэрак йал озаплык продукт дэн сӱрйо йамдылымаш ий 
гыч ййыш эрэ шукэм толэш. 1930-31 ийлан йамдылымэ 10328 
тӱжэм тэҥгэш кэ 1пуэш. 1927-28 ийсэ дэп таҥастарэт гын, 1930-31 
ийыштэ 589,5 протсэнтлап шукэмэш.

Контрактатсэ
Йал озанлык продуксо  лэктыш ым шукэмдаш, йал озанлыкым 

колэктивизаҥдаш , йал озанлык продуксым шукырак йамдылаш 
контрактатсэ пэш ш уко полша. Контрактатсэ манмэ— колкозын, 
совхозын, ышкэт посна озанлыкын йал озанлык продуксыжым 
ончыл кочак палмэ лийэш. 1929-30 ийыштэ коптрактатсэ план 
тулэч опчылсо ийсэ дэч 123,6% шукырак тэмымэ. 1930-31 ийыштэ 
контрактатсэ план 1929-30 ийсэ дэч 2.50% ш укырак ышталдын.

Экспорт
М ари Кундэмын моло кугуж апыш ыш  уж алы ш аш  сӱрйожат 

уло. Тугэ гынат тудым альэ мэ пэш ша^ал колдэна. .Моло кугу 
жанышыш колдыш аш  сӱрйо йамдылымаш плап, ш укэртэ огыл,
1928-29 ий гыч вэлэ ыш талдаш  тӱҥалын. Тылэч ончыч план дэч 
посна йамдылмэ Вэс кугуж аныш ыш  сӱрйо ужалымаш плап тыгэ 
шуктэн толмо: 1928-29 ийыштэ 180,4%, 1929-30 ийыштэ 106,6%.
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Вэс кугужанышыш сӱрйо колдымаш кушкын шогымо сэмы- 
нак йамдылышаш сӱрйожат шукэмэш (тӱвлӧ-тӱрлӧ лэктэш). Ий 
йыда у тӱрлӧ сӱрйо лэктэш. Могай сӱрйо колдалтмыжым тыгэ 
ончыкташ лййэш: эн пӧрвӧйак йытын муш колдалдэш. Иытын 
мӱш колды м аш ы ж ат кажнэ ийын шукэмэш. Адак йытын мушын 
сайяы кш ат вэс кӱгужанысэ рыноклан кэлшышэ. Ончыкш о муп1  ̂
йамдылымаш пашажым, мушым пидын оптымашыжьгм сайэмдаш 
кӱлэШ; Сайрак муш лэкшэ, сайрак колдалтш э. Йытын муш альэ 
кид дэн йамдылалдэш да сайак ок лэк. Садлан 1931 ийыштэ 
йытын муш йамдылымэ 5 завод  ышталдэш.

Вэс кугуж аныш ы ш  колдыш аш  сӱрйо йамдылымаш ий йэда 
шукэм шога. Ончыкш о пашам адакат  чотырак шарыш ашлан лийын 
у тӱрлӧ сӱрйом кычалаш кӱлэш. Озанлык дэн научный учрэж- 
дэньылан шымлымэ пашам шарыман адак экспорт  пашачэ ша- 
мычын квалификатсыжым нӧлдалаш кӱлэш.

Потрэбкопэратсэ. *
К опэратсэ  систэмыштэ эн кугу, вийан копэратсылан Мари 

Кундэмыштэ потрэбкопэратсэ  ш отлалдэш. Сатулымо оборотш ат 
тудын ий йэда кугэмэш. 1924-25 ийыштэ моло дэн пырльа шот- 
лымаштэ тудын оборотш о 3800,0 тӱжэм тэҥ гэаш —29,2% вэлэ 
ыльэ. 1931 ийыштэ 31000,0 тӱж. тэҥгэаш ыш — 78,1% шуын.

П отрэбобш эствэ  дэн кэвыт шукэм шогымым тыгэ ончык- 
таш лийэш:

Кушто 27-28 ий 28-29 ий 29-30 ий 1981 ии

1. Йалысэ потрэбобшэст 111 88 11 180

2. О л ас э ............................ 6 6 3 10

Ч ы лаж э........................ 117 94 14 190

1. Кэвыт............................. 309 343 420 490

2. Горпо кэвыт . . . . 32 47 62 72

Чылажэ . . . . . . . 341 390 482 562

Тидэ таблитсэ гыч олаштат, йалыш тат потрэбобш эствэ  дэн 
кэвыт шукэм толм а пэш раш койэш. 1929 ийыштэ йалысэ потрэб-
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КалыкыМ Тю трэбкопэратсыш члэнлан пуртымашым тыгэ 
ончыкташ лийэш (тӱжэм йэ^г дэн):

25-26 ий 26-27 ий 27-28 ий 28-29 ий 29-30 ий 31 ийын 
•/1

Чылэн шот

а) Олаштэ . . 2,0 2 2 6.7 11,3 13,8 15,7

б) Иалыштэ . 21,6 28,4 38,8 65,8 99,5 116,2

ЧЫЛЛЖЭ . ' 23,6 30,6 45,5 78.1 113,3 131,9

Мыньар “/о пурты- 
м о .........................

а) Олаштэ . 1.5,5 16,2 45,2 68,8 75,7 85,0

б) Йалыштэ . 6,9 8,9 11,8 20,0 29,0 34,0

ЧЫЛЯЖЭ . 1,2 9,2 К1,3 00 0 31,Б

Калыкым потрэбкопэратсы ш  ушымат кажнэ ийын йэш аралт 
шога. Пашачэ дэн олаласэ калы к 1 9 2 5 - 2 6  ийлан 1 5 ,5 ® / о  вэлэ ушы- 
мо ыльэ. 1 9 3 1  ийлан 8 5 о ' о  шуын. Й алласэ калык 6,9^’/в уш ымо 
ыльэ, кызыт 34®/о шуын.

Пай окса погымаш.

Члэн шукэммэ сэмынак потрэбкопэратсы н пай оксаж ат  шу- 
кэмэш. Пай окса капитал куш кы н толмым тыгэ ончы кташ  лийэш  
(тӱжэм тэҥгэ дэн): (табл. вэс могыршто).

Тыгэрак, 1927-28 ийсэ дэн  таҥастарымаш тэ пай окса кӓпи- 
тал  1931 ийлан йал потрэбобш эствы ш тэ 1520,7 тӱжэм тэҥгэ мартэ 
альэб25%  шукэмэш, пашачэ район дэн олаласэ потрэбобш эсхвш итэ 
291,2 тӱж эн  тэҥгэ мартэ альэ 400% шукэмэш.

Пай окса ик члэн вуйэш мыньар тӱлалтмым ш отлаш  гын.

I
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27-28 28-29 29-30 31 ий
27-28 НЙ69 Д9Н 
таҥаст. 1931 
яйлан о/о куш- 

кыв

1. Пай окса

а) Иал потрэбобшэств 201,0 536,0 ,956,2 1520,7 625

б) Ола. . . . „ . . . 58,0 126,0 198,2 201,2 400

с- в) Чылажэ..................... 259,0 062,0 ‘ 11.54,4 1811,9 600

2. Инмардан шотлымаш- 
тэ 1 члэнлан ■■

^ а) Иал потрэб. . . . 5—19 6—68 9 -6 1 13—08 —

б) О л а . ......................... 8 -7 2 1 1 -5 3 14—86 18—52 —

тудат  кугэмэш. 1927-28 ийыштэ йалысэ потрэбобш эствэ  члэн 
вуйэш ик мардан шотлымо дэн 5 т. 19 ыр вэлэ толын гын, 1931 
нйлан 13 т. 08 ырыш шуын, ола потрэбобш эствэ  члэнын 8 т. 72_ыр 
гыч 18 т. 52 ырыш кӱзэн.

Ик вэрэш кочмаш-йӱмаш.
Илышым сотснализм корныш  пуртымаш тэ нк вэрэш коч- 

маш-йӱмашым ыштымаш йӱла-койыш ваш талдаш  пэш кугу йӧным 
ышта. Садлан тндэ пашам пэш тыршэн ышташ пнжаш кӱлэш. 
Ик вэрэш кочмаш-йӱмашым ыштымэ дэн паша ыштымаш кугэмэш, 
рэальный паш адар манмэ шукэмэш, адак моло анык лнйэш. Сад- 
лан нк вэрэш-кочмаш йӱмашым пэш сайын кэлыш тараш  кӱлэш. 
Тндэ нашаш пӱтынь мэр, озанлык органнзатсым, пӱтынь шэмэр 
калыкым полш ыкташ  шупшман. Ик вэрэш кочкын-йӱмашым кэ- 
лыш тары мэ дэн ӱдрамапш ш ат сурт каты ргэ  гыч утарэна. Тудын 
олмэш моло озанлык, мэр пашаш ш огалдаш  лийэш. Тугэ гыпат 
ик вэрэш  кочмаш-йӱмаш Марн Кундэмыштэ альэ пэш томам.

И к вэрэш  кочмаш-йӱмаш шарлымы \1  тыгэ ончыкташ лийэш:
1929 ийын октьабры н 1-лан столовой— 10, 1930 ийын октьа- 

брын 1-лан— 71 ыльэ, 1931 ийын йаиварын 1-лан 93 лнйын.
Кочмаш-йӱмаш дэн лэкш э окса обороты м  ончаш гын, тыгэ 

ончыкта: 1929 нйыштэ 324 тӱжэм тэҥгэаш, 1930 ийыштэ 1044 тӱ- 
жэм тэҥгэаш  лийын. 1931 нйыштэ 5000 тӱжэм тэҥ гэш кэ  ш уы ш аш
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Т и д ы н 'ш о т  гыч олалаш тэ 2850 тӱжэм тэҥгэаш, йаллаштэ 2650 
тӱжэм тэҥгэаш лийнлаш.

1930 ийыштэ 4,2 милион кочкыш портсо колдымо. 1931 ийыш- 
тэ 36 милион портсыш шуышаш.» Тидын шот гыч 17 милион 
портсыжо олалаштэ, 19 милион портсы ж о йаллаштэ.

Марий Кундэмыштэ ик вэрэш кочмаш - йӱмаш паша альэ 
сайак огыл манына. Пашам йӧндараш мэмнан альэ столовыйлан 
сай вэрж ат укэ. Адак ола воктэн пакча озанлыкат томам. Мари 
Кундэмыштэ пакча озанлыкым 1929-30 ий гыч вэлэ виктараш  
тӱҥалмэ. И ош кар - О лаш тэ ш ӧр фэрмэ почмо. Т уш то  250 вуй 
ушкал лийэш. Адак Л опатин дэн Йуриныш тэ организовайаш  тӱ- 
ҥалмэ. Тылэч посна потрэбкопэратсат  олалаш тэ пакча озанлы- 
кым почэдаш тӱҥалын. Кантсойуз дэн рабкоп пакчам ышташ 
тӱҥалыныт. Шыл йамдылымэ пашат тӱҥалалдын. Сӧснам пукшэн 
тылыктарымэ, сӧснам тӱлыктарымэ вэр ышталдыг. Потрэбкопэ- 
ратсэ систэмэ 1931 ийыштэ пакча озанлык пашалан 200 тӱжэм 
тэҥгэм пышта. Тылэч посна, пашачылан сатум сайрак пуэн шо- 
гашлан да кочкышым сайрак йамдылашлан закрытый распрэдэ- 
литэль манмэ ышталдэш. Закрытый распрэдэлитэль 1931 ийын 
йанварыштэ гына ы ш таш  тӱҥалмэ. Садлан тудо  мэмнан альэ 
шуко огыл, 23 чоло вэлэ.

Инвалид копэратсэ
Инвалид копэратсэ М ари Кундэмын вич ийаш планыштэ 

опчыктымо паша радам почэш вийаҥ шога. Инвалид копэратсын 
тӱҥ пашажлан производство  шарымаш ш отлалдэш. П роизвод- 
ствым шарэн иивалид-шамычым копэратсыш  ш укырак шупшаш 
Йӧп лийэш. ^

1931 ийын майын 1-жэ мартэ инвалид-шамыч 11 артэльыш 
ушымо. Туш то 225 йэҥ шога. Чыла инвалид ш отыш то 225 йэҥ 
10,8% вэлэ лийэш. (табл. вэс могыршто).

Инвалид копэратсын пӱтынь продуксы ж о 1930 ийсэ шот 
гыч 11% шукэмэш. Прэднриатийж ат шукэмэш: 193()ийыштэ 39 
вэлэ улмаш, 1931 ийыштэ 59 лнйэш. П роизводствы ш то паша 
ы ш тыш ыжат 310 йэҥ гыч 510 йэҥыш шумэш шукэмэш. П родуксо  
шукэммашыжат ӧрды ж  гыч кондымо сӱрйо дэн огыл, вэрысэ 
ситышэ сӱрйо дэн ышталдэш.

Инвалид копэратсэ производство  паша дэч посна сатулымо 
пашамат ышта. С атулымыж о тыгыдын ларьок  гыч ужалкалымэ
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И нвалид копэратсын производство  п а т а ш т  тыгай:

И'’ •

1929 ий 1930 ий 1931 ий

Могай
производство

Иыньар
прэд-
прна-

тий

Мыньар
Й8Ҥ

иашан
ышта

Про- 
дув 0 

лэктыш 
(тӱж. 

т.)

Мьшьар
прэд-
приа-
тпй

Мьшьар
Й.8Ҥ

пашам
ышта

Про-
дуксо

дактыш
(тӱж.

т.)

Мыньар
прэд-
прна-
тнй

Мыньар
йэҥ

нашам
ышта

Про-
дуксо

дэктыш
(тӱж.

т.)

1. Кондитэр. . . 2 8 19,5 4 28 197,7 6 28 200,0

2. Сокта ыштымэ 4 С 22,5 5 2,5 134,0 3 8 60

3. Йэмыж вӱдышт 1 7 9,9 2 15 85,2 3 25 1.50,0

4. Кракмал дэн 
парэҥ ..................... — — — 3 15 21,0 3 25 100,0

5. Ургымо . . . 4 12 5,9 3 30 48,0 3 53 135,0

6. Кэм ургымо . 2 37 19,5 3 30 40,0 3 32 86,4

7. Пижгом ургы- 
мо............................. 1 .50 100,8 1 65 85.9 1 95 300,0

8. Моло................
(

5 19 21,4 18 'Ю2 83,2 37 244 468,6

Чылажэ . . 19 139 198,7 39 310 695,0 59 510 1.500,0

дэн лнйэш. Тыгыдын ужалкалымэ оборотш о ]930 ийыштэ 960 тӱ- 
жэм тэҥгэаш  лийын. 1931 ий1,1Штэ тыгыдын ужалы мэ оборотшо, 
ышкэ продуксы жы м унсалымыгэ Т20О тӱжэм тэнтэш кэ  шуэш, 
25% шукэмэш Пай оксажэ 1929 ийыштэ 27,6 тӱжэм тэҥгэ ыльэ, 
1930 ийыштэ 42,8 тӱжэм тэҥгэш кэ шуын

И нвалид копэратсэ  шарлымэ, члэн шукэммэ сэмынак паӓ 
окса капиталж ат шукэмэш. Пай окса капиталж э угыч члэныш 
пуртымо дэн вэлэ огыл, тош то члэнлан пай кӱзыктымӧ дэнат 
кушкэш. И к марда ш от дэн члэн вуйэш пай окса 75 тэҥгэ гыч 
200 тэҥгэш кэ шумэш шуэш.

Йал озанлык паша инвалид копэратсын вийанак огыл. Код- 
шо ийыштэ ик мӱкш отар гына ыльэ. Тидэ ийыштэ 20 гэктар 
кумдыкан пакча озанлык ыш тышаш лык. Адак кролик ашнымэ 
вэр 200 вуйлан ышталдэш . И к вэрэш пукшэн-йӱктымӧ вэржэ 
1930 ийыштэ 5 ыльэ. О б оротш о 107 тӱжэм тэҥгэаш лийын.

И нвалид  копэратсын ыштыш аш паш ажэ ончыкшо тыгай 
лийшаш: инвалид-шамычым ш укы рак копэратсы ш  ушаш, йалыш- 
тэ колэктивизатсэ  шарлымэ дэн инвалидын йалысэ производство 
пашам вэс сэмын йӧнэштараш да йалыштат, олаш тат производ- 
ствым чотырак вийаҥдаш.



Т Р А Н С П О Р Т .
М ари Кундэмышкэ ожнысо Вӓткэ, Озан, Н нж эгород  губэр- 

иын уж аш ы ш т ушымо. Кундэм кӧргы ш тӧ кӱртньӧ ко р н о тӱ в ы т  укэ 
ыльэ. Район-шамыч про.мышлэнос дэч да кундэмын рӱдӧ ола 
дэч тораш тэ ыльыч. Ч о д р а  корно пэш томам ыльэ.

Вӱд дэн коштмо корно Иул, Вэтлуго уло. Нуно шурно 
ӱдымӧ районлам 15%, калык илымэ вэрым 30% нарэ авырэп 
шогат. М оло районлаш тэ тугай йӧнан вӱд корио укэ. Кугорно 
шамычат тӧрлатымэ огыт ул. Утларакш э чодра корно пэш томам. 
Чодра лукташ ат йӧндымӧ улыт. Чодрам 5 э н э р  дэн волтэн шогымо. 
М аркупдэмын пэрвой вич ийш тыжэ корно ачалымаш шагал лийп. 
Корио сайэмдаш колтымо оксам кӱвар вакшаш да мойн кучылтмо,

Корно ачалымаш паша М аркундэмын кокым ыш о вич ийштэ 
гына кугун лийн.

Тидэ жапыштэ:
1. Зэльоны й-Д ол дэн Й ош кар-О ла коклаш  104 км. кужытан 

кӱртньӧ корно ыштымэ.
2. Вэтлуго дэн Р утко  лэспром хоз гыч чодрам Йул сэрдэк 

луктын шогаш Д убовы йы ш  74 км. кужытан кӱртньӧ корно ыш- 
тымэ.

3. Й ош кар-О ла дэн Ш эрнур коклаш шосэ корно ышташ 
тӱҥалмэ. 1931 ийыштэ 17,5 км' куж ыт кӱ корно шарымэ.

4. 456 км. куж ыт тыгылай кугорно ачалымэ. 3.600 мэтр ку- 
жыт кӱвар Ы Ш Т Ы . М Э .  Тудо ш отыш то 1929-30 ийштэ 520 мэтр кӱ- 
варым ышты.мэ.

Корно ачалымэ .машиным 12 налмэ, адакшым 2 автомобильы.м.
Эртыш э 10 ий кудлаш тэ корно ышташ 1.553 тӱжэм тэнтэ 

кучылтмо. Тидэ шот гыч 1928-29 ийыштэ 446 тӱж. тэҥгэ, 1929-30 
ийштэ 572 тӱжэм тэҥгэ кучылтмо.

1931 ийштэ корно ышташ 1 млионат 800 тӱжэм тэҥгэ ку- 
чылтшап!.

Зэльоный-Дол гыч Йош кар-О лаш  ыштымэ кӱртньӧ корно 
йал-озанлык дэн культур  паша нӧлталаш пэш кугу йӧным ыш- 
тыш. Й ош кар-О лаш тэ, адакшым кӱртньӧ корно каймэ район- 
лаштэ промышлэный прэдприатий ышталтыт. Кӱртньӧ корно
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ыштымэк М ари кундэм промышлэный рэспублик дэн районла 
дэк лишэмэ. Йал-озанлык сатум промышлэный районлаш куш- 
тылгын колташ  йӧн лийэ.

Ш урно ӱдыш ӧ районла гыч кӱртньӧ корныш тора ыльэ. 
Орш анкэ гыч кӱртньӧ корно мартэ 145 км. ыльэ, кызыт 35 км. 
гына. Торйал гыч 150 ыльэ, кызыт 72 км. Ш эрнур гыч 145 км. 
ыльэ, кызыт 87 км. М орко  гыч 75 км. ыльэ, кызыт 54 км. гына.

К ӱртньӧ корно ыштымэк тӱрлӧ сату ш упш ы кты маш ат ку- 
гун шукэмэ. К ӱртньӧ корно дэнэ сату шупшыктымашым тыгай 
таблитсэ ончыкта (тӱжэм тон дэн):

1927 28 ий. 1928-29 ий. 1929-30 ий 1931 ий-
Чыла с а т у .......................... 25,5 205,7 316,3 737,6
Тудо шот гыч колтымо . 23,0 162,2 265,3 —
К о н д ы м о ..............................  2,5 33,5 51,0 —

К ӱртньӧ корно тӱрыс ыштэн шуктымо огыл. Садлан сатум 
кугун ш упш ы кташ  йӧн ыш ли. Затор  лиймэ дэн 11 тӱжэм вагон 
сату колтыш аш  уло.

Кӱртньӧ корны ш тат п аш айэҥ  кӱлыт. Кызыт кадр йамдылаш 
пижмэ. Д эсӓтник шамычым туныктымо курс почмо. 1929 ийштэ 
йндустриальный тэхникумэш корно строймо пӧлка почмо.

Кӱртньӧ корно ыштымэк, ку^дэмын йал-озанлыкшэ чот вий- 
нэн тоДэш. Промышлэнос кушкэш . Промышлэнос дэн йал-озанлык 
сату кӱртньӧ корно дэн лукмаш  экономик ш оты ш тат путырак 
йӧнан. Н иж крайы ш тэ йытын ӱдыш ӧ район шамыч сырйом эко- 
номик ш оты ш то куштылгын лукташ  лийж э манын, корио ыш- 
тымашым кугэмдымэ ш отыш то кугу йомдашым шындышт.

Нунын йодмыш т тыгай паша гыч лэктэш:
1. 1932 ийштэ М ари Кундэмыштэ район шотан элэктр сансэ 

„М аргрэс“ ышталтэш. М ад ар д эн  Д убовы й кӱртньӧ корно район 
кудлаш тэ торф  плит ыштымэ заво д  лийэш.

2. Д убовы й пристаньэш (Йул воктэн) пушэҥгэ сату лукш о 
да, чодра химий промышлэнос лийэш.

3. М ари кундэмыштэ коваш тэ ыштымэ завод  гыч, чодра 
химий „К омунист“ завод  гыч, йанда заводла гыч ыштэн лукмо 
сатум кӱртньӧ корно дэк лукташ  йӧн кӱлэш.

4. Кӱртньӧ корно стансылаш тэ 11 тӱжэм вагон сату уло. 
Тудым содор колташ кӱртньӧ корнын сату ш упш ыктымо вий- 
жым, кызытсэ ш упш ыктымо дэн таҥастарма гыч вич кана ку- 
гэмдэн колтьшан.
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5. Зэльоный-Дол дэн Й ош кар-О ла кудлаштэ сату шупшык- 
тымашым вийаҥдэн, корнын тэхник шотым тӧрлатэн, тайыл-ша- 
мычым волтэн колтышаш.

Йал-озанык писын кушкын вийаҥмаш, М ТС паша шарымаш 
дэн сату утларак шукэмэш. Тидэ сатум кӱртньӧ корныш лукташ  
сай корным ышташ кӱлэг^!.

Тидэ шот гыч тыгай ыштыш аш  паша лэктэш:
1. Зэльоный-Дол дэн Й ош кар-О ла кокласэ кӱртньӧ корным 

Д убовы й дэн М адар кокласэ корно дэн ваш ушыман. Адакшым 
Канаш-Чэбокаср кӱртньӧ корным Чыкма ола дэк шуйыман. Тыгэ 
ыштымэ дэнэ Д у бо вай а—Й ош кар-О ла кӱртньӧ корио Чэбоксар- 
Чыкма корно дэн ушымо лийэш.

2. Элнэт участкэ дэн— Й ош кар-О ла коклаш тэ кӱртньӧ кор- 
ным сайэмдыман.

3. Зэльонный-Дол П омар кудласэ корным вашталтэн, Зэль- 
о н ы й -Д о л — Лопатин Затон Помар кудлаш кэ корным ышташ. 
Тыгэ ыштымэк корнын тайыл шотш о изэмэш, корнын акш ат 
шулдэштэш.

4. Кызытсэ жапы ш тэ автомобнль дэн кош мо корным ышташ 
уло вийым пыштыман. Й ош кар-О ла дэн Ш эрнур кудлаш тэ шосэ 
корным вакшын шуктыман. Т удо корно гыч Торйалыш, М-Ту- 
рэкыш, (суас рай-ш) П араҥгаш  корным ыштыман. Й ош кар-О ла 
гыч—О рш анкыш — Й араҥы ш — Кожла-С олаш —М оркыш , Йэлас дэн 
Чыкма кокласэ корным кӱ дэн вакшын шуктыман.

5. Йатыр вэрэ автомобиль шогымо вэрым ышташ, эн он- 
чычак тугай вэрым Й ош кар-О лаш  ыштыман.

Тэвэ тыгай ыштышаш кугу паша мэмнан ончылно шога.
Корно ыштымэ паш аш кэ сотсиализм нэгызым пышташ, кы- 

зыт тудым кугэмдэн колташ  уло шд^мэр калыкын вийжым пыш- 
|Тыман.

1931 ийштэ калык полш ымо дэн 1.200.000 тэнтэаш  корно 
ышталтшаш. Ийуньын 1-10 мартэ корно ыштымэ лу кэчэ эрта- 
ралтэш. Тидэ лу кэчэ паш аш кэ уло шэмэрым мобилизовайэн 
шогалтыман.

Корно ыштымэ паш аш кэ колхозник, мэр организатсэ вийым 
кумдан ушаш. Тидэ пашаланат к ӱ л э ш  манын пижмэ лийэш 
гын, 10 ийдалык тэммэ пайрэм лӱм дэнэ тӱҥалмэ паша тӱрыс, 
ыштэн шукталтэш,
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1921 ийыштэ марийлаи посиа кундэм иочмо годым пошто, 
тэлэграф, тэлэпои паша иэш ӱлиӧ шогэи.

Т удо пагытлан тэлэграф дэн Й ош кар-О ла— Чыкма вэлэ уш- 
налтыи улыт, йаллажэ Йурин (тушто ожно графын имэньыжэ ул- 
маш, адак изиш кустарнэ промышлэиос ыльэ) Виловатый Враг 
(Сибир магистраль тэлэграф каймэ корно ӱмбалнэ) Озьорки, 
Вэтлуго вӱд воктэнэ М арьино (чодрам вӱд дэн волтымо пункт- 
влак ильыч). I

Ола дэн ола коклаш тэ тэлэпон Й ош кар-О ла дэн О заҥ  кок- \  

лаштэ, Чы кма дэн Озаҥ, Чэбокхар дэн О заҥ  коклаш тэ ыльэ. > |  
Кундэм кӧргысӧ моло йаллаштэ тэлэпон М оркыш то, Роҥ- |  

гышто, Ш эрнурышто, М ари-Турэкыштэ, М ари-Бильаморы ш то вэлэ I 
ыльэ.

О лала кӧргысӧ тэлэион Й ош кар-О ла дэн Чы кмаш тэ вэлэ ; 
ыльэ, туш ты ж ат абонэнтшэ пэш шагал улмаш. .

П ош то волысан йаллашкат йужо вэрэжэ ок кош т ыльэ, I  
кош тмо вэрлаш кы ж ат арньаш кок-кум кана вэлэ коштын.

Калык озанлык вийан куш каш  тӱҥалмэ дэнэ пошто, тэлэпон, 
тэлэграфат кӱлэш лийыч. Садлан озанлык куш мо дэн пошто, |  
тэлэпон, тэлэграфат кушкаш, шукэмаш, пэҥгыдэмаш тӱҥальэ.

П о ш т о. I

О ж но пош то волысан йаллаш гына кош тэш  ильэ гыи, ындэ | :  
куидэм кум дыкэш  1774 йаллаш кош тэш  (75% лийэш). К у н д э - |  
мыштэ 246 йал совэт, ты й алсовэтлаш  100%-лан пошто кош тэш.(| 
Тачысэ кэчылан калык коклаш  пошто ш арлымаш 84,6% шуын. { 
К олкозлаш тэ шарымым иосна налаш гын, 90% лиш кэ толэш. |  

О ш со дэн_таҥастармаш тэ поштын кумдан шарлымыжэ к а - |
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лыклан куго йӧн лийэ. Ожно крэстйан пошто дэн иктаж  .мӧм 
колташ тӧчэн гын, иктаж лу, лучко мэҥгыш кош таш ы ж э возын. 
Ындэ пошто дэн коч мом колташ  шонэт гынат мӱнднӱркӧ кош- 
таш ок пэрнэ, йалысэ письмоносэтс дэнак колташ лийэш.

Районла кӧргыш тӧ кош тын шогышо пошто 69 вэрэ уло. 
Кажнэ посна кош тмо вэрлан 35 йал нарэ пэрна. Адак тыдлэч 
носна кундэм кумдыкэш 211 письмоносэтс коштэш. О ж но кан- 
тонла рӱдыш арньаш 2—3 кана коштэш ильэ гын, кажнэ кэчын, 
районла кӧргыштӧ вич кэчылан 3— 4 кана коштэш.

Пош то коштмо вэрла кугэммэ дэн, ношто дэн сэрымашым 
посылкым колтымаш кугэмэ. 1925-26 ийыштэ 3639 тӱрлӧ настам 
пошто дэн колтымо, 1929-^0 ийыштэ 11.549 паста колтымо. Ты 
внч пй коклаш тэ гына н о 1пто дэн колтымаш 217%-лан кушкын. 
Эн чотшым газэт, н<урнал кондыш тмаш шарлэн. 1925-26 ийыштэ 
1562 тӱж. экзэмпл. колтымо, 1929-30 ийлан 6154 тӱжэм экзэмнл. 
Протсэн шот дэнэ 293% кугэмын. Тэний 1931 ийыштэ, кажнэ ик 
газэтшэ 4 суртлан логалэш. Тидэ чылажат культур шот вийаҥ- 
мым ончыкта.

Пытартыш жапы ш тэ газэт, журнал шаркалмэ пашам пошто 
шкэ ӱмбакыжэ нальэ. Поштын подписка погымыжо уло под- 
пискэ погалтмын 80% чоло лийэш.

Пош то дэн колтэдымаш вийаҥ толмо дэнэ свӓзь бӱдж этат 
кушкэш, 1925-26 ийыштэ докот  98,6 тӱжэм тэнтэаш  шотлалтэш 
ыльэ гын, 1929-30 ийлан 219,8 тӱжэм тэҥгэаш лийын.

Т э л э г р а ф .
Тэлэграф ошсо дэн таҥастармаш тэ кок кана шарлэн. Рэво- 

лӱтсо дэч ончыч уло кундэ.м мучко 6 тэлэграф иункт вэлэ ильэ, 
ындэ 12. О жно тэлэграф улыж о увэрлам ӧрды ж  вэрлаш вэлэ 
колташ йӧра ыльэ, ындыжэ кундэм кӧргысӧ вэрлаш кат увэр 
колтышашлан йӧнэштаралтэш. Тачысэ кэчын чыла кантонла рӱдӧ 
Й ош кар-О лаш кэ тэлэграф дэн ушымо. О жно Й ош кар-О лаш тэ 
улыж ат 1 М орзэ аппарат вэлэ ильэ, ындэ тугайжэ визыт уло. 
Тудлэч посна кызыт Клопфэр аппарат, адак йӱк палэ дэн пэчэт- 
лышэ Й уз лӱман аппарат шындымэ. 1925-26 ийыштэ 89 тӱжэм 
тэлэграмм колтымо, 1929-30 ийыштэ гын 261 тӱжэм тэлэграмм 
колталтын. Тэлэграфын докотню  1925-26 ийыштэ 62 тӱжэм тэҥ-
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гэлык ильэ, 1929-30 яйлан 144,7 тӱжэм тэнтэш  шуо. Ты мартэн 
Й ош кар - Ола Н .-Н овгородыш  О заҥ  коч вэлэ ушнэн шогыш, 
1931 ийлан Й ош кар-О лагыч Н .-Н овгородыш  тэлэграфы.м викак 
ш упш аш  ыштымэ.

Т э л э п о н .  1926 ий дэч ончыч тэлэпон пашам мэстхоз вуй- 
латэн шогыш. 1926 ийжылан мэстхоз дэч налын Наркомпочтэль- 
лан пуымо. Тыдлэч вара вэлэ юлала коклаш тэ тэлэпон тӧрланаш 
тӱҥальэ. Тыдлэч ондакшым тэлэпон тӧрлаты ш аш лан нымонарат 
окса кайэн огыл. Свӓзь озанлык тош то тэлэпонлам пужэн угыч 
ыштыш. Кызыт чыла кантон рӱдылаш кат тэлэпон уло. Йал совэт- 
влак 15% тэлэпонлымо.

Й ош кар-О ла дэн Чыкм асэ улшо тэлэпон стансэ-влак кумдан 
шаралтыныт. Й ош кар - О лаш тэ ик кӱртньӧ воштыраным кок 
кӱртньӧ вош тыраныш тӧрлатэн ыштымэ. Тӱрлӧ кӱжгытан кӱртньӧ 
воштырым хромобронзовой вош тыр дэн вашталтымэ. Комутатор 
йӧнлӧ, сай, 300 номэран шындымэ, ожно 100 номэран вэлэ ыльэ. 
Тэлэпон апаратш ат йужо абонэнт-влакшын вашталтымэ. Йурипэш, 
Звэниговэш , Ш эрнурэш, М оркэш, О рш анкэш  угычын тэлэнон 
сэть шупшылтын. 1925-26 ийыштэ нинэ сэтьыш тэ улыж ат 50 або- 
нэнт вэлэ ильэ, ындэ угыч шупшмэк 290 абонэнтан лий.

Тэлэпонын докодш о 1925-26 ийыштэ 29 тӱжэм тэҥг. лнйын,
1929-30 ийыштэ 48,9 тӱж. тэнтэш  шуын.

Край рӱдӧ ола дэн кундэм рӱдӧ Й ош кар-О ла— Чыкма коч Оз- 
аҥ— Н .-Н овгород—М осква— вик тэлэпон дэн ушнэн шога гынат ту- 
шко тэлэграм колташ  улыж ат суткаш ш агатат пэлэ вэлэ жап пумо

1931 ийыштэ Чыкма гыч Н .-Н овгородыш  тэлэграф вошты- 
рым викак ш упшашлык, тунамжэ Й ош кар-О ла гыч Нижнийрдш 
ушнэн ш огаш  пэш йӧн лийэш.

Р а д и о .  М аркундэмыш тэ радио 1928 ийгыч вийнаш тӱҥальэ. 
Пэрвой радиоузэл Й ош кар-О ла пошто пэлэи ышталтэ, увэрлажэ 
тэлэиои вош ты р дэнэ колталт шогыш. 1929 ийыштэ посна радио 
узэл ышталтэ, увэрла шараш посна вош тыр ышталтэ. Тидлэч 
вара радио-увэр пумаш сайэмэ, абонэнт-влакш ат шукэмэ. Вара- 
жым Чыкмаш, Йуринэш, Звэиигэш, Лопатинэш  радиоузэл-влак 
ышталтыч. Тачсэ кэчылан кундэмыштына 1355 точкан 5 транс- 
лӓ.тслан узэл уло.

Транслӓтслан радиоузэл увэрлам кундэм мучкак шарэн ок- 
кэрт, сандэнэ О бисполком 1931 ийыштэ Й ош кар-О лаш  широко-
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вэщатэльный стансым ышташ ойым луктын. Тыгай стансэ лий- 
мэкэ увэрлам марла йылмэ дэиэ ойлаш ат йӧн лийэш.

1931 ийыштэ трдислӓтслан радиоузэл О рш анкэш , М оркэш, 
Ш эрнурэш, Торйалэш ышталтэш.

О к с а  к у ч ы л т м а ш .  Вичийаш план почэш свӓзь пашам 
вийаҥдышашлан 1980 тӱж. тэҥгэ окса кайшашлык. Ту шот гыч;

1. Тэнэйсэ ийыштэ И о ш к а р -О л а ш  с в ӓ з ь  п ӧ р т  ышташ 
тӱҥалалтэш. Тидлан 251 тӱж. тэҥгэ пӧлӓлтэш. Сэдэ пӧртак ши- 
роковэш атэльнэ стансыланат йӧрш ӧ лийэш. Адак Лопатиныш, 
Звэнигыш кош тш о пошто учрэждэньийланат пӧрт ышталтэш.

2. Пошто свӓзьлан 1.123 тӱж. тэнтэ шалташ ыштымэ. Тыш- 
тыжэ поштым имньэ дэн контыштмагыч ик ужаш ыжым автомо- 
биль дэн кош тыкташ  тӱналмэ лийэш.

3. Элэктросвӓзьлан  1123 тӱж. тэҥгэ шаланышашлык. Тынар 
окса вэрласэ тэлэпонлам вийаҥдаш, Й о ш кар-О лас^  тэлэионым 
шараш —2000 иомэрыш шуктэн автомат пэрэводыш  савыраш. 
Лоцатинэш — 1000 номэран у тэлэпон сэтым ышташ, йал совэтым, 
колхозлам промышлэныс пунктлаш тэлэпон дэн ушӓш кайа. '

4. Радиолан 253 тӱж. тэҥгэ пуалтэш— радио-пэрэдатчикым 
ышташ, у радиоузло-влакым ыштылаш кайа.

К 0  р э н и 3 а т с и й.^Кундэм лиймэ игаплан у>рэждэньылаш тэ 
марий пэш шагал ильэ, ындэ марий гыч 233 йэҥ уло, уло па- 
ша йэҥ чот гыч 45% лийэш. Тынар протсэнт гына альэ шагал, 
тудым сэдэ жаплаш так 50-ыш шуктымаи, паш аш кэ мари ӱдра- 
маш гыч утларак налаш тыршыман.

С в ӓ з ь  о з а н л ы к ы н  о н ч ы к л ы к  п а ш а ж э .  Свӓзь озан- 
лык сэдэ 10 ий коклаш тэ куго полышым ыштыш, тугэ гынат 
калык озанлыкын кушкын ш огы маш тыж э ч.ылажымак шуктэн 
ок кэрт.

Кундэм кӧргыштына свӓзь пэш шэнтэлан кодын толэш. 
ССР Ушэм кӧргыш тӧ свӓзь озанлык план ышты.маштэ врэдитэль 
паша лиймэ дэнэ М аркундэмсэ свӓзь пашат пужлаш -тӧчыш. 
Врэдитэль-шамыч свӓзь вийаҥмаш тэмпым (эн тӱҥжым элэктро- 
свӓзь) кузэ гынат луш кэм даш  тӧчышт.

'Гыгэ ыштымышт ССР Ушэмым авыраш йа.мдылалтшэ интэр- 
вэнсылан гына пайдам пуэн.

Свӓзьын аппарат пашан сайылык шотш о томамрак. Газэтла, 
сэрышла, тэлэграм, тулэч моло пэш эркын коштэдат. Тидым
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тӧрлы ш аш  вэрч совэт орган, пропсойуз-влакш ат огыт шоналтэ. 
Нуно свӓзын куго кӱлэшлыкшым, пашажым аклэн огыт мошто.

Свӓзь озанлык ончылно паша альэ пэш шуко уло. Пошто 
кондыштмашым калык коклаш  9 0 % -ыш шуктэн, иктэшлымэ йал 
озанлык калык коклаш пошто дэн колтымашым 100%-лан ша- 
рымашкэ шукташ. Йал совэтлам, колхозлам 50%-лан тэлэпон- 
лыман. Йаллам радиоаҥдымашым кызытсын коктытш о нарыш 
шукташ. Газэтым кажнэ кок суртлан иктэ логалмэшкэ шараш 
тыршыман. 1931 нйлан свӓзын производствэннэ финансовый 
планжым тэмаш тыршымап. Паша йӧным тӧрлатымап, дистсип- 
диным пэҥгыдэмдыман, паша лэктышым нӧлталман.

Сотсиалнзм ыштымэ элыи свӓзьш ат чаплэ лиймаи.

КОМУНАЛЬНЭ СТРОИМАШ.
М аркундэм олалаш тэ адак пашазэ посьолкылаш тэ коыу- 

иальный строитэльствэ ш энтэлан кодын .мийа.
Чыкма ола вэлэ тидэ ш отышто изиш ончылнырак пюга. 

Тидэ ола Йулыш Вэтлуго вӱд йогэн пурмо вэрэш шталдын. Са- 
дыланак рэвольутсо дэч ончычак Чы км аш тэ чодра дэнэ сатулы- 
маш кугын шарлэн ыльэ. Йош кар-О лажым, (ошсо Сарэвокок- 
шайск), манаш гын,— рэвольутсо дэч ончыч шӱкшэмшэ пич йал 
гай вэлэ улмаш. Тудо шэмэр марийым вэра шотыш то пызырэн 
ашнаш вэлэ полшэн шогэн. Тидэ шот дэнак промы ш лэны сш ат. 
арака шолтымо завот гына лийын, „культур" пашажым манас- 
тыр-влак ончэныт, вуйлатымаш политсий кидыш тэ лийын. Кулак; 
дэнэ купэс пичкэмыш марийым йыр могырым кӱрын илэныт.

Илыш тыгай лиймэ дэиэ, олаш тэ комунальнэ строи тэльствэ : 
лийынак огыл манаш лийэш. Кундэм почмо жаплан ола тош тэм ,’ 
шӱкшэм пытэп. Урэмлам волгалдармаш лийын огыл. Столовой |  
кашакын, пурымо мопча укэ улмаш. Тэатрат, тулэч молат лийыи 
огьгл.

Марий Автопом Кундэм почмэҥгэ, Й ош кар-О ла содор кун1- |  
каш тӱҥальэ. Йэҥ шотш о 232.5 гычып 1930 ийыштэ 8 тӱжэмат| 
пэлэ нарыш шуо. Суртла штылмаш ошсо дэч 2 каиа шукырак^
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.ЛИЙ1.1Н. Утларакшы.м Й ош кар-О ля чӧйын корно т т ь ш э  дэч вара 
чотрак куш каш тӱҥальэ.

Маркундэмын лу ий тэммэ ж апш ылан Й ош кар-О лаш тэ  ты- 
гаИ промышлэныс прэдприатий улыт: элэктростансэ, I  кэрмыч
завот, ӱй лукмо завот, элэктровакш , чодра пӱчмо завот, типо- 
графий, фруктовый вӱд штымэ завот, адак тӱрлӧ мастэрской- 
влак. Й ош кар-О лаш  Марий Гостэатр ышталдын. О ш со собор 
чэркэ пашазэ клубыш савыралдын. М анастыр чэркэ сӱмырымӧ.

Ола озанлыкыштэ оласэ дэнэ рабочий посьолыкысо пашазэ- 
влак шкак вуйлатат: нуно Горсовэтыш, адак Посьолок Совэтыш 
шкэ сайлымэ дэлэгатыштым колтат. Уэм шогышо олалаштэ, адак 
рабочий посьолыклаш тэ суртла штымаш кӱлэш сэмынак ок шук- 
талт гынат, М аркундэмын 10 ий тэммыжлан тидэ пашаштэ шуко 
ончык каймэ. Тидэ шот дэнэ тыгай штымэ:

Й ош кар-О лаш тэ тӱрлӧ учрэждэньлан еуртла, столовой, 
крэсаньык пӧрт, олам элэктричэс дэн волгалдармэ, ола урэмлан 
20%-шэ кӱй оптымо, кашакын пурмо мончам штымэ, пожар дэпо 
штымэ, пожарный автомобиль налмэ, пожар обозын и.мньыштым 
сайэмдымэ, склатым йэшарымэ, пазарым вэс вэрэ кусарымэ.

Чыкма олаш тыжэ каш акын пурмо монча, элэктро  стансэ, 
пожар дэпо шталдыныт. Тидылэч 'посна урэмлаштэ кӱй оптымо.

Й урины ш тэ—элэктричэс дэи волгалдармэ, урэмлаштэ кӱй 
оптымо.

Звэнигыш тэ— элэктричэс дэн волгалдармэ, адак суртлаш кэ 
вӱд пумо паша штымэ.

Кызыт 1931-шэ ийыштэ Купдэмысэ комунальный озанлыкын 
погыжым пютыш налмэ, адак олалаш тэ да рабочий посьолык- 
лаштэ планировко шталдэш. Тидэ пашам штымэ дэнэ, олалаш тэ 
да рабочий посьолы клаш тэ строичэлствым у сотсиализм йӧн 
дэнэ план почэш наҥгайаш лийэш.

Ончыклан штышаш тыгай паша-влак койын шогат; Йош кар- 
Олаштэ, Йуриныштэ, Звэнигыш тэ урэмлаш кӱйым вакшаш, Чыкма 
олаштэ тош то вакшмым рончэи, угыч вакшаш; Й ош кар-О лаш тэ 
водопровотым шташ. Звэниг затонышто вӱд пумым ситышаш- 
лыкымак шташ. Й ош кар-О лаш тэ прачэшныйым шташ. Йурнн- 
ыштэ, Звэиигыштэ, Чыкмаш тэ у монча-влакым шташ. Столовой- 
лам, крэсаньык пӧртым шарэн шташ.
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Илымэ сурт штьшаш.

$  Совэт властьын сурт штымэ политикшэ пашазын илышыжым 
куштылэмдаш тырша. Властьым кидыш кы жэ налмэкак, совэт 
власть чыла пойан тӱшка пӧртлам шкэ кидыш кы жэ нальэ. Мар- 
кундэм кӧргыш тӧ пойан тӱшкан суртым налмэ паша 1922-шэ ий 
маркэ шталт шогэн. Тидэ пашаштэ ситыдымаш-влакым вараракшэ 
Кучэм орган-влак тӧрлатыл мийэныт.

Тидэ шот дэнэ налмэ илшаш вэрла ситэн огыл. Утларакшым 
пашазэ посьолкылаштэ, адак завот посьолкылаш тэ пашазэ шы- 
гырын илэн. Вэрлаштэ пашазэ-влак йэшыштгэ ала мыньар ий 
зэмлӓнкыштат илэдышт.

Пашазэ-влаклан илымэ вэрым пуымо паша Кундэмыштэ эп 
ончылно пюгыш. Пашачылан илымэ вэрым йӧнэштармэ, илымэ 
суртым строймо паша копэратсыш  пуымо. Чыла тыгай копэратсэ 
тӱш кала 1928-29 ийыштэ Ж и л к о п э р а т с э  Ушэмыш ушнышт. 
Эртыш э кок ийлаштэ пашазылан илымэ сурт строймо пашашкэ 
808 тӱжэм тэҥгэ окса кучымо. М аркундэмын 10 ий тэммэ жап- 
шылан, нашазылан илымэ вэрым изиш гынат йӧнэштаралдын 
манаш лийэш.

Вэрласэ промышлэнысым чоткыдэмдымэ дэнэ, пашазылан 
илымэ вэрлам строймо пашашкэ окса кучылтмым йэшарэн, па- 
шазын илыш — койышыжым сайэмдэн, комунальный банкылан 
полышым пуэн, угыч шталтшэ промышлэныс вэлэн пашазэ-влак- 
лан илымэ вэр стройаш лӱмынак ойырэн окса кучылтмо дэнэ,— 
пашазылан илымэ вэр штымэ пашалан матэриально-финасовый 
нэҥыз шталдэш, вэс могырымжо чыла тидэ каласымэ йӧн жил- 
копэратсыш  ушнышо пашазын ыштышаш кумылжым кӱш пӧлдэн, 
паш аш кэ таратэн  наҥгайа.

И ош кар-О ла Ж илкопэратсы м манаш гын, тудын пашажэ 
оласэ калык шот кушмо лэч шэҥгэлан кодын мийа. О лаш тэ йэҥ 
шот тидэ 10 ий коклаш тэ 263% шукэмын гын, илымэ вэр 104% 
вэлэ шукэмын. Садылан кӧра илымэ вэр кокла шот дэнэ кажнэ 
йэҥлан 1920-шэ ийыштэ 6,1 кв. мэтр улмаш гын, кызыт 3,8 кв. 
мэтр вэлэ логалэш. И ош кар О лаш тэ пырльаштарымэ илымэ вэр 
шагал. Тидэ кодш о 10 ий коклаш тэ угыч штымэ 32140 кв. мэтр 
илымэ вэргыч пырльаштарымэ сэктор 4920 кв. мэтрым вэлэ 
штэн йамдылэн. Чыла тунэммэ вэрла, тунэмшышт-влакат илымэ
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шот налмашкэ пурталтын огытыл. Тидэ тунэмшэ-влаклан обшэ* 
житий шталтын огыл. Чы ла тидым ушыш налат гын, Йош кар- 
О лаш тэ илымэ вэр ш отышто ситыдымаш раш палэ лийэш.

Кодш о ийлаштэ Й о ш кар -О лаш тэ  6 тунэммэ вэрла (школ) 
угыч почылто, обшэжитий иктэ гына 100 йэҥ илышаш вэлэ почмо. 
Учрэн<дэньэ-влаклан пӧртым строймаш лийын огыл. Илымэ вэр- 
лам угыч строймо 1926-27 ийгыч вэлэ шарлаш тӱҥалын да, ту- 
дат альэ шагал. Илышаш вэр ныл ий коклаш тэ чылажэ 4124 кв. 
мэтр вэлэ шуктымо. Тидэ 1931-шэ ийыштэ 6693 кв. мэтр ыш- 
талтш аш. Тидат ок ситэ.

Й ош кар-О лаш тэ илымэ пӧрт строймо пашам вийаҥдаш кӱлэш, 
Строймо ш отыш то эн ончычак тунэмшэ-влаклан обшэжитий нэр- 
гэн шоныман, ж илкопэратсы нат кӱлэш ыжэ ӧрды ж эш  шогэн ынжэ 
код. Тидэ пашашкэ комунальный банкын оксажым пуртымо 
кӱлэш. Адак тидын дэнэ пырльак учрэждэньэ-влаклан строймы- 
мат ш араш ак вэрэштэш.

Кӱ дэн штымэ суртлажым шуктышашлан, талуклан 15 ми- 
лион кэрмыч штэн лукш о завот шталдыи.

Чыкма олаштэ эн ончычак тунэмшэ-влаклан обшэжитийым 
штэн шуктыман.

Тэний илымэ вэр строймо пашалан Кундэм кумдыкэш чы- 
лажэ 2 милион тэҥгэ окса кучылтшаш. Тидэ шотгыч 1 милион 
тэҥгэж э чодрам ӱзгарыш  савырмэ Лопатинысэ павриклан кайа, 
Лопатинэш у сотсиалистичэский ола шталтшаш.



кУ Л ЬТУ Р ПРОНТЫШ ТО ЛУ и и  
КРЭДАЛМАШ.

Марий Кундэмын 10-шо ийдалыклан мэ культур рэвольут- 
сийым илышыш пурташ талын пижын улына. Калык туныктымаш 
—чыла шэмэрын паш аш кы жэ савырнэн. Тӱжэм дэнэ культар- 
мэйэтс шамыч грамот вэрч крэдалаш пижыныт.

Элын чумыр калык озанлык пашан вийан ончыко каймыжэ 
— тидэ паш аш тэ талын полшэн шогаш шэмэр-шамычым эрэ ут- 
л ар ак  тарвата.

Э рты ш э лу ий жапы ш тэ марий шэмэрын культур шотшым 
нӧлталшаш вэрч талын крэдал шогымо.

Тидэ ш оты ш то ончыко ка йма ш—ш э ҥ г э л а н  к о д ш о  к а- 
л ы к ы м  о н ч ы к  л у к т а н 1 К о м у н и с т  п а р т и й ы н  л э н и н -  
с к и й  н а т с и о н а л ь н ы й  п о л и т и к  г ы н а  й ӧ н ы м ш т а — м.ан- 
мым чыныш тӱрыс луктэш.

Кугужан властьын колонизаторский политикш э шэмэр ка- 
лыкын, путы ракш э тыгыдэ калык шэмэрын культур ш отышто 
ончыко кайшашым чараклэн шогэн. Наукын пэш талын ончыко 
каймэ—20-шо куры мат—шэмэр калыкын илышыжым куштылэмдэн 
огыл. 1917 ий маркэ и а у к —шэмэр калыкын вӱржым йӱшӧ класлан 
гына полшэн шогэн. Буржуазий кидыштэ наук шэмэр калыкым пы- 
зырышэ тарман ыльэ. Шэмэрлаи сайрак лудаш -возаш  тунэмашат йӧн 
укэ ыльэ. К апитализм—шэмэрым куиар туиыктэн гын, тудымак 
пызыраш йӧным утларак штымаш парэ гыпа тумыктэн.

Т ы гыдэ калыкым руш калыкыш савырыш аш лан лийын ку- 
гужан властьш э тыгыдэ калык шэмэрын чыла кӧргӧ вийжым, 
моштымыжым пич ыштэн.

1917 ийын октӓбрж э гына тыгыдэ калыкым йӧсӧ илыш гыч 
утарэн, моло калык дэн тӧр праваным штэн.

О тӓбр  рэвольутсий дэч вара культур пашаш тэ ончыко кай- 
мым рэвольутсий дэч ончычсо жап дэн таҥастараш лан ик-кок 
фактым, сипрым гына ончыктэн пуаш кӱлэш.

Чарла уйэзд  управын сипржэ почэш 1908 ийштэ уйэзд кӧр- 
гыштӧ тӱрлӧ школ тынар улмаш:
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Калык туныктымо пашам опчышо министэрствын . . 8
Зэмский школ ....................................................................................58
Чэркэ-прикод  ш к о л ........................................................................... 45
„Братство св. Г ур и я“ ........................................ . . . . . . . Ш
Оласэ школ ...........................................................  . . о . .  .  25

Ш колы ш то туныктымаш —  шэмэр кокла гыч капиталист 
стройлан, кугужан властьлан „ӱшан подданый" шамычым йам- 
дылымаш корно дэн шталтын. Тидлан лийын, марий йаллаштат 
шукыжым чэркэ-прикод школым, „братство св. Г у р и я“ пдколым 
мойн гына почэдэныт.

Тыгыдэ калыкым руш калыкыш ваш кэрак савырэн шукты- 
шаш вэрч смэшаный манмэ школым почэдэныт, тунэмшэ йочам 
тӱҥалтыш  ий гычак руш йылмэ дэн туныктэныт.

Ш коллаш тэ йочам кырэн туныктылыныт, сандэн тунэммэ 
лугыч чарнышэ шуко лийэдэн. 1908 ийштэ Ч арла уйэздысэ 
чыла школла гыч 376 йоча гына тунэм лэктын. Садланак марий 
коклаш тэ тунэмшэ пэш шагал ыльэ. 16 протсэнт гына лудын-во- 
зэн моштыш о ыльэ.

Кугурак школлаш тэ вуйлатыш э класын йоча шамычышт 
гына тунэм кэртыныт.. Кугу т к о л  шамычын о.мсашт ш з ы э п  нк- 
шывылан йӧршэш тӱкылымӧ ыльыч.

О ктьабр  рэвольутсий шэмэр калыкын тыршыжым пэш та- 
льш нӧлтал К0 ЛТ1.1Ш. Тидэ тыршымаш эн ондак калык тунык- 
тымо пашам вийапдым аш тэ палэ лийэ. Чэркэ-прикот, дуковный 
школ олмэш— у тӱсап культпросвэт  учрэждэньэ шамыч—тэкни- 
кум, партшко/1, йоча пӧрт, йоча сад, йоча колонин, рабфак, ФЗУ, 
моло пӧчылташ тӱнальыч.

Марий кундэмын 10-шо ийдалыклап могай ончыко каймына 
мэмнан уло? ' "

1. Тӱҥалтыш школлаштэ туныктымао!.
Партийын ХУ1-шо погыны маш —чыла йоча туныктымаш ым 

илышыш пуртымым тӱҥ  шотан пашашкэ луктын. Х У Гш о погы- 
намашын пунчалыштыжэ: „Чыла йоча туныктымым илышыш 
пуртымо дэн лудын-возэн мош тыдымо кугу йэн' шамычым ту- 
ныктымо паша— партийын лишыл жапы ш тэ штышаш бойэвой  
паш ажэ лийман“—-маныи ончыталтын.
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Кундэмын озананлык шотш о пэҥгыдэммэ сэмын ий гыч 
ийшкэ тӱҥалты ш  школ шамычат ш укэмын шогат.

Ий 1 шэ ступ.
Ш КО Л /

Ш кол
комплэкт

Мын ьар  
йоча тунэ- 

мын

Тидэ шот гыч марий

Йоча Прот.

1922-23 248 17222

1923-38 301 20160 9921 49,2

1924-25 360 627 24360 12202 50,0

1925-26 392 081 26038 13141 50,5

1925-27 419 927 28066 13910 49,4

1928-29 433 750 31225 15850 50,7

1929-30 4д9 724 36768 19824 1 51,2

1930-31 586 1243 47072 У К 9 У к э

Чыла йоча шамычым туны кташ  тӱҥалмэ дэн, школ утла- 
ракшэ п ы тарты ш  ийштэ шукэмын.

Культур ш оты ш то ончыко каймынам ончыкташ нинэ сипр 
шамыч гына огыт ситэ.

Ш кол шотым шукэмдымэ дэнэ пырльа 1917 ийсэ рэволь- 
утсий—школ паш ашкэ йӧршэш у пушым пуртӓн. Тош то ш кол— 
вэра нэргэн туныктымо, йочам кырэн туныктымо школ пытэн, 
тудын олмэш у совэт трудовой  школ шталтып. РэволЬутсийын 
пэрвой ийлаж э— трудовой  школан у корным кычалмэ ийла 
ыльыч. 1923 ийштэ учичыл кидыш у ш коллын програмы жэ дэнэ 
туныктымо комплэкс мэтод пуалтын. Тидэ жан гыч совэт тру- 
довой школ илышыштэ у йыжыҥ тӱҥалын.

Иоча туныктымым учичыл шамычын могай улмышт могы- 
рынат ончалдэ ок лий.

Р эвольутсий  дэч опчыч ш колы ш то туныктышылан шукы- 
жым поп, кулак, буржуй икшывэ шамыч шогэныт.

Садлан, рэвольутсий дэч вара чыла школ систэмым пужэн 
шты.мэ дэн пырльа учичыл шамычымат уэмдаш  вэрэштын.

Ш эҥгэк шупшо шамьгч учичыл кокла гыч, школ паша гыч
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кораҥдалтыныт, молыштым кызытсэ школ йодмо почэш тунык- 
таш вэрэштын.

Рэвольутсий  дэч вара марий школ шамычлан марий йылмэ 
шинчышэ туныктыш ым йамдылымэ ш оты ш тат паша ш уко штал- 
тын. Рэвольутсий дэч оччыч марий учичыл пэш шагал ыльэ, 
сандэн марий ш коллаш тат марий йылмым йӧршэш шинчыдымэ 
шамыч туныктэныт.

Туныктыш о шамычын 'шинчымыштым нолталшаш вэрч штымэ 
кӱчык жапан курс, кугу ш коллаш кэ тунэмаш колтымаш, произ- 
водствэный конпэрэнсийым погымаш, молат пайдам йатыр пуэныт.

1920 ийштэ чыла учичыл кокла гыч кӱчык жапан курс коч 
тупыктэн лукмо 5 %  ыльэ, 1926-30 ийлаштэ— 17,2 прот. шуын.

Тидын дэч посна 1929-30 ийштэ 207 йэҥ  (19,27 “/о) заочно 
шот дэн тунэмын.

Кызытсэ учичыл шамыч коклаш тэ утларакш э йалыштэ пар- 
тийын, совэт властьын чыла паш аш ты ш т талын полшат. Элыштэ 
клас дэн крэдалмаш талышнымэ дэн пырльа учичыл шамыч 
коклаш тат тӱрлӧ корны ш ко шаланымаш койэда. Учичыл кокла 
гыч чуждый шамыч кораҥдалты т, ВКП(б), ВЛКСМ члэн, пашачэ, 
тарзэ, йорло, колхозник ий гыч ийпшэ кушкэш.

Учичыл коклаш тэ марий йэш аралт ш ога гынат, школ шу- 
кэммэ тэмп дэч йатыр почэш кодэш. 1929-30 ийштэ штымэ пэ- 
рэпись почэш марий учичыл /39 прот.; руш — 57 прот,; 
моло калык гыч 4 прот. ыльэ.

Тош то школ гыч паша шташ моштыдымо йоча шамыч лёк- 
тыныт. Т ош то ш кол—йочам аҥыртарэн гына, у илыш шташ  ту- 
ныктэн огыл. У школ ий гыч ийышкэ илыш дэм утларак  кыл- 

 ̂ далтэш, йоча шамычым пырльа пашалан туныкта, сотсиализм 
вэрч крэдалшэ пашачым йамдыла.

П олитэхнизатсий—школ пашам пужэн штыш аш  тӱҥ йӧн. 
Тидлан лийын тэний 233 тӱҥалтыш  школ пэлэн паша пусак дэп, 
агро-оборудовапий шталтып.

Кугужан Росийш тэ ӱдыр - шамыч туныктымаш путырак 
шэнтэк шӱкалалдын ыльэ. Сандэнак марий ӱдрамаш  коклаш тэ 
лудып-возэн моштышо 2-3 прот. дэч утла укэ ыльэ.

Рэвольутсий дэч вара ӱдрамаш туныктымо ш оты ш то пэш 
кугу ваш талтыш лийып. Ш коллаш тэ ӱдыр-шамыч ий гыч ийшкэ
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шукэм шогат. 1925 ийыштэ Марий Кундэм мучко чыла тунэмшэ 
коклаш тэ ӱдыр шамыч— 21,3 прот. ыльыч, 1927 ийштэ— 33,8%, 
1929 ийш тэ— 42,6 прот. лийын.

Чыла йоча туныкташ тӱҥалмэ лэн ӱдыр шамыч туныктымо 
нэргэн посна шонымашын кӱлэшыжэ пыта.

Альэ маркэ мэмнан ш коллаш тэ тунэмдэ чарньшаш лийэдэн. 
Чыла йоча туныктымашым илышыш пуртымо дэн тидэ кӱчыкат 
пытаралтэш.

Кузэрак вара мэмнан чыла йоча туныктымаш илышыш 
пурталтэш?

Ш кол шамычлан учичылым ситарымэ шотыш то паша сай 
кайа— манаш лиӓэш. Кӱчык жапан курс коч, адак пэдтэкникум 
дэн 9 ий туныктымо школла гыч срок дэч ончыч туныктэн лук- 
тэдымэ дэн учичыл ситыдымашым пытарымэ. Пӧрт, руш ла кнага, 
тунэмшаш ӱзгар чыла школ шамычлан ситышын уло. Марий 
кнага гына ок ситэ, тидыжэ ик могырын, вийан полиграф нэҥыз 
укэ дэн лийын шога. Вэс могырын тидэ паш аш кэ альэ маркэ 
кӱлэш нарэ ончалмэ огыл ыльэ. М арла кнага, тунэмшаш ӱзгар 
путыракш э кугурак школ шамычын ок ситэ. Адак, школыш 
кош тмо дэч ончыч изи йоча-шамычлан лудш аш  кнага, школ дэч 
моло вэрэ лудш аш  кнага пэш шагал. Тидэ ш отышто паша тэний 
гына вэр гычшэ тарванэн. Марий кундэмысэ нздатэльствэ йоча 
кнагам лэчэтлэн луктэдаш  пижын.

1930 ийын дэкабрьлан кундэмыштына школыш коштшаш 
чыла йоча кокла гыч 96,1 прот. школыш шупшылмо ыльэ. Чыла 
йоча ш от гыч чэрлэ йоча шамычым—2 прот. кудалташ гын, шко- 
лыш кош тды мы ж о 1,9 прот. кодэш. Ш колыш коштшаш дэч ку- 
гурак ийгэчан йоча-шамычым ш колыш шупшмаш томамрак кайа.

Тӱҥалтыш  ш коллаш тэ туныктымо ш оты ш то Марий Автоном 
Кундэмын 10-шо ийадалыклан ончыко каймына шуко уло. Мэм- 
нан эн кугун ончыко каймына—чыла йочам туныкташ тӱҥалмаш.

Тидэ ш от лишыл ийлаштэ кундэмын культур тӱсыжым йӧр- 
шэш вашталта.

„17 ийаш маркэ чыла пӧрйэҥ йочагэ, ӱдыргэ обший обра- 
зованьэ дэн политэхнизм (производствын кугурак чыла ужаш ы жэ 
иэргэн тэорийштат, паша дэнат туныктымаш) ш отышто окса 
дэч посна туныкташ тӱҥ алаш “ (ВКП(б) програм гыч) тидэ ий- 
§  штэ штыш аш  тӱҥ паша.
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2. Кугу йэҥ туныктымо паша.

Рэвольутснй дэч ончыч школ нэш шагал ыльэ— манын шантэ 
мэ ончыктышна. Садэ гыч шэмэр шамыч ш укыж о йӧршэш ту- 
нэмдэ кодыныт. Марий ш эмэрлан тунэмаш йӧн адакат  утларак 
укэ ыльэ.

Рэрвольутсий дэч вара кок ий жапы ш так йатыр ончыко кай- 
маш лийын ыльэ гынат, 1920 ипсэ пэрэпись годым чыла калык 
нют гыч лудын-возэн мош тышо тынар 0;о ьгльэ: марий— 18®/о, руш 
— 37,8“/о, суас— 2 4 0 /0.

Кугу йэрг туныктымо паша рэвольутсийын пэрвой нйла гы- 
чак ончыч штышаш паша шотыш лэктын. Тидэ паша ий гыч 
ийшкэ шталт толын гынат, кӱлэшыжэ кызытат нытэн огыл. Рэ- 
конструксий жапыщ»гэ ликбэз паша уларак бойэвой, кызытак 
штышаш паша шотыш гына лэктэш. Сотсиализм штымэ п аш а-  
тунэмшэ кадрым шуко йодэш. Тунэмдымаш— сотсиализм штымэ 
нашам чараклэн шога.

Чын, лудын-возэн М0 Н1ТЫШ0  йэҥ (протсэнт) йатыр шукэмын, 
тугэ гынат, пытартыш жап маркэ тидэ протсэнтым куту— манаш 
огэпг лий. I

1926 ийсэ иэрэпись годьпм 12-50 ийаш колаш тэ лудын-возэн 
моштышо кундэм мучко— 36,8%, шагал тунэмшэ— 20,3% ыльэ. 
1929 ийштэ 42,9% мартэ кушкын.

1917 дэн 1928 ий коклаш тэ ликпункт коч 11827 йэҥым гына 
туныктэн лукмо. Утларак ончыко каймаш 1929-30 ийштэ гына 
лийын: ликпунктыш 33 тӱжэм йэҥым шупшылмо, 19368 йэҥым 
туныктэн лукмо.

1929-30 ий маркэ ликбэз паша туныктымо пашам ончышо 
орган корно дэн гына шталтын. Пашашкэ шэмэр шупшылатып 
огыл ыльэ. Сапдэнак ончыко каймаш кугунак лийыи огыл.

Й ӧрш эш  тукэмдымэ дэн шагал тунэмшэ шамычым тунык- 
тымаш 1930-31 ийсэ план культпокод  шотым илышыш утларак 
пуртэн колтышаш корно дэн шталтын. Тунэмдымашым план по- 
чэш йӧршэш пытарышаш, шагал тунэмшэ шамычымат шукыш- 
тым туныктэн шуктышаш. Чы лаж э 120 тӱжэм йэҥым туныктэн 
шукташ кӱлэш. План кугу, тугэ гынат шукташ лийэш. План 
ш укташ  ик шот гына лийман: ликбэз пашам, калык туныктымо 
паша.м ончышо органьш пашажлан гына огыл, чумыр обшэствэ-
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ностьын пашажлан шотлыман. Чыла обшэствэный организатсий 
шамыч ликбэз вэк савырнышт, сотсорэвнований дэн культпокод 
шот дэи талын полшэн шогышт.

1930 ийын дэкабрын 20-шылан йӧршэш тунэмдымэ дэн ша- 
гал тунэмшэ 42741 йэҥ (план почэш 37 прот. гына) ликпуктыш 
шупшылалтын. Майын 15-лан— 54,2%.

Ликбэз пашаштэ тидэ прорывым пытараш уло обшэствэн- 
ностьлан, эн ондак шкэ ӱ.мбакышт обӓзатэльствым налшэ орга- 
низатсий шамычлан талын пижаш кӱлэш. Марий кундэмын 10-шо 
ийдалык пайрэм кэчын культур рэвольутсий знамьам адакат 
кӱш кырак нӧлталына, кугу йэҥ туныктыш аш планым тӱрыс 
100 прот. ш уктыш аш  вэрч пижына.

3. Кадр йамдылмаш дэн кугырак 
школлаштэ туныктымаш. '

•Рэконструксий жапыштэ кадр йамдылымашын кӱлэшыжэ 
утларак кугу. „В и ч и й а ш п л а и ы м ш у к т ы ш а ш в э р ч к а д- 
р ы м т а л ы н й а м д ы л а ш к ӱ л э ш “ (ВКГ1(б) 16-шо погыныма- 
шын пунчалжэ гыч). Рэвольутсий дэч ончыч марий кокла гыч 
кадр йӧршэш укэ ы льэ—манаш лийэш. Садэ гыч мэмнан купдэ- 
мыштэ кадр ситыдымаш утларак кугу.

Кадр йамдылымэ кугурак школна 1930— 31 ийштэ тыиар 
шотлалтэш; 7 ийаш ш кол—8, Ш КМ —33, И-шо ступэнь школ дэн 
9 ийаш школ— 5, тэкникум— 16, пропш кол-мастэрской—9, сов- 
партш кол— (1-шэ дэ И-шо ступ.)— 1, рабф ак— 1, Ф ЗУ —5, стройуч 
ш кол— 1.

Ш кол шукэммэ гына ок ситэ, нинэ нгколлаштэ утларакш э 
марий шэмэрым туныкташ кӱлэш. Тидэ корным калык туныкты- 
мо пашам ончышо орган шамыч кучэн шогэныт манаш лийэш. 
Тидэ ш отышто М арий кундэмып 10-шо ийдалык пайрэмлан он- 
чыко каймына уло.

1929— 30 ийштэ 7 ий тунэммэ ш коллаш тэ марий 49,1%, 
Ш КМ -штэ— 53,3%, П-шо ступэнь дэн 9 ий тунэммэ ш коллаш тэ— 
28,4%, тэкникумыш то— 55,3% ыльэ.

Кызыт калык озанлык кадырым путырак шуко йодэш. Ш кол 
шамычым йатыр шукэ.мдымэ гынат, кадырькм йодмо нарэ сита- 
раш огэш лий. Садлан постойанный ш коллаш тэ туныктымо дэч 
посна кадр кӱчык жапан курс кочат йамдылалтэш, ^



95

Т\>рлӧ пашалан кадр йамдылымэ кӱчык жапан к}фсым 1930- 
31 ийыштэ мэмнан кундэмыштат шуко почмо. Тндэ курсла коч 
ийдалык ж апы ш тэ 9-10 тӱжэм чоло йэҥым туныктэи лукшаш.

Ик-кок шомак туныктыш о кадр нэргэн. 1-шэ ступэнь школ 
дэн новышэный школ шамычлан туныктышым утларакш э пэдтэк- 
нику.м коч йамдылалдэш. Тугэ гынат, иэдтэкникум шамыч .мы- 
ланиа туныктышым ситышыи йамдылэн кэртын огытыл. Сандэн 
1-шэ ступэнь ш коллаш тэ вэлэ огыл, новышэиый ш коллаш тат 
туныктышылан кокла школ пытардымат йатыр шогат. 1930-31 
ийштэ пэдтэкникумым 3 гыч 6 маркэ шуктымо. Тугэ гынат угыч 
почылтшо тэкникум шамыч щколлан кадрым 3 ий гыч гына 
нуэн кэртыт.

Туныктышо шамыч утларакш ым повышэный школлан огыт 
ситэ. Ш кол шамычым шукэмдымэ дэн тэний кадр огэш ситэ. 
ВУЗ-ла гыч толмььм лишыл я^апыштэ пэш вучаш огэш -вэрэшт. 
Толшаш ийлаштэ повышэный ш коллаш тэ туныкташ 1-шэ ступэнь 
школыео туныктыш о кокла гыч кокла школ пытарыш э шамычым 
выдвижэньэ шот дэн ш огалташ  вэрэштэш. Агропэдппститут(лм 
ночмо дэн тпдэ „ан'ысыр“ вэрымат толшаш 2— 3 ий ж апы ш тэ  
сэҥэн кэртына.

Школыш коштшаш дэч изирак 
йоча шамычым туныктымаш.

Ш колыш кош тшаш дэч изирак йоча шамычым туныктымаш 
.мэмнан кундэмыштэ утларак почэш кодын кайа. Тунамак рэкон- 
струксий жап— тндэ пашамат озанлык наша тэмп дэн тӧрлаш  
мылэчна йодэш.

Мэмнан кундэмыштэ, моло вэрла дэн таҥастармаш тэ тидэ 
паша адакат писын шога. Мариныи школыш кош тш аш  д^ч изи- 
рак йоча илыш кызытат пэш начар. Ш уко марий йоча шамыч 
лавран, шыгыр пӧртыштӧ, нырэзэ дэн, пача дэн пырльа илат, 
кочкыш ыш тат томам. Ачашт— аваш т шкэт вуйа озанлык дэн илэн 
тунэмшэ улыт, йумылан, мужаҥлан, вошт ужшылан ӱшанат. Сад- 
лан икш ывыш тланат тидэ „кочкышымак" пукшат. ,

Кызыт йалыштэ колхоз писын шарла, садэ гычат тыгыдэ 
йоча туныктымо паша талын ончылтыдэ огэш лий. Йоча шамыч- 
лан пырльа ончымо вэрым почэдэн аваштым суртысо кэпшыл 
гыч мучыштараш кӱлэш.
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Тыгыдэ йоча туныктымо ш отыш то пытартыш ий маркэ мэ 
пэш эркып опчыко кайэн улына. 1924-25 ийштэ йоча сад— 4 
гына ыльэ, туш ко 186 йоча коштып. П ы тарты ш — 1929-30 ийштэ 
гына кугу вашталтыш лийып. Йоча сад 16-ыш шуып.

Тидып дэч поспа кэҥэж жапыш тэ 73 йоча плошчадкэ ыльэ. 
Йоча садыштэ 930 йоча—(чыла изи йоча шот гыч 1,8%), плош- 
чадкыштэ 2110 йоча (3,9%) ыльэ.

Тидэ опчыко кай.маш ситышын огыл, опчыко пашам чот 
вийаҥдаш вэрэштэш.

1930—31 ийштэ 48 сад дэн 252 плршчадкым почаш, тушко 
чыла тыгыдэ йоча кокла гыч 19%-шым ш упш ылаш плап штал- 
тып. Тидэ планы.м шуктыш аш пэрч культпокод  шот дэп обшэ- 
ствэпостьым, колхоз шамычым ш уншылаш кӱлэш.

Тыгыдэ йоча тупыктымо пашам вийаҥдышашым кадр си- 
тыдымаш чаракла. 1930-31 ийгыч Ш эрнур дэн ЧЕ>1Кма пэдт.экпп- 
кум пэлэп тыгыдэ йоча тупыктыш о шамычым йамдылымэ отдэ- 
лэпийым почмо. Толшаш 2—3 ийлаштэ кадрым ш колласэ тунык- 
тыш о кокла гыч налаш кӱчык жапан курс коч йамдылэп шогаш 
вэрэштэш.

5. Политпросвэт паша.

Кугыжап правитэльствэ шэмэр шамычым „вэрпоподаный 
граж дапы ш “ савыраш  вэрч тыршэн. Тидлан лийып шӱдӧ дэп 
чэркым, мэчэтым молым почэдэп. Поп, мулла, карт  шамыч шкэ 
„куты ш т“ коклаш тэ пашам вийап штэныт. Нупо кугыжап пра- 
витэльствын шпиоп ш отыш то ыльыч. Вэра дэп шэмэр калы- 
кып ушыжым буржуазий аҥыртэн илэп.

Ш эмэр калыкып клас ш отыш то умылымашыжым, моштымы- 
жым нӧлтал колташ мапын 1907 ийсэ рэвольутсий дэч вара 
политпросвэт пашам кумдан шарэн колташ  пижмэ.

Тидэ шотыш то В. И. Лэпип тыгэрак каласэп ыльэ:
„Тош то сэмын илаш ок лий, капиталист эксплоатат- 

сий вожым кэч кунар кэлгыш колтэн гыпат, тудым сэЕгаш 
кӱлэш .—Тидым крэсапьык Дэп пропсойуз члэн шамычлан 
умлэн п алы кташ  кӱлэш. Россий— мэмпап кидыштэ, мэ- 
пашачэ дэнэ крэсаньык шамыч шкэ пашана дэн, шкэ пэҥ- 
гыдэ дис тсиплина дэн, лач мэ гына тош то экономик шо-
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тым пужэн штэн, озанлык паша планым илышыш пуртэн 
кэртына. Тидым чылалан умылэн налыкташ кӱ л эш “ (ХУ1-шэ 
том, 414 стр.)
Рэвольутсийын пэрвой ийла гычак калыкын культур  ш от 

талын кӱзаш тӱҥалын. Ш эмэр крэсаньык коклаш тэ тунэмаш 
тырш ымаш , саман вашталтмашым умылэн налаш ты рш ы маш  
шарлэн кайэн.

П олитпросвэт  учрэждэньэ шамыч (библиотэк, калык пӧрт, 
клуб, моло) ӱлычын чот ты рш ы м э почэш йал йэда гайак почыл- 
тэдэныт. Сандэн Марий кундэм почылтмо ж апланат политпрос- 
вэт учрэждэний шуко ыльэ, кызытсэ дэчат утларак  шотлалтын. 
Тугэ гынат, нинэ вашкымэ йӧрэ, кӱлэш арвэр, литэратур дэч 
посна почмо учрэждэний шамыч ш укы ш т кагаз ӱмбалан гына 
кодыныт, паш аш т вийнэн кэртын огыл. Адак сай йамдылымэ 
наш ачат укэ  ыльэ.

1922—23 ий гыч политпросвэт учрэждэньым шукэмдымэ„ 
тунамак нунын пашаштым сайэмдымэ вэрч талын крэдалаш  пиж- 
мэ. Марий кундэмын 10 ий ж апы ш тэ культур пронтышто ончы ко 
каймаш йатыр лийын.

Тидэ ты жэчат раш койэш: ожно йалыштэ газэт-журналым 
пэш шагал вэрэш тат ыльэ, ындэ сурт йэда шуаш тӱҥалын. 1930 
ийштэ кундэм мучко тӱрлӧ газэт— журнал чылажэ 41221 экзэмп. 
шарлэн, кажнэ 13 йэҥлан 1 экз. гыч шуын. Тидэ пэш кугун 
ончыко каймаш.

Ш тымэ чыла пашанам икты ш лымэк тыгэ каласаш  возэш: 
культур пронтыпЕТО ончыко каймаш пэш шуко лнйын гынат, тидэ 
паша,м адакат вийаҥдаш, кэлгэмдаш, сотсиализм штымэ тэмп 
дэн тӧр виктарэн колташ  кӱлэш.

Посна ийлан налаш гын, политпросвэт  учрэждэньэ ты нар 
ыльэ:

Ий Библиотэк Лудмо пӧрт Клуб Калыкпӧрт Йошкар
пусак

1922—23 35 12 2 17 —

1927—28 13 65 4 2 палэ огыл

1930-81 13 150 палэ ргыл — 1000



■98

Тидэ таб ли тсэтӱры сак  огыл гынат, политпросвэт паша шталт 
толмым кузэ уж аш  лийэш. Политпросвэт  пашам калык тунык- 
тымо пашам ончышо пӧлка дэч посна моло организатсий шамы- 
чат: пропсойуз, потрэбкопэратсий, промкопэратсий мойн штат. 
Чум ырмо паша кумдан шталтэш; план дэн ик тӱҥ шонымашыш 
шуаш тӧчымаш гына укэ. Ваш-ваш кэлш ы дэ штымаш пашам 
пайлэн мош тыдымаш лийэда. Тидэ кӱчыкым пытарыш аш вэрч 
ончы кы ж о сай шоналташ кӱлэш.

П олитпросвэт  пашачэ огэш  ситэ. Кызыт улш ыш тынат ту- 
нэммышт шагал, садлан пашамат сайын виктарэн огыт кэрт.
1929— 30 ийштэ гына Й ош кар-О ласэ  пэдтэкникум пэлэн полит- 
п росвэт  отдэлэнийым почмо.

Толш аш  ийштэ ийтаж могай пэдтэхнику.м пэлэн адак ик 
отдэлэнийым почшаш. П олитпросвэт  пашачэ, утларакш э лудмо 
пӧрт вуйлатыш э шамычын шинчымыштым нӧлталаш манын кӱ- 
чык жапан курсым почэдэн, туныкталтын.

П олитпросвэт  учрэждэнийла коклаш тэ лудм о пӧрт рӱдӧ 
вэры ш тэ  шога. Л удмо пӧрт шамыч пашам шкэ кӧргыштыш!' 
гына штат, партийын, совэт властьын штымэ тӱрлӧ паша йыр 
шэмэрым^ чумыраш  шагал полшат.

Тулык икшывылан полшымаш.
М арий кундэмыш тэ тулык икш ывэ утларакш ы м 1921-шу- 

ж ы мо ийш тэ,ш укэмы н. Тунам пэш шуко йоча-шамыч ача-ава дэч 
посна кодыныт, нунылан ваш кэ полышым пуаш вэрэштын.

П ы тарты ш  ж апы ш тэ тулы к икш ывэ шагалэмаш тӱҥалын. 
Ты дэ тарзэ , йорло крэсаньык шамычын озанлык ш оты ш т нӧл- 
талалтмым ончыкта.

Кызытсэ жаплан кундэмыштына йоча пӧрт— 6, йоча коло- 
в и й — 2 уло. 1930—31 ийыштэ Чыкма олаш  сокыр дэн соҥгра йоча 
о н чаш  лӱмын посна учрэждэнийым почмо.

Т улы к икшывэ шамычлан тыгэ полшы.мо дэч иосна опэкэ 
пашат шталтэш.

Калык туныктымо пашалан 
кучылтмо окса.

Рэвольутсий  дэч ончыч калык туныктымо пашалан кажнэ 
йэҥ вуйэш  42 ырш. кучылдалтын; тунамак чэркэ, монастыр ку- 

ч а ш  оксам шӱдӧ тӱжэ.м тэҥгэ дэн колдалтын.
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С овэт власть лиймэ почэшак, шэмэр калыкын культур 
шотш ьш  нӧлталын, сотсиализм штымэ паш аш кэ ш упшылаш пи- 
жын. Культур пашалан йатыр окса кӱлэш лийын. Садлан бӱд- 
ж э т  пэҥгыдэммэ сэмын калык туныктымо пашалан колтымо ок- 
с а  эрэ йэш аралт толын.

Кундэм почмэк пэрвой нйлаштэ вэрысэ бӱдж эты ш тэ окса 
шагал ыльэ, садлан калык туныктымо учрэждэннй шамычлан 
паша ш.таш пэш нэлэ ыльэ.

Чумыр озанлык паша внйнымэ сэмын, 1923—24 ийла гыч 
о кса  ш оты ш тат паша внйнаш туҥалын. М арий кундэмын 10-шо 
нйдалык пайрэмлан мэмнан окса нэҥызна йатыр пэҥгыдэмын. 
Тэвэ  вэрысэ бӱджэтын могай улмыжым ончыктымо таблнтсэ;

Ий Калык шот
Калык туныктымо пашалан 
вэрысэ бӱджэт гыч мыньар 

окса колдалтын.
Кажнэ йэҥ  вуйэш 

логалэш .

1923—24 461660 344155 74 ыр.

1924—25 742269 719985 1 т. 52 ,

1925- 26 477196 1162в21 2 „ 44 „

1926—27 490331 1730628 3 „ 53 „

1927—28 791152 1722743 3 „ 92 „

1928—29 498837 2659723 5 „ 38 „

1929-30 509648 3674483 7 „ 39 „

1930—31 1 510630 5957800 11 .  66 „

Тидын дэч посна ш уко учрэжэдннй шамычлан окса  рэс- 
публик бӱдж эт гыч колдалтын. Тэннй—1931 ийш тэ йужо тэкни- 
кумын вэдомство шамычлан пуымо, садлан нунылан окса калык 
туныктымо пӧлка гыч огэш колдалт. К алы кат илышыжэ сайэммэ 
сэмын культур пашаштэ утларак  полшаш тӱҥалын. Газэт налшэ 
шукэмыаш, калык, обшэствэнный органнзатснй внй дэн тӱрлӧ  
учрэждэнийым почэдымаш— культур учрэждэний шамычлан кугу 
полышым шта.

О нчы кы жат культур пашаштэ шэмэрлан талын п о лш эн ш о - 
гы к таш —калык туныктыш о органын вэлэ огыл, чумыр обш эст- 
вэностьын пашажэ.
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Марий автоном кундэмын лу  ий жапы ш тэ ончыко каймыжэ. 
тугай. Паша пэш шуко ыштымэ. Кундэм мучко калык тунык- 
тымо 1090 тӱрлӧ учрэждэний уло, 469 йэҥлан. ик учрэждэний 
логалэш . Рэвольутсий  дэч ончыч 898 йэҥлан гына ик учрэждэ- 
ний логалын. О жнысо братский школла олмэш тэкникум, раб- 
фак, 9-ий тунэмман школ, ШКМ, моло школ шамыч шталтыныт.

Ш ӱдӧ ий дэн пызырналт илышэ марий шэмэр шамыч шкэ 
культур шотыштым Ю ий ,жапыштэ пэш шуко нӧлталыныт. Ю-шо 
ийдалыкыштэ чыла йоча туныктымашым илышыш пурташ тӱҥа- 
лын улына.

Тидэ ончыко каймынам пэҥгыдэмдэн, ончыкыжо тэмпым 
луш тарыман огыл. Комунизмлан туныктымо вэрч, шэмэрын куль- 
тур  шотыштым адакат  нӧлтышаш вэрч талын крэдал шогыман.,

Клас дэн клас кокласэ крэдалмаш талышнымэ ж апы ш тэ 
культур  пронты ш то чот шэкланэн шогаш кӱлэш. Клас тушман 
огэш малэ, тудо  шэмэрым шкэ вэкыж э савыраш , мэмнан ончыко 
каймынам чараклаш тырша.

Комунист партий вуйлатымэ почэш чыла йӧсылыкум сэҥэн, 
клас тушманын чаракшым кӱрыштын культур рэвольутсийым. 
илышыш  тӱрыс пуртэна!



МАРИИ ПЭЧАТЬ.
М арий пэчэтлымэ литэратуры н историйж э шӱдӧ ийаш.
Руш  кугыжан властьын политикшэ тыгыдэ калыкым пызы- 

;рэн ашнымаштэ улмаш. П ы зы рымаш  тӱрлӧ лийын: пычал тар- 
ман дэнат лӱдыктэн ашнэныт, кӱлдымаш литэратур  дэнат  шэмэр 
вуйым аҥыртарэныт. Н атсиональный районлам руш кугыжаныш  
пэлэн йӧршын ушымо жапыштэ, крэстос вэрам вийан шары- 
мэ годым, шэмэр вуйым идэологий ш оты ш то аҥыртары- 
дэат  ок лий улмаш. Садлан 1821 ий гыч тӱҥалын рэлигий нэр- 
гэн, рэлигий кӱш тымӧ почэш илымэ нэргэн тӱрлӧ кнага лэкташ  
тӱҥалын. Ш эмэр марийын вуйжым тунам тыгай литэратур  дэн 
аҥыртарэныт: йэвангэл, свӓтой-шамычын илышышт [нэргэн во- 
зымо, тӱрлӧ ӧрмаш паша (чудо) нэргэн ойлымаш дэн.

1905 ийсэрэвольутсо  марий литэратурым изиш ылыжташ пол- 
ша: тӱҥалтыш  ш колы ш то тунэммэ кнага, тазалы к аралымэ нэргэн 
тӱрлӧ  брошӱр, тош то йэҥ мут, тушто, мур иктыш погымо лэк- 
таш  тӱҥалэш. Тугай жап куж ун шогэн огыл: рэаксэ ылыжмэ 
дэнэ  натсиональнэ литэратур лэкмаш  йӧршын чарна.

1909 ийгыч тӱҥалын 1917 ий маркэ марла кнага лэк.маш 
йӧршын лийын огыл,— манаш лийэш. Рэлигий почэш илаш ту- 
ныктымо кнага-шамыч адак калэндар вэлэ лэктэдэныт. Нуныжым 
ш отыш  огына пыштэ.

Импэриалист сар годым Вӓтка олаш тэ марла газэт „Война 
у в э р “ манмэ лэкташ  тӱҥалэш.

Пэвральы сэ рэвольутсо  марий литэратурым угыч ылыжта: 
посна брошӱр-шамыч лэкташ  тӱҥалыт, адак „Ӱ ж ара“ лӱман га- 
зэт, „К уралш э“ лӱман ж урнал  лэкташ  тӱҥалэш. Кнага лукмо па- 
ша тунам эсэр вэлнэ шогышо интэлигэнсэ кидыш тэ ыльэ. Сад- 
лан шэмэрлан кэлш ыш э литэратур  лукмаш кӱлэш корно дэн 
вийнэн кэртын огыл.

О ктьӓбрь  рэвольутсо  чыла натсиын шэмэр калыкыш тлан 
тӱрлӧ  паш аш тэ ӱньарыштым, моштымыштым, вийштым чараш 
лукты н ончыкташ эрыкым пуэн. Ш эмэр-шамычлан у илыш ыш- 
таш  полш аш  натсиональнэ порман, пролэтариат сэмын шоныман, 
марий литэратур  лэкташ  тӱҥалэш. 1918 ий дэн 1921 нй коклаш тэ
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ик канаштэ вич вэрэ марла газэт лэктэш. Т ӱлӧ кӱлэш нэргэн в о -  
зы мо кнага ала мыньар лу дэн шотлымо лэктэш , ВКП(б) про- 
граммэ пэчэтлалтэш, „Й ош кар кэчэ“ лӱман газэт лэкташ  тӱҥа- 
лэш. Граждан сар талышнымэ жапы ш тэ йош кар армэйтс-шамыч- 
лан „Й ош кар С ал так“ лӱман посна газэт лэктэш.

М арий Автоном кундэм почмо дэнэ марий литэратурлан 
вийнаш, ш арлаш  адак утларак йӧн лэктэш . М эр организатсэ-ша- 
мыч почылтыт, ш алаш тэ улшо культур вий-шамыч чумыргат.

1923 ийыш тэ М оскош то  Ц энтриздат  пэлэн марий сэкций 
почылтэш , 1925 ийыштэ Й ош кар-О лаш тэ М арий Кундэм Изда- 
тэльствэ  почылтэш. Тылэч вара марий литэратуры н кӱш мы жо 
утларак  вийна. 1821 ий дэн 1917 ий коклаш тэ чылажэ 112 тӱрлӧ 
кнага вэлэ лукмо. 1918 ий гыч тӱҥалын 1920 ий маркэ 150 тӱр- 
лӧ  кнага, 1930 ийыштэ 210 тӱрлӧ кнага лукмо.

К урык марий район организоваймэкэ Чы кма олаш тэ К урык 
марий издатэльствэ  почмо. 1931 ийсэ план почэш талукышто- 
чыла издатэльствэ-ш амыч 1500 пэчатный листа шэмэр калыклан 
л удш аш  литэратуры м лукш аш лы к улыт.

М арий литэратуры ш то кызыт чыла тӱрлӧ строитэльствэ  
нэргэн возалтэш . Тэний гыч тӱҥалын М ӓроби здат  йоча-шамыч- 
лан кэлш ыш э литэратуры м луктэш. В. И. Лэнинын тӱҥ п р о и з -  
вэдэний-шамычым марий йылмыш кусарэн пэчэтлаш тӱҥа- 
лалтэш.

Л итэратур  пашалан кӱлэш лык кадр йамдылалтыт: ж урна- 
лист, руш ла возымагыч марлаш кусары ш э писатэл-шамыч. Ма- 
рий кундэмлан 10 ий тэммылан марий писачыл-шамыч МАПП-ыш 
ушнэныт. Т уш то  100 писачыл утла шотлалтыт.

Э рты ш э 10 ийштэ М арий кундэмыштэ кашын (пэриоди- 
чэски) лэкты н шогышо литэратурат  пэш чот кушкын. К ызы тсэ 
жаплан 2 кундэм газэт, 1 рӱдӧ газэт, 5 район газэт  марла во- 
зымо лэктыт. Нунын иккана лӱкмо тираж ы ш т 35 тӱжэм экзэм- 
пльары ш  шуэш. Тулэч посна 3  журнал лэктэш.

Л итэратуры н эртак  куш мы ж о гына ок ситэ. Литэратур> 
куш мо дэн пырльа рабсалькор армиймат куштыман, районсо- 
пэчэт, пырды ж газэт лукмашым шарыман. К ызы т клас тушман 
мланна сотсиализм илыш ыштымаш тэ уло кэртмы ж э сэмын ч а -  
ракым шындылэш. Кызыт колкоз  ыштымаш  кумдыкэш шзрла,. 
калык озанлык индустрийаҥдымаш вийан тэмп дэн ышталтэш. Т ы -
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гай ж апы ш тэ  литэратур  пэш кӱлэш. Л итэратурлан полш ыш ат 
ударник-шамыч, колкозник-ш амыч ш ӱдӧ дэн, тӱжэм дэн кӱлыТ. 
Рабсэлькоры м ш укэмды маш — газэт-шамычын эн ончылнысо па- 
ш аш т лийман.

Рабсэлькор  ка д р ’ шукэммэ пашан ончык каймыжэ тыжэч 
койэш: „Марий К ом унист“ (ожно „Й ош кар К эчэ“) газэтыш во- 
зэн ш огы ш о рабсэлькор 1924 ийш ытэ 28 йыҥ ыльэ, 1931 ийыштэ 
442 рабсэлькор  лийын. Р абсэлькор  паша у пормо дэн колтал- 
тэш, пырды ж газэт шукэ.мэш, сайэмэш. Тидэ чылаж ат литэра- 
тур пашаштэ ончык каймым ончыкта.

Марий литэратур  тӱҥ ш оты ш то партийын гэнэральнэ ко р -  
ныжым илышыш пурташ чот полшэн. Партий дэн правичэл- 
ствын кугурак  пунчалыштым газэт-шамыч шэмэр калыклан ыҥ- 
ландарэн шогэныт, промфинплан ш уктымо вэрч, колэктивлы мэ 
план, ӱдымӧ кампаньэ шуктымо вэрч, моло вэрчынат крэдалын 
шогэныт. Партий сйэздын, конфэрэнсын пунчалыштым шуктымаш  
кузэ каймэ нэргэн парторганизатсы.м кӱлэшын увэртарэн  шогэ- 
ныт. П урла уклон ваш тарэш  „шола за ги ^ “ ваш тарэш , нунын дэн 
кэлш аш  ты рш ы ш э ваштарэш , вийан крэдалыныт. Н атсиональнэ 
политикым пужгалш э эн кугу лӱды кты ш — вэликодэрж авны й ш о- 
винизм ваштарэш, адак вэрысэ натсионализм ваш тарэш  чот крэ- 
далы н шогэныт.

Марйй литэратуры н кӱчы кш ат йатыр уло, тудо  тӱрлӧ  про- 
рыв нэргэн кӱлэш сэмын ш иштарэн шогэн огыл. Рабсэлькор-ш а- 
мычым паш аш кэ кӱлэш сэмын ушэн моштыдымо дэн тугай кӱ- 
чык лийын, адак рабсэлькор армийым сотсиализм ыштымэ па- 
ш аш кэ шупшмаш шагал лийын.

М арий кундэмлан 10 ий тэммэ кэчын кундэмысэ шэмэр- 
шамыч озанлык дэн культур строитэльствы ш тэ мом ыштымыш- 
тым, мыньарэ ончык каймыштым ончэн, шымлэн налыт. М арий 
литэратурланат шкэ ыштымэ пашажым шымлэн, тэргэн налаш 
кӱлэш: паш аш ты жэ могай ситыдымаш лийын, сотсиализм строй- 
.машкэ, партийын гэнэральнэ корныжым ш уктымаш кэ шэмэр- 
ша.мычым кӱлэш сэмын мобилизоваймаш  лийын, альэ укэ. М а- 
рий литэратурын задачыжэ: шэмэр-шамычым сотсиализм строй- 
машкэ организовайаш, ВКП(б)-ын гэнэральнэ корны ж о вэрч крэ- 
далмаш тэ партийын эн писэ тарм анж э лийаш, пролэтар  само- 
критикым щ арыш аш  вэрч крэдалаш.



Шэмэрын тазалыкшэ вэрч крэдалмаш.
Пызырналт илымын кодш о палыжэ.

Ш эмэр марий тош то кугыжаныш  годым кок пачаш пызыр- 
налт илэн. Ик могырым руш помэш ык, купэч, чиновник, поп шамыч 
пызырэн улыт. Вэс могырым марий кулак, карт, мужаҥчэ аҥыр- 
тарэн  илэныт. Сандэнэ озанлыкшат, илыш йӱлаж ат пэш томам • 
улмаш. И орло илышыштэ илымэ дэнэ тазалы кш ат начар лийын.

О ж но рэвольутсий  дэч иктаж  40 ий ончыч буржуазный 
профэсыр марий калыкын тазалыкшым ончэн-шымлэн налын. Он- 
чэн шымлэн налмыжым марий калыкын утларак  илымаш вэрыш- 
тэ, кызытсэ М орко  дэнэ Звэнигов кантонлаш тэ штэн. Ш кэ он- 
чэн-шымлэн налмыжэ почэш: шэмэр марийын озанлык, илыш-йӱ- 
лаш ты ж э тӱҥ гычак ваш талтыш  ок лий гын, 50— 100 ий кок- 
лаш тэ  йӧрш ӧш  тӱлыжгэн, колэн пыташ ыжэ вэрэштэш, манын 
пунчалым луктын.

Профэсы ры н каласымэ ойжо пэш чын. Т ош то  кугыжаныш 
марий калыкым чӧрш ӧш  йомдараш  шонэн. Ш эмэр марий калы- 
тсым колоний политик ш от дэнэ пызырэн ашнэн. Сандэнэ шэмэр 
марийым йӧрш ӧш  тӱлыштарэн. Марий калы к чынак пыташ тӱ- 
тгалын. Изи капан, пуш кы до оҥан, начар тазалыкан кушкын. 
Иорлылык, пычкэмыш илышгыч лэкш э тӱрлӧ чэр: чахотко, зоб, 
трахом пэш чот шарлэн шогэн улыт. Т ӱрлӧ осал нэргэ чэр шэ- 
мэр марийым шуко пытарэныт. Аза шамыч пэш талын колэн 
улыт. Тэвэ могай улмаш тош то кугыжаныш годсо илыш.

Рэвольутсий дэч ончыч шкэт профэсыр, докты р шамычын 
марий калыкын тазалыкшым ончлэн-шымлэн налмат тидэ шоты- 
мак раш  ончыктат. 1909 ийштэ салтакы ш  налмэ годым марий 
дэнэ руш  шамычын тазалыкыштым шымлэн налмэ. Тудо шымлэн 
налмэ дэнэ руш  дэнэ марийын тазалы кы ш т йӧршӧш ойыртэмалт 
шога. М арий шамыч руш дэчын изи капкан, какши, пушкыдо 
оҥан, вичкиж, лапка, куш тылго лийын улыт. Ш ӱдӧ йэҥым налын 
таҥ аш тарм аш тэ марий дэнэ руш тыгэ лэктыныт;

Изи капан кӱ^щыТан 
М арий ' ^ 3 8  31 31
Руш   ̂ 29 28' 49

М арий коклаш тэ куш тылго капан 57,8 прот., руш 25 прот. 
дэчат мӧҥгӧ лэктыныт. Кӱкш капан, пэҥгыдэ шылан рущ кокла 
гыч 19 прот., марий кокла гыч 4 прот утларак  вэлэ лийьш. Оҥ
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кӱж гы т ш оты ш тат марий шамыч руш дэч ш уко  шэҥгэлан ко- 
дын лэктыныт.

Кап кӱгышыт, нэлылык тазалыкын ик могырым гына ончыкта. 
М арий калыкын тазалыкшым утларакш ым йорло илыш гыч лэк- 
шэ чэр шамыч чот пытарэн шогэн улыт. Ш эмэр марий коклаш тэ 
йорлылык гыч лэкшэ кугу логар  чэр дэнэ чэрланымы.м кундэм 
.мучко нк шот дэнэ ш отлэт гын, шэмэр марий колкаш тэ 20 прот. 
кугу логар  чэран улыт. Й уж о  йалыштэ, районыш тат 50 прот. 
мартэ кугу логар чэран уло. Звэнигов дэнэ М орко  кантонышто 
йужо йалыш тыж э иктэ котдэат  кугу логар чэран улыт. Куку ло- 
гар чэр утларакш э шэмэр марий коклаш тэ шарлэн шога.

О ж но кугу -логар чэрым йӧршӧш ончэнат, эмлэнат огытыл.
Совэт власть лиймэкэ гына тидэ чэрым ончэн-шымлэн на- 

лаш  тӱҥалмэ. Чэрын кужэч лиймыжым палэн налмэ. Кызыт кугу 
логар  чэр ваш тарэш  вийан крэдалаш  пижмэ. Кугу логар чэр 
ш арлымэ дэч арулыкым кучымо шот дэнэ эмлаш тӱҥалын улыт. 
Кугу логар  чэр эмлаш лӱмын посна больнитсэ шталтшашлык. 
Тыгай кугу осал чэр ваш тарэш  чот крэдалаш  пижмэкэ, кы зы т 
шэмэр марий калыкын тазалы кш э пэҥгыдэмэш. О жны со сэмын 
шэ.мэр марий тӱлыжгэн, колэн пыта манын шонышаш укэ.

Т ош то кугыжаныш  годсо вэс шучко, тушман чэр трахом ат 
шэмэр марий коклаш тэ вожым ч отколтэн . Трахом чэрым шым- 
лэн налмагыч кундэм мучко 35 прот. калык трахо.м чэран. Й уж о  
районлаштэ 80— 90 прот. трахоман улыт. К ызыт альэ трахом чэр 
кунар шарлэн шога, раш шымлэн налмэ огыл. О нчы кы жо эшэ 
сайын ончэн-шымлэн налаш кӱлэш. Трахом шинчан йыҥын паша 
вийжэ мӧҥгӧштэш. Трахом шинчан пашам уш ны ктарэн ок кэрт. 
Трахо.м чэр дэнэ йӧрш ӧш  сокыр лийшэ кундэм мучко 5 тӱжэм 
йэҥ уло. Нуно йӧршӧш пашалан йӧрдымӧ лийыныт. Пашам штэн 
кэртмэ огыл, нуным шкэныштым ончаш йэҥ кӱлэш. Кундэм мучко 
шӱдӧ йыҥыштэ 25-шэ тӱлы жгӧ шинчан улыт. Нунынат паша 
ш тымашышт мӧҥгӧштын. Трахом чэр шэмэр калыклан, рэспуб- 
ликлан тэвэ могай эҥгэкым конда. Трахом чэр ваш тарэш ат  
тош то  кугыжаныш крэдалаш  шонэн огыл.

Шэ.мэр марий йорло илышыштэ начар тазалыкан куш мы жо 
дэнэ чахотко чэрат чот шарлэн. Сипилис, моло чэрат пычкэмыш- 
тэ илымэ дэнэ кумдан вожым колтэн. Сипилис— илыш йӱла чэ- 
рыш савырнэн. П ычкэмыштэ илымэ дэнэ сипилис чот шарлэн.
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Пычкэмыштэ, лавы раш тэ илымэ дэнэ осал нэргэ чэр ша- 
мычат— тнф, шэдра, скарлатин, ырлыган, тулэч молат шэмэр ма- 
рийым ш уко пытарэныт. Ш уко вэрэ, купан, ш опо вӱд ш огы мо 
вэрлаш тэ мальарий чэрат талын шарлэн шогэн.

Шэмэр марий калыкын йорло илышыштэ илымэ дэнэ аза 
ш амы чат пэш ш уко колэн улыт.

Чыла тидым сайын вуйыш пыштэт гын, тош то  кугужаныш 
кид йымалнэ шэмэр марий калыкын йӧршӧш  тӱлыжгэн йомша- 
шыжэ, колэн пыты ш аш ы жэ пэш раш койэш. О ктьабр  рэвольут- 
сий гына шэмэр марий калыкым тидэ эҥгэк илыш гыч утарэн.

Эмлымэ олмэш шэмэрын 
тазалыкшым локтылыныт *

Т ош то  Российсэ номэшык кугыжаныш  шэмэрын тазалык- 
шы.м аралаш шонэн огыл. Тыгыдэ „инородэтс“ манмэ калыкын 
тазалыкшым аралымэ олмэш, пызырэн вэлэ илэн. Садлан шэмэр 
марийлан докты р альэ фэльдш эр дэч полышым вучымо олмэш, 
колаш куш ты лгы рак улмаш. Д окты р, ф эльдш эр олмэш шӱвэды- 
щэ, йузо, аза шташ  полш ыш о кува шэмэр марийын илышыжым 
локтыл илэн улыт. Ситыдымыжлан нунын пэлэн марий карт, 
мужаҥчэ, шинчан ужш о, поп шэмэр марийым йӧршӧш кош ар- 
таш полшэй шогэн улыт.

К ы зы тсэМ арий  кундэм вэрыштэ ож но вуйгэжэ больнитсэ 13, 
докты р эмлымэ вэр 14, ф эльдш эр эмлымэ вэр 17, а з а ш т а ш п о л -  
шымо акуш эр вэр 15 нарэ гына улмаш. 13 больнитсыш тэ чыла- 
жэ 220 койко гына улмаш. Нинэ койко ш амы чш ат пэлыжэ йара 
шинчэн улыт. Больнитсы ш кэ пэш нэлэ чэраным гына пыштат 
улмаш. Адак калы кш ат больнитсыштэ эмлымылан ӱшанэн шогэн 
огыл. Больнитсы ш тэ томам ончат, эмлат улмаш.

Ик чок дэнэ шотлымаш тэ 1700 йэҥлан ик больнитсэ койко 
гына лийын. Адак больнитсыжым утларакш э руш шамыч илы- 
маш вэрлаш тэ штэн улыт. Ш эмэр марийлан больнитсэ койко 
кок пачаш шагал логалын. Эмлымэ вэрыш 1000 йыҥыш тэ 200 
йыҥжэ гына коштын. Ш эмэр марийым налаш гын, 2— 3 гана ша- 
галрак кош тыныт. Кызыт эмлымэ вэрыш коштмым шотлэн нал- 
маштэ нк йэҥжэ талуклан кок гана мийма гыч толэш.

13 больнитсэ манмаштэ, кызытсэ дэнэ таҥ аш тарэт гын, ик 
йӧнан больнитсат  укэ улмаш. Чыла больнитсыжат ик сэмын 
шталтын улыт. Больнитсэ дэнэ пырльак эмлымэ вэр, д о к т ы р ’
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илымэ пачэр лийыныт. Б ольнитсы ш тэ 8— 10 койко гына яийын. 
Больнитсыш тэ ик докты р, йужгунам туды ж ат лийын огыл, ик 
фэльдш эр, акушэркэ, орол, кок сидэлкэ пашам штэн улыт. Фэль- 
д ш эрж э чэрлэ шамычым ончымо дэнэ пырльа озанлык пашамат 
вуйлатэн. Й уж о вэрэ больнитсылан лӱмын штымэ пӧртат  лий- 
ын огыл. М оркы ш то шуко мартэ больнитсэ крэсаньык сурты ш то 
пачэр дэнэ шогэн.

Эм пуэдымаштэ посна эм йамдылымэ паш ачэ йӧрш ӧш  лийын 
огым. Эмым фэльдш эр шамычак йамдылат улмаш. А куш эркэ 
шамыч больнитсыш тэ вургэмым ончэн илэн улыт. Адак фэль- 
дш эрлан эм йамдылашат полшэн улыт. Ф эльдшэрлан чыла па- 
шаланат ^мастар лийаш вэрэштын. Йужгунам больнитсыш тэ фэль- 
дш эр докты рын паш ажы мат штэн. Ф эльдш эр коклаш тэ  салта-  
кы ш тэ пэлэ-вула эмлаш тунэмшэ шамычат лийыныт. Больнит- 
сыштэ, эмлымэ вэрлаш тэ тыгай пашачэ лиймэ дэнэ, пашам тыгэ 
шындымэ дэнэ эмлымыжат тома.м лийын.

Кундэмыштэ тош то В ьаткэ губэрньа гыч логалш э больни- 
тсэ гына йӧрат  улмаш. Торйал  больнитсэ тош то шот гыч эн он- 
чылно шогэн. Эмлымэ вэр, докты р пачэр больнитса дэч посна 
пӧртыш тӧ лийын улыт. Больнитса пэлэн ару пӧртыш тӧ аза  
щтымэ вэрат улмаш. О сал нэргэ чэран шамычлан посна пӧрт 
лийын. Тыгай Больнитсы жэ иктэ-кокыт гына лийын улыт. Тош - 
то Ч арла  оласэ больнитсат Торйал больнитсэ дэч ончык кайэн 
огыл улмаш.

Кундэмыштэ тӱрлӧ чэрым эмлышэ посна докты р шамыч 
лийын огытыл. Ик д окты рак  тӱрлӧ чэраны.м эмлэн. Руш  манмыла 
т о ш т о  до кты р  „ургызат, тӱрэтш ат, пуч пуалты ш ат“ тудак  улмаш 
Й алы ш тэ илышэ шэмэр калык пӱ эмлымым, ачалымым шинчэ- 
нат огыл, омэш ы жат кончэн огыл. Й ош кар-О лаш тат  пӱ эмлы- 
маш О ктьабр  рэвольутсо дэч вара гына, М арий Кундэм почмэкэ 
и ж э лийын.

Чэрланымаш  дэч аралымэ паша тош то кугы ж аны ш  годым 
м уты ш тат лийын огыл. Чэр дэч аралы м аш лач  ш эдыра пӱч.мӧ гы- 
на лийын. Туды ж ы м ат кӱлын штэн шогэн огыт ул. Ш эдыра чот 
ш арлаш тӱҥалмэ почэш гына пӱчкын улыт. Чы ла йыҥлан шэ- 
дра пӱчшаш нэргэн посна докты р шамыч гына мутым лукташ  
тӧчӧн улыт. Нунын мутыштым колыштын огытыл.

Тазалыкым аралымаш лийдымэ дэнэ, нэлэ нэргэ чэрат т а -
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лын шарлэн шогэн. Уло уйэзд, губэрньа мучко нэргэ чэр шар- 
лымэкэ ижэ чэр шарлымэ дэч крэдалаш  пижыт улмаш. Т удо 
паш ажат пазарым, школым пэтырмэ, йал гыч йалыш ваш-ваш 
кош тмым чарымэ ш от дэнэ* гына лнйын. Т ӱрлӧ нэргэ чэр пиж- 
мэ дэч аралымэ паш ат кӱлын, ш от дэнэ шталтын огыл.

Азам тома.м ончымо дэнэ аза шамычат пэш колэн улыт. Аза 
шташ полш ымаш  лийын огыл. Аза тазалыкым аралымэ вэр йӧр- 
шӧш укэ улмаш. Аза нэргэ чэр кумдан шарлэн шогэн. Сандэнэ 
аза шамыч шочмо ийш тыжак пэлыжэ утла колэн пытат улмаш 
Азӓ шамыч шочмо кэчыла коклаш ты ш так  5 прот. колэн улыт. 
Ш очмо дэч вара талук  коклаш тэ 50 прот. колэныт. Котш о аза 
ша.мыч кокла гычшэ ик ийаш гыч 4 аийаш > мартэ адак пэлы-, 
ж э  колат  улмаш . П эҥгы дэ таза  а заи о  гына кодын, айдэмэ лий- 
ыт улмаш.

Марий шамыч дэнэ руш аза шамыч шочмым таҥаштармаш- 
тэ ожно марий аза шамыч утларак  шочын улыт. Ш уко шочын 
улыт, ш от дэч посна колэн улыт. Т ош то  кугы ж аны ш тэ  тидым 
шинчэн улыт гынат, тыгай осал койыш ваш тарэш  крэдалы н  
огыт ул.

Шэмэрын тазалыкшым аралаш тӱҥалмэ
П ашачэ дэнэ шэмэр крэсаньык О ктьабр  рэвольутсийым 

штэн, помэшык, банкир, паврикант шамычым сӱмырыш. Россий- 
ыштэ властьы.м шкэ кидыш кы ш т нальыч. Импэриалист сар лий- 
мэ дэнэ совэт властьлан чыла озанлык сӱ.мырлышӧ кодын. Пав- 
рик-завод  шаланэн улыт. Йал озанлык йӧршӧш  йорлэш т кодын. 
Тудын дэнэ пырльа шэмэр калыкын тазалыкш ат чот пудыргы- 
лын. Й орло  илыш гыч лэкш э тӱрлӧ чэр утларак  шарлэн кодын. 
Ончылно нимогай волгы до илышат койын огыл. Тӱлыжгэн, ко- 
лэн пытышаш вэлэ ул.маш. Ш эмэр марий калыкын илышыжэ 
эшэ утларак  вэлэ нэлэм кодын. Тӱрлӧ йорлылык, нэргэ чэр ваш- 
тарэш  крэдалаш ат тош то зэмствын ш ӱш кӧ больнитсышт гына 
кодын. Д о к ты р  ша.мычшат пэш шагал лийыныт. Нуныштат эм- 
лымэ паШам томам штэн улыт.

Совэт Ушэмысэ шэмэрлан, нунын дэнэ пырльа шэмэр ма- 
рнйланат тӱрлӧ нэргэ чэр, тиф, йорлылык гыч лэкш э чэр ваш- 
тарэш  Пэш чот крэдалаш  вэрэштын. Тидэ пашам чыла шэмэр 
рӱж  ончылтэн, вуйлатэн пижмэ дэнэ гына лийшашлык улмаш.

Комӱнйст партийын политик почэш Лэнин туныктымо кор-
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но дэнэ Совэт Бласть натсиональный политикым раш внктарэк-;' 
колтэн, илышыш пурташ тӱҥалын. Тыгыдэ калык илымаш в э р -  
лаш тэ шэмэрын тазалшк ончымо пашам чотрак ончык нӧлтал 
колташ  пижын. О ктьабр  рэвольутсий  лиймэ почэшак больнит- 
сыштэ, эмлымэ вэрыштэ эмлымашым шэмэрлан йара штэн. Тӱр- 
лӧ нэргэ чэр шарлымэ ваш тарэш ат крэдалмым илышыш пурташ  
тӱҥалын. Т ош то ш ӱкш ӧ больнитсэ шамычым ачалаш, уэмдаш 
тӱҥалмэ. Д окты р, ф эльдш эр шамычат шукэмаш тӱҥалын.

Ш эмэрын тазалык ончымо пашам кӱлэш  сэмын кумдан 
шарэн колташ  сар дэнэ сӱмырлэн кодш о озанлык, адак граждан 
сарат чактарэн шогэн улыт. 1921 ийштэ нужна ий лиймат пэш 
кугу  чаракым кондэн. Сандэнэ р^&вольутсо лиймэ почэш тӱҥал- 
тыш ийлаштэ тазалык ончымаштэ тош то рожлам гына пэтырэн 
ш огаш  вэрэштын. Граждан сар пытымэкэ, кугыжаныш, калык 
озанлык нӧлталалташ тӱҥалмэҥгэ гына тазалык ончымо пашам 
сайрак тӧрлаташ  тӱҥалаш лийын. Больнитсэ, эмлымэ вэр шамы- 
чым ш араш  тӱҥалмэ. У больнитсэ, тазалык аралымэ вэр штал- 
таш  тӱҥалыныт. \

Н ужна ий дэч вара 1922-шэ ийштак то ш то  эмлымэ вэр 
шамыч тӧрлаталтыныт. Т ош то больнитсэ шамычым ачалымэ дэйэ 
пырльа эмлымэ вэр шамычат угыч шуко йэшаралтыныт. Боль- 
нитсыштэ, эмлымэ вэрыштэ полыш пумо тош то кугыжаныш 
годым 1922 ийштак эртэн. Вара сэмын у больнитсэ шамычымат 
почаш тӱҥалмэ. Т ош то больнитсэ шамычлан оралтым угыч штэн, 
кулак шамыч дэч шупшын налмэ пӧрт шамычым кэлыш тарэн, 
тош то  оралтыжым ачалэн эмлымэ вэр шамычым кугэмдаш, сай- 
эмдаш  тӱҥалмэ.

Тазалыкым ончымаштэ эн очычак ава-аза аралымэ пашам 
сайэмдаш пижмэ. Аза шамычын колэн пытымэ ваш тарэш  чот 
крэдалаш  тӱҥалалтын. Кудалтымэ азам ача-ава дэч посна тулы- 
кэш кодш о азам ончаш кундэмыштэ кок аза ончымо пӧрт по- 
чылтын. Чы ла больнитсэ пэлэн аза; штымэ койко шталтын. 
Й ош кар-О лаш тэ кундэмысэ больнитсэ пэлэн аза штымэ пӧлка 
почмо. 1922-шэ ийштак Й ош кар-О лаш тэ йоча шамыч эмлымэ 
больнитсым почаш штымэ. Йорлылык. лавра илыш гыч лэкш э 
осал трахом чэр ваш тарэш ат чот крэдалаш тӱҥалалтын. Т уд о  
ийак Й ош кар-О лаш тэ шинча эмлымэ больнитсым. почаш штымэ. 
Н эргэ чэр шарлымэ ваш тарэш ат крэдалаш  тӱҥалмэ. Н эргэ  чэр
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пиж мэ дэч шэдра шындымэ, тип ваш тарэш  прививкэ шташ тӱ- 
ҥалмэ. Тазалык аралымэ, арулыкым кучымо нэргэн умлыктары- 
мат кумдан шарымэ. Ш эмэр коклаш тэ ыҥландарымаш доклад, 

-лэксий шуко шталтын.
Пӱ эмлымэ вэр эн ончыч Йош кар-О ла дэнэ .Чыкма олаш тэ 

- шталтын. Вара Ш эрнуры ш тат лийын. Тидэ ийла коклаш так эмым 
ш уэдэн  эмлымат тош то  годсо дэч шуко ончык нӧлталтын. Ару- 
„лыкым кучымо нэргэн умлыктармаш ым кумдан шарэн колтымо 
дэнэ больнитсыш, эмлымэ вэрыш эмлаш толш о шамыч эрэ шу- 

жэмыт. Эмым пуэдэн эмлымэ ий гыч ийшкэ куш кын шога. Боль- 
нитсэлаш тэ койко шамычат шукэмыт. 1922 ийштэ тош то  шот 
дэнэ таргаштармаштэ больнитсылаштэ койко шамыч кок пачаш 
шукырак лийыныт. Больнитсэ, эмлымэ вэрлаш тэ эмлымэ ӱзгар, 
тарман, погат эрэ сайэмэш. Эмлымэ пашачэ шамычат йэшаралт 
шогат. Эмлымэ, чэр ончымо пашат сайэмэш. Озанлыкым нӧлта- 
лаш  тӱҥалмэ ийлаштэ, тазалыкым ончымо пашам сайэмдаш 
фэльдш эр, докты р эмлымэ вэр шамычым шукэмдымэ пэш кугу 
полышым пуэн улыт. Тидэ жап коклаш тэ эмлымэ вэр тошто 
шот дэнэ 17 олмэш 28-ш ыш кэ шуын. Больнитсэ шташ кугу окса 
кӱлын. Сандэнэ тазалык пашам ончышо пӧлка ф эльдш эр эмлымэ 
вэрым утларак  почын. Тидэ жаплан ф эльдш эр  эмлымэ вэр пэш 
кэлш ышэ лийын. Тазалык аралымэ паша шэмэр калык дэнэ 
лишылэмын. Ф эльдш эр эмлымэ вэр шкэ ж апы ш ты ш т пэш кугу 
пашам штэныт. У эмлымэ вэр шамыч шэмэр марий илымаш улак 
вэрлаш тэ почэдалтыныт. Варажым нинэ эмлымэ вэрлаш тэ боль- 
нитсэ, докты р  эмлымэ вэр шамыч почылтын улыт. Адак фэльд- 
шэр эмлымэ вэр шамыч шэмэр коклаш тэ моло кугу пашамат 
штэныт. Ш эмэр марий докты рын тазалыклан полшымыжыы умлэн 
налын. Ш эмэр марийат больнитсыш, эмлымэ вэрыш доктыр, 
ф эльдш эр дэкэ эмлаш чот кош таш  тӱҥалыныт. Ш эмэр марий- 
ланат больнитсыш, эмлымэ вэрыш кош таш  корно почылтын.

Тазалык аральшэ пэҥгыдэмэш.
1925 ийгыч -тӱҥалын М арий кундэмыш тэ тазалык ончымо 

паша талын вийнэн кайэн. Кӱчӱк жап коклаш тэ кугу больнитсэ, 
тазалык аралымэ вэрла шталтыт. Й орлы лы кгы ч лэкш э чэр ваш- 
тарэш  крэдалм аш ат кумдан шарла, талын шталтэш. Тидэ жап 
гыч тӱрлӧ  чэрым лӱ.м.ын посна докты р шамыч эмлымат шталтыт.
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Т ы гай  эмлымэ вэр кундэМьюэ олаш тэ гьша огы л , Ш эрнур, Чыкма 
кантон рӱдӧ вэрлаш тат лийыт.

Кундэмыштэ тазалык ончымо паша ий гыч ийш кэ сайзмэш- 
Тазальш ончымаш у ш от дэнэ, тазалыкым арулык дэнэ аралымэ 
корно дэнэ сайын виктаралташ  тӱҥалэш. Ш эмэр марийын нлыш- 
йулажым, могай паша дэн илымыжым ончэн-шымлэн налын тунэм 
иалэн налмашат шарлаш  тӱҥалалтэш. Й орлылык чэрэ кужэч 
лийэ, кузэ  шарла, кузэ тудым эмлыман, кузэ тундэч тазалыкым 
аралыман, чыла шымлэн тунэм налмэ шталтэш. Тазалык ончышо 
калык комисариат Марий кундэмыш шэмэр марийын тазалык- 
шым ончэн-шымлэн палэн налаш йатыр экспэдитсийым колта. 
Т ӱрлӧ  профэсыр, доктыр-ш амыч кугу логар, трахом, аза чэрым 
ончэн-шымлэн налыныт, чэр ваш тарэш  крэдалаш  корньш почын 
итыт.

Аэа-ава аралымэ пашат шуко ончык кайэн. Аза ш таш  пол- ■ 
шымо вэрла шукэмын улыт. Й ош кар-О лаш тэ аза тазалыкым 
ончымо вэр, аза эмлаш лӱмын посна вэр шталтыт. Аза йасльат 
ш арлаш  тӱҥалыт. Эн ончыч аза йаслэ Й ош кар-О лаш тэ  почыл- 
тэш, вараж ым чыла кантоныш тат почылтыт.

Трахом чэр ваш тарэш  крэдалмаш  ий гыч нйшкэ эрэ  шарла. 
Т рахом  чэр эылымэ кундэмысэ больнитсэ, кантонысо больнитсэ 
щамычат трахом чэрым утларак  да, утларак  эмлаш тӱҥалыт. /■ 
В ара сэмын кантонысо больнитсыла пэлэн, лӱмын посна трахом 
чэр эмлымэ пӧлка почылтыт. Трахом чэр талын шарлымэ вэр- 
лаш кэ, трахом эмлаш лӱмын посна бригадэ  шамычым ий йэда 
колтат. П ытартыш  ийла коклаш тэ кугурак колхозлаш тэ трахом  
чэр эмлымэ пункт шамыч шташ  тӱҥалмэ.

Трахом чэр 'в аш тар эш  крэдалаш  ш эмэрымат кумдан шуп- 
шылмо. Трахом чэр ваш тарэш  крэдалмэ ушэм лӱмын шталтын. 
Тидэ ушэм шкэ пашажым чот шара. Ушэм пашалан ш эмэрат 
вуйын пижыт.

Кугу логар чэрым профэсыр, докты р экспэдитсий шамыч 
кужэч, кузэ чэр лиймым, кузэ  эмлышашым ончэн-шымлэн тунэ- 
мыт. Кугу логар чэр эмлаш лӱмын посна больнитсэ шталтыт.

Тош то кугыжаныш годым марий коклагыч ик докты рат  
^тийын огыл. Кызыт марий докты р йамдылымат шуко ончык 
кайэи. Совэт Ушэмысэ ^тӱрлӧ кугу ш колы ш то марий шэмэр 
кокла гыч доктыр, фэльдш эрлан  тулэч, моло пашалан тунэмыт.
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Й ош кар-О лаш тэ тазалык ончымо пашачэ шамыч йамдылымэ- 
тэхникум почмо. Тэхникумышто: акушэр, сэстра, эм йамдылышэ 
шамычым туныктымо пӧлка уло. М орко  кантонышто тазалы к 
ончаш тунэмаш йамдылымэ рабф ак почмо. Адак трахом чэр 
ваштарэш крэдалаш , йаслэ пашачэ шамычым йамдылаш ий йэда 
курыс шталтыт.

Тазалык ончымо паша тошто годсо дэч йӧршӧш  
вашталтын.

Ш эмэрын тазалык аралымын кызытсэ пашам тош то годсо: 
дэнэ таҥ аш тараш ат  огэш  лий. Тазалык ончы.мо пэш шуко ончык 
кайэн. Бурж уазны й профэсыр-шамычын „марий шамыч тӱлыж- 
гэн, колэн п ы тат“— манмыштым илыш йӧршӧш саврал пыштэн. 
Н ужна ий дэч вара шэмэр марийын шочын куш мы ж о шэмэр 
руш дэч ончылно шога. Совэт Ушэмыштэ шочын-кушмым ик 
ш от дэнэ шотлымаштэ, шэмэр марийын шочын куш мыжо тыш- 
тат ончылтэн шога. Тидэ шэмэр марийын озанлыкшэ нӧлталт- 
мым, кӱльтурж о  кушмым, илыш - йӱлашкыжэ арулык пураш 
тӱҥалмым раш ончыкта.

Кундэмыштэ эмлымэ, арулык ончы.мо вэр штымаш пэш 
ш уко нӧлталтын. Кундэм мучко ожно 13 больнитсэ улмо олмэш, 
кызыт лу ийсэ идалык пайрэмлан 25 больнитсэ уло. Чыла кан- 
тонласэ, йужо йалысэ больнитсыш тат тӱрлӧ чэрым посна э.млымэ 
вэр улыт. О ктӓбр рэвольутсо дэч ончыч 14 докты р гына улмаш, 
кызыт кундэмыштэ докты р шамыч 100 лийшкэ улыт. О ж но 
-марий кокла гыч ик д окты рат  укэ ул.маш, кызыт 13 докты р 
улыт. Пэршыл, акуш эркэ, эм йамдылышэ, сэстра шамычат йатыр 
шукэмын. Кундэмыштэ пашам штышэ пэршыл шамыч пэлыжэ 
лийш кэ марий кокла гыч улыт. Пӱ эмлышэ, пӱым шындышэ 
докты р М арий илымэ вэрлаш тэ рэвольутсий дэч анчыч йӧршӧш 
лийыи огытыл. Кызыт пӱ Э .М Л Ы Ш Э  4 доктыр, пӱ шындышэ ма- 
стар 4 уло.

Больнитсы ш тэ койко - ша.мыч, эмлышэ - шамыч пэш шуко 
пачаш шукэмыныт. Рэвольутсо  дэч ончыч кундэм кудлаш тэ 
220 койко гына улмаш гын, кызыт 880 койко уло,— ныл пачаш 
шукэмын.

Тош то Ч арласэ  больнитсэ кундэмысэ больнитсыш савы- 
рымэ, О ж но тидэ больнитсыш тэ 2 доктыр, 3— 4 фэльдш эр гына
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пашам штэныт. Кызыт кундэмысэ больнитсыштэ 13 доктыр, ала 
мыньар лу фэльдшэр, акуш эр пашам штат. Тӱрлӧ чэрым посна 
эмлымаш пӧлкалапгтэ 125 койко уло. Больнитсэ пэлэи тӱрлӧ 
чэр эмлымэ поликлиника, кӧргӧ  чэр, нылыш, логар, нэр, хирур- 
гичэский, нэрвный, аза шташ полшымо, ӱдрамаш  чэр эмлымэ, 
пӱ эмлымэ-шындымэ кабинэт шамыч улыт. Кундэмысэ больнит- 
сыштэ койкыш пыштэп эмлаш: пӱчкэдэи эмлымэ шамычым, 
кӧргӧ чэраным, иэргэ чэраным, коваш тэш  лийшэ чэраным, нэрв- 
пый шамычым, кӧргӧ чэраным элэктричэствэ, вӱд дэнэ эмлаш 
посна пӧлка-шамыч улыт. Чыла пӧлкаш тыж ат лӱмыи кугун ту- 
нэмшэ докты р шамыч эмлат. .Ти}|дэч носна ку)1дэмысэ болБнитсэ 

N пэлэн кӧргӧ чэраным эмлаш элэктричэский кабииэт уло. Элэк- 
тричэский кабииэтшэ у чаплэ, элэктричэствэ  ӱзгар дэнэ штэн 
шындымэ. Рэнгэн кабинэтат уло, туш то айдэмым вошт ончэн 
чэрым ужын кэтыт.

Й ош кар-О лаш тэ кундэмысэ больнитсэ дэч посиа, кундэ- 
мысэ шинча чэр эмлымэ 66 койкан кугу больнитсэ, адак аза 
эмлымэ 25 койкан больнитсэ уло. Аза эмлымэ больнитса дэч 
посна аза тазалыкым аралэн эмлымэ вэрат шталтын. Аза, ава 
ончымо паша чыла кантоны ш тат шталтэш. Адак ава-аза аралымэ 
пашам кусныл кош тш о консультатсийат шта. Талук-ваш, адак 
кэҥэж жапы ш тэ ыштышэ йаслэ шамычат ий йэда кушкыт. Аза 
ончымо йаслэ паша 1921-шэ ийштэ шташ тӱналалтын, тунам 
вуЙ1'эжэ 2 йасльыштэ 40 аза ончалтыныт. 1930-сэ ийштэ 114йаслэ 
лнйын, туш то 3420 аза ончымо. 1931-шэ ийштэ 400 йаслэ шталт- 
шашлык, нинэ йасльыштэ 12— 15 тӱжэм аза ончаш тӱҥалалтыт.
1930-сэ ийштэ талук ваш штышэ 16 йаслэ пӧрвӧй почылтын улыт.

Кызыт Марий кундэмыштэ чахоткым арулык ш от дэнэ 
эмлымэ вэр-тубэркульоз диспансэр 2 уло. Нинэ кок диспансэ- 
рыштэ 35 койко уло. Й ош кар-олаш тэ вэнэричэский диспансэрат 
пашам шта. О рш анкэ кантоныш тат вэнэричэский чэр эмлымэ 
пункт шталтын. Чэр пилсмэ дэч аралымэ паш ат сай шындалтын. 
Й ош кар-О ла больнитсэ пэлэн тӱрлӧ нэргэ чэрым лукш о бактэ- 
рий шамычым ончэн-тунэммэ вэр почмо. М альарий чэр вашта- 
рэш крэдалмэ стансийат уло. Адак орш о пий пурмо дэч аралымэ 
стансийат пашам шта. О жно тугай стансыш О заҥ  лаш кош таш  
вэрэш тэш  ыльэ.
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Кундэмыштэ тазалык ончымо чыла паша Лэнинын натсио- 

нальный политикым илышыш пуртымо корно дэнэ шталтэш. 
Больнитсэ, эмлымэ 'вэр , шэмэр тазалык ончымо моло вэр эн 
ончыч, утларакш ы м’ марин шэмэр коклаш тэ улакрак вэрыштэ 
шталтыт. Натсиональный политикым илышыш пуртымо дэнэ 
пырльа, тазалык ончышо пӧлка шамыч партийын гэнэральиый 
корныжымат вийан илышыш пуртат. Тазалык ончымо паша тӱн- 
ш отш о дэнэ пашачэ, колхозник шамычын тазалыкыштым ара- 
лымэ корно дэнэ шталтэш.

Больнитсылаш тэ, диспансэрыштэ, арулык шот дэнэ тазалык 
аралымэ дэч посна, эмлымэ вэр гыч эмым нуэн эмлымат пэш 
кугун ончык тошкалын. 3 921-шэ ийштэ эмлымэ вэр гыч 229.483 
йэҥлан, 1925-шэ ийштэ 003.072 йэҥлан, 1930-сэ ийштэ 897.714 
йэҥлан полыш пуалтын.

Тазалык аралаш окса кучылтмо,
Т азалы к ончаш окса кучылтмо ий йэда кушкэш. Тошто 

зэ^ктвэ  колдэн шогымо дэч ала мыньар лугана ончыко кайэн. 
Марий кундэм почмо почэшак 1921-шэ ийштэ тазалык ончымо 
пашам виктараш  118.430 тэйгэ колталтын. Кундэмыштэ илышэ 
ик йэҥлан 32 ырш. гыч расход  лийын. 1925-шэ ийштэ 304.000 
тэйгэ пумо, ик йыҥлан 61 ырш. расход толын. 19о0 ийштэ 
2.018.829 тэҥгэ кучылтмо, ик йыҥлан 8 тэҥ. 90 ырш. расход 
лийын. Тидэ лу ий коклаш тэ шэмэр калыкын тазалык ончаш 
кучы лтм о окса 12 начаш шукэмын.

Тазалык ончаш колтымо окса ий йэда кушкын толмо дэнэ 
больнитсэ шамычымат угыч шташ кугу йӧн лийын 1927-28 ий- 
штэ больнитсэ шамычым угыч шташ 135.841 тэйгэ кучылтмо, 
1929-30 ийштэ 597.560 тэҥгэ кучылтмо. Марий кундэм почылтмо 
годсэк больнитсэ, арулык дэнэ тазальш аралымэ вэрла шамыч 
л у 'и й  коклаш тэ ш уко угыч шталтын улыт. И ош кар  - Олаштэ 
шинча эмлымэ больнитсылап, поликлиньыклан, амбулаторийлан, 
аза эмлымэ больнитсылан у кугу корнус шамыч шталтын улыт. 
Адак больнитсэ озанлыклан кӱлэшлык моло тӱрльо  оралтат 
штымэ.

Кундэм мучко Курык-Марий районышто Иэлас сэлаштэ, Ту- 
рэк кантоныштэ, Йуриныштэ, О рш анкэ кантонышто, Кужмар сэ- 
даштэ, М орко  кантонышто, Ш эҥыш э сэлаштэ больнитсэ корпус
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щамыч йӧршӧш угыч шталтын улыт. Ш уко вэрэжэ больни7Сы- 
жат йӧршӧш угыч штымэ. Нинэ дэч посна Турэк кантонышто 
Карлыганыштэ больнитсэ дэнэ чэр ончымӧ вэр. М орко больнит- 
сыштэ кок корпус угыч штымэ, адак тэний кумыш о корпус 
шукталтэш. Сотнур больнитсыштэ (Звэнигов к-н) шинча эмлымэ 
больнитсэ ш талткн . Ш эрнурышто чэр ончымо вэр, Т о р ‘йалыштэ 
чэр ончымо, эм пуэдымэ вэр, Заж им ьэш тэ (Ш эрнур к -н ))чэр  
ончымо, Чыкма олаш тэ аза штымэ пӧлкалан у пӧрт шымыч 
шталтын улыт.

К ызыт И ош кар-О лаш тэ кундэмысэ кугу логар чор эмлымэ 
вэрлан корпус К ож ласолаш тэ (Звэнигов к-н) шталтэш, боль- 
нитс-ш амы ч Аз‘аковош то (Й ош кар-О ла к-н), М икрьаковы ш то 
(Курык-Марий р-н) ышталтыт. О рш анкыш тэ нэргэ чэран шамы- 
чым эмлымэ корпус шталтэш.

Тазалык ончымылан оксам эрэ йэшарэн колтымо дэнэ эм- 
лымэ пашат чот шарлаш  тӱҥалын. Садлан лийын эм пуэдымэ 
вэрымат шараш вэрэштын. О жно эм пуэдымэ посна вэр Йош кар- 
Олаштэ, Чыкма олаштэ вэлэ ыльэ. Кундэмыштэ эм иуэдымэ пашам 
сайрак виктарэн колташ 1927-28 ийыштэ Кундэмысэ аптэк вуйлаты- 
,мэ пӧлка шталтын. Аптэк управлэньэ эм пуэдымэ вэряам йалла 
коклаштат шараш тӱҥалын. 1929 ийштэ кундэмыштэ 4 аптэк лий- 
ын,— кокы тш о олаштэ, кокыш то кантонлаштэ. 1930 ийш тэ' 12 ап- 
тэкыштэ шуын. Кызыт кундэмыштэ чылажэ 17 аптэк уло. Ну- 
нын коклаш тэ кокыш то олалаштэ, 5 шэ пашачэ посьолыкыштэ, 
10-жэ йаллаштэ. Чыла кантон рӱдӧ вэрлаш тат аптэк пэлэн эмым 
ужалымэ пӧлка уло. Нинэ пӧлкаш тэ эм, арулык кучымо наста 
шамыч ужалалтыт.

Т азалык ончаш окса утларак  колтымо сэмын тӱрлӧ чэр 
кужэч, кузэ лиймым, шарлымым сайыи ончэн-шымлэн палэн на- 
лаш, чэр ваштарэн! кузэ крэдалаш  кӱлмым умлэн тунэм нала- 
шат пэш кӱлэш. Тидэ пашат ш уко шталтын. 1928 ийштэ кугу 
логар чэрым ончэн-шымлэн налаш озаҥ  унивэрситэт гыч наук 
экспэдитсий толын пашам штэн. 1929 ийштэ М оскосо Эндохро- 
нологичэский Институт гыч толш о экспэдитсийат кугу логар  чэ- 
рым ончэн-шымлэн кайэн. Тудо ийштак, тазалык ончышо калык 
комисариатын Сотсиальной гигиэн интститут гыч шэмэр марий- 
ын тазалыкшым, илыш-пӱлажым ончэн-шымлэн налыныт. Адак 
ава-аза аралымэ Институт гыч шэмэр марий шамычын икш ы выш т 
тазалыкым ончэн-шымлэн коштыныт,
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Ончык каймэ шуко уло, ончылно-эшэ кугу паша.
Кундэмыштэ шэмэр калыкын тазалык ончымо пэш шуко 

ончык кайэн гынат, кӱчӱк тӧрлаты ш аш  альэ пэш ш уко уло- Шэ- 
мэр мариа калык арулык, тазалык ш отыш тӧ шуко шэнгэлнэ пю- 
га. Илыш-йӱла культурым ончык нӧлталшаш шуко уло. Шэ- 
мэр марий коклаш тэ нолымашым РСФ СР-сэ ик чок дэн шотлы- 
мо дэнэ таҥ аш тармаш тэ шэмэр марий шамыч утларак колат, 
кундэмысэ шэмэр руш шамыч дэчынат шукырак колат. Йорлы- 
лык гыч лэкшэ чэр ваштарэш крэдалмаш вийан шталтэш гынат, 
иуно шэмэр маршилн тазалыкшым кызытат тӱлыштарат. Осал 
нэргэ чэрат альэ шуко нэрэ шарлэн шогаг. Шэ.тра чэр дэн та- 
залыкым йӧршӧш аралаш лийэш гынат, тудат пытэн 0 1 ыл. Ко- 
клан, коклан шЭмэрым ор.таидара.

Ш эмэр марий илыш коклаш тэ полгаи окӱллан ӱшанымэ, 
лавраш тэ  илымэ осал нэргэ чэрлан шарлаш иолшат. Икшывэ 
шамыч начар тазалыкан, кугу мӱшкыраи, чурийдымэ кушкыт. 
Пӧрт кӧргым, вургэмым лавран кучылтмо .тэнэ, удыртыш, моло 
кӧваш тэ чэр кумдан шарлэн шогат.

Ш эмэр калыкыи тазалык оичымо иаша итуко шталтын гы- 
нат, Тидэ тӱналты ш  иаша гына. Тидэ лу ий коклаштэ шэмэр 
марийыи тазалы к аралымэ, илыш йӱлажым сотсиализм корно 
дэнэ виктарымэ пашаштэ нэгызым гына пыштымэ. Ончыл лу ий 
колаш тэ шэмэр марийын тазалыкшым, тӧрлатэн шуктымым илыш 
йӱлаш сотсиализмым тӱрыс пуртэн ш уктыш аш  кугу паша шога. 
Ончылнысо вэс лу ийштэ тидэ пашам шуктэна.

Ш эмэр калыкын тазалыкшым аралымаштэ йорлылыкгыч 
лэкшэ чэрын шарлымыжым вожгычш ак кӱрын налмаи. Шэмэр 
марийын илыш йӱлажым культур корно дэнэ чот нӧлтал колтэн, 
чэр Н1арлаш вэрым кодыман огыл. Тидым илышыш пурташ та- 
залыкым арулык дэнэ аралымым сайын, пэнтыдын илышыш пур- 
таш кӱлэш. Илыш -й\'лаш тэ сурт кӧргӧ кочмо-йӱмо, кап-кылым, 
могырыы чыла пашамат арун штэп-кучэн чэр ваштарэш крэ.тал- 
ман. Тидэ профилактик иаша лийэш.

Ава мӱшкыранжэ годым аза штымыжэ годым, аза штымыжэ 
почэш могай илышыштэ лийэш, азан тазалыкш ат тугайак лийэш. 
Садлан кӧра тазалыкым аралымаш тэ ава-аза аралымэ паша эп 
оичылно лиймап. Больнитсы лаш тэ аза штымэ койкым утларак 
шукэ.мдаш кӱлэш. К олхозлаш тэ п о с н а , 'л ӱ м ы н  ава-аза а р а л ы м э
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пӧрт, пӱлэмла шамычым штыман. К олхозлаш тэ йасльым, рвэзэ  
садым, плошадкым, пӱлэмлан штэп обш эствэ дэнэ сайын ончэп 
-туныктымым кӱлэш сэмын шындэн, таза  икшывым кушты 
шаш вэрч уло внй дэнэ крэдалман. Ш колы ш тат рвэзэ-шамыч 
тунэммым тазалык аралымэ корно дэнэ штыман. Ш колыш то 
йоча пукшаш шокшо кочкышым кумдан шарыман^ И кш ывэ та- 
залыкым [тыгэ ончэн сотсиализм илышлан пэҥгыдэ, таза калы- 
кым куштэна.

Таза, пэҥгыдэ йкшывым куш таш физкультурым аза шӧч- 
мын пӧрвой ийлаштыжак пурташ кӱлэш. Тазалыкым аралымаштэ 
физкультур тӱҥ паша лийман. Пионэр, комсомол организатсйй 
йоча шамычлан политикым туиыкты.мым ф изкультур дэиэ таза- 
лык вэрч крэдалаш  кэлыштарэн колтыман.

Иал, кудвэчэ, сурт кӧргым арун кучаш тыршэн пижман. 
Шэмэрлан йандар, таза вӱд вэрч крэдалман. Иалла воктэнысэ 
куп, шопо йэр шамычым пытараш пижман. И ктэшлымэ моча, 
вургэм мушмо вэр, °пырльа йӱмӧ кочмо вэрым, т. м. кумдан 
шарэн колты.ман. Чыла нинэ паша сотсиализм озанлыкым шты- 
.маш гыч лэктын шогат. Кызыт йалыштэ колхоз талын кушкын 
шогымо годым тазалык аралымэ пашам илышыш пурташ куш- 
тылго, кумда корно почылтэш.

Кыага моштыдымым тупыктэн пытармэ пэлэн, арулыкым. 
кучэн ыоштыдымым пытараш уло вин дэнэ пижмаи. Арулыклаи 
туныктымым гпэмэр коклаш тэ кумдап шарэп колташ кӱлэш. 
Тазалыкым аралымаштэ арулыклап туныктымо тӱҥ паша лиймаи.

Трахом, чахотко, удыртыш , сипилис, тулэч моло чэр ваш- 
тарэш крэдалмэ эп ончыл паша лийман. Щ эмэрын тазалыкшым 
ончымаштэ йаллаштэ эмлымэ вэр шамычым утларак шараш 
кӱлэш. Шэмэрын тазалыкшым аралымаш паш ашкэ чыла совэтысэ 
мэр организатсий ша.мычым момблизовайман. Тазалык аралымэ 
пашашкэ чыла шэмэр шкэ вуйын шогалман. Тазалык ончымо 
пашам чотрак сайэмдаш кӱлэш.

Йал озанлыкым сотсиализм корно дэнэ наҥгаймэ кундэ- 
мысэ чыла йал озанлыкым вашкэ сплошной колэктивизатсийыш 
савыра. Тидэ сотсиализм|) озанлык ончыко каймэ кундэмысэ 
шэмэрын тазалык аралымыжым вашкэн ончык колташ полша. 
Вич ийаш планын кумыжо рэшайушчий ийштыжэ озанлыкым 
сотсиализы нэнгызым ныштымэ, шэмэрын тазалыкшым нӧлтал 
колташ корным кумдан почэш. • •



Инвалидыш лэкшэ-шамычым калык 
казна дэн ашнымаш
(Социальное обеспечение)

Кызыт мэмнан эл вийаҥэш, промышлэнос дэн йал озанлык 
нӧлталтыт. Тыгай ж апы ш тэ мэр организатсын пашажым пужэн 
ыштэн, вичийаш планым ныл ийштэ тэмэн шуктымо паша дэиэ 
кэлыштарэн колтыман.

Кызыт калык казна дэн илышэ шамычын пашаштымат сот- 
сиалистичэский строитэльствэ вэкыла савырыман. Инвалид (Су- 
сыр) шамыч кокла гыч тунэмдымэ дэн шагал тунэм: шыжым 
туныктэн, колхоз  пашалан полшэн кэртш э нашайэҥым йамды- 
Лыман. Инвалид шамычым тӱрлӧ мастар нашалан туныктыман, 
производство артэльым ыштыман. Колхозыш то, прэдприйатийнпэ 
инвалидлан ыштэн кэртш аш лык паша ситышын уло. Адакшым 
лолхоз дэн прэдприйатий, артэль пэлэн инвалидлан ваш-полыш 
пуш о кассым почман.

Калык казна дэн ашнымаш пашам ончышо Кундэмысэ пӧл- 
кам почмо дэч ончыч— тидэ нашам, паша пӧлка уполномочэный- 
жэ гына вуйлатэн шогэн. П аш аж ат пэнсым пуаш возымаштэ, 
пэнсым пумаштэ вэлэ улмаш. Пашалан туныктымаш ,'паш а ыштэн 
сату лукмаш ӧрдыж эш  кодьш шогэн.

Калык козна дэн ашнымаш ш оты ш то ончык каймынат уло. 
Ончык каймашым таблитсэ тыгэ ончыкта:

1925-*26
■И

1926—27
иИ

1927—28
■ӓ

1928—29
ий

1929—30
иӓ

Чыла пэнсионьэр . . . 284 807 1492
'

1600 ' 1006 1
Тудо'шотышто сарэш су-

сы р гы ш о .......................... 122 326 552 444 444

К р э с а н ь ы к
Моло пэнсионьэр . . . — — — 7 18
Крэсаньык кокла гыч — — — — 350

Чылажэ . . 2^4 867 1492 1613 1974



Ч ы лаж э 2020 йэҥлан полыш пудэ огэш ли. Нунын кокла 
гыч 1974 йэҥлан (27,7 иротс.) пэнсэ дэн пособий пуалтын. Тидэ 
4 ий жапы ш тэ сусыр шамычлан полшымаш 595 протс. мартэ 
кушкын.

Калык казна дэн ашнымаштэ кызыт инвалид шамычым на- 
шалан туныктыман.

Тидэ ш отыш тат папш ышталтын.

!

■ 1
1928 1ш 1929 и* 1930 на V ' ' ’ ® У ' 

гннняш

1. Копэратив артэльыш ушымо . | 18 97 1,55 7 «

2. Промысловой артэльыш паша- 
лан колтымо .................................... — 38

■
50 52

3. Колхозыш ушымо ■ . . ‘ . . — 202 212 &

4. Лртэльыштэ туныктымо . . . — Ь 25 400

5. Проф. тэх. школышто тукык- 
т ы м о ................................................... 4 и 20 400

% % шот сусыр шамычым паша ышташ ушымо кугэмып 
толмым ончыкта. Сусыр шамычым производство утларак да 
утларак, ышкэ пашашкыжэ шупшып шога. Артэльыштэ, сов- 
хозы ш то сусыр шамычын паша ыштымышт кугэмэш. Инвалид 
шамыч НКСО-ыи проф. тэх. школыш то, артэльы ш тэ тунэмыт.

Пашам ыштэн кэртдымэ шамычлан инвалид пӧрт ыштымэ, 
туш то  43 йэҥ ила.

Тидэ лу ий кудлаштэ сусыр шамычлан полшымаш кугэмын 
толын. '
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Ий йыда иунылан полшэн шогымаш тыгэ койэш (тӱжэм 
тэҥгэ дэн):

1!)27—28 

ай

1928—20

ий

1929-30

иИ

1927-28 вй 
дэв таҥ а- 
старыав1Т9
в|о“|о ку- 
гэымаш

Чы лансэ..................................... .... 236,4 223,8 291,8 • 23,4

Тудо ш ош ш то пэнсэ пумаш . . — 191,2 234,8 22,2

Пашашкэ к о л т ы м а ш ..................... — 40,2 .55,0

Моло роскот .................................... — 6,7 17,8 1.50,0

Тылэч ожно сусыр шамычлан паша ыштыктыыаш лийн 
огыл. Кӱшнысӧ сйпр тидэ пашам раш ончыкта. 1928-29 ийштэ 
уло роскот гыч папга ыштыкташлан 11,1 протс. окса колталтын, 
1929-30 ийштэ 13,7 протс.

О нчы кш ат сусыр шамычлан паша ышташ колтымо роско- 
тым адакат  уштарыман.



ОКСА КУЧЫЛТМО ПАШЛ.
Окса кучылтмаш пэш кугу паша. Вэрысэ бӱджэт шотыш то 

правитэльствэ дэн вэрысэ Исполком оксам роскотлан ситышын 
чумыраш манын политикым кучэныт. Садлан окса чумырымо 
йӧным вэрыштак муаш кӱлэш лийын.

Марий Кундэмысэ роскотлан оксам Марий Кундэмыштак 
чумырэн ситараш тӱҥалмэ 1925-26 ийыштэ лийын. Оксам ситы- 
шэш чумыраш тӱҥалмэ совэтын ыштымэ пэш кугу паш аж э 
лийэш. Тыгэ лиймэ дэн озанлык дэн культур паша ш араш ат йӧн 
кугу лэктын. Тугэ гыныт, докод  шотыш то бӱдж эт кугуак огыл 
ыльэ. Д о к о д  чумыраш шукыжым чодралан эҥэртымэ. Адак рэс- 
публик казна гыч дотатсэ, субвэнсэ шот дэн налмэ,

Чодра  докодым бӱдж эты ш  тӱҥ докодлан пуртымэк Марий 
Кундэмыштэ, 1930 ийын октьабр  гыч, бӱдж эт адак ситыдымэ 
лийэ. 1931 ийыштэ будж эт 13.059.000 тэҥгэаш ышталдын. Тидын 
ш оты ш то 4 милион тэҥгэ чоло ок ситэ.

Марий Кундэмын бӱдж этш э пытартыш 7 ий коклаш тэ 10 
кана чоло кушкын: будж эт 1.030.900 тэҥгэаш ыльэ гын, 1929-30 
ийлан 10.091.500 тэҥгэашыш шуын.

Б ӱ д ж э т ы н  д о к о д  у ж а ш ы ж э .  Д о ко д  ий йыда куза, 
кужэч пурымыжым тыгэ ончыкташ лийэш (тӱжэм тэҥгэ дэи, 
Таблитсым вэс могырышто ончо).

Бӱдж эты ш тэ государсвэный шотан д о ко д  эн кугу вэрым 
налын шога. Пӱтынь бӱдж эты ш тэ 1923-24 ийыштэ 80,3%, 1929— 
30 ийыштэ 61,9% государствэный шотан докод  ыльэ. Государ- 
ствэный да моло д о ко д  куш мо дэн, тэҥгэ шот дэн 1923-24 ийсэ 
187 тӱжэм тэҥгэ гыч 1929-30 ийыштэ 1047,8 тӱжэм тэҥгэш кэ кӱ- 
зэн гынат, вэрысэ д о ко д  пӱтынь докод  ш оты ш то 18,2% гыч 
1929-30 ийыштэ 10,1 протсэнтыш волэн.

1929-30 ийыштэ вэрысэ бӱджэтыш  зайом дэч посна 8837,4 
тӱжэм тэҥгэ пурэн. Тидэ чыла докодын 86,8% вэлэ лийэш. Ты- 
гэрак д о ко д  погынэн ш уктыды маш  чодра д о к о д  1126 тӱжэм 
тэнтэ, вэрысэ шотан докод  200 тӱжэм тэҥгэ чоло пурыдымо дэн 
лийын. Садлан, производствэн  план тэмышаш роскотлан  сита-
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М О Г Я Й  Д О К О Д 1923—24 ий 1925—26 ий 1926—27 ий |1927—28 ий
■

1928—29 ий

1

I .  В э р л а с э  ш о т а н  а о к о д  

Йал озанлы к .............................................................. 5.0 10,7 22,8 24,7 69,1

2. Промышлэность гыч лэкшэ д о к о д ................. 20,1 62,2 122,8 39,1 173,0

3. Номунальнэ пого дэн прэдприатий ................. 45,0 128,4 130,9 173,6 209,5

4. Тӱрлӧ пого гыч лэкш э д о к о д ............................. — 0.5 0,2 59,1 116,8

5. Вырысэ налог ......................................................... 46,4 78,9 199,5 322,1 372,0

6. Госналогыш йэшарэн налмэ докод ................ 70,5 235,3 480,3 93,6 106,9

Ч ы л а  ж э . . . . 187,0 516,0 956,5 712,2 1047,3

1.

I I .  Г о с у д а р с т в э н ы й  ш о т а н  д о к о д  

Госналог гыч ойрэн к о д ы м о ............................. .362,8 911,9 895,6 1927,9 1093,2

2. Государствэный докод гыч ойрэн кодымо . 45,7 2086,2 2820,1 4112,8 4497,4

3. Государствэ гыч пуымо п о с о б и й ..................... 397,8 546,7 1747,0 1610,0 736,5

4. Государствэ казна гыч роскот тэмымэ . . . 40,8 — 47,8 72,4 83,5

Ч ы л а ж э . . . . 829,1 3544,8 5510,5 7723,1 6410,6

П 1  М о л о  д о к о д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,8 12.5,2 4180 595,5 2896,7

Пӱтыньэкшэ . . . . 1030,9 4186,0 6885,0 9030,8 10354,6
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'раш  1300 тӱжэм тэҥгэ чоло араш вэрэштын. А рымаш ыжэ эн пӧр- 
пӧйак госбуджэт фонд дэн капитал гыч, вара самооблож эньэ 
окса гыч да монь налалдын.

Арымашэш налмэ оксам мӧҥгэш 1930 ийын октьабрын 1-жэ 
мартэ тӱлэн пытараш ыштымэ ыльэ. Тугэ гынат, д о ко д  чумыры- 
маш паша 1930 ийын пытартыш йоткэ шуктымо огыл да, ары- 
машэш налмэ оксам тӱрысыньэк тӱлэн пытараш лийын огыл. 
Парым кушмо дэн бӱджэтым моло докод  дэн йэшараш вэрэштын- 
М оло д о ко д  манмэ 1929-30 ийыштэ пӱтынь д о ко д  шотыш то 28%, 
окса ш отш о 2896,7 тӱжэм тэитэш кэ  шуын.

Промышлэность дэн й.ал озанлык вийаҥмэ дэн вэрысэ бӱд- 
жэт докодат  кушкэш. (

Вэрысэ шотан докоды ш то  эн чотшо вэрысэ налог дэн сбор, 
промышлэность докод  кушкын.

Вэрысэ налог дэн сбор куш мыжо налоглан ш отлы ш аш  до- 
код  шукэммэ дэн да вэрысэ налог акым кугэмдымэ дэн лийын.

Промышлэнность дэч, адак торговый прэдприатий дэч налмэ 
дОкод 1923-24 ийсэ ш от гыч 1929-30 ийыштэ 765% кушкын.

Промышлэнность гыч' д о ко д  пурымашын тынар куш мо про- 
мышлэнностьын пайда гыч ойрымо дэн лийын. 1927-28 ий мартэ 
промышлэнностьна вийан огыл ыльэ. Ш уко прэдприатийжэ шкэ 
роскотш ы мат пэтырэн кэртьш огыл, убыткым вэлэ ыштэн. Про- 
мшлэнность в и й а ҥ ; шумэк, 1929 ий гыч промышлэнность до- 
кодш о ш укырак пураш тӱҥалын.

Тидэ жап коклаш так государствэнный шотан докодат  829,1 
тӱжэм тэҥгэ гыч 0410,6 тӱжэм тэнтэ мартэ кушкын. Протсэнт 
дэн ш отлаш гын, 673% кушмо лийэш. Государствэнный шотан 
докоды ш то эн ш уко докодш о чодра паша гыч лэктэш .

Пӱтынь чодра докод  да тужэчын мэстный бӱдж эты ш  мыньар 
ойралтмым тыгэ ончыкташ лийэш (тӱжэ.м гэнтэ дэн);

и  й Докод пу- 
рышаш Пурэн Мыньар ®/о 

тэмымэ
Мэстн бӱд- 
жэтыш мы- 
ньар пурэн

1923—24 45,7 45,7
1926—27 2680,0 2980,0 111,2 1200,0
1927—28 3595,0 7031,0 210,0 2812,0
1928—29 7469,0 10851,0 145,0 4340,0
1929—30 13650,0 9348,0 68,6 4333,5

Ч ы лаж э. . 27224,0 30255,7 111,6 12781,2

'II
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1927-28, 1928-89 ийлаштэ чодра докодым утыж дэн тэмы- 

маш чодрам смэт дэч утыжым руыктымо дэн лийын.
Кодш о ийыштэ чодра докод  тэмыдымаш чодра организатсэ- 

шамычын: Сэввостлэсын, М.-К. ж. д. 4-шэ кварталы ш тэ чодра 
акым тӱлыдымышт дэн лийын.

1931 ийыштэ чодра д о ко д  тӱҥ докодлан шотлалдын, сэнт" 
рализованный ш от дэн пура. Лач калыклан чодра ужалымэ ак 
гына ышкэ ш отш о дэн налалдэш.

Н а л о г  д э н  п о г ы м о  д О к о д .  Налог дэн погымо докод  
йал озанлык налог, подокодный налог, .мэстный налог, зайо.м 
ужалымэ, самооблож эньэ окса дэн погына.

Налог погымаштэ эн тӱҥ пашалан йал озанлык налог, са- 
мообложэньэ окса погымаш, зайом ужалымаш  шотлалдэш.

Иал озанлык налог дэн самооблож эньэ окса погынымашым 
тыгэ ончш кташ лийэш (тӱжэм тэнтэ  дэн):

Н Л Л 0  г 1927-28
ий

1928-29
ий

1929-.30 ;1931 ипын 
ий ; 20/1У

1. Иал озанлык налог чы- 
л а ж э ............................. .эВЗ.З 948..3 950,6 1305,9 163,0

Тидын шотышто: 

а) марда крэсаньык дэч 583,2 884,1 681,1 761,6 - -

б) кулак дэч ................ — ӧ4,2 207,0 524,6 —

2. Самообложэньэ чылажэ 21.3,8 176,4 488,5 1127,3 228,6

Тидын шотышто: 

а) марда крэсаньык дэч — — 278,9 710,7 —

6) кулак дэч ................ — — 209.6 416,6 —

Йал озанлык налог пытартыш ийлаштэ кугэммэ калыкын 
йал озанлык гыч лэкш э д о ко д  да ӧрды ш тӧ пашам ыштэн налмэ 
д о ко д  шукэм.мэ кӱсэш лийын.
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Н а л о г  к э л а н ш у к ы р а к  тӱлыкталтмым тыгэ палдараш 
лийэш:
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1028  20  ...................... 95..3 28 ,8 30,0 11— 19 100 7 2 - 1 8 100,0

1 9 2 9 — 3 0 ..................... 96,4 П3,2 .34,4 11—30 100,1 1.35,11 187,0

1930—31 96,4 .34,0 14,0 120,1 .3.30,0 450,0

1929—.30 ийсэ шот 
гыч мыпьар ®/о 
кушкэш . . . . — 98,5 120,0 — 155,0 —

1930-31 ийыштэ марда шот дэн ик марда крэсаньыклан на- 
лог 20,0% кушмаш шурно ӱдымӧ мыландылан докод  нормо шу- 
кэмдымэ дэн ӧрдыш тӧ паш адар налмаш шукэммэ дэн лийэш.

Налог шотлымо пашаштэ класс корно пужгалы маш ат лийын: 
кулакын чыла докодш ак шотлалдын огыл, йорлат чылажэ налог 
дэч утаралдын огыл, марда крэсаньыкланат утыж дэн налог ыш- 
талдын (индивидуальнэ шот дэн тӱлаш ыштымэ лийын). Иоҥылыш 
ыштымаш пашам уэш ончымо дэн тӧрлаталдын. Тэргэн уэш он- 
чымо дэн 1929-30 ийыштэ кулак озаилык-шамычлан налог чылажэ 
уэш 102 тӱжэм тэҥгэ йэшарымэ, 1000 йорло озанлык налог дэч 
утарымэ, йоҥылыш индивидуальнэ налог т^^лымашкэ пуртымо 
43 марда озанлыкым мӧнтэш шӧрымӧ. Тыгай йоҥылыш 1930-31 
ийыштат тӧрлаталдын.

Сотсиализм ыштымэ пашалан зайом шарымэ дэн калык 
окса чумырымаш пэш кӱлэшанлан шотлалдэш. Тидэ шот- 
ышто 1930-31 ийыштэ паша кузэ каймым тыгай синыр дэн он- 
чыкташ лийэш (тӱжэм тэҥгэ дэн, 1931 ийын апрэльын 20-лан 
лийшэ):
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Погаш
1 1 

Погымо 1 Мыньар Тидын шотышто

чотлымо
а Л  Ь  у / 1 \ ӓ "

лымэ тымо Колхоз 
( О / о  дэн)

Кулак 
( о / о  дэн)

1. Иал озанлы к налог . . 1264,4 1305,9 111,2 97,7 97,6

2. Ик кэналан гына лӱмын 
погымо сбор .................... 1092,6 748,4 68,5 — 50,6

3. Самоо^ложэньэ . . . . 1264,4 1127,3 92,0 — 94,5

4. Страковой сбор . . . . 1081,1 1056,8 97,8 67,6 106,4

5. 3-шо индустриализатсэ 
зайом ................................. — 1476,0 — — —

Тидын шотышто:

а) крэсаньык коклаштэ . — 350,5 — — —

6. „5 летка в 4 года“ зайом 2849,2 1862,3 65,4 — — ^

• Тидын шотышто:

а) крэсаньык коклашгэ . 1052,0 522,2 49 6 — —

Чылажэ 3-шо зайом 
дэч посна .................... 7551,7 6100,7 87,0 82,6

1

1 87,3

„5 летка в 4 го д а“ зайом план ночэш шуктымо огыл, 65,4% 
вэлэ шарымэ. Адак крэсаньык калык коклаш тэ шарыш аш  шот- 
ыштат 49,6% вэлэ шарымэ. Крэсаньык коклаш тэ зайом нэргэн 
умылтарымаш сайак лийын огыл. Вэрлаш тэ адак совэт пашачы- 
жат, окса паша ончышо паш ачыжат зайом шарымэ пашалан кӱ- 
лынак огыт пиж. Садлан зайом ш арымаш ат томамрак кайа.

М оло д о ко д  пурымашат йужыжо томамрак кайа. План по- 
ЧЭП1 ок шукталт. Кулакы.м налына. Иуно ик кана лӱмын погымо 
сборым нланын 50,6% вэлэ шуктэныт. Й уж о ш оты ш то колкозат 
почэш кодыт; страковой оксам планын 67,6% вэлэ тэмэн улыт.

Окса чу.мырымаш (мобилизация) Марий кундэм мучко 1931 
ийын апрэльын 20-жо мартэ 87% вэлэ тэмымэ, тидын шотышто 
кулак 87,3% вэлэ тэмэн.
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Б ӱ д ж э т ы н  р о с к о т  у ж а ш ы ж э .  Р о ско т  молан, кунар 
ышталтмым тыгай сипыр дэн палдараш  лийэш (тӱжэм тэнтэ  дэн):

М 0  л н н 1923-24 1025-26 1927-28 1928-29 1929-30

I. Лдмин.-судэбн. роскот

1. Управлэньэ пашалан . 132,3 694,8 571,0 572,0 637,7

2. Обшэств. порьад. ончы- 
мылан ............................

78,7 193,0 151,2 197,1 232,2

3. Иуститсылан.................... 27,1 65,1 121,2 146,4 135,7

Чылажэ . . . 238,1 952,9 843,4 915,5 1005,6

11. С отсиальнэ-культур 
паш алан

1. Туныктымо пашалан . . 327,1 1162,3 2163,6 3061,3 4081,0

2. Калык эм лы м э................ 174,6 548,0 842,9 1182 3 1450,1

3. Паша аралымэ дэн сот- 
сиальиэ обэспэчэньэ 11,4 52,2 161,4 236,4 267,6

Чылажэ . . . 513,1 1762,5 3167,9 4480,0 5798,7

III. О зан лы к  дэн  произ 
вод ство

1. Промышлэнностьлан — 1И 598,8 880,5 413,4

2. Йал озанлыклан . . . . 50,3 363,6 507,0 820,5 961,9

3, Комунальн. сурт ышташ 42,9 485,0 272,0 480,7 720,6

4 Корно ышташ да поч- 
тылан ................................. 12,7 105,2 266,7 375,8 671,1

5. Пайдэн аксий палмылан — — — 16,2

6. Элэктрификатсылан . . — — — — 57,8

Чылажэ . . . 105,9 955,7 1641,5 2563,0 2841,0

I V .  М о л ы л а н ................ 88,5 77,4 916,9 850,0 398,5

Пӱтыньэкшэ . 945,6 3‘47,9 6569,7 8809,0 10043,8
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П ытартыш  ийлаштэ йужо тӱрлӧ роскот чот изэмын, йужыжо 
кугэмын. Административнэ-судэбный роскот пӱтынь бӱдиот  шот 
гыч 1923-24 ийыштэ 2ӧ% ыльэ. 1929-30 ийыштэ 10% вэлэ лийын. 
Оэаилык дэн пронзводствэнный роскот 11,1% гыч 28,4% мартэ 
кугэмын. Сотсиальпэ-культур пашалан 54,1% гыч 57,7% мартэ 
кушкын.

Тыгэрак сотсиальнэ-культур пашалан роскот эрэ кугэм то- 
лын. Административнэ-судэбный роскот изэмдымэ. Тидэ изэмды- 
мыжэ 1929-27 ий дэн 1927-28 ийлаштэ роскотым 20%-лан шагал- 
эмдымэ дэн лийын.

Административнэ роскотым шагалэмдымаш чыла Исполко- 
мыи, партий дэи пропсопуз организатсын кугу, кӱлэш пашалан 
шотлалдын. Тидэ роскотым шагалэмдышаш лап лийын Марий 
Кундэм учрэждэньлаш тэ служышо шагалэ.мдымэ. Кантисполком- 
лаш тэ обший отдэл пытарымэ, сэльсовэтлаш тэ 3 пашачэ олмэш 
2 пашачэ вэлэ кодымо. Тыгэрак ратсионализатсэ ыштымэ дэн
1927-28 ийыштэ роскот 143,3 тӱжэм тэнтэ  изэмын.

Р о ско т  изэмдымэ дэн кодш о окса сотсиальнэ-культур паша 
лэ}1 озанлык, производство пашалан колдалдын.

Тидэ пашалан роскот куэмды.маш сотсиальнэ-культур уч- 
рэждэньэ (школ, лудмо пӧрт, больнис, икшывэ пӧрт, икшывэ плош- 
чадкэ, моло) шукэмдымэ дэн, йал озанлык паша шарлымэ дэн лийын.

Бӱдж эт  кушмым Марий Кундэм калыклан ик йэҥ вуйэш 
мыньар роскот толмым шотлымо дэн опчыкташ лийэш.

Ик марда шотлымаш тэ пытартыш  ийлаштэ ик йэҥлан ты- 
нар роскот логалын (тэҥгэ дэн):

1
К Л Н Т 0  н  '! 192()-27 1927-28 1928-29 1929-30

1
1. Иошкар-Ола . . . . 5—93 6—72 8—30 9—94
2. Ч ы к м а .........................! 6—75 9 -2 0 12—16
3. Й у р и н ......................... 7—49 9—71 11—43 ] 4—20
4. З в э н и г о в .................... 5 - 6 0 7—27 8—30 10—67
5. М о р к о .........................1 8—55 10—07 11—95
ӧ. Шэрнур .....................1 6—02 7—87 8—46 9—50
". М. Т у р э к ..................... 5—82 7—10 7 -9 7 9—63
8. О р ш а ......................... 5—78 7—80 8—08 9—25
9. Т о р й а л ......................... 5—67 6—80 7—46 10—22

Чылажэ кундэмыштэ 9—51 13—40 17—66 19—67
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Кантон йэда ик йэҥлан мыньар роскот толмо ш от кантон 
бӱдж эт  почэш, пӱтынь кундэм мучкылан М ари Кундэмын пӱтынь 
бӱдж этш э почэш шотлымо.

Т у н ы к т ы м о  п а ш а .  Туныктымо пашалан пытартыш ныл 
ий коклаш тэ роскот кушмым тыгай сипыр дэн ончыкташ лийэш:

м  о  л  п  н 1920-27 1927-28 1928-29 1929-30

1. Чыла роскотшо (тӱж. тэҥ. дэн) . 159-2,4 2168,6 2061,8 4081,0

Тулэч ончычсо ий дэч мыньар ®/о 
к у ш к ы н ................................................. 37,0 86,0 41,5 33,3

2. I ступ. школ к у ч а ш .................... 848,8 959,4 1186,2 1500,8

Тулэч ончычсо ий дэч мыньар 
к у ш к ы н .....................^.......................... 68,8 18,0 28,6 26,5

Тидын шотышто: паш адар . . . . 486,8 600,6 680,5 8.58,7

Ш кол пӧрт ачалаш , угыч ышташ . 176,8 174,6 282,2 344,8

3. Кугу йэҥ туныктымо паш алан . 40,9 28,8 66,6 84,6

4. I  ступ. шк. ик тунэмшылан мы- 
ньар роскот толэш ......................... 24,58 26,87 29,29 ;!4,92

5. 11 ступ. шк. ик туйэмшылан мы- 
ньар роскот толэш ..................... 85,70 86,54 100,0 144,13

Пӱтынь бӱдж эт шотлы.маштэ туныкты.мо пашалан 1923-24 
ийыштэ 84,0% окса пытэн, 1929-30 ийыштэ 40,6% мартэ кӱзэн.

Туныктымо пашалан роскот  шукэммаш чыла икшывым ту- 
ныкташ тӱҥалмэ дэн лийын шога.

П олитпросвэт  паш аланат роскот  шукэмэш. 1928-29 ийыштэ 
кугу йэҥ туныктымо пашалан роскот  тулэч ончычсо ий ш от гыч 
190%, альэ 43 тӱжэ.м тэҥгэ шукэмын.

Ш кол шукэммым роскот кугэммэ дэнак ончыкташ лийэш. 
М ари Кундэм калыклан ик йэҥ вуйэш мыньар роскот толмо 
ш от дэн таҥастараш  гын, тыгэ лэктэш: 1926-27 ийыштэ ик йэҥ 
вуйэш 3 тэҥгэат 30 ыр толын, 1929-30 ийыштэ 7 тэҥгэат 81 ыр 
толын.

Кантон йэда ик йэҥ вуйэш мыньар роскот лиймым тыгэ' 
ончыкташ лиЁэш:

1,п |
т

; I,',

Ч;!1Г•I
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К П Н Т 0  н 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

]. Иош кар-О ла . . . . 2—78 3—05 4 -0 0 4—43

2. О р ш а ......................... 2—56 3—05 3—84 4 - 2 9

3. Морко ......................... 2—61 3—81 4—61 6—16

4. Ш э р н у р ..................... 3—15 3—58 4—01 4—22

5. М. Турэк .................... 2—76 3—46 3—86 4—79

е. Торйал ......................... 2—54 3—06 3—51 4—86

7. Чыкиа ......................... 2—03 2—63 3—65
1 5—43

8. Иурин ......................... 2—83 3 -6 1 4—01 1

9. Звэнигов ..................... 2—06 2—65 3—79 5 -0 5

Кундэм мучко . . 3—30 4—41 5—14 7—81

Т а з а л ы к  о н ч ы м о  п а ш а .  Калык тазалык ончымо паша- 
лан 4 ий коклаш тэ роскот лийын шогымым тыгэ ончыкташ лийэш:

М 0  Л Л Н 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

1. Ик койкылан мыньар 
роскот толын . . . . 580—45 578—60 683—77

*

886—30

2. Лмбулаторий пункт- 
лан мыньар роскот 
лийын ......................... 3329—43 ■ ■ - ___ 6258 - 3 3

3. П э р ш ы л пунктлан 
мыньар роскотлийын 2901—16 3002—00 3087—00 4400—00

1929-80 ийыштэ тазалык ончымо пашалан чылажэ 1450,1 тӱ- 
жэм тэҥгэ роскот  ыштымэ. Пӱтынь бӱдж эт ш отын 14,4% лийэш. 
Р о ско т  калыклан ик йэҥ вуйэш мыньар толмым ш отлаш гын, 
ты гэ  лэктэш : 1926-27 ийыштэ 1 тэҥ. 42 ыр дэн, 1929-30 ийыштэ 
3 тэҥ. 05 ыр дэн толэш.

Кантон йэда калыклан ик йэҥ вуйэш мыньар роскот лиймьш 
ты гэ  ончыкташ лийэш:
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К Я И Т О Н 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

1. Иошкар-Ола . . . . 0—81 0 -  8 8 / 0—95 1—29

2. О р ш а ......................... 0—86 1—80 1—33 1—00

3. М о р к о ......................... 0—87 1—22 1 - 6 9 2—10

4. Ш э р н у р ..................... 0—79 1—12 1—35 1—81

5. М. Турэк .................... 0—93 1 -1 6 1— 43 •1 -8 5

6. Торйал ......................... 0—85 1—04 1—45 1—94

7. З в э н и го в .................... 1—32 1—38 1—62 1—95

8. Ч ы к м а ......................... 0—74 0—77 1—00
1 3 - 3 8

9. Иурин ......................... 1—41 1—66 2—35 1
Кундэм мучко . . 1—42 1—72 2—37 3 — Оо

С о т с и а л ь н э  о б э с п э ч э н ь э .  Сотсиальнэ обэспэчэньы- 
лан 1923-24 ийыштэ пӱтынь бӱдж эт ш от  гыч 1,1% кучылтмо. 
1929-30 ийыштэ 3,7% шумэш кӱзэн. Сотоиальнэ обэспэчэньэ 
роскоты ш то эн кугу вэрым сарэш сусыргышо-ш амычлан да са- 
рэш колышын йэшлан пуэдымэ пэнсэ налын шога.

Тылэч вара адак инвалидлан ыштымэ учрэждэнийлашкэ окса 
пуымаш йатыр ышталдэш .

Тылэч посна инвалид-шамычлан мастарлык вэр почэдымэ. 
Тыгэ ыштымэ дэн инвалид артэль шукэмэш.

О н ч ы к л ы к  п а ш а .  Тидэ эрты ш э ийлаштэ М ари Кундэ- 
мын бӱдж этш э чот кушкын. Б ӱдж эт  куш маш М ари Кундэмын 
пӱтынь калык озанлык шарлымэ дэн лийын толэш. О кса бӱдж эт 
кучымашым М ари Кундэм бӱдж эт  гыч тӱҥалыи, вара кантон 
бӱджэтым ыштэн, М ари Кундэмын 10 ий тэммыжлан йал совэт  
б ӱдж эт  ыштыыашкэ шуын улына. Бӱджэтым тыгэ кучымо дэн 
калыклан ышкэ районысо, кантонысо озанлыкшым, культур  па- 
ш ажы и вийаҥдаш сайрак лийэш. Йал совэт бӱдж эт ыштымэ дэн 
районысо оксалан тудо  ы шкэ оза лийэш. Д о к о д  чумырш ашы- 
жымат, кузэ сайрак кучылтш аш ыжымат сайрак палаш тӱҥалыт, 
жӱлэш сэмын кучылдыт.
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Садланак тӱҥ  пашалан— йал совэт бӱдж эт пэҥгыдэмдымаш, 
нунын окса пашаштым кӱлэш сэмын кэлыш тары маш  шотлалдэш^ 

Адак эн кӱлэш пашалан— промфинпланым шуктэн шогымаш 
паша ш отлалдэш. Чыла тӱрлӧ озанлы кы ш тат прорыв лийман 
огыл. Бӱдж эт  ш уктыды маш  промфинплан ш уктыдымо дэн лийэш. 
Адак хозрасчоты.м томам виктарымэ дэнат, пашам опортунистла 
ыштымэ дэнат окса кучылтмаш паша пужла.

Кундэм, кантон, йал совэт бӱдж эт кучымаштэ класс корны.м 
чот кучаш кӱлэш. О кса чумырымо налог паш аш тэ пэнтыдын 
шогыман. Тыгэ ыштымэ дэн вэлэ сотсиалистичэский озанлыкым. 
вийаҥдаш сай лийэш. Бӱдж эт пэҥгыдэмэш.

М ари Кундэмын 10 ийаш пайрэмлан мэмнан лозунг тыгай 
лийэш; вич ийашын 3-шо рэшайушчий ийыштэ калык озанлык: 
ыштымэ планым тӱрыс тэмаш, окса чумырымо пашам пӱтыньак. 
шукташ.
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Кундэ.м озанлык тӱрлӧ .мргырымат вийан ончык кайа. О зан- 

,лык вийнымагыч, шарлымагыч шуко нэлылык лэктэш. М аркун- 
дэмысэ шэмэр-шамыч озанлык вийаҥдымэ пашалан, тӱрлӧ нэлы.м 
•сэргымашкэ уло вийыштым, моштымыштым, ӱньары ш ты ш  пыш- 
тэн шогат.

Мэмнан шэмэр калык вийна шуко уло, мландыш тынат 
пойанлык йатыр уло. Озанлыкым кӱш нӧлташ, культур  пашанам 
вийаҥдаш  О ктьабр  рэвольутсо  мыланна ш уко йӧным пуэн: Со- 
вэт власть лий.мэ дэн кучэм пашашкэ, эл озанлык виктарымэ 
паш аш кэ шэмэр-шамыч кашакын ушнэн кэртыт, арам логар-ш а- 
.мычым— буржуй тӱшкам йӧршын пытарым аш кэ шуаш мӱндӱр 
онаул; пашалык тарман, мландэ, молат натсионализаҥдымэ. Озан- 
лык паша план ыштымаш ат шэмэр калык кидыш тэ. Эртак  тидэ 
каласымэ дэн гына ок ситэ. Ш эмэр-шамычын пашан сайлыкшым, 
,тэктыжым, дисиплиным нӧлташ вийан пиж мыш т дэнэ тынарэ 
ончык кай.машна лийын кэртын.

Эртыш э ийлаштэ калык озанлык куш маш тэ паша лэкты ш  
нӧлтымӧ пэш раш койын шога. Кызытсэ жап дэн 1927-28 ийым 
таҥастары.мэ гычат промышлэнысыштэ паш а лэкты ш  87% нӧл- 
талтмэ койэш. Ӱдышаш мландэ шарымы.м йыҥ йыда вочшашым 
ш отлы маш тэ 1913 ийысэ дэч 11% йэшаралтын.

М арий Кундэмлан 10 ий тэммэ жаплан озанлык иктэшлы- 
.маш пэш вийан кайа. Эртыш э 7 ийыштэ госпромышлэнысын 
п родуксы ж о 21 кана шукэмын. 1925/26 ийыштэ кустар промыш- 
лэнысыштэ 13% вэлэ копэратсы ш  ушы.мо ыльэ, 1930 ийыштэ 
В7% ушымо. Крэсаньык озанлык колэктивлымаш 32%-ыш 
шукты.мо.

Тыгыдэ, аҥысыр аҥаш ӱдэн, шалан илымэ дэн вийыштым 
арам локтылын, кӱчызӧ илыш дэн чарныдэ крэдалмэ олмэш, 
шэмэр крэсаньык-шамыч пашам пырльа ыштыман илышым ыш- 
таш  вийан пижыныт. Эл индустриаҥдымэ дэн, йал-озанлыкым
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колэктивлы мэ дэн йал-озанлык паш аш кэ машин тэкникым вийан 
пурташ  йӧн лийын. Садлан йал-озанлыкыштэ паша лэктыш  пэш 
кӱш кӧ нӧлталтэш. Капиталист— кулак кидыш тэ ындыралтмэ ол- 
мэш кустар кызыт копэратив мастэрскойыш то пашам ышта, па- 
ша лэктыш  нӧлтымӧ сэмын 'ш кэнжы н матэриальнэ дэн культур 
илышыжым нӧлта. О ж но чодра купэчлан нэлэ пашам ыштэн чо- 
дра руымо паш аш тэ ындыралтшэ крэсаньык, кызыт, чодра па- 
шазэ илышым сайэмдымэкэ, пашаштэ ожнысыла ок ындыралт-

Кызыт, ожнысыла кэчэш 12-16 сагат ыштымаш укэ, 8-7 са- 
гат ыштыман. Пызыралтмаш, ындыралтмаш, правадымэ лиймаш 
укэ. Кызыт пашазэ-шамычым закон арала, илышыштым, культур 
шотыштым сайэмда, квалификатсыш тым нӧлташ йӧны.м ышта. 
Кызыт шэмэр-шамыч кучэм пашашкэ, озанлык виктармэ пашаш- 
кэ ш кат ушнат. О ж ны со  сэмын кӱчызыш лэкмаш пытэн. Ш эмэр 
шамыч кызыт шкэ илышыштым сайэмдэн шогат.

Тыгэ ончык каймаш— ВКП(б) виктарэн шогымо почэш сот- 
сиализм ыштыш э элыштына лийын шога. Тыгэ ончык каймаш — 
элым индустриаҥдымэ, йал-озанлыкым иктэшлымэ дэн, илыш 
сайэдымэ, куш тылэмдымэ пашам шэмэрын шкэ кидыш кы ж э нал- 
.мэ дэн лийын.

Умбакыжэ, М аркундэмыш тэ паша рэссурс кучылтмаш кузэ  
ончык кайэн шогымым 1925/26 ийсэ годсо жап  дэн танастарэн 
ончэна. (таблитсэ вэс могырышто).

Тыш тэ чылажымак ончыктымо огыл. П ӧрйы ҥ дэн ӱдрама- 
шым ойыртэмын ончыктымо огыл. М оло ш отат ончыктыдэ ко- 
дын. П ропсойузы ш то чылажэ 21,9 тӱжэм йыҥ шога, тудо  шо- 
ты ш то ӱдрамаш  23,3%, П ропсойуз члэн шотыш то эртак ма*рнй 
26,5%.

Паша сайэмдымэ шотыш то ончык ыштышашна тыгай: паш а 
лэктыш ым ум бакы ж ат нӧлташ тыршыман, паша диссиплиныад 
пэҥгэдэмдыман, паша условийым сайэмдыман, озанлык паш а 
виктарыш э кадрым, тэкник кадрым йамдылыман, пашазэ-шамыч- 
ын квалификатсиыш тым нӧлтыман, тэкник вэрчын крэдалмаш ьш 
шарыман, паш аш кэ сотсорэвнованьэ дэн ударннчэствыы вийзн 
пуртыман.
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Тӱжэм йыҥ дэн шотлымагыч

1925-26 1931 ий 
(тӱҥалтыш)

1 Паш алан йӧрш ӧ ийаш йыҥ чылажэ 257,0 279,3

Тудо шотышто олаштэ илышыжэ . . 11,3 ■ 17,1

Йаллаштэ и л ы ш э......................................... 245,7 262,2

2. Тарзэ шотышто тутыш ыштэн илышэ 17,5 23,0

а) П а ш а з э .............................................................. 4,3 9,6

Тудо шотышто;

Цэнзсв. промы ш лэны сы ш то..................... 2.2 5,1

Ц энзовой пром. огыл ................................. 0.4 ' 1,3

Чодра озанлык п а ш а ш т э ......................... — 1,8

Строитэльствыштэ......................................... 0,6 1.0

Т р а н с п о р ты ш то .....................' .................. 0.1 * 0,4

Иал-озанлык п а ш а ш т э ............................. 5,6 1,4

б) Сотсиальнэ культур, сатулымо учрэждэ- 
ньылаштэ, прэдприатийлаштэ, адм. 
озанлык апаратлаштэ, моло вэрэ ыш- 
т ы ш э ................................................................. 7,6 12,0

3. Ж аплан гынз пашалан тарлалтшэ . . 239,5 256,3

Тудо шотышто:

а) Колхозник ..................................................... 0,3 83,5

б) Кустар ............................................................. 12,3 16,7

4. Пашалан йӧрш ӧ ийаш чыла йыҥ кок- 
лаштэ эртак паш азэ тынар %  улыт . 1,7 3,4

Нунын шотыш колкозникым ушымэкэ 1,8 38,1



ЧУРИЙ ДЭНЭ ПРОИЗВОДСТВО ВЭКЫЛА.
(Маркундэм пропсойуз-шамычын 10 ийаш корнышт).

М арий Автоном Кундэмын кызытсэ тэриториш ты ж э проп- 
сойуз организатсэ-шамыч Кундэм почмо дэч ончыч 1917 ийын 
ап р эль— .май ты лзылаш тэ шочыныт.

Ш кэт сойуз-шамыч тунам О заҥ  губэр. Чыкма дэн Чарла 
уэздлаш тэ ыльыч. Т ӱрлӧ сойуз-шамычым иктыш упдымаш (на- 
циональное межсоюзное о б ‘единение) тунам лийын огыл; кажнэ 
сойузым губэрнэгыч посна пӧлка вуйлатэн шогэн.

П ропсойуз пэш шагал ыльыч; члэныштат нунын ала мыньар 
10 дэн вэлэ ш отлалты т ыльэ. Мутлан, 1917 ийын майыштэ шочшо 
сатулы мо— промышлэный служаший-шамычын пропсойузыштым 
налына. Тудо Чы км аш тэ шочын ыльэ. Т уш то тунам члэн-ша.мыч 
чылажэ 50 вэлэ ылыч.

Марий Автоном Кундэм почшаш жапыштэ, адак организат- 
сионный |ж ап  годым Й ош кар-О ла, Чыкма, Ш эрнур кантонлаш тэ 
адак йатыр пропсойуз шочыч. Тэвэ, 1921 ийыштэ совэт паша 
йыҥымытын сойузыш тым ужына. Туш то 609 йыҥ улыт. Адако
М эдикосантруд манмэ сойузыш то 188 йыҥ, Иал-озанлык пашазэ- 
шамычын сойузышто 471 йыҥ.

Нинэ сойуз-ша.мыч тунам кугу сойузлан шотлалтыныт. Тулэч 
посна адак тыгай сойз-шамыч ыльыч; искуствыш тэ ыштыш э па- 
ша йыҥ-шамычын сойузышт. Т утш о 92 члэн шогэныт. Вара, 
калык свӓзь пашазэ-шамычын сойузыш то 73 члэн, к о ч м о -й ӱ м ӧ  
йӧры.м ыштышэ-ша.мычын сойзы ш то 53 члэн шогэныт.

М арий Автоном Кундэм почмо жапы ш тэ (1921 ий) кундэм 
кумдыкэш чылажэ 6 пропсойуз ыльэ. Туш то члэн-ша.мыч чылажэ 
1486 йыҥ ы л ь ы ч . '

М аркундэм почылтмэк пӧрвой ийыштэ пропсойуз паша ала 
мыньарак ончык кайэн огыл. 1922 ий пытышаш годым угыч 
7 пропсойуз шочын: пу ӱзгар ыхптышэ-шамычын сойузы ш то— 198 
члэнан, курык пашазэ-шамычын— 7 члэнан, кнага лукмо пашазын 
— 40 члэнан, строймо пашазын— 86 члэна, химий паш азын—475 
члэнан, туныктымо паш аштэ шогышо-шамычын— 1019 члэнан, ко- 
мунальнэ пашазэ-шамычын сойузы ш т— 105 члэнан.

/
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1923 ийын тӱҥалтыш  ж апы ш ты ж э М аркундэмыш тэ чылажэ 
15 пропсойуз лийын, туш ко шэмэр-шамычым 4422 йыҥым ушымо.

1924 ийштэ транспорт пашазымытын сойузы ш т организо- 
вайалтэ, ,ту ш ко  42 члэн ушнышт. Вэсканарак тудо  сойуз кок 
сойузлан шэлалтэ: вӱд ӱмбал пашазы.мыт дэн кӱртньӧ корно 
пашазымытын сойуз.

1925 ийлан кундэ.мысэ чыла пропорганизатсэ - шамычыштэ 
5159 йыҥ, лийын. 1925 ий йанварын 1-жэ угыч кум сойуз орга- 
низовайымэ: коваш тэ пашазымытын—889 члэнан, вӱд ӱмбал па- 
ш азымыты н— 682 члэнан, адак калыкын кочмаштэ ыштышэ паша- 
зы.мытын— 40 члэнан.

Пропсойуз-шамычын куш мыш т сэмын, нунын составыш тат 
сайэмэш — члэн шотыш то пашазэ-шамыч шукэмыт.

1920 ийштэ 17 сойузыш то чылажэ 16112 члэн шогат.
Тиды жы мат каласаш кӱлэш; пропсойуз-шамычым организо- 

ваймэ жапыш тат, вэсканаракат пропсойузлаш тэ кӱльдымаш йыҥ, 
чуждый элэмэнт-шамыч йатыр лийэдэныт, утларакш э йал-озанлык 
дэн чодра пашазымыт сойузышто. 1927 ийын тӱҥалтыш  жапш ы- 
лан вийнэн, пэҥгыдэм ш огыш о сойуз-шам^>1Ч шкэныштын клас 
ш оты ш то крэдалын кэртмшытым чоткыдэмдаш  тӱҥальыч, члэн- 
шамычын могай улмыштым шы.млаш пижыч. Т удо ийыштэ йал- 
озанлык дэн чодра пашазымыт сойуз шкэ члэн-шамычым угыч 
чотыш налын. Тугэ ыштымэкэ чуждый элэмэнт-шамыч сойузгыч 
йогэн лэктыныт. Л экш э коклаш тэ ш укы ш т лӱмлан гына сойузыш 
возалтыныт улмаш, нымогай пашаштэ тарлалтын шогэнат огыт 
ул. Чуждый-ша.мычым шоктын луктын шуымэк пропсойузыш то 
члэн шот изэмын: 11542 члэнгыч 6047 члэныш волэн. Тудын 
шоҥыш пропсойуз шкэ кӧргыжым клас ш оты ш то эрыктэн, пэҥ- 
гыдэмдэн.

1928 ийыштэ кундэ.мыштэ пропсойуз-шамычын чотыш т мӧҥ- 
гэштын: 17 гыч 15-ыш волэн. Тидэ тыгэ лийын: курык пашазы- 
мыт сойуз пытарымэ; кочыш ыштыш э сойуз дэн калкын коч- 
маштэ ыштышымытын сойузышт иктыш  ушнэн.

1930 ийлан пропсойзыш уш ныш о шэмэр армийыштэ 20 тӱжэм 
нарэ члэн лийэ. Тудо ийыштак йал-озанлык дэн чодра пашазы- 
мытын сойузгыч ойырлэн чодра пашазымыт пу ӱзгар  ыштышэ 
пашазымытын сойузышкышт ушнышт. Тыгэ у сойуз ш очо— чодра 
— пу пашазымыт сооуз.
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1931 ийыштэ сойуз-шамычым тыгыдэмдымэкэ, Маркундэм- 
ыштэ чылажэ 22 сойуз лийын. 1931 ин йанварын 1-шылан проп- 
сойузлаштэ чылажэ 21.879 йыҥ шотлалтыт. Нунын ш оты ш то 
пӧрйэн' 11.541, ӱдрамаш  5142; марий 5774 йэҥ, руш 9975, моло 
калыкгыч 1742 йыҥ. Нинэ сипырыш кэ тыгай сойуз-шамыч огыт 
пуро: коваш тэ пашазымытын, кӱртньо корно пашазымытын, ко- 
мунальиэ пашазымытын, строймо пашазымытын, адак лож аш  
йоҥыштышымытын сойузышт.

П ромышлэнысыштэ ыштышэ* пашазэ пропсойузыш то 5128 
йыҥ, батрак 1204, молыжо служ ы ш о улыт. Нинэ сипыры ш кэ тыгай 
сойуз огыт пуро: М эдсантруд, калык кочмо—йӱмаштэ ыштышэ, 
кочкыш ыштышэ, искуство, комунальнэ пашазымытьш сойузышт.

Калык озанлык паш аш тэ рэконструксо  ыштымэ жап проп- 
сойуз-шамычлан пэш кугу задачым пуа. Пропсойуз-шамычлан 
чурийыштым производство  вэкыла савырыман: члэн-шамычым 
аралымэ пашаштат, члэн-ша.мычын матэриальнэ илышыштым са- 
йэмдымэ паш аш тат проиводствын кӱлэш ыжымат мондыман огыл; 
нинэ паша коклаш тэ  ойырлымаш, кӱрлмаш ынжэ лий.

Вич ийаш план^н  эртыш э 2 ^ 2  ийыштыжэ пропсойуз тидэ 
задачым ш уктэн шогыш. Чурий дэн производство вэкыла савыр- 
нышашлан лийын кундэмысэ пропсойуз-шамычлан промышлэныс 
дэк чакрак лийшэмаш вэрэштэ, промышлэныс паша виктард1ма- 
шым вийаҥдаш вэрэштэ.

Нинэ задач-ша.мычым шуктыш аш лан лийын эрты ш э тылзы- 
лаш тэ пропсойузлам тыгыдэмдымаш, пужэн ыштымаш лийэ- 
Тыгай пашам ш укташ  1930 ийыштак тӱҥалмэ. Тэний йал-озанлык 
дэн чодра паш азымыт сойузым кок сойузлан шэлмэ. Вэтэринар- 
шамычым М эдсантруд  сойузгыч йал озанлык пашазымыт сойуз- 
ыш пумо.

1931 ийыштэ адак тыгай сойузлаш тэ рэорганизатсэ ыштымэ: 
химий пашазымытын сойузым йанда— ф арф ор  промышлэныс па- 
шазымыт сойузыш рэорганизоваймэ; чодра химий промышлэнысэ 
пашазымытым чодра— пу пашазымыт сойузыш пумо. Строймо 
пашазымыт сойузым тыгай сойузлан шэлмэ: Промкомжилстрой, 
стройматэриал, корно пашазымыт сойузлан; чылажэ кум сойуз 
ыштыыэ. Кочкыш ыштыш э пашазымыт сойузым кок сойузлан 
шэлмэ: калы к пукшаш кочкыш ыштышэ пашазымыт дэн лож аш  
йоҥыштышымытын сойузлан. Йал-озанлык пашазымыт сойузьш
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3 сойузлан шэлмэ: МТС, батрак , адак йал-озанлык совкоз п а ш а -  
зымыт сойузлан. Комунальнэ озанлык пашазымытын сойузгыч 
оласэ прэдприатий пашазымыт сойузым ойырымо. Совторгслу- 
жашиймытын сойузыштгыч кум сойуз ыштымэг госторговльо  дэн 
копэратсэ, вара финанс дэн банк пашазымыт, адак госучрэж дэньэ 
паш азымыт сойуз.

П ропсойуз организатсым тыгэ пужэн ыштымэ дэнэ проп- 
сойузын виктарэн ш огымыжо промышлэнысын посна ойыртэмла 
дэкш э чакрак лийшэмэш, прэдприатий дэн учрэждэньэ-шамычын 
кӱлэш ы ш ты мат сайрак уж аш  йӧн лийэш.

М арий Автоном Кундэм почмо жаплан 6 пропсойуз улмаш, 
Кундэмлан 10 ий тэммэ жаплан 22 сойуз лийын.

Вич ийаш планын эртыш э ж апы ш ты ж э кундэмысэ пропсойуз- 
шамычын тӱҥ лозунгыш т тыгай ыльэ: чурий дэн производство  
вэкыла савырнаш, йал-озанлыкым сотсиализм пормо дэн пужэн 
ышташ, клас корныш то пэҥгыдын шогаш, клас корным тушман 
дэч чот аралаш, члэн-шамычым каш акгэ  Лэнинизмлан туныкташ , 
партийын гэнэральнэ корны ж о вэрч крэдалаш .

Нинэ лозунгьш  пропсойузм ыт илышыш чарныдэ пуртэн шо- 
гэныт. Кундэмысэ озанлык дэн культур пашам виктарэн шогы- 
маштэ Комунист партийлан кугу полышым пуэн шогэныт. Марий' 
кундэмын 10 ий тэммыжлан кугу паша ышталтын, ончык каймаш 
йатыр лийын.

П роизводство  пашаш тэ ш огыш о М аркундэмысэ профорга- 
низатсэ-шамыч шкэныштын рӱдӧ пашаштлан промфинплан шук- 
тымо вэрч крэдалмашым ш отлат, тидэ паша дэн пырльа паша-- 
зы.мытын матэриальнэ илышыштым сайэмдаш тыршат.

Т идэ пашам ситышын ыш талтын манаш кы зы тэш  ок лий  
У тларакш э пашан сайылыкшэ вэрч крэдалмаш томам кайа: шка- 
лан вочшаш акым, бракым, йара шогымашым изэмдымаш да 
мойын.

1929-30 ийыштэ М аркундэм промышлэнысыштэ, тулэч о ж -  
нысо ий дэн таҥастарма гыч, 139,4% тэмымэ, планыштэ ончык- 
тымо дэн таҥастармагыч 120% тэмымэ. Посна кварты лы ш тэ 
планыштэ ончыктымым 89,6% тэмымэ, 1930 ийысэ пӧрвой квар- 
тыл дэн таҥастармагыч 143% тэмымэ. Пӱтынь куидэмысэ О С Н Х  
виктарэн шогымо промышлэнысым налына гын, 1930 ийсэ пром- 
финплан шуктымо манаш лийэш. Тугэ гынат, посна прэдприатий-
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шамычы.м ончалына гын, планым ш уктыдымыжат уло: химзавод 
„,Комунист“ , Элэктрстансэ, Кэрмыч завод, молат шкэныштын 
промфипланыштым тэмэн огыт ул. Тыгэ лиймэ дэнэ промфинплан 
тэмымаштэ посна квартылыш тэ, 1930 ийыштэ, йужо прэдприйа- 
тий-шамычыштэ 1931 ийын пӧрвӧй кварты лы ш ты ж ат кӱрылтыш 
лийын. Пӱтынь про.мышлэнысым налына гын, 1931 ийын пӧрвӧй 
кварты лы ш тэ програ.мын 10,4% тэ.чыдэ кодын, посна прэдприйа- 
тийым налына гын, планым тэмыдымаш адакат  шуко лийын- 
О йыртэмын томам ыштэн шогэныт химзавод „Комунист“, Ч одра  
пӱчмӧ завод, Лэнин лӱмэш почмо йанда завод, адак портшкэм 
паврик.

У тларакш э сайылык шотыш то паша томам кайэн: 
1929-30 ийсэ план почэш шкалан вочшаш акым 13,4% волташ 
ышты.мэ ыльэ,— 4,6% вэлэ тэмымэ. Посна кварты лы ш тэ акым 
9,7% волташ ыштымэ ыльэ,— 5,7% вэлэ шуктымо, тэнийсэ пӧр- 
вӧй кварты лы ш тэ шкалан вочшаш акым 8% волтыш аш олмэш, 
4% кӱзыкыт.мӧ

П рэдприйатийлаш тэ ыштышэ пашазэ-шамыч шукэ.мыныт, 
паша лэкты ш ы ж э тунарак шукэмын огыл. Тэвэ, тэнийсэ рӧрвой 
кварталыш тэ ОСНХ виктарэн шогымо прэдприйатийлаш тэ ыш- 
тышэ пашазэ-шамыч планыштэ ончыктымо дэч 0,1о'о-лан шукы- 
рак ыльыч, продуксий лукмо ш оты ш ты ж о 89,6° / п  вэл э  тэм ы м э .

1930 ийым 1929 ий дэн таҥастарым аш тэ пӱтынь промышлэ- 
нысыштэ ик чок дэн ш отлымаш тэ паша лэктыш  146,8о/о-ыш 
кӱзэн, пашадар куш.маш 103,7° о лийын. 1931 ийсэ пӧрвой квар- 
талы ш тэ паша лэктыш  нӧлтымӧ ш оты ш то планыштэ ончыкты- 
мын 89 ,5° | о  вэл э  шуктымо. 1930 ийысэ дэн таҥастармагыч паша 
лэкты ш  106,3°'о-лан кӱзэн. Й ужо посна прэдприйатийым налына 
гын, 1930 ийсэ нары ш кат шуктымо огыл (йанда завод-шамыч, 
химзавод  „Комунист").

Адак тыгай кӱчӱк шннчаш пэш чот пэрэна: паша лэктыш 
куш мо дэч паш атар  куш маш утларак  ончык кайа. Тыгай кӱчӱк 
утларакш э тэнийсэ пӧрвӧй кварталыш тэ лийын.

Про.мфинпланым шукты.маштэ тыгай кугу кӱрылтыш молан 
лиймэ тыжэч палэ: озанлык паша виктарышэ-шамыч пропсойуз 
организатсэ-шамыч шкэ пашаштым кӱлэш сэмын пужэн стройэн 
огы т ул, производствэннэ планым ш уктыш ашым эн кӱлэш пашӓ- 
лан шотлэн огыт ул, пашаштэ кӱрылтыш лийшаш нэргэн жапш э
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годым шиштарэн огыт ул, кӱрылтыш ваш тарэш  крэдалмаш кэ 
пашазэ кашакым мобилизоваймаш кӱлэш нарэ лийын огыл, Йа- 
тыр прэдприйатийлаш тэ озанлык паша виктарыш ат, пропсойуз 
организатсат опортунист койышым койыныт, самотьоклан ӱша- 
нэн кийэныт (химзавод „Комунист“, молат), Паша диссиплиным 
пуды рты ш о ваштарэш пропсойузмыт шагал крэдалыныт; йара 
коштмаш , ыҥлыдымырак пашазымытын пашатарым утларак  кӱ- 
раш тӧчымышт ваштарэш, пашазэ шамычын чӱчкыдын ваштал- 
тмыш т ваштарэш , моло кӱлдымаш ваш тарэш  крэдалмаш  кӱлэш 
нарэ лийын огыл.

Паша кэчыштэ утларак ыштэн лукташ  тырш ымаш  лийыи 
огыл, паша кэчым коклаш йара кодымаш ат лийын. Тэнийсэ' 
пӧрвой кварталыш тэ 72 кэчэ ышташ лийэш  ыльэ. Тунар кэчэ 
ыштышаш олмэш кажнэ паша ик чок дэн ш отлымаш тэ 59 кэчэ 
вэлэ ыштэн, вэс сэмын каласаш паша жапын 82<>/о-шэ вэлэ па- 
шалан кайэн. Паша диссиплин волымаш утларакш э йара коштын 
эртары магы ч койэш. 1929-30 ийыштэ чумур паша жап гыч 
10,7ӧ/о йара коштын эртармаш кэ кайэн. 1931 ийысэ пӧрвой квар- 
тылыш тат йара кош тмаш 5,9®/о ыльэ.

М арий кундмыштэ сотсорэвнованьэ  дэн ударничэствэ ша- 
раш пэш вара пижмэ. П ӧрвой изиш гына тӱҥалмым мэ. 
1929 ийын Д экабры ш тэ  ижэ ужна. Й атыр прэдприйатийлаш тэ 
(йанда завод-шамыч, элэктростансэ) сотсорэвнованьэ дэн удар- 
ничэствым паш аш кэ пурташ  1930 ийын Й анварыштэ, П эвраль- 
ыштэ ижэ тӱҥалыныт.

О занлык организатсэ-шамыч, йатыр прэдприатийлаш ты ж э 
пропсойуз-шамыч шкак сотсорэвнованьым шарымьпм кӱлэш па- 
шалан шотлэн огыт ул, опортунист койышым койыйыт. Садлан 
сотсорэвнованьэ  вийнымаш йатыр прэдприатийлаш тэ пэш нэлын 
кайэн, йужо вэрэжэ (М аркож трэст  завод-шамыч, химзавод „Ко- 
м унист“) йӧршэш кошаргэн.

С энтьабрыш тэ лэкш э ВКП(б) Рӱдӧ  Комийтэтын кӱш тым ыжӧ 
почэш гына, тудым нрэдприатийлаш тэ лудын ыҥландарымэк 
гына сотсорэвнованьэ шарлаш тӱҥальэ. П рэдприатийлаш тэ угыч 
ударнэ бригадэ йатыр организовайалтыч, тош то бригадэ-шамыч 
пашаштым ылыжтышт. Тидэ жапы ш тэ бригадыш 2.700 йын 
уышмо.

ОСНХ виктарымэ промыш лэнысыштэ кызыт чылажэ 6 к
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ударнэ бригадэ; 2167 пашазэ коклагыч 1014 йыҥжэ, вэс сэмын 
каласаш — 45,8о/о сотсорэвнованьэ  дэн ударничэствыш  ушымо 
улыт. Тидэ альэ пэш шагал. Комунист дэн комсомолэтс-шамыч 

<сотсорэвнованьэ дэн ударничэствыш 8^,5о/о уш ымо улыт. Тидат 
шагал. Молан тыгэ лийын? Озанлык паша вуйлатыш э дэн проф- 

«организатсэ-шамыч сотсорэвнованьэ дэн ударничэствым ш араш 
кӱлэшын пижын огыт ул, тидэ пдшаштэ вуйлатэн шогэн огыт 
ул. Ш укы ш т—  наша ышкак кайа ,—манын ӱшанэн кийэныт.

Пашалан вийан пижмэ вэрлаш тэ сотсорэвнованьэ дэн  удар- 
ничэтсвэ шарымаш й^тыр ончык кайэн. Тэвэ иктым гына налына: 
М ари Куж эрысэ  ударник-шамыч сотсорэвнованьэ договор  почэш 

-ш кэныштын участкыш тэ сплав пашам срок дэч кок кана вашкэ- 
рак шуктэныт.

Пашам бригадэ дэн ыштымылан, сотсорэвнованьэ дэн удар- 
ничэствым паш аш кэ пуртымылан кодш о шошым вӱд  дэн чодра 

'Волтымаш 15®/о-лан ваш кэрак ышталтын, шоло шаланымаш мӧҥ- 
:.гэштын—0,9®/о-ыш волэн, чодра чумырымо паш аш тэ ударник- 

шамыч йыҥ-йыда кажнэ кэчын 28 куб. мэтр пӧрньам чумырэныт, 
эртыш э ийсэ эн кугу сипырым 6 куб. мэтрлан эртарэныт.

Й ара кош тмаш  ваштарэш вийан крэдалмэ дэнэ, паша дис- 
- сиплиным нӧлтымӧ дэнэ, пашашкэ ратсионализатсым пуртымо 

дэнэ элэктростансысэ дэн кэрмыч заводы со пашазэ-шамыч тэ- 
нийсэ пӧрвой квартылым тӱрыс тэмэныт.

Кундэмысэ прэдприатий-шамыч, йатыр профмэстком, груп- 
ком - шамыч йаллан, кол.хоз-ша.мычлан шэф лийын йал-озанлык 
нӧлташ полшат. Тудлэч посна профоранизатсэ-шамыч лӱмын 
бригадым ойырэн йаллашкэ ӱдымӧ кампаньэ эртараш , колэкти- 
внзатсийым шараш, колкоз-шамычым вийаҥдаш, нунлан пашаш- 
ты ш т полш аш  колтат.

К окы мш о больш эвик шошылан йамдылалтмэ годым эртак 
оласэ  профорганизатсэ дэн завод-шамыч шэфлан налмэ район- 
лашкэ» 452 йэҥым колтэныт. Свэдэньым тӱрыс налдылэ дэнэ 
ты ш кэ альэ чыла профорганизатсэ дэн завод-шамыч пурэн огыт 
ул. Йал-озанлык машин ачалаш йатыр бригадэ  организовайы.мэ; 
колхозник, йорло, марда-шамыч коклаш тэ конфэрэнсым, погы- 
нымашым йатыр ыштымэ, 13 колкоз утла угыч организоваймэ, 
моло йӧн дэн йал-озанлык пашам иктэшлымым йатыр вэрэ ыш- 

■ тымэ, колхозлаш кэ шкэт озанлык-шамычым угыч шуко ушымо.



143

П ропсойуз  члэн коклаштэ 3000 нарыжэ колкозы ш то члэнлан 
шогат.

Пӱтынь С С Р Ушэм колкозлаш кэ ойырэн колтымо 25.000 
пашазэ-шамычат Марий Кундэмыштэ кугу пашам ыштат. Партий 
дэн пропсойузмытын кӱштымыштым илышыш кӱлэш сэмын пур- 
т э н  кэртмыштым раш ончыктэныт. Нунын ӱмбак кугу паша 
возын. Клас дэн клас кокла крэдалмаш чот талышнымэ жапыш- 
т э  кулак класын колкоз вийнымылан чаракым шындаш уло 
вийжэ дэн крэдалмаш тэ нинэ пашазэ-шамыч лӱдын паша дэч 
чакнэн огыт ул, колэктивизатсэ ш арымэ паш аш тэ кулакым сэ- 
ҥы маш кэ шуктэныт. Кулак-шамыч колкозы ш  колтымо пашазэ- 
шамычым путракак  ышт йӧратэ, нунын ваш тарэш  чот крэдальыч, 
йуж о удларак активнэ пашачыжым пуштмо дэчат ышт чаккэ. 
Азановысо колкозы ш то Ӓийшэ „Э ш ты гановш ина“ манмын нсто- 
рийжым шарэна гынат, кулакын осал койшыжым раш ужына.

К ультур паша пропсойузлаш тэ ожны рак кӱлэш сэмын 
шындымэ огыл ыльэ; пашажэ лийэдэн гынат, кажнэ сойуз шкэн- 
жын члэнжэ коклаш тэ вэлэ ыштэн, моло сойузы ш о члэн вэрчын 
шоналтымаш , пӱтынь пропсойузласэ члэн коклаш тэ культур 
паша ыштымаш лийын огыл. Р экоиструксо  ж апы ш тэ кажнэ 
пропсойузлан шкэнжым вэлэ ужман огыл, пропсойуз члэн кок- 
л асэ  культур пашам сотсиализм илыш строймын задачыж дэн 
кэлыштарыман. Кызыт пропсойуз-шамыч культур  паш аш тэ ожно 
лийш э кӱчыкыш тым тӧрлатэныт, паш аш тыш т рэконструксо  жа- 
пын кӱлэш ы жы мат огыт мондо, члэн каш ак коклаш тэ политик 
пашамат ыштат. Кызытсэ жанлан кундэмысэ парторганизатсы- 
л аш тэ  28 клуб, 179 йош кар пусак, 14 кош тыктымо кино, 108 
радио колы ш тмо вэр, кок газэт уло. И кты ж э паврик-заводысо 
паш азэ коклаш тэ шарла, тудын лӱмжӧ “Йуринский рабочий“, 
вэсыжэ чодра пашазэ коклаш тэ шарла. Тудын лӱмж р „Лэсной 
пролэтарий". Клуб-шамыч пэлэн чылаж э 159 тӱрлӧ  круж ок уло. 
П ропсойуз члэнмыт коклаш тэ йаты ржэ партий туныктымылан 
тунэмыт.

Кнагам шннчыдымым, адак  кнагалан ш агал шинчышым 
туныктымаш ым пропсойуз-шамыч эркыракын колтат. Тэний 
пропсойуз-шамычлан 40 тӱжэм кнага шинчыдымым туныкташ  
пумо. Кызытсэ жаплан 23‘/з т. йыҥ коклаш тэ вэлэ туныктыма- 
шы.м шарымэ. Л икбэз пашалан пропсойуз-шамыч 13.759 тэнтэм
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погэныт. Ч одра  паш аш тэ чарныдэ ыштышэ-шамыч коклаш тэ 
пропсойуз шамыч кнагалан туныктымашым вийан ыштэныт. 
Садлан кызыт нунын коклаш тэ лудын-возэн моштыдымо иктат 
кодын огыл.

Культур паша ш отыш то чодраштэ рэвольутсо  шталтын, 
мамаш лийэш: букварь  дэн культпросвоэт  паша чодрасэ зи.мов- 
кышто, баракыш тэ илыщэ пашазэ каш ак коклаш альэ пӧрвой'
-М И Й Э Н Ы Т .

Всэобуч паш аш кат профсойуз-шамыч кы зы трак шагал уш- 
нэн шогэныт. Тидэ пашалан 5759 тэҥгэ ойырымо. Ш кол-шамыч 
шукыш т прэдприатий пэлэн ушымо улыт, колкозы ш то сэмынак. 
О нчы кы жо ликбэз паша шташ, всэобуч пашаштат пропсойуз- 
шамыч ончылно ыш тыш аш ыш т ш уко уло.

М аркундэмысэ пропсойузы ш то шогышо члэн-шамычын 
матэриальнэ илышышт чарныдэ койыи сайэмэш. Тэвэ 1930 ий- 
ыштэ паш атар тулэч ожнысо ий дэн таҥастармагыч 1,12'1'о-лан 
кӱзэн, 1931 ийыштэ пашатар кӱзымаш 6,90°/о лийын.

Пашазэ-шамычын йэшыштым паш ашкэ ушымашат йатыр 
кушкын, ӱлыл квалификатсий гыч кӱшыл квалификатсыш па- 
шазэ-шамычы.м кӱзыктымаш ат писын ончык кайа. Тыгэ ыштымэ 
дэнэ пашатар адакат кӱза.

Пашатарын рэальнэ акш ат кӱза, столовой почмаш шарла; 
тэний пропсойуз-ша.мыч олала йыр тӱрлӧ озанлыкым организо- 
вайаш вийан пижыныт. Тыгэ ыштымэ дэнэ пашазэ-шамычын 
кочмаш-йӱмашты.м утларак сайэмдаш йӧн лийын.

Тэний олала йыр чылажэ 16 озанлык организовайымэ., 
Тудо ш оты ш то иктыж э шӧр озанлык, молыжо пакча озанлык. 
К опэратсэ шкэ пашажым вийан ончык колтэн шуктэн огыд. 
Садлан пашатарын рэальнэ ш отш ат писын кӱзэн ок кэрт. Копэ- 
ратсэ паша.м сэйэмдышаш лан лийын, пропсойузмытлан копэ- 
ратсэ паш аш кат чот ушнаш ыш т вэрэштэш, копэратсэ  пашан 
кузэ  каймыжы.м чарныдэ эскэрэн, шымлэн ш огаш  лӱмын пашазэ 
контрольы.м шогалтыман. Сатун акшым волтымо дэнэ, столо- 
войым утларак  почмо дэнэ, ола йыр пакчам, шӧр-фэрмым, моло 
озанлыкым почмо дэн пашатары,н рэальнэ акшым кӱзыкташ 
йӧн лийэш.

Паша аралымылан окса шалатымаш ий йыда кушкэш. Тэвэ,
1928-29 ийын паша аралымашлан 20.277 тэҥгэм асигноваймэ.
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1929-30 ийыштэ— 66.391 т., тэний 102.945 т. Тугэ гынат, озанлык 
паша.м вуйлатышэ-шамыч тидэ окса паша аралымашлан пэш 
шагал кучылтыныт: 1929-30 ийыштэ 66.391 тэҥгэ гыч 18.778
тэҥгэм вэлэ шалаты.мэ. Паша ииспэктыр-шамыч тӱрлӧ договорым 
ИЛЫШЫ1П пуртымым шагал тэргат. Эрты ш э ийын договор шук- 
тымым тэргымаш, шымлымаш йӧршын лийын огыл. О нчыкыжо 
прорсойуз-шамычлан тыгай кӱчыкым тӧрлатымаи. Паша аралаш 
колтымо оксам ара.м кучылтман ынмсэ лий, паша аралаш ак 
ишлаиыжэ.

Сотсиальнэ страковаиьыланат окса асигноваймаш йатыр 
кушкэш. Пашадымэ-шамычлан полыш пуаш, пашаштэ инвалнд 
Л11йшымытлап, тазальгк ончымо пашалан да мойын 1928-29 
ийыштэ 768.997 тэн гэ асигноваймэ, 1929-30 ийыш тэ—938.848 т.

Э.млымэ пашаштэ полыш пумаш ыш тат пропсойузмытыи 
койын вийна, шарла, тазалык аралымэ нэргэн ыҥландарымаш, 
туныктымаш кушкэш, каныш пӧртыш, санаторийыш, курорты ш  
колтымаш шукэмэш. 1929 ийыштэ каныш пӧртыш 450 йыҥ, 
санаторий дэн курорты ш  57 йыҥ колтымо. 1930 ийыштэ каныш 
пӧртыш 572 йыҥ, санаторий дэн курорты ш  114 йыҥ колтымо.

Сотсиализм штымаш вийан шарлымэ ,дэнэ  пашам ӧрын 
кычал коштмаш, пашадэ лиймаш тӱҥ ш отыш то пытарымэ. Эр- 
тышэ ийлаштэ пашадымэ-шамыч йатыр ыльыч, 1929 ийыштэ 
1217 йыҥыш волтымо, -1931 ий тӱҥалмэ жаплан пашадымэ ик- 
тат кодын огыл.

Кадр вэрчын крэдалмаш ымат пропсойуз-шамыч кумдан 
шарэныт. Кызыт М аркундэмыш тэ ФЗУ тыгай завод  пэлэн уло: 
„Марийэтс", М аркож трэст , Й ош кар-О лаш тэ, М оркы ш то, Красно- 
горысо чодра пӱчмӧ завод, парокод, кугу пуш рэмонтлымо 
„Красный В о л гар ь“ завод  пэлэн. К ож ла-Солаш тэ чодра химий 
школ, Чык.маштэ музык тарман ышташ туныктыш о школ уло. 
Й ош кар-О лаш тэ стольар, плотник, корно, кӱ пашалан тунык- 
тымо школ „Стройуч“ манмэ почмо. Кустар промышлэныслан 
паша йыҥым 7 туныктымо мастэрскойыш то йамдылат.

Кыдалаш тэкник кадрымат йамдылаш вийан пижмэ. Йош- 
кар-Оласэ Индустрий Тэкникумыш то мэканьык, строймо паша 
тэкникым йамдылат, Йуринысэ Промышлэнно - Экономичэский 
тэкникумыш то химик, плановик-экономистым, Чыкмасэ Чодра 
Т экникумы ш то—чодра мэканьык, чодра химикым йамдылат.

: :  I .
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Нинэ туныктымо вэрлаш тэ утларакш э пашазэ, батрак, 
йврло, колкозник тунэмыт. Тунэмаш эн ончыч марийым налыт.

Л уаткок  ФЗУ-лаштэ, адак Промш коллаш тэ 1170 йыҥ тунэ- 
мэш. Тудо ш отышто 15,6 пашазэ, 1 %  батрак, 30% йорло, 14% 
колкозник. Ф ЗУ дэн Промш коллаш тэ чылажэ марий 700 нарэ 
тунэмыт, протсэнт шот дэп ончыктыма гы ч—58,7%. Ончыкыжо 
марий кокла гыч тунэмшэ адакат утларак лийшаш. Тыгай паша 
натсиональнэ политикым илышыш кӱлэшын пуртымым ончыкта.

Кум Промтэкникумлаш тэ 370 тунэмшэ коклаш тэ эртак ма- 
рийжэ 134 йыҥ. /

Вич ийаш планын кок ийыштыжэ ОСНХ вуйлатымэ прэд- 
приатий пэлэнысэ ФЗУ школ-шамыч 25 йыҥым туныктэн лук- 
Тыныт. Ш укэш огыл ФЗУ-шамыч промышлэныслан адак 44 ква- 
лифитсированный пашазым пуат.
,1 Кок профтэхшкол-шамыч эртышэ 3 ийыштэ 70 йыҥым тунык- 
тэн луктыныт, тидэ кэчылаштэ адак 13йыҥым туныктэн лукшашлык 
улыт. Учэбно-Производствэный М астэрской-шамыч эртышэ 3 ий- 
ыштэ 74 йыҥым туныктэн луктыныт, тэнийсэ шошымлан адакат 
77 йыҥым туныктэн лукш аш лы к улыт.

Квалифитсированый пашазым ваш кэрак туныктэн лукшо 
курс-шамычат улыт. Лопатин Комбинат пэлэн рам ышташ ту- 
ныктышо курс шукэш огыл .мастар-шамычым туныктэн луктэш. 
Й ош кар-О лаш тэ Ц И Т  манмэ курс строй.мо пашазэ-шамычым ала 
мыньар луьш туныктэн луктэш , моло курсат^паша йыҥым йам- 
дылат.

Крайысэ ФЗУ-лаш (кагаз ышташ, мэтал пашалан, .моло па- 
шалан тунэмаш) тэнийсэ пӧрвой кварталыш так 267 батрак дэн 
колкозникы.м колтымо, утларакш э марийым.

Нинэ кадр-шамыч утларакш э вич ийаш план ночэш угыч 
вийныш ашлык промышлэныслан пэш чот кӱлэш лийыт.

Квалификатсым ш колы ш  коштдэ, — мӧнтыштӧ нӧлдымаш 
пашаштат кумда нэҥыз пыштымэ; производствын тэкникым 
тунэмын сэҥышашлан ыштымэ покод кугун шарла.

Тэкникум, ФЗУ, Ш УМП-шамычын паш аш т сайэмэш. Нуно 
кызыт нроизводство дэн чот кылдалтын улыт. Политик дэн 
озанлык кампаньэ эртарымэ годым нинэ школ-шамыч пэш вийан 
полшат, производствы ш то ударный бригадым организоваймэ па- 
щаштэ,моло пашаш тат тунэмшэ-шамыч тӱҥалтыш нэҥызымпыш тат.
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Марий Кундэмым чодра сырйом гына лукшо, акрарнэ элгыч 
иромышлэннэ-аграрнэ элыш савырымашлан кадр нэш шуко кӱ- 
_1ЭШ лийэш. Мланна квалнфнтспрованный пашазэ, тэкннк, ннжэ- 
[ор шамычым шӱдӧ дэн, тӱжэм дэн йамдылаш кӱлэш.

Внч нйаш план почэш ыш тыш аш лык Маргрэслан, химком- 
кйнатлан, ну ӱзгар ыштымэ заводлан , мололанат 1700 нарэ ква- 
ифнтснрованый пашазэ кӱлыт. ОСНХ вуйлатымэ промышлэ- 
||ысланат внч нйаш план тэмышашэш 700 нарэ тунэмшэ пашазэ 
:)/лыт. Кадр йамдылымэ пашашкэ Пропсойуз-шамычлан ончы- 
; ь 1 Ж 0  чот кычкалташ вэрэштэш.

Кадр йамдылымэ пашам сайракын наҥгайшашлан лийын, 
ропсойуз - шамычлан нромышлэныс пашалан туныктымо >акол- 

Ьамычын пашаштым сайэмдаш внйан нинсман, нуным _ звод- 
|тво пэлэн адакат пэҥгыдын ушыман.

Ш укэртэ огыл кундэмысэ пропсойузмытын 8-шэ п о п  мма-

1ЫШТ эртыш. Тудо 7-шэ дэн 8-шэ погынымаш кокласз наг' ам 
отлэн нальэ, сайыжым, кӱчыкшым тэргыш, адак ончыклан мом 
штышашым ончыктэн кодыш.

Пропсойузмытын нашаштэ сайыжат йатыр лнйын. Проп- 
[)ӓуз-шамыч клас тушман дэн крэдалмаш тэ внйан полшэныт. 
улаклан, кулакын агэнтшэ - шамычлан — тӱрлӧ опоруннстлан, 
шин нартий корным ончыктэн шогымо почэш, пропсойуз-ша- 
и  пэҥгыдэ чаракым ыштэн шогэныт. Кундэмысэ нашазэ дэн 
шэр - шамычым сотсиализм строймо пашашкэ вийан ушымо; 
жгэлан кодшо, сырйом гына ыштэн лукш о аграрнэ элнам ин- 
стрнальнэ-аграрный элыш савыраш внйан пнжмэ.

О жно убыткым гына пуэн шогышо тыгыдэ, кустарнэ прэд-

(иатнй-шамыч пашазэ-шамычын чот тырш ымыш т дэнэ шукыш т 
шдра прэдпрнатнйыш, шкэныштын роскотыш тым кучэн кэртшэ,

(дам пуэн шогыш о прдпрнатнйыш савырнат. Пашан пормыжым 
сиалнзм корно дэн колтымылап, сотсорэвнованьэ дэн удзр- 
эствым внйан шарымылан пашалэктыш  сайэмэш, кӱза. Кугу 

|8рик, завод  ыштымаш внйан ончык кайа. Пашазэ кашакын 
■ышышт культур шотыштат, матэриальнэ ш отыш тат койын сай- 
уш. П ромышлэнысыш тэ ыштышэ н аш а зэ -ш ам ы ч  шукэмыт. 
рэ чыла пропсойузмыт пашан сай могырым ончыкта.

Пропсойузмытын пашаштэ кӱчӱкш ат йатыр уло, прорыват 
1*ЭДЭН.
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Эн гугу кӱчыкыш т тыгай: пропсойуз - шамыч шкэ пашац.
тышт производство  вэкыла чурийышт дэнэ кӱлэшынак савырна^ 
шуктэн огыт ул. Садлан вич ийашын кумыш о рэшайуший ийа̂  
пӧрвой квартылысэ планжым шуктымаш тэ прорыв лийэдэн; са, 
лан тэнийсэ пӧрвой квартылын планжэ 89,6% вэлэ шукты,\ю] 
штэн лукмо продуксийын ышкалан вочш аш  акшэ волшаш о,11 

мэш 4% кӱзэн вэлэ.
Ударничэствэ дэп сотсорэвноваиьымат пропсопуз-шамыч к |‘ 

лэшын вуйлатэи шогэн огы’т ул, промышлэнысым вийандым! 
пашаштэ бойэвой штаб олмэш лийын огыт ул. Садлаи пром1] 
шлэныс пашазэ кокла гыч ударпичэствэ дэн сотсорэвнованьэ п| 
шаш 46,8?'^ пашазым вэлэ шупшмаш лийын. Тэкиикым тунэмы! 
сэҥэн налшаш вэрч крэдалмашкэ, промфинпланым шуктышаи 
утыж дэн ш уктыш аш вэрч крэдалмаш кэ, тӱрлӧ запасым уш 
кучылтш аш вэрч крэ.далмашкэ пашазэ кашакым кӱлэшын шу 
шмаш лийын огыл. С отсорэвнованьэ дэн ударничэствып рэзу.ц 
татыштым шотлэн налмаш лийын огыл. Тыгай кӱчык-шамычы] 
Пропсойузмытын 8-шэ погынымашыжэ чыла чараш луктын. Туг 
кӱчык лиймэ дэнэ паш азэ-коклш тэ пашалан уло кумылым пы11[ 
тэн пижмаш ат ситышын лийын огыл, ударниклан лӱмлан гы̂  
возалтмаш, адак пашатарым кӱраш гына тыршымаш, моло кӱ| 
тымаш койышат лэктэдэн.

Чодрасэ профорганизатсз-шамыч чодра йамдылымэ паш< 
озанлык дэн политикыштэ пэш кугу шотан улмыжым альэ мар| 
кӱлэшын ыҥэлэн налын огыт ул, чодра пашам эртак брига| 
пормо дэн ыштымаш кэ савырэн огыт ул. Тыгай кӱчык лий| 
дэн чодра организатсыш кэ тӱрлӧ чуждый элэмэнт - шамычл| 
шэҥын пураш йӧн лийын, чодра йамдылымэ паш аш тэ прор( 
лийын.

Учрэждэньысэ, прэдприатийсэ апаратлаш кэ паша йыҥым .4 
рий гыч шогалтымаш, производствы ш  марийым шупшмашат I 
кыракын кайэн. Колкоз шарымэ пашаштат, колкозыш сдэлш 
иым пуртымашат кӱлэшын вийнэн огыл.

Нинэ кӱчык - шамычым тӧрлаташ  пропсойузмытлан внШ 

иижман. Промышлэныслан квалифитсированый кадрым ӧа.м;| 
лаш тыршыман, пашатарын рэальнэ акшым нӧлтымо вэрч к 
далман. Тидэ шотыш то копэратсэ пашам сайэмдымаш кугун п< 
рцэн кэртэщ,.’ВЦСПС-ын 5-щэ плэнумын пунчалжэ почэш пр̂
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1уз-шамычлан— пашазылан, эн ончыч ударниклан тӱрлӧ сатум 
[апыштэ ситарэн шогышаш нэрч крэдалман, столовоЕ почмашым, 

а л а п ы р  шӧр пэрмым, пакча озаплыкым шараш тыршыман, моло 
[,11 дэнат нолшыман.

Пропсойузмытын 7-шэ дэн 8-шэ погынымаш коклаш тэ лийшэ 
1)ЛӦ кӱчыкым пытараш вийан пижман. Сотсорэвнованьэ дэн 
арничэствэ шарымаш пропсойуз-шамычын тӱҥ пашашт лийман.

Парторганизатсийын виктарымыжэ почэш пурлаш тайнышэ- 
|]мычым чарныдэ чактарэн шогыман. Кызытсэ жапы ш тэ пур- 
|и тайиын1э-шамыч эн кугу лӱды кш  улыт. „Ш ола“ кагыртыш 
штарэшат, тудын эн кэлшаш шонышо ваш тарэш ат крэдал- 
шым луштыман огыл. Адак вэликодэржавный шовинизм кы- 
[тсэ жапы ш тэ кугу лӱдыкш. Тудын ваш тарэш ат, вэрысэ нат- 
ш а л и з м  ваш тарэш ат чот крэдалман. Вич ийашын кумышо 
[цайуший ийын планым шукташ шэмэр-шамычым кумдан мо- 
йизовайман, сотсиализм экономикын нэҥызшым ыштэн шук- 
мо ийыштэ пропсойуз-шамычлан чыла тидэ паша ыштымашкэ 
р вий дэн ушныман.

1Э паш1 
1ьэ мар( 

брига| 
1 К л и й ^  
аамычл| 
э прор!

ыҥ ым 4 
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ДОБРОВОЛЬНЫ Й ОРГАНИЗАТСИИ.

ОСОАВИАХИМ— МАРИ КУНДЭМЫШТЭ 
Ш ЭМЭРЫН КУГУ ОРГАНИЗАТСЫЖЭ.

Тыныс И Л Ы Ш Ы М  Ы Ш ТЫ НЭТ ГЫН, 
сарлан йамдылалт.

Кызыт сандалыкыштэ ваш кэлшыдымэ кок тӱрлӧ кугужа^ 
ныш кучэм— капиталист власть дэн пролэтар власть шога.

Капиталист кугужанлаштэ кызыт экономичэский кризиз чо'! 
шарлэн. Пашачэ классын илышыжэ чотырак пужлэн толэш, 
Паш адымат шукэмэш. Садлан лийын пашачэ класс рэвольутсв 
ышташ пэҥгыдынрак пижаш тӱҥалын. Капиталист тӱча кризисыц 
пашачэ кӱсэш пытарынэшт. Пашачылан пашадарым изэмдат. 
Адак колонийласэ калыкым пызырат. Сарлан йамдылалдыт. Са- 
рьш ыштэн кризис гыч лэкнэшт.

Садланак сар ӱзгарым, Совэт Ушэм ваш тарэш  интэрвэнсык 
чот йамдылат. Тидын нэргэп комунист партийын 16-шо погыны! 
машыжэ тыгэ ончыктэн:

„Импэриалист-шамычын ышкэ коклаш ты ш т кэлшыдымаи 
чот шарлэн шогымо дэй ваш-ваш сарым' ышташ йамдылалмыиг 
кугэмэш. Тидын йӧрӧ капиталист кугужаныш-шамыч дэн Совз 
Ушэм коклаш тат кэлшыдымаш шарла. Капиталист кугужанышы 
мэмнам чытэн кэрдтымыжэ тыжэчын раш койын шога: экономи 
чэский блокадым ышташ тыршат, Совэт Ушэмын вэс кугуж! 
нышыш сату ужалымэ ваштарэш кучэдалыт, тӱрлӧ нгойам шарк| 
лат, сарлан чот йамды лалды т“.

Садланак, озанлык дэн культур паша ыштымэ йӧрэ Сов? 
Ушэмысэ шэмэрлан эл аралымэ пашаланат чот йамдылалт шог| 
шыжэ вэрэштэш. Тидын нэргэн партийын 16-шо погынымашы)< 
тыгэ ончыкта: „Совэт Ушэм эл аралаш йамдылымэ пашал! 
партийлан адакат чотырак пашачэ классым, йорло дэн мар1 
крэсаньыкым мобилизовайашыжэ, армийым, тэҥыз дэн йуж ф>''| 
тым вийаҥдашыжэ кӱлэш".
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Й уж  дэн химий сар ваш тарэш  эл аралаш йамдылмаштэ, 
Совэт Ушэм озанлыкым вийаҥдымаш тэ полыш ыштышылан Осо- 
авиахим эн кугу организатсылан шотлалдэш. Тудо шэмэрым сар 
пашалан туныкташ полша, кадрым, йал озанлыкыш тэ тӱрлӧ шурно 
локты лш о ш укш-копш аҥгым пытарыш э спзтсиалистым йаыдыла-

М ари кундэмын 10 ий тэммыжлан Осоавиахим тидэ ончык- 
тымо ш оты ш то могай паша ыштымыжым шуко ончыктэн кэртэш. 
Паша ш уко ышталдын.

Осоавиахим йачэйкэ 1923 ийштэ нойабрын 17-жэ почылдын, 
тудым УТО пашачэ шамыч почыныт. Тунам тудо пэш изи ыльэ 
кызыт тудо кугу оргаиизатсыш савырнэн. П ы тарты ш  жапышт» 
адакат чот кушкын. Тидэ кушмаш партийын эл аралаш  ӱжмӧ 
лозунг шуктымым ончыкта.

М ари кундэмыштэ 1928 ийын октьабрлан Осоавиахиы йа- 
чэйкэ 160 члэнжэ, 1015 ыльэ. 1931 ийын йанварлан 258 йачэйкэ, 
9702 члэн лийэ. Кызыт, 19-31 ийын апрэльын 1-лан 400 йачэйкыш, 
17801 члэныш шуын. Осоавиахим йачзйкыштэ шукыжым пашачэ, 
батрак, колкозник шогат.
Сар паша нэргэн палдармашат, сар пашалан туныктымашат то- 
мам ышталэш манашак ок лий. Тидым тыжэчын ужаш  лийэш: 
войэнно-политичэский книшка марла йылмэ дэн 11 лукмо, 3 вой- 
энный кабинэт, 36 войэнный уголок, 28 библиотэк пашам ыштат. 
Библиотэкы ш тэ 3520 книшка уло. Чы кма олаш тэ „Дом о б о р о и ы “ 
П О Ч .М О . „Марийский трудящ и й ся“ аэроплан ышташ оксам погэн 
ик аэроплан ыштымэ. Тудо аэроплан Н ижэгороды со авиатсий 
ш колыш  пуымо. „Марийский лэсной пролэтари ат“ аэроплан 
ышташ 23269 тэҥгэ, дириж абль ыштымэ фондыш 14839 тэҥгэ по- 
гымо. О сооавиахим лоторэй билэт 54925 тэҥгэаш ужалымэ. Вой- 
энный ш колыш 1929 ийыштэ— 20 йэҥ, 1931 ийыштэ— 19 йэҥ 
колдымо.

Сар пашалан тунэммаш круж оклаш тат  ышталдэш. Пэхот, 
сьӓзь, химий моло круж олаш тэ чылажэ 2С00 йэҥ чоло тунэмыт. 
1930 ийыштэ круж окла гыч 821 йэҥ тунэ.м лэктын. Стрэлковый 
спорт инструктырланат кадр йамдылымэ. Адак модэль ыштымэ 
стансий почмо. Туш то 20 икшывэ пашам ыштат.

Осоавиахим химизатсэ дэн шурно локты лш о шукш-коп- 
шаҥгэ патарымэ пашаштат шуко ыштэн. Обзу дэн пырльа л#к- 
сий дэн д о кл ад  458 ыштымэ. Минэрал ӱаҥдыш дэн мландэ ӱдн-
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дымэ участкэ 18 почмо. Йал озанлыкыш химий пуртымо нэргэн 
каҥашымэ конпэрэнсэ 11.5 ышталдын. 1930ийыштэ Осоавиахим ур- 
лыкаш шурным формалин дэн 14982 сэнтнэрым нӧрташ полшэн. 
Ш укш  локты лмо дэч йад дэн 102 га сад, 00 га пакча пӱргымӧ. 
Ш урно локты лш о дэн кучэдал моштышо тэкникым 1930 ийыштэ 
51 йэҥым туныктэн лукмо. 1931 ийыштэ 140 йэҥ туныкталдыт. 
Ш урно локты лш о ш укш -копш аҥгэ  пытараш о тр ьад  дружин 182 
ыштымэ. Туш то 305 йэҥ пашам ыштат.

Тэвэ тыгэрак, Осоавиахимын Марий Кундэмысэ органи- 
затсыжэ эл аралымэ пашалан полшэн шога. Тугэ гынат, тидэ 
паша ыштымаш шагал. Ш уко ышталдын, адак ш укырак ышташ 

, кӱлэш. Осоавиахим организатсым чотырак шараш, пашажым 
сайэмдаш кӱлэш. Осоавиахим члэным тидэ ийыштак 30 тӱжэм 
йэҥыш шуктыман. Утларакш ым колхозниклан эҥэрташ кӱлэш. 
Сар паша нэргэн умылтармашым чотырак шарыман. Кружокым 
шукэмдыман. Стрэлковый спорт инструктырым авто-машип ру- 
ководитэльым, шурно локты лш о дэн кучэдалш э тэкникым шуко 
йамдылыман. Марий Кундэмын вэс 10 ийдалыкыш тэ чыла па- 
шачэ, батрак, йорло крэсаньык, колхозник, марда крэсаньык 
Осоавиахим члэн лийжэ. Пашам тидэ лозунг почэш шындыман.

Совэт правитэльствэ тыныс илыш ыштымэ политикым куча. 
О нчы кы жат тидэ политикым огына лушто, пэҥгыдэмдэна вэлэ. 
Тидэ паш алануло  вийым пыштэна. „Мыланна йэҥын мыландыжэ 
ик йол тош калды ш  чолат ок кӱл. Ышкэнан мыландымат ик 
вэрш окымат огына п у “ (Сталии). Мэ сарым ышташ огына шоно. 
Лач иктым гына мондымо ок кӱл; мэмнан ваштарэш сарым йам- 
дылат, мыланна тудым ваш лийаш, тудым чактараш  эрэак йамдэ 
лийаш кӱлэш. Эл арялаш  йамдылымэ паша кажнэ шэмэрын па- 
шажэ лийман. •

Чыланат Осоавиахим пашашкэ. Чыланат сотсиалистичэский 
илыш ыштымашкэ. Чыланат эл аралаш йамдылымэ, йошкар ар- 
мий вийаҥдымэ пашашкэ.
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О. Д. И. п а ш а
Кунлэмын 10-пю ийдалык пайрэмлан кнага шынчыдымаш 

наштарэш крэдалшэ, О Д Н  манмэ ушэм вэрласэ й;ультур вийым 
— тунэмдымэ дэн шагал тунэмшым ^ 'уны кташ  мобилизоваймэ. 
Тидэ ш отышто паша кугун ончык тошкальэ.

О Д Н  ушэмын паша ышташ тӱҥалмэк (1925-26 ий) Кундэ- 
мысэ ушэмыштэ 41 йачэйкэ, туш то 648 члэн ыльэ. 1931 ийштэ 
315 йачэйкэ, туш то 7.600 члэн уло.

1925-26 ий кудлаш тэ О Д Н  йачэйкэ шамыч почылдаш вэлэ 
тӱҥалыныт ыльэ. Тэний кум каитон кӧргы ш тӧ гына 53 О Д Н  
йачэйкэ, туш то 2199 йэҥ члэнлан шога. О Д Н  ушэм члэн-шамыч 
прэдприйатийсэ пашазым, колхозник - шамычым, чодра руш о 
пашайэҥ-шамычым утларак туныктэн шогышт.

О Д Н  ушэмыш мари шамыч пурмаш ат ийын кушкын шогыш. 
Тидэ тыжэч койэш:

1928 ийштэ О Д Н  ушэмыштэ 29,7% мари ыльэ. 1930 ийштэ 
61 протс. шукэмэ.

О Д Н  ушэм Мари кундэмыштэ кнагалан тунэммашым кум- 
дыкэш шарыш аш вэрч кучэдалэш. 1926-30 ийштэ 2.500 тунэм- 
дымрлм туныктымо-. Тэний 6.000 тунэмдымэ туныкталтэш.

О Д Н  ушэм туныктымо пашам вийаҥдаш окса.м, кнагам, т. м. 
пуэн шогэн.

1930 ийштэ чылам туныктымо пашалан ОДН-н фопдыш 
2.600 таҥгэ пыштымэ. 1931 ийын 1-й квартылыш тэ 13 тӱжэм 
тэҥгэ колтымо.

О Д Н  ушэмын члэнышт шамыч производствын промфин- 
план тэмаш, йал-озанлыкым колэктивлаш , шош о ага эртараш , 
политик кампаньэ эртараш, т. м. йатыр полшышт. ОДН-н Иурин- 
сэ йачэйкэ ышкэ члэныштым мобилизовайэн, бригадым ыштэн 
чодра пашашкэ колтыльо. Кожла-Сола лэсохи.мих школыш то 
тунэмшэ шамыч О Д Н  йачэйкэ лӱм дэн шэфыш налмэ районыш то 
колхозым почыч. М оло кантонлаштат колхоз почмо.

Вич ийашын рэшайуший 3-шо ийштыжэ О Д Н  ушэмын паша 
радам жэ тыгай: 35.000 йэҥым члэнлан пурташ, моло ушэм дэнэ 
пырльа МАО-што кнагалан иктэ котдэ тунэммашым илышыш 
пурташ.
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Р о к к
Й ош кар Крэстын Кундэмысэ организатсыштэ 8000 йэҥ члэн- 

лан шога. Й ош кар-О лаш тэ гына 180 йэи' шога.
Йаллаштат, олаш тат РО К К  ушэм кугу пашам ыштэн. Про- 

вой кантонышто РО К К  йачэйкэ 40 уло. Туш то чылажэ 2.800 йэҥ. 
Нуно шэмэр калыкын тазалыкшым аралат. Трахомо, моло чэр 
дэн крэдалыт.

Ш ошо ага кампаньылан РО К К  члэн шамычым бригадыш 
ушэн колхозлаш кэ, моло вэрэат колтымо. Нуно шошо ага годым 
сусыргышо шамычлан полышым пуэн шогэныт.

Сусыргымо годым пэрвоп полыш пушо 8 круж ок кум кан- 
тонышто уло. Й ош кар-О лаш тэ санитарный отрӓд  ыштымэ. Тудо 
отрӓдыш тэ 28 йэҥ уло.

1930 ийштэ РО К К  ушэм члэн шамыч траком дэн крэдалы- 
ныт. 5500 трахоман йэҥым эмлымэ.

Кум кантонышто трахомотозный пункт уло.
Ава дэнэ аза аралымаш ож но укэ ыльэ. Тидэ лу ий куд- 

лаштэ П ровой  кантонэш акуш эркэ  пункт почмо. Чыкмаш тэ ава- 
аза пӧрт уло.

„III И нтэрнатсионал“ колхозы ш то  РО К К  ушэмын консуль- 
татсэ почмо.

РО К К  ушэм ышкэ члэнжэ кокла гы ч,ш эм эр  калыкын та- 
залык аралаш пашайэҥым йамдыла. Чэрлым эмлаш моштышо 
30 пашайэҥым РОКК ушэм туныктэн луктын.

Тэний сэстра шамычым йамдылымэ курс почмо. Тушто 
37 йэҥ тунэмэш.
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МОПР уш эмы н паш аж э
М ОПР-ын Кундэмысэ организатсыштэ 1924 ийштэ 57 йа- 

чэйкэ, тушто 3156 члэн ыльэ. 1927 ийштэ М О П Р  ушэм члэн 
шукэмэ: 185 йачэйкэ, туш то 5744 члэн лийэ. Тэний 195 йачэйкэ, 
туш то 7670 члэн уло.

Вэс кугыжаныштэ орланэн илышэ пролэтарлан полшымаш 
тыгэ лийын: 1925 ийштэ 4.561 тэҥгэ, 1930 ийштэ 6.147 тэҥгэ по- 
гымо. 1931 ийын ныл тылчэ жапыш тэ гына 4057 тэҥгэ колтымо.

М О П Р ушэм члэн-шамыч кампаньэ эртараш  полшэныт. 
Кӱртньӧ корнышто прорывым пытараш М О П Р  члэн-шамыч 
суботникым ыштэныт. Кокымышо шошо агам больш эвикла эрта- 
раш бригадым ыштэн, М О П Р  члэн-шамычым колхозлаш кэ кол- 
тылмо. М О П Р  члэн шамыч йатыр кантонлаштэ колхозым по- 
чыныт. М О П Р  лӱмэш шурным ӱдымӧ.

1930 ийштэ М О П Р-ы н кундэмысэ организатсэ Италийсэ 
кок  чурман шэфшэ лийн ^ногэн. Кызыт Болгарысэ „Оливэнь* 
чурман шэфшэ лийн пюга.



ӰДРАМАШЫН СОТСИАЛИЗМ ЫШТАШ 
'  ПОЛШ ЫМЫЖО.

Кызыт тӱньа ӱмбалнэ ӱдрамаш илыш кок тӱрлын лийын 
шога. Совэт Ушэмыштэ ик тӱрлӧ, капиталист кугужанлаш тэ 
чылт вэс тӱрлӧ. Капиталист кугуж анлаш тэ ӱдрамашын нимогай 
праважат укэ. Туш то ӱдрамаш капиталын, суртын кулжо.|; |

Росийш тэ О ктьабр  рэвольутсо чыла тӱрлӧ калыкланат 
эрыкым пуэн. Капиталын шэмэр калыкым йолыштэн ашны.мэ 
шынчыржэ чылт кӱры ш т пытэн.

СоБЭТ Ушэмыштэ шӱдӧ тӱрлӧ утла калык уло. Нунын йыл- 
мыштат тӱрлӧ-тӱрлӧ.. К ультуры ш тат ик гай огыл. Озанлык шо- 
тыштат иктыжэ ончык кайэн, вэсыжэ шэҥгэлан кодын. Тугэ 
гынат, нуно чыланат ик сэмын, комунист партий вуйлатымэ по- 
чэш, сотсиализм ыштымэ пашалан полшат. Озанлык шотыштат, 
культур ш оты ш тат чыланат ик гай тӧр лийаш тыршэн пашам 
ыштат.

Марий кундэмыштат паша чот ышталтэш. Кундэм почмылап 
лу ий вэлэ шуын гынат, тидэ жап коклаш тэ культур шотыштат, 
озанлык ш отыш тат пэш шуко паша ышталдын.

Тидэ куту паша ыштымаш тэ марий ӱдрамаш ат пэш чот 
полшэн шогат. Нимогай паша дэчат ӧрдыш тӧ огыт шого. Чыла 
тӱрлӧ пашаштат пӧрйэҥ дэн тӧрак  шогат.

Лач ик кӱчык гына уло. Марий ӱдрамаш  ш укыж о тунэм- 
дымэ улыт. Ындэ тудым ат сэҥэна. Рэвольутсо  дэч ончыч марий 
ӱдрамаш коклаш тэ кнагалан мош тыш ыжо 2-5% вэлэ ыльэ. Кы- 
зыт тунэмдымэ-шамычым пӱтыньэк туныктэн пытараш пижын 
улына. Культур рэвольутсым ыштэн угычын лу, шӱдӧ тӱжэм 
дэн марий ӱдрамашым сотсиализм ыштымэ пашаш шупшына.

Марий ӱдрамаш  ындэ лудаш, возаш вэлэ огыл: кугу школ- 
лаш тат шукын тунэмыт. Тэкникумлаш тэ тунэмшэ коклаш тэ 
ӱдрам аш —25%, Ш КМ — 23%, Ф ЗУ — 39%, Р аб ф акы ш тэ—24%, 
С овпартш колы ш то—-31 %, ВУЗ-то— 25% чоло уло.
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В. И. Лэнинын; кажнэ ӱдрамаш ат кугужаныш паша вуйлаташ 
туиэмжэ, манмэ лозунгш о илышыш пура. Совэтыш сайлымэ 
кампаньыштэ 1924 ийлан ӱдрамаш 27% лнйын. 1930 ийыштэ 
54% шуын.

Иал совэтлаш тэ сайлалт пашам ьшдтышэ ӱдрамаш  1924 ий- 
ыштэ 2% ыльэ. 1930 ийыштэ 13% шуын.

Йал совэт прэдсэдачыллан шогышо 1923 ийыштэ ик ӱдра- 
машат укэ ыльэ. 1930 ийыштэ 7 йэҥ сайлалдын.

Кантисполком составыш тэ 1924 ийыштэ 4 ӱдрамаш вэлэ 
ыльэ. 1930 ийыштэ 59 лийын. Обисполком составыш тэ 1 ыльэ, 
1930 ийыштэ 17 лийын.

Мари ӱдрамаш партнйшкат, комсомолышкат ыидэ шуко 
пурат. 1925 ийыштэ мари ӱдрамаш партийыштэ 13 ыльэ. 1931 
ийыштэ 133 ӱдрамаш  лийын Комсомолышто 1924 ийлан мари 
ӱдыр 21, 1926 ийлан 130 ыльэ. 1930 ийлан 450 лийын. Пионэр 
организатсыш тат шукын улыт.

Ӱдрамаш дэлэгаткэ 1921-22 ийыштэ 153 йэҥ, 1924 ийыштэ 
410 йэҥ, 1925 ийыштэ 1106 йэҥ ыльэ. 1930 ийыштэ 2434 лийын. 
Ӱдрамаш дэлэгаткэ погынымаш чылт школ гайак. Тудын коч 
пэш шуко активисткэ ӱдрамаш  сотсиализм ыштымэ пашаш шо- 
галаш йамдылалдыт.

О жно ӱдрамашым вэра пэш чот пычкэмыштэ пызырэн 
ашнэн. Тудат ындэ шалана. У Й5>ла, у койыш шарла. М ужэдшэ, 
карт, поп олмэш наук шогалэш. Ш ӱвэдыш э олмэш больнис шо- 
чэш. И кш ывэ ончымо йаслэ шукэмэш.

Совэт власть уло вийнсэ дэн траком, кугу логар, шакшэ 
чэр ваш тарэш  крэдалэш. Марий кундэм мучко больнис шарла. 
Ӱдра.машын тазалык ончымашат, нунын пашаштым куштылэм- 
даш ат шуко паша ышталдэш. 1930 ийлан ӱдрамаш  консультатсэ 
10 ыльэ. Икш ывэ ончымо йаслэ 1921 ийыш тэ—22, 1930 ийыштэ— 
114 ыльэ. 1931 ийыштэ 200 чоло лийшаш. Тидэ чыла Мари Кун- 
дэмысэ тазалык ончышо пӧлкан почмыжо. Тылэч посна копэра- 
тив организатсэ дэн колхоз-шамычын почмыштат ш уко уло.

Шэмэр ӱдрамаш  колхоз ыштымэ пашаштат чот полшат. 
1929 ийышгэ колхоз  правлэньыштэ паша ыштышэ ӱдрамаш 20 
ыльэ. 1930 ийыштэ 89 ӱдрамаш  лийын.

Промысловой копэратсы ш тэ 1929 ийыштэ члэнлан 47 ӱда- 
маш шогэн, 1930ийлан 15204 ӱдрамаш ыльэ, 1931 ийлан 17709 лийын.
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Ожно адак мари ӱдрамашын тазалыкшым тӱр тӱрлымаш, 
шарпан, сорока, ший оксам сакалдылын коштмаш ш уко пытарэн. 
Тидат ындэ эркын- эркын шикшлак шаланэн пыта. Тӱр тӱрлымӧ 
дэи мари ӱдрамашын тазалыкшым пытарымэ ваштарэш крэда- 
лаш М ари Кундэмыштэ вургэм ышташ тунуктымо курс почмо. 
Тушто 70 ӱдрамаш чоло тунэмыт. Тыштэ машиньэ дэн тӱр тӱр- 
лаш, ургаш, куаш тунэмыт. Тылэч посна вэрлаш тэ кружок-ша- 
мыч улыт. К руж оклаш тэ  1928 ийыштэ 190 ӱдрамаш шогэн. 
1930 ийыштэ 2048 йэҥ чоло лийын. Ындэ марий ӱдрамаш-шамрлч 
тош то койшыштым кудалтат. Л у дэн, шӱдӧ дэн ончыл ӱдрамаш- 
шамыч шарпан сорока чиймым, ший окса сакалдылмым чарнат.

О ктьабр рэвольутсо полшымо почэш мари ӱдрамаш  кул 
шот гыч утлымо вэлэ огыл, ындэ нуно уло вийышт дэи 14 ий 
годсэк, сотсиализм ыштымэ пашаштэ полшэн шогат.

Вэс лу ийыш тыжэ тидэ ончык каймэ паша адакат  чот пэҥ- 
гыдэмдалдэш, угыч ыштышаш паша тэмпыжат чот вийаҥдалдэш. 
Ӱдрамаш-шамыч сотсиализм ыштымэ пашашкэ адакат  шукырак 
шупшылалдыт.



лэнин комсомол.
Марий Автоном Кундэмлан 10 ий тэммэ— Кундэмысэ Комсо- 

молын пролэтар диктатур сэҥымэ вэрч крэдалмылан 10 ий тэм- 
М Ы Ж Э  Л И Й Э 1 Н . Лу ий годсэк комсомол сотсилизм илыш ыштымэ 
вэрч крэдалэш, лу ий годсэк М аркундэмысэ комсомол органи- 
затсыш тэ шогышо ырвэзэ - шамычым комунизм илышлан тунык- 
тымаш кайа, лу нй годсэк М аркундэмысэ комсомол Октӓбр рэ- 
вольутсын тӱҥалмэ кугу пашажым ыштэн шукташ йамдылалт 
шогат.

Рэвольутсын пӧрвой кэчылаштэ 
комсомолын пашажэ

Рэвольутсо  дэч ончыч марий коклаш тэ рвэзэ ушэм ышты-> 
маш лийын огыл. И уж о вэрэ, мутлан— Унчышто (М орко  кантон) 
1905 нйсэ рэвольутсо гу.тлаштэ ш колы ш то тунэмш э-шамычат 
рэвольутсылан полшэныт: листовкым, кнагам шаркалэныт, иуным 
марий йылмыш кусаркалэныт гынат, тыгай паша нэш шагал, 
куш то иктэ гына лийэдэн. Адак 1916 ийыштэ Чыкма олаш тэ ту- 
нэмшэ рвэзэ-шамычын ушэмыш т улмаш, нуно шкэныштын жур- 
налым лукты т улмаш гыиат, нуно эртак культурно-просвэтитэль- 
ный пашам вэлэ ыштылыныт.

Пэвральысэ рэвольутсо  тидэ пашам изиш ончык шӱкалын. 
Эн ончыч тунэмшэ рвэзэ  коклаш тэ ушэм - шамыч почылтыт. 
1917 ийын мартыштэ Чыкм аш тэ политик пашам тунэмшэ круж ок  
почылтэш, майыштэ Ч арлаш тэ тунэмшэ ырвэзэ ушэм почылтэш.

Нинэ ушэ.м - шамычын ӱмырыш т кӱчӱк лийын. О ктӓбр р э '  
вольутсын ончыктымо пашажым ш укташ  нуно йӧрэн огыт ул' 
Садлан О ктӓбр рэвольутсо лиймэкэ нуно шаланат. Чарласэ ту- 
нэмшэ рвэзэ ушэм 1918 ийын тӱҥалтыш ыш тыжэ правлэньым сай- 
лымэ нэргэн каҥашымэ годым кок тӱшкалан шэлалтын. Ик тӱш- 
каж э— „йыдал йолан-шамыч“;туш ко Сэминарийыштэ тунэмш э,адак  
высший начальный школыш то тунэмш э кашакын уж аш ы ж э чу.мыр- 
гэныт. Вэс кашакш э „аваштын эргышт-шамыч". Туш ко гимназий-
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ы ш т э  т у н э м и ш - ш а м ы ч  ч у м ы р г э н ы т .  Г и м н а з и й н о  к о к ы т  ы л ь э :  

и к т ы ж э  п ӧ р й ы н '  и к ш ы в э  т у н э м ш э ,  в э с ы ж э  5 ' Д ы р - ш а м ы ч  т у н э м ш э .

„Аваштын эр гы ш т“ тӱшка йол ӱмбак пэҥгыдын шогалын 
вийым налын ок кэрт. „Йыдал й олан“-шамыч рэвольутсо пашаш 
ушнат, 1918 ийын шыжым учитзльский сэминарий пэлэн болыпэ- 
виклан полш ыш о йачэйкым организовайат. Тидэ йачэйкыш 1.5— 
18 ЙЭ1Г возалтэш. 1919 ийын ийуиьын 27-шэ тидэ йачэйкэ Чар- 
ласэ РКСМ  организатсыш савырна. 1919 ийын ийуиьын 15-штэ 
комсомол йачэйкэ Чыкмаш тэ организовайалтэш. Тудо ийын тӱн - 
алтыш ыш тыжак Конганур йачэйкэ (Ш эрнур к-н) почылтэш.

Рэвольутсын ку ат 1нэ рвэзэ-шамыч коклаш кэ кумдан шарла 
нуным 1ПКЭ вэкыжэ шупшэш. О лалаштэ улшо йачэйкэ-шамыч шкэ 
пашаштым кумдан шарат, йаллашкат шуктат. Оласэ йачэйкэ-ша- 
мыч кушкыт, йаллаштат йачэйкэ-шамыч шочыт; комсомол ушэ- 
мыш ӱдыр-шамычат ушнат. П ӧрвойрак ӱдыр-шамычлан посна 
комнат пуалтэш. 1919 ийыштэ шыжым Чыкма дэн Йош кар-О ла 
кантонышто комсомол йачэйкэ-шамыч йатыр вэрэ лийыт: Пайгус, 
Арбан, М орко, Йанда завод  (кызыт „Краспый С тэкло вар “), моло 
вэрэат. Тынар шуко вэрэ йачэйкэ лиймэк уэздный органитсым 
ыш таш ат жап шуын. 1919 ий шыжым РКСМ-ын уэздный коми- 
тэтшэ Чыкма дэн Чарлаш тэ организовайалтыныт.

1919-20 ийлаштэ дэзэртир-шамыч пэш шукэмыт. Тунам ком- 
сомол дэзэртир лий.маш вап иарэш  крэдалаш вийан пижэш, Йош- 
кар Армийлан чот полша, .мобилнзатсым ышта. Ко.мсомолышто 
шогышо-шамыч пронтыш кайат. Ш укы ш т сарыш тэ колат. Тидэ 
мобилизатсым ыштымэ комсоыолым эры кташ ат полша: интэли- 
гэнт кашак гыч комсомолыш пурышо, лунчырирак, пушкыдырак- 
ша.мычшэ ко.мсомолгыч тӧргалтыт.

1920 ийыштэ, „Й ош кар р в эзэ “ манмэ арньам эртарымэкэ 
К 0 .М С 0 М 0 Л  организатсын йатыр куш.мыжо койо. Вуйлатымаш паша 
У комолышто сайэ.мэш. Й ош кар-О ла У комолышто марий рвэзэ 
пашам вуйлатэн ш огаш  марий сэксий почылтэш.

Марий Кундэм почмо жаплан комсомол организатсэ йӧршэш 
пэнтыдэмэш. Кундэм почмэкэ комсомол организатсэ адакат шарла, 
комсомол йачэйкэ-шамыч марий йаллаштат шочыт.

1921 ийыштэ майын 5 — 10-шо коклаш тэ комсомол организатсэ 
кантонлаштэ погынымашым ышта, майын 18-штэ кундэм погыны- 
маш почылтэш. Туш ко 800 члэн гычойырымоВО дэлэгат погына.
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Нужна ий, калык 
озанлык шаланьшэ ий.

Марий Кундэм почылтмо ийыштэ киндэ шочдымаш пэш 
кугун лийэ. Иул воктэнысэ 30 милион шэмэр-шамыч, тудо шотыш- 
то шэмэр мариат пэш чот шужэн илышт. Партий дэн Совэт 
власть шужэн илымаш дэн крэдалаш  уло вийышт дэн пижыч. 
Комсомолат ӧрдыш тӧ ок шого. Т удат нужна илыш ваштарэш 
крэдалмаш кэ вийап ушна, шужэн илышэ-шамычлан полыш ыш- 
таш пижэш. Ш ужышо-шамычым пукшаш колтымо киндым ара- 
лаш комсомол члэн-шамычым мобилизовайа, шужышо-шамычым 
пукшаш киндым кондаш, киндым жапы ш тэ шукташ  комсомол 
отрӓдым колтылэш. Киндэ шочмо вэрлаш кэ рвэзэ-шамычым, ик- 
шывэ-шамычым колташ полша. Тыгэ полшымо дэнэ 500 йыҥ 
нарэ .мӱндӱр олаш кэ—Таш кэнтыш колтымо.

1921 ийыштак М аркундэм чодраш тэ пэш вийан пожар лийэ. 
Ч одран  30%-шэ тулэш пытыш. П ож ар  пэш кумдан шарлыш. 
Ч о д р а  воктэнысэ йаллаш кат тул пижаш тӱҥальэ. Тул дэн крэ- 
далаш комсомол вийан пижэ. П ож ар  йӧрыкташ пӱтынь ко.мсомол 
вийым мобилизоваймэ. „Й ачэйкыш тэ иктэ коддэ пож ары ш  лэк- 
ты ны т"— манын, Комсомол Комитэтыш йатыр йачэйкэ - шамыч 
увэртарэныт.

Калык озанлык шаланымэ дэн , 'ш уж эн  ий пож ар лиймэ дэн 
кундэмыштэ тӱрлӧ бандит-шамычлан, орадыланэн кош тш о йыҥ- 
шамычлан вийым налаш йӧн лийын. 1921-22 ийыштэ бандит-ша- 
мыч чыла кугурак корныш лэктын осал пашашты.м ышташ тӱ- 
ҥалыт. Нинэ бандит-шамыч дэн крэдалмэ паш аш кат комсомол 
вийан ушна. Чыкмасэ организатсэ комсомол члэн-шамыч гыч лӱ- 
мын отрӓды.м ойырэн колта. О трӓды н крэдалмы жэ дэн Ш аронов  
бандитын тӱш каж э шалатымэ.

1922 ий. Ш ужэн илымаш альэ пытэн огыл. Партий дэн Со- 
вэт организатсын задачышт^—ӱдымӧ кампаньым кузэ  гынат сай- 
ракын эртараш , тидэ паш аш кэ пӱтынь шэмэр-шамычым мобили- 
зовайаш, ӱдымӧ жаплан урлыкашы.м ситышын йамдылаш. Ком- 
сомол адакат  шэҥгэлнэ ок шого: уло вийжэ дэн ӱды.мӧ пашалан 
пижэш: урлыкашым кондаш полша, урлыкашым арала, урлыка- 
шым кӱлэшын кучылтмым эскэра. Т эвэ  Комсомолын эн кугурак 
пашажэ.
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Ш ужэн ий лий.маш комсо.мол органнзатсылан шкэнжым чот 
ончыктэн. Ш ужэн ий дэн крэдалмаш тэ комсомол утларак  пэҥгы- 
дэмын гынат, тудын члэн-шамычшэ йатыр мӧҥгэштыныт. Комсо- 
молэтс-шамыч ала мыньар луын Марий Кундэмым кудалтэн, паша 
дэн киндэ кычалаш ӧрды ж ш кӧ шаланэныт. П ӧрвой  погынымаш 
лиймэ ж апы ш тэ М аркундэм комсомол организатсыштэ 786 члэн 
улмаш гын, 1922 ийштэ 400 нарэ вэлэ кодын.

Члэн-шамычым угыч чотыш налмэк, Кундэмысэ Комсомол 
организатсы ш тэ 286 вэлэ шотлалтыныт.

Школ вэрч крэдалташ —рвэзэ 
кашак вэрч крэдалмаш.

1921 ийыштэ илышыш НЭП  пурталтэш. Чыла пашам войэн- 
ный комунизм корныгыч, приказ почэш ыштыктымэ корныгыч 
у  корныш лукташ  кӱлэш лийын. Тидэ ж апы ш тэ комсомолышто 
йоҥылыш шонымашат лийэдэн. Й ужо комсомолэтс-шамыч НЭП- 
ыш савурнымын кӱлэшыжым ыҥлэн шуктэн огыт ул, пашазэ 
клас дэн крэсаньык кокласэ улшо озанлык сойузым кӱлэшлан 
ситышын шотлэн огыт ул, НЭП-лан тупуй шогэныт. Тыгэ йоҥ- 
ылыш шонымым пытарышашлан лийын, пӱтынь комсомол активым 
мобилизовайэн, комсомол-члэн-шамыч коклаш тэ партий политик 
нэргэн ыҥландармашым чот шараш вэрэштын. Тыгэ каласаш вэ- 
рэштэш: тидэ жапы ш тэ М арий Кундэмысэ комсомол организат- 
сы ш тэ политик пашалан тунэммэ круж ок-ш амы ч шочаш тӱҥальыч.

НЭП-ым илышыш пурташ тӱҥалмэ д эч в а р а  тунэмшэ рвэзэ- 
шамыч коклаш тэ тыгыдэ буржуйын икш ы выш т вуйыштым нӧл- 
таш  тӱҥальыч. Й атыр ш коллаштэ, ВУЗ-ыш йамдылымэ курсла- 
штэ, Курык М арий Пэдтэкникумш то буржуй икшывэ-шамыч ком- 
сомол ваш тарэш  шогаш  тӧчэдат. Рвэзэ-ш амыч коклаш тэ ваш-ваш 
кэлшыдымаш, ойыркалымаш, сырэдылмаш лэкташ  тӱҥалэш. Ком- 
сомол организатсэ буржуй тӱшкан озаланаш тӧчымышт ваштар- 
эш вийан крэдалаш  пижэш, школысо батрак , йорло, марда ту- 
Н Э .М Ш Э  йоча-шамычым шкэ вэкылаж э савы ры ш аш  вэрч крэдалэш. 
Й атыр ш коллаш тэ тунэмшэ йоча коклаш тэ эрыктымаш кайа, по- 
литик пашалан туныктышым сайракым, вийанракым шогалтат, 
тунэмшэ йоча-шамычым ш коллаш  чотрак ойыркалэн налыт, у- 
лар ак ш э  батрак дэн йорлым чумырат.
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Тудо ж апы ш так комсомол организатсэ ком сомолы ш то шо- 
гыдымо йоча коклаш тат пашам вийан ышта. Й атыр вэрэ—сойуз- 
ышто ш огыдымо рвэзэ-шамычын конфэрэнсыш т районыш то, кан- 
тоныш то лийэда. Конфэрэнсылаш тэ комсомолын задачыжэ нэргэн, 
политпросвэт паш а нэргэн куты рмаш  ышталтэш. Ф изкультур 
пашам виктарэн шогымым комсомол шкэ кидыш кы жэ налэш. 
Ф изкультурлан  тунэммэ круж ок-ш амы ч комсомол йачэйкэ пэлэн 
8 Э Л Э  почылтыт. Ф изкультур пашалан кадр йамдылаш 3 тылзаш 
куре лӱмын почылтэш. К руж ок паша виктарышылан комсомол 
гыч паша йыҥым ойырат. Тыгэ ыштымэ дэнэ комсомол органи- 
затсэ ф изкультур паша вуйлатымашым шкэ кидыш тыжэ кучэн 
щога. Кид пашалан погынышо йоча-шамыч коклаш тат  комсомол 
ыҥландарымэ пашам ышта, кутырымаш ым виктарэн шогышо 
йолташым ойырэн колта. Кид пашалан погынымаш клубыштат, 
КСМ йачэйкэ пэлэнат ышталтэш. Кид пашалан тунэммэ кружок- 
шамыч организовайалтыт.

Кид паша ыштымэ коклаш тэ, кап кыл тазаҥдымэ коклаш тэ 
политик пашалан тунэммат ок мондалт. Комсомолын чыла па- 
ш аш кы ж ат политиклан тунэммаш пурыдэ кодын огыл. Партийын 
пунчалжым, комсомол сйэздын, кофэрэнсын пунчалжым полит- 
круж окы ш то, тэкуший политик круж окы ш то  лончылэн, ваш-ваш 
кутырэн, ыҥлэн налын шогат.

Комсомол паш аш тэ совпартш кол  пэш кугу полышьш пуэн 
шога. Комсомоллан кӱлэш лык паша йыҥым, совэт, паша йыҥым 
йамдыла. П артш коллаш  пӧрвой налмэ тунэмшэ-шамыч эртак рвэ- 
зэ  коклагы ч ыльыч,— манаш лийэш.

Эрты ш э ийлаштэ комсомол организатсэ партий дэн совэт 
властьлан тӱрлӧ озанлык, политик кампаньэ эртары мэ годым 
пэш шуко полшэн шогэн. У тларакш э тыгай пашажым уш эш  на- 
лаш кӱлэш: йатыр ий годсэк комсомол организатсэ арака шол- 

'ты ш о ваш тарэш  вийан крэдалын шогэн.

Чурий дэнэ—озанлык 
-культур паша вэкыла.

Калык озанлыкым нӧлтымӧ жапы ш тэ комсомол организатсэ 
озанлы к дэн культур пашалан вийан пижэш. Крэсаньыкым ко- 
‘пэратсы ш  шупшмаш, потрэбитэльский копэратсым вийаҥдымаш
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комсомолын эн кугу пашажэ лийэш. Комсомолын озанлык па- 
ш аш кэ ушнымыж дэнэ лу дэн у товаришэствэ-шамыч, шӱдӧ дэн 
у члэн-шамыч шочыт.

Ш эҥгэлнэ ш ӱдырнылшӧ йал озанлыкыш тэ кум пасу дэн 
илымаш мӧҥгэштэш, ш уко пасу ышталтэш, шудо ӱдымаш шарла, 
йал озанлык круж ок-ш амы ч почылтыт. К руж окы ш ко рвэзэ вэлэ- 
огыл, шоҥго-шамычат возалтыт. Кнага тунэмды.маш дэн сотси- 
альнэ чэр ваш тарэш  крэдалмаш шарла.

Тидэ ж апы ш тэ комсомол члэн коклаш тэ политиклан тунэм- 
маш, интэрнатсиональнэ илышлан тунэммаш вийан шарла. Ком- 
сомолын паш ажэ тыгай лозунг почэш кайа: политш кол дэч ӧр- 
дыжтӧ, тэкуш ий политик круж ок дэч ӧрды ж тӧ  ик комсомолэтсат 
ынжэ лий. Тидэ жапы ш так М О П Р  йачэйкэ пашаштат, моло мэр 
организатсэ паш аш тат комсомол пашам вийан ышта.

Клас тушман дэн крэдалмаш тат комсомол ӧрды ж тӧ  ок шого. 
Партийын гэнэральнэ корны жо вэрчын талын крэдалэш. Батрак 
дэн йорло коклаш тэ ыҥландармаш пашам ышта, йорло тӱшка.м 
организовайа. Комсомолыш пайдам гына кычалын пурышо-ша- 
мычым шкэ кокла гычшэ эрыкта. 1928 ийыштэ комсомолым эрык- 
тымаш Й ош кар-О ла, Чыкма, адак Ш эрнур организатсыш тэ лийэш^

Сотсиализм илыш ыштымаш пӱтынь 
фронт мучко шарлымэ жапыштэ.

Сотсиализм илыш ыштымаш пӱтынь фронт мучко шарлымэ 
годымат комсомол ӧрды ж тӧ  ок шого, Партий дэн, пӱтынь па- 
шазэ клас дэн пырльа сотсиализм илыш ыштымаш кэ вийан ушна., 
Тидэ паш аш тэ комсомол ончыл раты ш тэ кайа.

Кундэмысэ ш уко прэдприатийыш тэ комсомолэтс - шамыч 
сотсорэвнованьэ дэн ударничэство тӱҥалмэ паш аштэ эн ончылно 
шогат. М аркож трэсты н  комсомол колэктивш э 7 ырвэзэ бригадым 
организовайэн. Б ригадэ  дэн бригадэ коклан сорэвноваймаш тэ 
нуно примэрым ончыктэн шогэныт. К ож трэст  заводыш то комсо- 
молэтс-шамыч иктэ котдэ ударник улыт. „Красный Волгарь" за- 
воды со мэканичэский, под ыштымэ, озанлык цэхыштэ ыштышэ 
комсомолэтс-шамыч сотсорэвнованьыш  100%-лан ушнэныт. Па- 
рокод, кугу  пуш рэмонтлымо пашаштэ прорыв лиймэкэ Звэниг 
говысо комсомолэтс-шамыч тидэ прорывым сэҥышашлан лийын.
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суботникыы  ала мыньаргана ыштэныт. Кэрмыч заводы ш то про- 
ры в лэкмэкэ Й ош кар-О ласэ  комсомол организатбэ йатыр субот- 
никым ыштыш.

Чы лаж э вэрэак тыгэ лийын огыл. Й атыр прэдприатийыш тэ 
(Т ранспорт) промфинпланым вийан ш уктыш аш лан лийын ударнэ 
тэмп вэрч крэдалмэ годым, тидэ крэдалмаш кэ комсомолэтс чы- 
лаж ак  ушнэн огыт ул.

Ч о д р а  йамдылымаштэ паша сайын кайэн. П рорывым тэмаш, 
планым ш укташ  1082 комсомолэтс мобилизоваймэ. Корамас йа- 
чэйкэ (М орко к-н) ала мыньар ударнэ бригадым организовайэн. 
Т у ш ко  чылажэ 102 йыҥ ушнэн. Й уркинысэ комсомол бригадэ 
(Кур. мар. р.) чодра йамдылымэ пашаштэ тэмпым чот кӱзыктэн— 
кэчэш 9 куб. мэтрым ыштыманыш шуктэн. Звэниговысо комсо- 

'м о л  организатсэ канымэ кэчылаш тэ ала мыньар суботникым 
ыштэн. Чодра  волтымо паш аш кэ 157 члэным мобилизоваймэ.

К олэктивизатсэ пашаштат, ӱдымӧ кампаньэ эртары мэ жа- 
пыш тат комсомолэтс-шамыч вийан полшат. Эрты ш э шошым бри- 
гадэ-шамыч лу дэн организоваймэ. Туш ко 710 йыҥ пурэныт. 
Б р и гад ы ш  возалтшэ-шамыч шэмэр калык коклаш тэ 307 кутыр- 
машым, докладым колэктивизатсын кӱлэш ыжэ нэргэн ыштэныт. 
Ӱдымӧ кампаньэ нэргэн ыҥландараш, ӱдымӧ кампаньым сайракын 
эртары ш аш лан лийын районлаштэ рвэзэ коклаш тэ 50 конфэрэн- 
сы м ыштымэ. Комсомол вий дэнэ: 182 колкоз, 14 посэлковый 
товариш эствэ, 48 инитсиативнэ груп организоваймэ. Торйал дэн 
Ш эрнур организатсэ шош о ага кампаньым сайын эртараш  манын 
договоры.м возэныт. Урлыкашым сортироваймэ годым М .-Турэк 
кантон организатсэ 16 обозым, Ш эрнур организатсэ 18 обозым 
организовайэныт. Комсомол тӱҥалын пумо дэнэ нурыш пробный 
дэк.машым 15-ы.м ыштымэ.

Калык коклаш тэ окса мобилизоваймэ годым, киндэ йамдылмэ 
кампаньэ эртары.мэ годым, совэтым пужэн сайлымэ кампаньэ 
годым партий дэн правитэльствын кӱштымыштым шуктыш аш 
вэрч комсомол вийан крэдалын.

П ромышлэныслан кадрым йамдылымаш тат домсом ол  вийан 
полша. Комсомол полш ымо дэнэ 6 ФЗУ школ, стройуч адак 
проф ш кол-ш амы ч почмо. Т уш то  1011 йыҥ тунэмыт, тудо  шо- 
ты ш т о  64% эртак марий. Ф ЗУ  ш коллаш  тунэмшым йамдылаш 2 
ку р с  организоваймэ ыльэ. П ӧрвой  почмо курсыш то 40 йыҥ.
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ком ы мш о курсыш то 100 йыҥ тунэм лэктыныт. Комсомол п о л -  
шымо дэнак Ш КМ-шамычым почмо.

Комсомол паш аш тэ кӱчыкш ат лийэдэн'. П олитик пашалан 
тунэммаш кэ 1931 ийыштэ 100%-ым ушыман— манмэ лозунг ш у к -  
тымо огыл, 45% вэлэ шуктымо. Пашан тэкникшым тунэммашы.м 
шэмэр коклаш  кумдан шараш  манмэ лозунг адакат  шагал шук- 
тымо. 1931 ийыштэ кнага шинчыдымэ йыҥым (5000-ым туныктэна, 
манын комсомол сӧрэн ыльэ. Тачысэ кэчылан тидэ сӧрымӧ тӱ р ы с  
ш уктым о огы л,— 3300 йыҥ вэлэ тунэмыт; 400 культармэйс олмэш  
200-ыжӧ вэлэ пашам ыштат. Сар дэн ф изкультур  пашалан ту- 
нэммат луш кы ды ракы н  кайа. Комсомолын 9-шэ сйэздшэ;— кажнэ 
йачэйкылан колкозым организовайман, кажнэ комсомолэтс кол- 
козы ш  пурыман— манын пунчалын ыльз. Тидэ пунчалмаш тӱрыс, 
ш уктым о огыл. С отсорэвнованьэ  паш аш кэ комсомольсым, пашазэ 
рвэзэ  кашакым, колкозник-шамычым 100% -ым ушыман манмат 
тӱры с шуктымо огыл.

Комсомолын кушмыжо.
Комсомолын куш машыжым кузэ виктарэн шогымо нэргэн 

кутырмаш  чӱчкыдын лийын шогэн. Марий кундэмысэ комсомолын 
куш мы ж о тыгай таблитсыгыч койэш:

и й Чыла-
жэ

Пӧр-
йыҥ
рвэзэ

Ӱдыр Мария [>уш Пашазэ
батрак Иорло ! Марда Моло

1921................. 786
..........

1 а л э о г
!

ы л

1/1-24 . . . 703 621 82 348 329 96 Кр н 53 100

1/1-25 . . . . 1805 1623 182 818 949 286 Ер-н 1381 128

1/1-26 . . . . 3905 2882 1023 1527 1584 422 1529 1238 116

Щ -21 . . . 4455 3727 726 2390 1946 492 1642 2094 225

1/1Т-28 . . . 4227 3457 770 2278 1810 393 1528 1752 354

1/Ҥ-29 . . . 5170 4144 1026 2786 2230 1305 2039 1415 411

1/1Г-30 . . . 5708 4526 1172 3057 2468 1510 2315 1503 377

1ДГ-31 . . . 5727 4372 1355 Палэ огыл 1418 2529 1513 267

Комсомолын ты гэ  кушмыжым ситышылан 
Комсомолын 9-шэ сйэздшэ:— пашазэ, батрак 
1 0 0 % -ым комсомолыш  ушаш,— манын пунчалын.

шотлаш  ок лий* 
рвэзэ-шамычым 

Тидэ пунчалмаш
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шуктымо огыл. Й орло рвэзым, сайрак колкозник рвэзы.м комсо- 
молыш ушыман,— манмашат ш уктымо огыл. Кажнэ колкозы ш то 
комсомол йачэйкым организовайман,— манмэ пунчалат илышыш 
пуртымо огыл. Чын, М аркундэмын апрэльы сэ плэнумжо кӱш ты м ӧ 
М арий Кундэмлан 10 ий тэммэ жаплан кундэмысэ КСМ органи- 
затсым кок кана кугэмдыман,— манмэ пунчалжэ лэкмэкэ тидэ 
паша вийанрак кайаш тӱҥалын. Тугэ гынат, комсомолын 9-шэ 
сйэздын кӱш тымыжӧ тӱрысак шуктымо манаш ок лий. Апрэльын 
1-жэ дэн ^ийуньын 1-жэ коклаш тэ комсомолыш угыЧын чылажэ 
1131 йыҥ пуртымо.

Партийыштэ шогышо комсомолэтс - шамыч шагалын улыт. 
1930 ийыштэ партийш тэ ш огыш о 6% , 1931 ийыштэ 5 % .  Комсо- 
мол организатсэ кушмо дэнэ партийш тэ ш огышо-шамыч прот- 
сэнт ш оты ш то мӧҥгэштыныт. П артйадром кугэмдымаш, комсо- 
молгыч сайрак члэным партийыш п у аш —тэвэ М аркундэмысэ 
комсомолын эн кӱлэш задачыжэ. Эртыш э лу ий коклаш тэ ком - 
сомол организатсэ лу дэн йолташ-шамычым партий, совэт, озан- 
лык, пропсойуз паш аш кэ пуэн.

Комсомольш алмашташ пионэр йамдэ.
1923 ийыштэ Чыкмаштэ, адак Й ош кар-О лаш тэ пионэр о тр ӓд -  

шамычым организоваймэ годым 20 пионэр нарэ вэлэ ул.маш. 
М арий Кундэмын 10 ий тэммыжлан пионьэр отрӓд  9688 йыҥыш 
шуын. Сотсиализм строймо паш аш тэ вийан полш ымо дэнэ пио- 
нэр-шамыч О ктӓбр рэвольутсы н тӱҥалмэ кугу пашажым йӧршэш 
ыштэн ш укташ  йамдылалтыт. Всэобший обучэньым илышыш 
пуртымаш, кнага шинчыдымым туныктэн пытарымаш —тидэ ий- 
лаш тэ партийын бойэвой задачы ж э улыт. Пионэр-ша.мыч тидым 
сайын шинчат. Тидэ паш аш тэ чот полшат: тунэмаш кош тш аш - 
лыкым учотыш  налыт, нуным ш колыш  шупшыт, тунэммаштэ 
шэҥгэлан кодмаш ы м—кок ийлан ик тӱш каш тэ тунэммашым пы- 
тараш  тыршат; шэҥгэлан кодш ылан тунэмаш полшат. Ш колым 
срок дэч ончыч кудалтэн каймаш ваш тарэш  крэдалыт. Т эвэ кун- 
дэмысэ пионэр-шамычын ыштымэ пашашт.

Л икбэз  пашаштэ полш ымыш тат йатыр уло. Кнагам тӱвы т 
1ЫИНЧЫДЫМЭ дэн шагал шинчышым учотыш  налыт. Ликпункт-ш а- 
мычлан полшат, культармэйсым да мойын ойырат. Ы ш кат тун- 
ыктат. М арий Турэк кантонышто пионэр-шамыч 600 йыҥы.м, Т ор-
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йал кантонышто 400, Й ош кар-О ла кантонышто 271 йыҥым лик- 
пунктыш то туныктэныт.

О занлык— политик кампаньэ эртарымэ годымат, промфин- 
планым ш уктыш аш  вэрч крэдалмэ годым пионэр-шамыч ӧрдыж тӧ 
огы т шого. Тэнкйсэ ӱдымӧ кампаньэ годым Ш эрнурысо пионэр- 
шамыч 4 йошкар пусакым организовайэныт, 550 тэҥэашым йал 
озанлык литэратурым шаркалэныт, 2253 килограм ломыжым по- 
гэныт. Колкозы ш  28 озанлыкым ушэныт. „Мариэц" лӱман йанда 
заводы ш то  пионэр-ша.мыч тарванымэ дэнэ йош кар оҥа дэн шэм 
оҥ а организоваймэ. Пионэр-шамычак пашагыч шылын коштмо, 
йӱын кош тмо ваш тарэш  дэмонстратсым организовайэныт.

1930 ийыштэ пионэр-ша.мыч утильсырйо.м 5280 килограмы.м, 
тош то  кӱртньым 1028 клг. погэныт.

Пионэр-шамычын задачыш т тыгай: йоча коклаш тэ паша 
ыштымым кумдан шараш; пашазэ, батрак, йорло, колкоз йоча- 
ша.мычым кашакгэ пионэр отрӓдыш  шупшаш.

Ко.мсомол, партий, совэт обшэствэныстьлан пионэр кокласэ 
пашам виктарымаш ым сайэмдыман, вийаҥдыман; сотсиализм 
илыш ыштымаш кэ пионэр-шамыч вийан ушнэн кэртышт.

Эртышэ лу ий коклаш тэ Марий Кундэ.мысэ комсомол пашам 
кугун ыштэн, йатыр ончык кайэн. Тидэ ончык каймаш партийын 
гэнэральнэ корныжым шуктымо дэн лийын, клас тушман дэнэ, 
тушманын агэнтшэ дэнэ вийан крэдал.мылан лийын. Тротскист- 
шамыч, пурла опортунист-шамыч комсомолым партийын корныж 
гыч кораҥдаш  тыршышт. Вэликодэржавный шовинист, вэрысэ 
натсионалист-шамыч марий дэн руш комсомолэтс-шамычым тор- 
калаш, ваш-ваш сырэн, каргашэн илымашкэ шукташ  тӧчышт. 
Комунист партий виктарымэ дэнэ комсомол организатсэ партий 
политик ваш тарэш  шогышо тушман-шамычы.м сэҥыш.

Ко.мсомол ончылно пэш кугу задач-шамыч шогат. Ончыкат 
партий политик вэрчын вийан крэдалман, натсиональнэ нашаштэ 
Лэнин ончыктымо корно дэн кайман, вэликодэржавный шовинизм 
ваштарэш (тудо кызыт эн кугу лӱдыкш), вэрысэ натсионализм 
ваш тарэш  вийан крэдалман; пурла опортунизм, „ш о ла” кагыртыш 
ваштарэш, нунын дэн кэлшымаш ваш тарэш  тулым чот ылыжты- 
ман. Клас корны ш то пэҥгыдын шогыман. Сотсиализм илыш ыш- 
тымэ вэрч крэдалмэ пашаштэ комсомол партийын эн ӱшанымэ 
полш ыж о лийман.



КОМУНИСТ ПАРТИИ ВУИЛАТЫМЭ дэнэ
Марий калык кугужан власть кид лӱвалнэ ала мызар ш ӱдӧ 

ий пызырналтын, орланэн илэн. Кугужан власть ваш тарэш  марий 
калык ожнат ала мыньарэ кана тарванэн крэдалаш  тӧчӧн.

Стэпан Разин, Пугачов, адак моло шамычын кугужан— по- 
мэшчик власть ваштарэш тарваньш ы ш т годымат марий калык 
кугыжан власть ваш тарэш  крэдалмаш кэ ушнэн. Кугужан власть 
марий калыкым вэлэ огыл, моло тыгыдэ калыкымат пызырэн 
ашнэн.

1905 ийысэ рэвольутсо годым пролэтар дэн пӱтынь шэмэр 
калык кугужан власть ваш тарэш  тарванышт. Марий калыкат 
тидэ рэвольутсо  годым тарваныш.

1905 ийысэ рэвольутсым кугуж ан власть сэҥыш. Тунам 
пролэтар  калыклан крэсаньык кӱлэшын ыш полшо, кугужан 
власть ваш тарэш  ик жапы ш тэ нуно ышт тарванэ, садлан кугужа 
рэвольутсым сэҥыш.

Тыгыдэ калыкат тунам ик сэмын, ик жапы ш тэ ышт тар- 
ванэ. Ш энтэлан кодшо, пычкэмыштэ илышэ калык адакат чот 
вараш кодын тарванышт. Кугу олала дэн паврик-завотла райо- 
нышто рэвольутсо  чарнэн шуын ыльэ, марий калык почэш кодын, 
йатыр вара ижэ тарваныш.

П ӧрвой  рэвольутсо годым йатыр вэрэ марий кундэмлаштат 
Ашрий калык кугужан власть ваш тарэш  тарваныш. Р эв о л ьу тсо  
дэч ожно К акш амар марий шамыч Ч эбоксар  уйэзд (кызытсэ 
Звэнигов  кантон) чодыра пашам пэш шулдын, ындыралдын 
ыштэн илышт, мландыштат шагал, улыж ат ошман ыльэ. Чытэн 
кэртдымы ш т дэн Кокш амар йал марий шамыч кугужан власть 
ваш тарэш  тарванышт. Нуно озан оласэ П орховой  завод  гыч 
толш о агитатор туныктымо почэш тарванышт.

Тарванымаш  пэш вийан лийэ.
Туш ко озан губэрнаторын помош ньыкш о—К обэко пэл рот 

« а за к  дэн мийыш.
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М арий дэн чуваш калыкым сырыктымэ дэч шэкланэн, пӱтынь 
калык ынжэ тарванэ манын, кугужан властьын кулышт калыкым 
ышт тӱкӧ. Тугэ гынат шэмэр калыкым вуйлатыш э— агитатыр 
шамычым йатырыштым погэн налын сылкыш колтышт.

И атыр вэрэ йозак тӱлымым чарнышт, икшывыштыы салта- 
кыш ышт пу, тӱрлӧ  моло пашамат казналан ышташ чарнышт.

Тыгыдэ калык тарванымым (национально-освободительное 
движение манмым) тунамысэ рэвольутсо годым эртак  эсэр (со- 
циалист-рэвольутсионэр) партий вэк шогышо ша.мыч гына вуй- 
латэн улыт манаш лийэш.

Вуйлатыш ыжлан марий интэлигэнсэ'лийын шогэныт— йалысэ 
учитэл, адак йуж о поп шамычат. Нинэ вуйлатыш э шамыч шэмэр 
калыкым кугужан, капиталист властьым йӧршӧш сӱмырэн пыта- 
раш ӱжын огыт ул. Тыгыдэ калыклан нинэ вуйлатыш э шамыч 
культурный автономийым гына ышташ тӧчӧныт. Кэч могай 
власть лийжэ, тыгыдэ калыклан тунэммэ пашам ончыко колташ 
эры к лийжэ,— манын нинэт вуйлатэныт.

Марий калык коклаш тэ тунам пролэтар шамыч тӱвыт укэ- 
ыльыч, садлан лийын капитализм властьы.м пытараш манын ка- 
лыкым тарваты ш э тӱвыт лийын огыл.

1905 ийсэ рэвольутсым сэҥымэк, кугужан власть шэмэр 
калыкым адакат  чот п ы зы р а л ь э . ,

1908 ий гыч 1917 ий ыартэ тыгыдэ шэмэр калык шып илыш. 
1917 ий пэвральысэ рэвольутсо  лиймэк тыгыдэ калык шамычат 
кугуж ан власть ваш тарэш  тарванышт.

П эвральы сэ рэвольутсо  почэшат калык тарванымым эсэр 
партий вэк ш огы ш о интэлигэнт - шамыч вуйлаташ  тӧчышт. Ка- 
питалист власть шэҥгэлан кодшо, тыгыдэ калыклан культур 
автономым пуа гынат сита,— манын нуно туныкташ  тӧчышт. 
Ш эмэр калыкым нинэ вуйлатыш э шамыч капитализм корно дэн 
наҥгайнэшт ыльэ.

1917 ий .майыштэ йул йыргэштэ илышэ калык шамычын 
погынымашышт лийэ. Тидэ с ‘йэздым капиталист вэк шогышо, 
тудын кулы ш т— поп С адков, профэсыр Н икольский, Озан оласэ- 
учнтэл сэминарын ожнысо дир экто р ж о —^Бобровников, Михэйэв, 
нунын гайак молы жат вуйлатыльыч. Рэвольутсо  тӱргоч ыжнэ- 
лий, капиталист власть ваштарэш шэмэр калык ыжнэ тарванэ,—  
манын шэкланэн ондалаш тӧчышт. С ‘йэздын койы ш ы ж о тэвэ ты-

1



171

жэчынак пэш раш палэ; с‘эзд  почмо годым молэдэн лийэ, вара- 
жым тыгай пунчалым ыштышт: „Врэмэнный правитэльствэ— 
калыкын чын властьшэ, кугужан тӱҥалмэ сарым сэҥымэшкына 
огына чарн э“'

Тидэ с‘йэздын ӱпш ы ж ӧ тӱрлӧ тыгыдэ калык погынымаштат 
раш  койэш. 1917 ий ийульыш то лийшэ марийгс‘йэздат тыгай пун- 
чалым лукто: „Врэмэнный правитэльствылан инанэна, сарым
сэҥымэш кэ ышташ тудлан ш ӱдэна“.

Комунист партий туныктымо шэмэр калык коклаш  шар- 
лымэ сэмын, рэвольутсо  вэс корны ш ко возо— шэмэр калык про- 
лэтар  калык почэш капиталист власть ваш тарэш  тарваныш.

Комунист партий туныктымым шэмэр калык коклаш  фронт 
гыч, адак паврик-завот вэлла гыч мӧҥгышкӧ пӧртылшӧ . салтак 
шамыч шараш тӱҥальыч.

. Комунист партий "туныктымо шэмэр коклаш  ш арлымэ сэ- 
мын, вуйлатымаш ат эсэр партий вэк ш огыш о кид гычын мучыш- 
тэн, комунист партий вэк вуйлатыш э шамыч кидыш пурыш. 
Т ы гы дэ калыкын иогынымашыштат больш эвик шамыч йӱк эрэ 
талышнэн шогаш тӱҥальэ.

Тарзэ, нужна, ик марда крэсаньы кат сар ваш тарэш  шогат, 
Врэ.мэнный правитэльствын шогалтымэ йэҥым поктат, пойан 
оза дэч чодыра дэн мландым шупшын налэдат.

О ктьабр  рэвольутсо  йӱк марий кундэмыш тат ш эргы лдэш ,— 
.марий шэмэр калыкат кулак дэн моло тушман ваш тарэш  тар- 
ваныш.

Й алысэ калык кок вэкэ ш элалдэ— ик вэлныжэ тарзэ  дэн 
нужна, вэс вэлныжэ— кулак кашак.

Лэнин туныктымыжо, комунист партийын программыжэ пӱ- 
тынь шэмэр калык коклаш кэ шарлыш. ,

Тидэ туныктымым раш умлэн налын пролэтар  калык дэн 
пырльа пӱтынь шэмэр калык капиталист власть пытараш вийан 
тарванышт. Тыгыдэ капиталист партийын— эсэр партийын вийжэ 
шэмэр калык коклаш тэ кэчын шула.

1918 ий 12— 24 пэвральыш тэ лийшэ марий с‘йэздыштэ кок 
вий ваш-ваш тавадан пижыч. Комунист партий вэк шогышо 
дэлэгат  шамыч сэҥышт. С ‘йэзд пытымэ дэч ончычак больш эвик 
партий вэк шогышо у прэдсэдатэлым (В. А. Мухиным) сайлэн 
шогалтышт. С‘йэздын пунчалгычшат тидэ пэш раш койэш.
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' С ‘нэзд тыгай пунчалым ыштыш: гэрман кугужан армийжэ октьӓбр 
рэвольутсо пумо эркым пытарнэжэ, Совэт власть аралаш  пӱтынь 
шэмэр калыкым ӱжына. Ш эмэр калыкым кулак дэн капиталист 
тӱшка пызырмаш дэч аралаш  пашачэ дэн крэсаньык дружиным 
ыштыман. Совэт власть— пролэтар  дэн нужна крэсаньы к власть, 

'Садлан лийын совэт властьым пэҥгыдэмдаш пӱтынь шэ.мэр ка- 
. лыклан полшыман.

Капиталист дэн кулакын кулышт-агэнтышт шэмэр калыкым 
кузэ гынат ышкэ кид йӱмалнышт кучынэшт. Эсэр партий вэк 
шогышо ушэм „О бш чэство м арий“ манмэ Озан олаш тэ 1918 ий 
7 15 ийульыш то марий калыкын 2-шо погынымашым почо. 
Тидэ с‘йэздыштэ эсэр вэк мурым мураш, шэмэр калыкым онда- 
лаш тӧчышт.

О ктьабр  рэвольутсо  шкэ вийжэ дэн капитализм властьым 
вэлэ огыл, тудын агэнтшэ шамычымат ӧрдыш кӧ налын шуыш.

Кулак тӱшка Совэт власть дэн шэмэр калык ваштарэш 
тарванэн ынжэ кэрт манын йаллаштэ нужна ушэм— комитэт бэд- 
ноты манмэ почылдыч.

Тарзэ, нужна, ик марлта калы кат Совэт власть вэк пэҥгы- 
дын шогальыч.

1918 ийыштэ кызытсэ Й ош кар-О ла кантонысо нужна, тарзэ, 
ик марда крэсаньык шамычат, больш эвик партий ӱж м ӧ почэш, 
красный гвардий ротыш ушнышт. Тидэ марий рот комунист 
нартий вуйлатымэ почэш Совэт властьым пэшак чот аралэн 
шогыш. М арий рот Чэхо-С ловак ваштарэш чот крэдальэ. Сот- 
сиализм илыш ыштышаш вэрыч марий ротысо красногвардэйтс- 
шамыч ш укыж о крэдалын сарэш колышт.

Комунист партий паша.м марий шэмэр калык коклаш тэ 
шары.маштэ, Озанысэ йачэйкэ, варажым марий сэксий вуйлатэн 
нюгыш,

1918 ий 5 дэкабы ры ш тэ Наркомнатс пэлэнысэ марий отдэ- 
. лыш тэ ВКП(б) ячэйкэ почылто, 1919 ий 12 майыштэ йачэйкэ 

олмэш губком пэлэн М арисэксий почылто.
Йачэйкэ дэн сэкси вэрласэ марий организатсэ - шамычым 

вуйлатэн шогышт.
Агитатыр йамдылаш сэкси курысым почэдыш, газэт дэн 

кнагам лукто, марий районлашкэ агитатор— инструктор шамычым 
колтэдэн шогыш.
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Граждан сар годым Озан оласэ гарнизонышто 5000 м арий ' 
красноармэйэтс шамыч лийэдыч.

Нунын коклаш тэ культур-политик пашам вийан колтышаш- 
лан Запасный армий штабын политотдэлжэ пэлэн марий сэксий 
почылдо.

1919 ий граждан сар пэш шыгыр жап годым эр вэл прон- 
тын 5-шэ армийын штабш э „И ошкар С ал так“ газэтым л у к т о . . 
Тидэ газэтымат сэксий пашачэ луктыныт. Т удо ийлаштэ Губком 
дэн Губсовдэп, Уком дэн Усовдэп пэлэнат марий сэксий йатыр 
вэрэ почылдыч.

М арий комунист шамычын 1-шэ конфэрэнсэ пунчал почэш 
1920 ийын мучашыштыжэ: ЦК ВКП(б) пэлэн марисэксий 'почылдо. 
Тидэ М арисэксий почылтмо дэч вара .марий кокласэ партиын 
пашажым сэдэ сэксий вуйлаташ тӱҥальэ.

1920 ий ф эвраль тылзыш тэ Озаныштэ акгив пашачэ шамы- 
чын 1-шэ погынымаш лийэ. Погынымаш пыты.мэк партийэтс ша- 
мыч совэшчаньэ лийэ. Совэшчаньэ тыгай пунчалым лукто. Марий 
комунист-шамычын 1-шэ. конфэрэнсыжым погаш, марий кундэм 
почш ашлан тӱрлӧ матэриалы.м погаш.

Совэш чаньэ пунчал почэш сэксий агитатар-инструктор ша- 
.мычы.м марий районлаш— Ч арла (кызытсэ Иош кар-О ла), Йаран 
уйэзд  дэн моло вэрлаш кат колтыш.

1920 ий ийуль ты лзыш тэ 1-шэ конфэрэнсэ почылдо. Конфэ- 
рэнсэ тыгай пашам ыштыш: ЦК ВКП(б) пэлэн М арибьуро почаш, 
адак М арий Кундэмым почаш.

М арий районласэ парторганизатсэ ийын кушкын шогышт.
1917-18 ийлаштэ мари коклагыч ВКП(б)-штэ шогышо пэш 

шагал йэҥ ыльыч, варажым тарзэ, нужна, йужо ик марда дэн 
интэлигэнт коклагычат луын, шӱдын партийыш пураш тӱҥальыч. 
Т удо  жаплаш тэ' организатсэ ик сэмын кушкын, вийнэн шогэн 
огыл. Граждан сар пэш вийан каймэк, пэш чотшо Колчак бандэ 
Озан ола дэк лишылэммэк, интэлигэнсэ кокла гыч йаты рыш т— 
шкурник шамыч лӱдмыш т дэн партий гыч лэктыч. Партий гыч 
нуно лэктын кайымэ дэн организатсэ адакат  чот вийаҥэ. Адак 
тудо ж апы ш тэ йалыштэ клас крэдалмаш пэш чот куатлэ ыльэ, 
сэдэ интэлигэнт-партийэтс шамыч садланат лӱдын чакнэн л эк т ы ч . .

1918-1919 ий Краснококш айск уйэздыш тэ 5 йачэйкэ почылдо, 
члэн шамыч 100 йэҥ нарэ ыльыч, тунам Вӓткэ губэрнаш тэ 40>
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мари комунист, У ралобласть дэн Уфа губэрньыш тат тынарак 
мари комунист ыльыч.

Марий Кундэм почмо дэч вара парторганизатсэ нэш чот 
куш кын кайыш.

>

М арий о р г а н и з а т с э  ку ш м о  ты ж эч  койэш :

Коиувнст-
иандидат
шамыч

Пвшачэ Крэеаньык Служашчий Иарий Руш

1/111— 1921 вй . . 973 ■ 114 784 75 506 420

1/11—1922 ий . . . 634 109 472 53 382 325

1/11—1023 ий . . . 545 95 381 60 243 277

1/1У—1924 ий . . 653 163 421 69 245 • 390

1/11—1925 ий . . . 840 195 5.35 110 316 503

1/Х П -1925 ий . . 1.063 164 739 160 515 512

1/1—1927 ий . . . 1569 243 866 460 683 828

1/Х—1928 ий . . . 1785 317 872 596 824 885

1/У11—1929 ий . . 2009 554 915 540 865 1055

1/1У -1930 ий . . 2200 1164 569 467 888 1243

1/1У-1931 ий . . 2719 1078 1189 452 1071 1512

Партийыш тарзэ, нужна, пролэтар калык кокла гыч пурат. 
М арий коклаш тэ пролэтар  шамыч пэш шагал улыт. П ролэтар  
калык организованый улыт. Нунын кокла гыч партийыш куатлын 
пурат. Марий шэмэр калык-крэсаньык (тарзэ, нужна, ик марда), 
садлан .лийын партийыш  шэҥгалан кодын пурат. Садлан лийын 
кундзмысэ организатсы ш тэ руш ш от дэч марий (протсэнт шот 
д эн )  шагалрак.

Кундэм почмо почэш ак партий организатсылан пэш кугу 
пашам ышташ вэрэштэ. Импэриалист дэн граж дан сар калык 
озанлыкым пэш чот ӱлык волдыш, адак шужэн ий лийэ. Орга-_ 
низатсылан тидэ пашам нӧлдаш пэш вийан пижаш вэрэш тэ 
Н элэ  илышым сэҥэн . оэанлык, культур, моло пашамат пэш чот
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‘0 ЯЧЫКО колтышна. 10 ий жапы ш тэ партий кӧргыш тат тӱрло 
тайнылтмэ - гэнэральнэ корно дэч ойырлымо лийэдыш. Органн- 
затсылан тидэ тайнылтмэ ваш тарэш ат  крэдалаш  вэрэштэ.

Сотсиализм илыш пэш чот ончыко кайа, тудын ваштарэш  
кулак клас, капитализм классын кодш о вашакшэ^ адак нунын 
-агэнтышт— тротскизм дэн пурла опортунизм шргат. Марий Кун- 
дэмыш тэ адак вэс опортунизмат— натсионал шовинизм дэн вэли- 
кодэрж авны й  шовинизм койэш. Партий организатсылан пэш 
чотш о пурла вэл опортунизм, адак тротскизм ваш тарэш , адак 
примирэнсэ (кэлы ш тары ш э— коклазэ) ваш тарэш  крэдалаш  йатыр 
вэрэштын. Вэликодэржавный шовинизм дэн узкий национализм 
ваш тарэш ат (кызыт вэликодэрж авны й шовинизм путырак осал 
опортунизмылан шотлалдэш) организатсылан крэдалаш вэрэштэш. 
Гэнэральнэ корно дэч кораҥш э ваш тарэш  крэдалын, марий орга- 
низатсэ адакат чот вийаҥэ.

Кундэм почмо почэшак вэликодэрж авный шовинист-шамыч 
вуйыштым нӧлталаш тӧчыш т (Козмодэмьан- организатсыштэ), 
кундэм организатсэ тидэ уклоным сэҥыш.

Ик жаплан вэликодэрж авны й шовинист шамыч шыпланышт. 
1924-1925 ий коклаш тэ угыч вуйыштым нӧлтальыч. Нунын ваш- 
тарэш  натсионал-шовинизмат вуйыштым нӧлтальэ.

1921 ий адак 1930 ий годымысо эрыктымаш годым орга- 
низатсэ гыч йатыр опортунист, бӱрократ, моло тушманым поктэн 
лукты ч.

1921 ийысэ чисткэ годым партий гыч 319 йэҥ лукты и шумо, 
организатсэ члэн шот гыч 31 протс., 1930 ийысэ эртымаш годым 
114 йэҥым лукмо, 5,2% лийэш.

Партийын гэнэральнэ корно гычшо кораҥмэ кок тӱрлӧ шот 
гыч лийэш— йужо тушман партийыш лӱмын осал паша ышташ 
пура— партийым кӧргӧ гыч шэлаш, йуж ы ш т кулак дэн моло туш- 
ман шонымаш пурмо дэн (нунын коклаш тэ илымэ дэн) опорту- 
ннзм корныш вэрэштыт.

Лэнин партий вуйлатымэ дэн СССР-сэ шэмэр калык сот- 
сиализм илышын нэҥызшым оптэн пытара, колэктивизатсэ пашам 
туты ш  ыштэн кулак, класым пытара.

10 ий жапы ш тэ М ари кундэмат пэш чот ончыко кайыш. 
Кундэм мучко завот почылдыт, колэктивизатсэ паш а вийнэн, кулак
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клас пытаралтын толэш. Кундэм мучко шӱдӧ дэн тӱрлӧ школ, 
лудм о пӧрт, йаслэ, больнитсэ почылдыт.

Ш ӱдӧ дэн, тӱжэм дэн марий рвэзэ  шамыч паврик-завотлаштз^ 
пашам ыш тат— мари пролэтар куш кыт, ВУЗ-ышто, моло школ- 
.таштэ тунэмыт. Тӱжэм рвэзэ  шамыч комсомолыш, пионэр ушэ- 
мыш пурат.

Лэнин комунист партий натсиональный пашам чын викта- 
рэн ш огымыжо дэн шэмэр марий калык тыгэ ончыко кайа, моло 
культурны й калыкым поктэн шуэш.

Лэнин тыгэ туныктэн: руш  пролэтар калыклан тыгыдэ ка- 
лыкын культур дэн озанлыкыштым нӧлташ полш аш ыш т кӱлэш, 
манын. Тидэ мутшо кызыт илышыш нурэн шога.

Н иж крайы ш  ушнымына дэч вара пашана адакат чот ончыко 
кайа. Н ижкрайы сэ пролэтар мланна полшат. Марий Кундэм почмо' 
дэч вара 11 ийыш пурэн улына.

10 ий мучко партийын кундэмысэ организатсыжэ шэмэр ка- 
лыкым ВКП(б) корно дэн вуйлатэн шогыш. Кундэм организатсэ* 
ончыкыжат ВКП(б)-ын знамьыжым кӱш ко нӧлтӧн, шэмэр к а л ы -  
кым сотсиализм илыш корно дэн вӱдэн кайа.
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Марий Кундэмын озанлык дэн культур шотышто 
10 ий коклаштэ кушмыжым ончыктьшо

Мом ончыктымо 1920-21
.4________________ -

1925-20 1927-28 ■ 1930 1931

1. Кундэм мландын кум- 
дыкшо (тӱж. кв. килом.)

/ -------------

1С,Г) 21,4 21,4 21,4 21,4

2, Чодра о / о ......................... С0,0 02,8 61,2 61,2 61,2

3. Калык (тӱжэм дэн) . . . 374,1 474,7 494,1 519,2 529,3

4. Оласэ калык(0/о) . . . . 3.0 4Д 4,4 4,8 5,0

5. Лудын-возэн мошт. (°/о) 23,3 3(!,9 — 40,1 43,8

6. Кӱртньӧ корнын ку- 
жытшо (киломэтр) . . — — 126 178 196

'1 . Кӱвар шарымэ корно . — - — 17,5 35,0

8. Тэлэграп, тэлэпон вош- 
тыр (тӱжэм киломэтр) . 0,40 0,58 0,69 0,82 1,03

9. Промышлэнысэ тӱҥ вун- 
до (тӱж. тэҥгэ) . . . . 930 1008 1404 4770 8457

10, Промышлэныс. пӱтынь 
лэктышыжэ (тӱж. тэҥ.) . — 1473 31924 10071 18932

11. Промышлэн. паш азэ . — 1150 2008 2701 3158

12. Кустар-шамыч (т. йыҥ) — 12,7 14,9 18,0 22,4

13. Копэратсыш ушымо (°/о) — - 13 23 67 90

14. Кустар промышлэн. пӱ- 
тынь лэктышыжэ(тӱж. т.] —. 33(!0 4620 8220 18270

15. Чодра руаш пуко (к. м.' 0,7 З.Ч 4,2 6,9 I 6,8

16. Чодра пашам тутыш 
ыштышэ-шамыч . . . — — — 400 1800

17. Шӱдӧ йыҥ. ӱдынӧ млан- 
дэ мыньарэ логалэш (га Р3,4 86,3 88,0 93,8 100,2

18. Шӱдӧ йыҥлан мыньар 
вуй вольык логалэш  . 28,4 39,5 . 39,3 38,7 42,7

19. Паша имньэ (тӱж. вуй) 01,4 09,0 83,5 7̂ >,7 7,5.9

20. Трактыр-шамычын вий- 
ышт (тӱж НР) . . . . ! _ 0,0-̂ 1 0.1^ ! 0,84
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Мрм ончыктымо 1920 21 1925-26 1.927-28 1930 1981

^1, Совхоз-шамычын ӱдымӧ 
, "мландышт (тӱж. га) . . 0.2 013 П; 0.6 0,8 2,6

, 22. Колэктивлымэ (О/е) . . —
;|

! 0,1 12,0 32,6
23. Иал озанлык. продуктым 

сатуш савырышэ завод — т 2 19 42
24. Йал озанлыкын чумыр 

лэктышыжэ (мил. тэҥ.) _ 38,’2 45,2 45,0 60,1
25. Тыгыдын торгаймын 

оборотш о (мил. тэҥ.) . _■ 17,2 26,1 31,4 42,4
26. Иктэшлымэ сэктырын 

вэржэ (®/о шот дэн) . . __ 57,6 75,1 94,9 98,1
27. Потрэбит. копэратсыш 

ушымо (®/о шот дэн) _ 7,2 ' 13,3 48,0 66,0
28. Вэрысэ бӱджэтын ку- 

гытшо (мил. тэҥ.) . . . _ 3.8 6.6 10,0 13 1
29. Вэрысэ бӱджэтын йыҥ 

йыда вочш о роскотшо 
(тэҥгэ) . ......................... 8,0 1:;.4 19,6 24,6

30. Шӱдӧ йыҥлан мыньар 
йоча тӱҥал1(. школ. ту- 
нэмэш . . I..................... 4,0 5.4 6,2 6,8 9,2

31. Кугырак  ̂ школышто, 
тэкникумышто 106 йыҥ- 
лан мыньарэ тунэмэш . 0,45 0,71 0,90 1,28 1,40

32 Вольнитсысэ 1 койк. 
мыньар йыҥ. логалэш 1466 904 6.56 590 569

33. Ик доктырлан мыньар 
, ^«ыҥлогалэш ^тӱж. йыҥ) _ _ 7,0 5,6 4,4

34. Эмлымэ в э р ................. 38 43 54 55 55

ПЯЛЭМДЫШ: 1) Тидэ ончыктымашкэ НКПС дэн Наркомводын 
I промышлэн. пургымо огыт ул.
2) 1931 и й с э  к ол эк ти Б и затсэ и й ун ьы н  1 лан о н -

чыктымо.
3) Чодраштэ тутыш ыштышэ паша йыҥ 1931 ий-

ыштэ 1806 йыҥ апрэльын 1-жылан.
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