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У в э р

Воеточн. Издатэдьстеа тыгай марда кнагам еа- 
выктэн дуктын:

Гуров.— Мландэ закон.

Палантай И. (Ключников).— Марла мураш туныктымо кнага. 
Акшэ 50-ырший (шӧртньӧ акса шот дэн).

Васильев В. IV!.— Мари муро.

Вашкэ лэктэш: Гуров— Ик с.-хоз. налог.

„У Илыш“ ж ур н ал  акшэ 1 ты лзэлан 15=ырпшй
(шӧртыьӧ окса шот дэн).

Вашкэ лэктыт тыгай марла кнага: 1) Соснам ашнэн куштымо, 2) Боль

ше чэр нэргэн, 3) М уки ончымо, 4) Ушкалын шӱжэржэ (шбржӧ)—

йылмыштыжэ.

Оксам тыгай адрэс дэн колтыза:

М о с к в а ,  Никольская, 10, Марисекция при Восточном
Издательстве.



Чыла гцӱньасэ тэмэр, иктыш ужнызаI
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Лэкмыжлан кок ийыш пурыш.

ГОД ИЗДАНИЯ ВТОРОЙ.

№ 7—8 Октябрь — Ноябрь. 1923-ий.

$эс кугужанысэ убэр.
Кызыт Гэрманиаштат Росиасэ

1917 ийсэ гай пуламыр паша.
Росиаштат 1917 ий фэвраль тыл-

зысэ рэволюциа дэч вара властьым 
пойан тӱшка нальыч.

Варажым властьым социалист- 
рэволюционэр дэн социал-дэмо- 
крат (мэньшэвик) нальыч. Нинэ 
партиа влак пашачэ дэн крэсаньык 
калыклан нимо эркымат ышт пу.

Гэнэрал, чиновник, помэщик мо
ло, чыланат тошто вэрэшыштак 
кодыч.

Сатлан лийын соц. - рэволюц., 
мэньшэвик партиа влак калык он- 
талкалымым шижын, шыдэшкэн 
октябрь тылзыштэ властьым шэ
мэр калык ышкэ кидышкыжэ нальэ.

Кызыт Гэрманиаштат чылт тугак.
1918 ийыштэ Вильгэлм кугужам 
луктын шуышт. Властьым мэньшэ
вик партиа нальэ. Тидэ партиа „мэ 
пашачэ калык партиа улына“ манын 
моктана. Тугэ гынат нуно пашачэ 
калык илыш сайэмжэ манын нимо- 
мат ышт ыштэ. Помэщик мыландэ 
помэщик кидэшак кодо. Фабрик- 
завот тошто озала кидыштак.

Армиашкэ эртак пойан тушка 
икшивым погышт. Тошто гэнэрал 
олмэшыштак кодыч. Шэмэр калык 
ушэм—коммунист партиам покты- 
лыт, коммунист влакым турьма- 
лашкэ шынтат, а пойан тушка 
ушэм почаш эркым пуат, нуным. 
огыт поктыл.

Налогым эртак пашачэ дэн крэ
саньык калык тӱла, пойан тушка 
кугу парышим налыт гынат, мэнь
шэвик партиа власть нунылан ша
гал тӱлыкта.

Адак рэйстагыштэ (Государ. Ду
ма шот) дэпутатлан эртак пойан 
тушка гына шогат. Пашачэ калык 
ышкэдак властьим кучэн огэш кэт 
манын, минйстрланат фабрик-завот 
озам, помэщик молым шогалтышт. 
Мэньшэвик партиа пойан тушка- 
лан тыгэ кугу эркым пуэн, кызыт 
мэньшэвик влакым ышкэныштым 
поктэн луктыт. Кызыт Бэрлин ола
штэ мэньшэвик министр чыланат 
вэргычышт лэктыныт.

Гэрманиаштэ 10 утла тыгыдэ 
рэспублика шот улыт. Тидэ ты
гыдэ рэспубликаштат власть эртак
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пойан кидыштэ. Бавариаштэ мэнь- 
шэвик министр влакым шурэн лук
тын, властьым „фашист" — ошо 
тушка нальыч.

Кызыт тушто ошо тушка ышкэ 
арлташтым ыштэныт.

Коммунист партиам, пашачэ ка
лыкым пэш поктылыт. Шэмэр ка
лык газэтам пэтырат.

Бавариа воктэн Сакцония рэспу
блика уло. Тушто шукэртэ огыл 
властьым мэньшэвик дэн кому- 
нист налын ыльыч. Бэрлинысэ 
мэньшэвик власть Сакцониа ваш
тарэш салтакым колтэн, путынь 
министр влакым вийэш вэргы- 
чышт луктыч. Тюрингиа рэспубли- 
каштат Сакцониасэ гай власть 
лийын. Кызыт пойан тушка Тю
рингиа ваштарэшат салтакыштым 
колтат.

Тыгэ мэньшэвик партиа пойан 
тӱшкалан, пашачэ дэн крэсаньык 
пизыраш полшат.

Франциа воктэнысэ Рэйн кундэ- 
мысэ мыландым, Гэрманиа дэч 
ойрэн, поена рэспубликам почы-

ныт. Тидэ рэспубликаштат власть 
пойан кидыштэ.

ГэрмайГиасэ шэмэр калык илыш 
кэчын нэлэмэш. Киндэ, парэнтэ 
укэ. Иал кулак олашкэ нимо сату- 
мат огыт пурто.

Кызыт гына Гамбург олаштэ во- 
станиа лийэ. Тидэ востаниам пойан 
тушка пизырышт.

Пашачэ калыкат огэш малэ.
Тӱрлэ олалаштэ красная гвар- 

диа ушэмым почэдат.
Мэньшэвик партиан калык онтал- 

мыжым шижын, кызыт пашачэ ком
мун. партиашкэ пурат.

Илыш нэлэммэ тыжэчынак палэ 
4 ноябрыштэ 1 долар 300 милиард 
маркым шога (сар дэч ожно 1 д о 
лар 4 маркым шога ыльэ). Ик 
крэнга киндэ 60 милиард маркэ 
шога (30 милиард тэн'гэ). Вашкэ 
путынь Гэрмнниасэ шэмэр калык 
ышкэнышт пойан ваштарэш тар- 
ванат.

Гэрманиаштэ мэмнан Октябрь 
рэволюциа гай лийдэ огэш кот.

Р о с и а с з  у в э р .
Рвэзэ ушэмлан— РКСМ 

5 ий т э т .

Тэнэй 29 сэнтябрь тылзыштэ Рос
сийский Коммунистический Союз 
Молодежи — рвэзэ ушэм почылт- 
мылан 5 ий тэмэ.

Путынь Росиа коргыштэ кызыт

Рвэзэ ушэмыштэ 400 тӱжэм утла 
пашачэ калык, крэсаньык рвэзэ 
шогат. Рвэзэ ушэмыштэ 2—3 —5 ий 
шогэн, варажым тужэчын Комму
нист партиашкэ пурат. Тидэ ушэ- 
мышкэ Коммунист партия, Совэт 
Власть, шэмэр калык вэкэ шогышо 
рвэзым пуртат.

5 ий котеэк рвэзэ ушэмыштэ
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шогышо рвэзэ влак шуко пашам 
ыштышт.

Фронт улмо годым тӱжэм дэн, 
Рвэзэ ушэмыштэ шогышо ошо 
влак ваштарэш крэдальыч. Шуко 
РКСМ-сэ члэн влак сарэш колышт, 
сусыргышт.

Йаллаштэ, олалаштэ агитатор 
лийын калыкым тӱрлылан тунык- 
тэн коштыч.

5 ий котсэк Рвэзэ ушэмысэ, 
рвэзэ влак шуко турлэ пашам 
ыштышт. Сар чарнымэ дэч вара, 
рвэзэ влак тунэмаш пижыч.

Рвэзэ ончыклык улыт. Рвэзэ 
калык турлыжланат тунэмэш гын, 
калык илышат куштылго лийэш.

Кызыт Рвэзэ ушэм—РКСМ пӱ- 
тынь Росиа кӧргышкэ шарлэн. 
Рвэзэ ушэм ячэйка олалаштат, 
йаллаштат шуко улыт.

Рвэзэ ушэмын 5 ий тэммэ кэ- 
чыштыжэ, пӱтынь Росиа кӧргыштэ 
кугу пайрэм лийэ.

Тидэ пайрэм Москоштат пэш 
кугу лийэ.

Ик кугу тэатрышкэ 29 сэнтябрь- 
ыштэ 2Э00 рвэзэ дэлэгат утла по- 
гынышт.

Тидэ погынымашкэ йолташ Троц- 
кий, Бухарин, Зиновьев, Клара Цэт- 
кина (Гэрманиа коммунист партиа 
вуйлатышэ), Коларов (Болгариа 
коммун, партиа вуйлатышэ), моло 
вуйлатышэ йолташ влак.

Йолташ Троцкий, Бухарин, Зи- 
новьэв—Рвэзэ ушэмын 5 ий кок- 
ласэ паша нэргэн мутланышт.

Ожно пашачэ калык дэн крэ
саньык рвэзын нимо эркат укэ 
улмаш. Ожно тыгэ погынымо огул, 
пойан тӱшка власть лӱмын пычкэ- 
мыштэ ашнэн.

Кызыт пашачэ калык крэсаньык 
рвэзэ Совэтышкэ сайлалт кэтэш, 
тӱрлэ школылаштэ тунэмыт.

Иолташ Троцкий Йошкар Армиа 
лӱм дэн Гвэзэ ушэмлан знамьам 
пумэкшэ тыгэ каласыш. „Рвэзэ 
йолташ влак, 5 ий котсэк тэ Иош
кар Армиалан шуко полшышта, 
тэндан коклагыч лэкшэ рвэзэ влак 
тӱрлэ фронтлаштэ ошо влак ваш
тарэш крэдальыч. Совэт Россиа 
йырым-йыр пойан кугужа улыт. 
Гэрманиаштат тачэ-эрла рэзолю- 
циа лийшаш. Пойан кугужан влак 
Совэт Россиа ваштарэш угычын 
крэдалаш пижыт гын, тидэ знамьам 
налын, тэ ожнысылак пойан тӱшка 
ваштарэш тарваныза. Тэ шэмэр 
калык кокла гыч лэкшэ улда-шэ- 
мэр калык лӱмым ида шуктэ“.

Иолташ Коларов дэн Клара 
Цэткина Болгариа дэн Гэрманиасэ 
шэмэр калык рвэзэ, пойан тушка 
кит лӱвалнэ йосыланэн, пызырналт 
илымышт нэргэн каласышт.

„Шуко жап кодын огыл. Вашкэ 
туштат Росиасыла шэмэр калык 
пӱтынь властьым ышкэ кидышкы
жэ налэш. Росиасэ рвэзэ ӱшэмла, 
моло кугужанлаштат пашачэ дэн 
крэсаньык рвэзэ—Рвэзэ ушэмыш
тэ шогат. Мэмнан шэмэр калык, 
тэндан рвэзэ полшымыдам вучэн 
илат“. Тыгэ манын нуно каласышт.

В. Ц. И. К-ым 3 наналан 
погынымашыжэ.

Ожно „Государствэнная Дума“ 
манмашкЭ 3—4 ий лан дэпутатым 
сайлэн шогалтат ыльэ.

Государствэн. Думаштэ дэпутат- 
лан эртак пойан тушка— гэнэрал,
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П0М Э1ДИК, к у п э ч ,  п о п ,  ф а б р и к - з а -  

в о т  о з а  ш о г а т  ы л ь э .

Кэч могай законымат ышкала- 
ныштлан сай, куштылго лийшашын 
ыштышт.

Совэт Власть лиймэ дэч вара 
илыш шот чылт вэсэмэ. Кызыт 
путынь власть шэмэр калык кидыштэ

Ий лан ик кана путынь Росиа 
шэмэр калык коклагыч сайлымэ 
дэлэгат влак—С'эзд Совэтов ман- 
машкэ погынат.

Дэлэгатлан кэм сайлат? Эртак 
пашачэ дэн крэсаньыкым.

Тидэ погынымаш—С э зд  Совэ
тов ышкэ коклагычшэ ВЦИК— вуй
латышэ Комитэтым сайла. Вуйла
тышэ Комитэт ик ий гына шога. 
Угычын С'эзд Совэтов погынымэкэ, 
у ВЦИК сайлалтэш.

ВЦИК ийыштэ (талукыштэ) 3—4 
кана погынэн закон нэргэн, мут- 
лана у законым луктэш.

29 ноябрьыштэ Москошто ВЦИК- 
ын 3 каналан погынымашыжэ по- 
чылто.

Тидэ погынымаштэ тыгай до
клад, пунчал мут ышталтэ: 1) Ку- 
гужанын казна ончышо Комиса- 
риат (Народный Комисар. Финан
сов), 2) Калык тазалык ончышо 
Комисариат (Народный Комисар. 
Здравоохранэния), 3) Губэрна ис
полком отдэлла изэмтымэ нэргэн,
4) вольык тазалык ончымаш закон 
нэргэн, 5) Туркэстан Рэспубликасэ 
паша нэргэн.

Кугужанын казна ончышо Коми
сариат паша нэргэн докладым йол
таш Владимиров ыштыш.

1922 ий шот гыч, тэнэй фабрик- 
завот тӱрлэ узгарым шукырак ыш
тэн луктыт. Кӱртньэ корно, молат 
сайэмын. Ӱмаштэ дэн тэнэй киндэ

сай шочмылан кӧра крэсаньык илы- 
шат сайэмэ. Тыгэ илыш сайэммы- 
лан лийын, кугужанын казнашкат 
тӱрлэ налог дэн окса, шурно, моло 
шукырак пура.

Кугужанын казнажэ пойымо сэ
мын, калык илышат куштылгэмэш.

Налогым шуко погэн, кугужа
нын тӱрлэ роскотшым налог окса 
дэн кучылтмэк гына илыш куш
тылгэмэш. Эртак кагаз оксам пэ- 
чэтлэн луктын, роскотым кучылт 
илэт гын, океан акшэ гына вола, 
илыш огэш сайэм. Ожно путынь 
роскотлан окса Москогыч гына 
колталтэш ыльэ.

Вэрлаштэ нымогай налогат (кин
дэ налог дэч поена) погалтын огыл.

Кугужан жоргыштэ тӱрлэ рос- 
кот уло.

Йужо роскотшылан вэрлаштак 
налог дэн оксам погыман. Тыгай 
налогым рушла „местный налог" 
маныт.

Вэрласэ налог дэн тыгай роскот 
кучылтман лийэш:

1) волисполкомын 3 члэнжэ;
2) уисполком, кантисполком от

дэлла;
3) сарэш сусыргышо дэн йэ- 

шыжлан;
4) йошкар салтак казарма очал- 

калымэ;
5) губисполком, обисполком от

дэлла куымо;
6) больница, школа моло роскот;
7) йал кокласэ корно, кӱвар тор- 

латы мэ-
1922 ийыштэ налог, пошлина дэн 

казнашкэ 416 млион шӧртньӧ тэбг- 
кэаш пурэн,тэнэй 607 млион. 1922 
ийыштэ кугужанын фабрик-завот» 
чодыра 53 млион тэҥкэаш пайдам 
казналан пуэн. тэнэй 120 млион.
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Калык тазалык ончымаш нэргэн до-

кладым йолт. Сэмашко ыштыш.

1019—21 ий кокла шот гыч, ка
лык тазалык ончымо сайэмэ. Сат- 
лан лийын, тэнэй ожнысо шот гыч 
тӱрлэ чэрат пасэн ыш кэт. Боль
ница, доктыр, фэльшэр влак, эмат 
тошто шот гыч шуко.

Тугэ гынат йаллаштэ больница, 
доктор огыт ситэ. Ончыкшо боль
ницам шукырак почаш, эмымат 
йара пуэдаш кулэш.

Совэт Росиа пойымо сэмын, ка
лык тазалык ончымат сайэмэш.

Шонымо сэмын кызытак кулэш 
виса больницам почаш, доктыр, 
фэльшэр кучаш огэш лий.

Губерна исполком отдала изэм- 

тымэ.

Кызыт тӱрлэ Совэт учрэждэниа- 
.лаштэ пэш шуко отдэлла улыт, 
служитлышэ влакат пэш шуко. 
Тидэ калыклан пэш шэргэш шуэш. 
Кызыт кугужанын пайдажэ (доход) 
шагал, а служитлышэ влак шуко. 
Ончыкат тыгак лийман огыл. Турлэ 
роскот шагалэмын, калыклан нэлэ 
ынжэ лий манын, Губисполком, 
Обисполкомла 2—3 отдэл иктыш- 
кэ ушыман лийэш

Тыгэ иктышкэ ушымэкэ калык- 
ланат каньылэ лийэш. Кэч могай 
пашат вашкэрак ышталтэш.

Вольык тазалык ончымо.

Ты мартэ вольык тазалык ончымо 
нэргэн закон укэ ыльэ. 3-со погыны
маш тидэ нэргэн законым лукто. 
Вольык тазалык ончымо пашат кы
зыт ожнысо шот гыч сайэмын.

1919 ийыштэ чума чэр дэн 92.400 
вольык чэрланэн, 67.000 колэн. 
1920 ийыштэ 113.000 вольык чэр
ланэн. 1921 ийыштэ 36.000 чэрла
нэн. 1922 ийыштэ 21.000, 1923 ий
ыштэ 4.000 вольык гына.

Ончыкшо вольык тбрлатымэ боль
ницам йаллаш почэдаш кулэш, 
вольык доктыр, фэльшэр шукырак 
лийышт.

Тыгэ ыштымэгэ тӱрлэ чэр дэн 
колышо вольыкат изэмэш.

ВЦИК-ын погынымашыжэ тыгай 
пунчал мутым ыштыш. Тидэ пун
чал мут нэргэн мый пэш кӱчыкын 
гына каласышым.

Совэт сайлымаш.

Кызыт пӱтынь Совэт Росиа кум- 
дык йал, волость, уезд, губэрна 
Совэт сайлалтэш. Шэмэр калык
лан совэтышкэ эртак шэмэр калык 
вэкэ шогышо йыҥ влакым, ком
мунист влакым сайлэн шогалтыман. 
Кулак влакым сайлэн шогалтэт 
гын, нуно ожнысыла угычын калык 
шӱышкэ кӱзэн шинчыт. Крэсаньык, 
тый совэтышкэ сайлымэт годым 
ТИДЫМ ИТ монто.

Совэтыш кулакым сайлэн шынтэт 
гын, тудо кэч могай налогымат 
тулыкташ, моло пашаматыштыкташ 
эртак нужна дэн ик марда крэ
саньыклан пижэш.

Мари калык йужо вэрэ кызытат 
моло калык дэч шэнтэчын кош- 
тэш. Волость уезд совэтлашкэ 
члэнлан пуршо пэш шагал. Йужо 
волостьлаштэ пэл калыкшэ, альэ 
кумытышто ик ужашыжэ мари, мо- 
лыжо руш альэ суас.

Тыгай волостьлаштэ шукыжо го
дым Волисполкомышко эртак руш
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альэ суас пура, а мари коклагыч 
иктат укэ.

Волостьышто мари улыт гын, 
Волисполкомышкат мари коклагыч 
члэнлан пурман. Тыгай волысть- 
лаштэ Волисполкомышко мариым 
огыт пурто гын, маримытлал уэзд  
избиратэльный комисиашкэ вуйым 
шийман.

6
1917 ийыштэ Совэт Власть по- 

чылтмо почэшак, Совэт Власть 
арньа дэч коч огэш шогэн кэт 
манын, пойн тушка, мэньшэвик, 
социалист - рэволюционэр партиа 
кычкырышт. Арньа эртымэк, ик 
тылзэ дэч коч Совэтски Власть 
чытэн огэш кэт манаш тӱҥальыч. 
Арньа, тылзэ огыл 6 ий тэмэ.

6 ий кут кэчэ огыл, кужо жап.
Пойан тӱшка тӱрлынат 1905 ий 

котсыла адагат шэмэр калыкым 
ондалэн, пизырэн, калык вӱрым 
йӱын илынэжэ ыльэ: „Властьым ре- 
волюциам ыштэн налман огыл, эр- 
кын—эркын пойан тушка дэн кэл
шэн налман“ манын кычкырышт.

Рэволюциа кугу мардэжгай. Ва
штарэш шогышым пуэн йӧртон 
кышка.

Совэт Властьым пэнтыдэмдэн 
шуктымэшкэ шуко шэмэр калык 
вӱр йогыш. 31/а ий чарныдэ ош гэ- 
нэрал, кугужан тукым, пойан туш
ка ваштарэш крэдална. Пашачэ 
дэн крэсаньык калык сэҥыш. Со
вэтски Власть вийаҥэ.

Уезд комисиа нимомат огэш 
ыштэ гын, вуийым губэрнасэ ко
мисиашкэ шийман.

Совэт Росиаштэ кэч могай ка
лыкат тӧр, эркэ иктэ.

Сатлан лийын кэч кушкат тӱрлэ 
калык коклагыч сайлэн шогалтым^ 
йыҥ лийман.

И Й .

Кызыт путынь тӱньа ӱмбалнэ 
эртак Совет Власть гына пэнтыдын, 
вийан шога. Гэрманиаштэ тачэ-эр- 
ла рэволюциа лийшаш. Польша, 
Франциа. Англиа, Италиа кугужа- 
ныштэ шэмэр калык нэлын пуды- 
раныл ила.

Кут ий годсэк Мари калыкат нэ
лэ илышымат, сай илышымат ужо.

Мари, Чуаш, Суас, Мордва, Укра
ина, Грузин, Руш, Моло калык вэ- 
сэ-вэсыштлан огыт полшо ыльэ 
гын, Совэт Властьат вийаҥ огэш  
кэт ыльэ.

Совет Власть Мари калыклан 
кугу эркым пуыш.

Мари влак, вуй йырда шонэн он- 
чыза! Рэволюциа дэч ожно мари 
калыкын можо ыльэ? Мари калык 
шаланылын вэсэ-вэсэ уждэ тӱрлӧ 
губэрнаштэ илыш. Марла книшка, 
газэт укэ ыльэ. Тунэмшэ шагал.

Школлаштэ эртак рушла вэраш- 
кэ гына совыраш туныктышт.

Унивэрситэт, моло кугу Школ- 
лашэ тунэмшэукэ ыльыч. Ка ль:-
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кым онталэн аҥыртарышэ мари поп 
тӱшка гына шукын ыльыч.

Иозакым пэш кугын тӱлыктышт, 
мари калык садак пайдажым ыш- 
каланжэ уждэ илыш.

Больница шагал, калык тазалы- 
кым ожно ышт ончо.

Тыгэ нэлын илымылан лийын, 
мари калык тӱлымэ огыл, тӱрлэ 
чэр дэн пылнэн шагалэмаш тӱ- 
ҥальэ.

Октябрски рэволюциа дэч вара, 
мари калыкат волгыдо корнышко 
лэктэ.

Рэволюциан эрлашымжак ман- 
мыла, Мари калык кумдык калык 
погынымаш лийыч, тӱрлэ школа 
почылдыч, Совдэплаштэ мари пол
ка почылдыч, газэт, кнагам лук- 
таш тӱҥалыч, партиа Комитэтлаш- 
тэ Мари сэкциа почылдыч. Йалла- 
штэ РКП (б.), РКСМ ячэйка почыл
дыч. Копэратив, тӱрлэ артэл шар- 
лышт.

Тошто нэлэ илышым кудалтэн, 
мари калыкат тарванышт. Мари ту
нэмшэ влак чумыргэн калыкым ту
ны кташ туҥальыч.

1917— 1920 ий коклаштэ мара ка- 
, лыкын рӱдэ вэржэ—Озан ола ыльэ.

1917 ий 25 августышто Озан ола
штэ „Ужара" газэт лэкташ туҥа- 
льэ, номэрлан йыда 2000—3000 
газэт лэктын шогыш. Тидэ газэта 
социалист-рэволюционэр партиан 
вэкэ возалтын шогыш.

1917 ийыштэ чылажэ 20 номэр 
лэктын. -X

1918 ийыштэ Озан олам чэхо- 
словак влак налмэ дэч ожно 25 
номэр лектэ.

Озан ола мӧҥко Совэт Власть 
кидышкэ пурымо дэч вара 7 но
мэр лэктын:

7

Кок ий коклаштэ „ужара" га
зэта чылажэ 52 номэр лэктын. Га
зэт дэч поена адак т'рлэ листовка, 
кнага лукмо.

1918 ий июнь—июль тылзыштэ 
Озаныштэ „Куралшэ" журнал лэк
тэ. Чылажэ 4 номэр лэктын. Озан 
олам Чэхо-Словак налмэкэ лэкмы- 
жым чарныш.

Озан олам Чэхо-Словак кит 
гыч налмэ дэч вара 1918 ий окта- 
брь тылзьштэ „Йошкар Кэчэ“ га
зэта лэкташ тӱҥалэ.

Йошкар Кэчэ арньалан 2 кана, 
оражэ х/2 листа, номэрлан йыда 
3000 газэта лэктын шогыш.

Озан ола дэкэ Колчак армиа 
чаклан§ш тӱҥалмэкэ 5-сэ армиак 
политотдэлжэ „Йошкар Салтак“ га- 
зэтам лукто.

„Йошкар Салтак" 1919 ий ап- 
рэль тылзын мучашгычшэ туҥа- 
лын, май тылзэ пытымэщкэ оражэ 
У4 листа лэктын шогыш. Тидэ жа- 
пыштак „Йошкар Кэчэ“ ‘ газэтат 
номэрлан йыда 6000—7000 газэта 
гыч лэктын шогыш.

Мариобласть почылтмо дэч ва
ра „Йошкар Кэчэ“ газэта Чарла 
олаштэ лэктэш.

1919 ий 17 январьыштэ Озан 
олаштэ курык мари газэта „Нэзэ- 
рын Шамакшэ“ лэкташ тӱҥальэ. 
22-со номэр гыч тГҥалын тидэ га- 
зэтам „Тӧр“ манын лӱмтышт.

1919 ий март тылзыштэ Озан 
ола олмэш, Цыкма (Козмодэмь- 
янск) олаштэ лэктэдаш т“ҥальэ~ 
1922 ий 15 январьштэ „Тӧр“ газэ
та лэкмыжым чарныш.

1919 ий июнь тылзыштэ 5-сэ 
армиан политотдэлжэ Уфа олаштэ 
листовка шоткай „Совэт Удланда- 
рымашг газэтам лукташ тӱҥальыч.
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1919 ий сэнтяорь тылзыштэ „Сов. 
Умлаид4- газэтам Бирск олашкэ 
ныҥкайышг. Пӱрэ (Бирск) олаштэ 
арньалан 2 кана 1500—3000 газэт 
гыч лэктын шогыш.

1919 ийыштак дэкабрь тылзыш
тэ угычын Уфа олашкэ наҥкайышт. 
Уфаштэ арньалан 3—4 кана 5000 
газэт гыч лэктэ.

1920 ийыштэ „Совэт Умландар44 
газэта лэкмыжым чарныш.

1921 ийын туҥалтышыштэ Пӱрэ 
олаштэ „Майак44 газэта арньалан 
2 кана 3000 газэта гыч лэктын шо
гыш. Тудо ийыштак „Майак44 лэк
мыжым чарныш.

1919 ий март тылзыштэ 3-со ар- 
миан политотдэлжэ Вятка одаштэ, 
арньалан 1 кайа „Мари Коммунист44 
газэтам лукташ тӱҥальэ, тидэ га- 
зэтан оражэ 1/4 листа ыльэ. 1919 
ийыштак лэкмыжым чарныш.

Алабуга (Елабуга) олаштэ 1920 
ий гыч тӱтгалын 1921 ийын июнь 
тылзэ мартэ арньалан 1 кана 1000 
газэт гыч „Тул44 газэта лэктын 
шогыш.

1922 ий апрэль тылзыштэ Озан 
олаштэ, Ц. К. Р. К. П. (б.)-со Ма
рисэкциа ..У Илыш44 журналым 
лукташ тӱҥальэ. 1923 ий апрэль 
тылзэ гыч тӱҥалын тидэ журнал 
тылзылан 1 кана Москошто лэк- 
тэш.

1917—1922 ий коклаштэ Озан 
олаштэ Мари Цэнтральный Изда- 
тэльство шуко марла кнагам лукто.
1917— 1918 ий коклаштэ Озаныштэ 
45 турлэ кнага, чылажэ147 тӱжэм 
кнага лукмо.

1919 ийыштэ 37 тӱрлэ, чылажэ 
160 тӱжэм кнага лэктын. 1920—22 
ий колаштэ мо чоло марла кнага

лукмо ҥэргэн Москошто муын 
ыжна кэт.

1917 ийыштэ кнага дэч поена 5 
турлэ лыстовка возваниа чылажэ 
11 тӱжэм лукмо.

1918 ийыште 10 тӱжэм лукмо 
1918 ийыштэ 16 тӱрлэ 45 тӱжэм 
300 лукмо. 1919—21 ий коклаштэ 
Пӱрэ, Уфа олалаштат шуко турлэ 
марла кнага лукмо.

Тудэ жапыштак Вятка губэрнаш- 
тат марла кнагам лукмо.

Фэвральски рэволюциа лиймэ 
почэшак, Мари калык илымаш вэр- 
ла кумдык ола, волостьлаштэ по
гынымаш лийэ.

Мари калыкат малэн пожалтмыла 
тарванылаш тӱҥальэ. Тӱрлэ вэрэ 
учитэль, крэсаньык погынымаш ли
йэ.

Тыштэ мый шолдыра погынымаш 
нэргэн гына возэм.

1917 ий 15—25 июль тылзэ кок
лаштэ Пӱрэ олаштэ (ӱпӧ губэрна) 
пӱтынь мари калык погынымаш ли
йэ. Тидэ погынымашкэ чылажэ 
177 дэлэгат мийен: ӱпӧ губэрна- 
гыч 129 йыҥ, Озангыч— 19, Вятка 
гыч—28 Пэрмыгыч— 1.

Тидэ погынымаштэ школа, сар, 
мари ушэм, коопэратив паша, ты
гыдэ калык ушэм моло нэргэн 
мутланымаш лийын. Тидэ погыны
маш Социал-рэволюционэр парти- 
ан программажэ шӱдымэ почэш 
пашам ыштэн.

1918 ий 12—24 фэвраль тылзы
штэ 1-каналан пӱтыть Мари калык 
сайлымэ йыьг влак погынымаш Озан 
олаштэ лийэ. Тидэ погынымашынат 
тӱдалтыш пашажэ социал-рэволю
ционэр программа почэш ышталтэ, 
варажым погынымаш вуйлатымэ
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большэвик вэкэ шогышо влак 
кидышкэ пурыш.

Тидэ погынымаштэ мари туиэм- 
шэ (интэлигэнциа) кок вэкэ лийыч: 
иктыжэ большэвик вэкэ, вэсыжэ 
социал-рэволюционэр партиа вэкэ, 
. 1918 ийыштак 7— 15 июнь тыл
зыштэ 2—каналан путынь мари 
коклагыч сайлымэ йыҥ погынымаш 
Озаныштэ лийэ.

Тидэ погынымаштэ мари калык
лан школа почмо, кнага лукмо 
моло нэргэн, адак мари калыклан 
„Урало - Волжская Фэдэративная 
рэспубликашкэ“ ушнымаш нэргэн 
мутланэныт.

Тидэ погынымаштэ чылажэ 112 
йыҥ лийын. Погынымашын партиа 
вэкэ шогымо шотшо чылтак палэ 
лийын огыл.

1918 ий 1 2 —14 сэнтябрь тылзы
штэ Кукарка уезд (Вятка губэрна) 
Мари погынымаш лийын.

Октябрьысэ рэволюциа лиймын 
шотшым мари калык вашкэ чыл
так умлэн налын ыш кэт. Пойан 
тӱшкан онталчык мут почэш, мари 
калыкат большэвик партиа власть
ым калык пизыраш налын, манын 
ЙОҤЫЛЫШ шонышт.

Эркын-эркын мари калыкат боль
шэвик партиан шэмэр калык вэк 
шогымыжым умлэн нальэ.

Тидэ шотым вашкэ умлэн кет- 
дымылан кора 1918 ийын пэлышкы- 
жэ щумэш большэвик (коммунист) 
партиашкэ мари коклагыч пуры- 
шо шагал лийэ.

1920 ий 7— 15 фэвраль тылзыштэ 
путынь мари калык коклагыч сай
лымэ „1-оэ Всэроссийскоэ совэща- 
ние активных работников мари“ 
манмэ погынымаш Озаныштэ лийэ. 
Тидэ погынымашын пашажэ чылт

коммунист партиа программа шӱды- 
мэ почэш лийэ. Тидэ погынымаштэ 
мари туныктымо, марла кнага лук
мо, партиа паша, Область почмо 
нэргэн мутланымаш лийэ.

Тидэ погынымашыштак партиаш- 
тэ шогышо йолташ влак 16— 17 
фэвральыштэ поена погынымашым 
ыштышт.

Тидэ партиа йолташ влак погы
нымаштэ, вэрласэ партиа паша нэр- 
ген, Озанэш мари кокласэ партиа 
паша вуйлатышэ Цэнтральное Бю
ро—ушэмым почаш пунчал мутым 
ыштыш.

Тидэ погынымашак мари партий
ный конфэрэнциам ышташ кулэш 
манын пунчал мутым ыштыш. Со- 
вэщаниашкэ чылажэ 40 дэлэгат 
мийэн ыльыч.

1920 ий 20—24 июльыштэ Оза
нэш „1-ая Всероссийская конфэ
рэнциа коммунистов мари“ манмэ 
погынымаш лийэ.

Тидэ погынымаш Мари Автоном
ный Областьым почаш, пунчал му
тым ыштыш.

Адак Москош Ц. К. Р К. П. (б.) 
дэнэ Мари Центральный Бюром 
почаш пунчал мутым ыштыш. Ма
риобласть рэвкомыш, Цэнтральн. 
Бюрошкат сайлышт.

Рэвкомышко тыгай йолташ вла
кым сайлышт: Мухин В. А., Пэ- 
тров И. П., Смирнов И. Н.. Гри
горьев А. В., Сапожников. ЦКРКП 
(б)-сэ Цэнтральный Бюрошко: Му
хин В. А., Эшкинин А. К., Буте- 
нин Н. Ф., Чэрняков С. А., Тихо
миров.

1921 ий июнь тылзыштэ 2-со по
гынымаш—2-ая Всэроссийская кон- 
фэрэнция коммунистов мари Чарла 
олаштэ лийэ. Тидэ погынымаштэ
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мари кокласэ партиа паша, ырвэ- 
зэ. коклаштэ пашам кузэ ышташ 
к'лэш нэргэн мутланымаш лийэ. 
Вэрласэ сэкциа, Рӱдэ — ЦКРКП 
(б)-со Марисэкциа паша ыштымэ— 
отчот лийэ. Сэкциа лашкэ, моло вэ
рэ иыҥым сайлэн шогалталтэ. Мар
ла кнага, газэт лукмаш нэргэн пун- 
чал мут ышталтэ.

1921 ийыштак 7— 17 июнь кокла
штэ Чарла олаштэ 1-сэ мари ту- 
ныктышо влак погынымаш— „1-ый 
Всэроссийский с‘езд работников 
просвэщэния мари“ лийэ. Пу гынь- 
экшэ дэлэгат влак 90 йыҥ погнэн 
ыльыч.

Кӱшнат каласымэ ыльэ, мари ка
лык коклаштэ коммунист партиа 
1918 ийыштэ гына шарлаш тӱҥальэ.

Мари коклаштэ РКП (б), РКСМ 
ушэмла пэш чотшо 1918—20 ий 
коклаштэ шарлышт.

Эн онтак Ватка, Озан губэрна- 
лаштэ РКП (б) йачэйка почылтыч.

Озаныштэ Мари Отдэльштэ РКП 
(б) йачэйка 1918 ий октябрь тылзэ 
кунтэмыштэ пэчылто.

1919 ийыштэ Озанысэ йачэйка 
олмэш сэкциа почылто. 1921 ий 
мартэ тидэ Озанысэ сэкциа пӱтынь 
мари коласэ партиа пашам вуйла- 
тэн шогыш.

1920 ий октябрь тылзэ кунтэмы
штэ Москошто ЦКРКП (б) воктэн 
Мари сэкциа почылто.

1920 ийыштэ Мэрисэкциа Пӱрӧ 
оласэ партийный комитэт воктэҥ 
почылто.

1921 ийыштэ Марисэкциа Красно- 
уфим оласэ партийный комитэн 
воктэн почылто.

1923 ий январь тылзыштэ Мари- 
сэксиа Уфасэ Областком РКП (б.) 
воктэн почылто.

1923 ийыштак июнь тылзыштэ 
Марисэкциа Вятка Губком РКР (б.) 
воктэн почылто.

1921—22 ий коклаштэ нужна ий- 
лан лийын, у экономичэски поли- 
тикалан кӧра, мари коклаштэ пар
тиа, туныктымо паша шыпланыш.

1922 ийын шыжэ дэч вара пар
тиа, совэт, туныктымо паша угы- 
чын сай ончыко кайаш тӱҥальэ.

Кызыт пӱтынь мари калык кум- 
тык РКП (б), РКСМ ушэм—йачэй
ка шарлэн. Мари калык ышкэ 
илышыжым, ышкэ вуйлатэн ила. 
Мари илымаш вэрлаштэ йал, во
лость, уезд совэтлаштэ, мари ка
лык коклагыч сайлымэ йыҥ влак 
вуйлатэн шогат.

1918 ийыштэ Чарла олаштэ мари 
салтак рота почылтын. Тидэ рота 
Чэхо-Словак ваштарэш Озан вок
тэн крэдалын пытэн.

1917 ийыштэ Уфа олаштэ мари 
салтакла ушэм—баталион почыл
тын. Тидэ баталионын командир- 
лан Алэксев М. В. шогэн.

Мари рота дэн баталион нэргэн 
нигуштат возалтын огыл, шинчышэ 
йолташ влак нунын историаштым 
„У Илыш“ журналышкэ возэн кол- 
тат ыльэ гын, кугу таум каласэна 
ыльэ.

6 ий котсо паша йара ыш йом.
6 ий котсэк коммунист партиа 

пӱтынь Росиасэ шэмэр калыкым 
вуйлатэн шога. Совэт Власть ты
гыдэ Калыкланат кугу эркым пуыш.

Мари калыкат волгыдо илышыш- 
кэ лэктэ.

Совэт Власть — шэмэр калык 
власт.

Совэт Власть вуйлатэн гына — 
шэмэр калык ласкан, эркым ужын 
илэн кэтэш.
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Кужо ӱмыран лийжэ Совэт Вла
сть!

Вийан лийжэ Коммунист партиа!
А. Эшкинин.

Мари калык коклаштэ рэволю
циа паша лиймэ нэргэн пэш ша
гал возалтын.

Иолташ влак, мари калык кокла

штэ коммунист партиа, Совэт паша, 
моло кузэ шарлэн, .,У Илыш“ жур- 
налэш савыкташ возэн колтыза.

Моло калыкла мыланат „Исто
рия революционного движения сре
ди мари14 манмым погэн возаш 
кӱлэш.

А. Э.

Шогат (шолагай вэч): Шигаев П .— Эшкинин А. К., 
Малышев.

Шинчат (пурла вэч): Петров И. П., Смирнов И. П., 
Бутенин Н. Ф., Черняков С. А.

Кут ий.
1917 ийыштэ нойабрь тылчыштэ 

пушка, пычал, пулэмӧт йӱкэш Со
вэт власть шочо. Сарым ыштэн 
шэр тэмшэ, шужышо, йорлэшт 
пытышэ пашачэ дэнэ крэсаньык 
капиталист тӱчам шӱкал шуэн, 
вуйлалтымаш пашам шкэ кидыш- 
кышт нальыч— Врэмэнный прав-и

тэльствам пытарэн Совэт властьым 
ыштышт.

Ындэ кут ий тэмэ Россиаштэ, 
кызытсэ С. С. С. Р-ыштэ шэмэр 
калык шкэ кидыштыжэ пэнгыдын 
властьым куча, эркынгынат илы- 
шыжым тӧрлата.

Тидэ кут ийыштэ Совэт власть
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м с  чоло йӧсыжым, шыгыржым, 
орлыкшым ужо!

Капиталист шамыч-дэн тӧрла- 
таш лийдымыгай пужлышо илыш 
вэрэштэ: тӱрло фабрик, завод ша
мыч, куртньо корно лунчыргылын, 
шаланэн шуун улыт ыльэ. Илыш
лан кӱлэш ӱзгар фабрик, заво- 
дышто пэш шагал ышталтэш ыльэ. 
Крэсанык шамыч миллион-дэнэ сал- 
такыштэ коштмыдэнэ пэш шуко 
мыландэ ӱдыдэ кодо. Садлан ола- 
гыч лэктын шогышо сатужат, йал- 
гыч лэктын шогышо киндыжат ок 
ситэ ыльэ.

Шэмэр калык властьым налмӧн- 
гыжэ сарым чарэн оласэ, йалсэ 
илышим куштылэмдаш тӱнгалаш 
шоныш. Эркым ышт пу. Совэтым 
кӧргыгычат, ӧрдыжгычат бунтым 
ыштэн, сар-дэн толын пытараш тӧ- 
чышт.

Совэт россиалан йошкар армиам 
ыштэн, тынар нужна ужмыжо ӱмбач 
кум ий нарэ „Чехо-Словак“, Кол
чак, Юденич, Краснов, Деникин— 
дэн да мойын йыр ваш крэдалаш 
вэрэштэ.

Ситартышыжлан 1921 йыштэ пэш 
кугу нужна ий тольо. Кумло (30) 
миллион нарэ калык шужаш ту- 
нгальэ. Тыгай йӧсӧ жап шамычым 
С овэт . властьлан илэн эршараш 
вэрэштэ.

Тугэ-гынат кут ий коклаштэ Со
вэт властьын пэш шуко пашажэ 
лийэ. Тулгай писэ, урыс-гай пэнг- 
гыдэ йошкар армиам ыштыш, чы
ла фронттыштат тушман шамычым 
йоршош сэнгыш.

Фабрик, завод шамычым ачал- 
калэн шуктыш, пашаш колтыш; 
илышлан кӱлэш ӱзгарым сатум 
ышташ тӱнгальэ, пашачэ илыши-

мат шуко куштылэмдыш. Нужна 
ий годым пукшэн, урлык укэ го
дым урлыкым пуэн, вольык укэан 
вэрыш вий шутымо сэмын вольы
кым пуэн, Нал илышымат эркын, 
эркын торлаташ тӱнгальэ. Кызыт 
ындэ С. С. С. Р. мучкоӱдыдэ кодшо 
мыландэ укэат манаш лийэш. Кин- 
дат йэшаралтэш, вольыкат йэша- 
ралтэш, крэсанык илышат ийын 
эркын гынат ласкамэш.

Шэмэр калык ожно тунэм . кэр- 
тын огыл, вуйлалтымаш пашаштат 
шогэн огыл. Садлан вуйлалтэн 
моштышыжат, тӱрлӧ пашалан ту- 
нэмшыжат: инжэнэр, тэхник, док
тор, агроном, учитыл да мойын 
пэш шагал улыт ыльэ.

Тидэ кут ий коклаштэ пэш йӧсӧ 
жап шогыш-гынат, Совэт власть 
чыла кугу школ шамычыштэ шэ
мэр калыкым туныкташ тӱнгальэ. 
Чыла пашаланат тунэм шушо ша
мыч шкэнан, шэмэр-гыч лийын 
шуут. Йаллаштат, олаштат илыш 
куштылэмэш. Шэмэр калык тунэ- 
мым почылдэш, С. С. С. Р-ыштэ 
илыш ончыкыла ошкэда, Комму
нист шамыч вуйлалтымэ, шэмэр 
калык Совэт Россиа кэчын тӱслана, 
кэчын вийангэш. Капиталист шамыч 
кид йымалнэ илышэ пашачэ крэса
ньык шамыч нэмнан илыш ласкам- 
мым ужын куанэн шогат. Нэмнам 
сэмынак властьым кидышкышт на
лын илышыштым у корно-дэнэ кол
даш йамдылалтыт.

Мэ Совэт Россиаштэ илышэ ка
лык ласка илыш корнышко лэктын 
шун улына. Тугэгына альэ шучко, 
лӱдмаш жап эртэногыл. Нэмнан йы- 
рым-йыр капиталист кугыжаныш ул
ыт. Нуно шорыкым пирэ ваҥымыла 
оҥай жапым вэлэ вучат, кажни ми-
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нутышто нэмнан ӱмбак тӧршташ 
йамдэ шогат. Садлан альэ Совэт 
Россиаштат каньылэ врэма шун 
огыл. Кажнэ йыҥ уло вийжэ дэнэ  
моштымо пашажым ыштыжэ илы- 
шим куштылэмтыжэ, винтовкажы- 
мат ӧрдышко ынжэ шогалдэ.

Кунам моло кугужаныштат Со
вэт власть лийэш, тунам ижэ мы- 
ланнат винтовка-дэнэ плугым ыш
тымэ врэма толын шуэш.

Кужу ӱмыран лийжэ Совэт власть,. 
Россиаштат, чыла тӱньа мучкат.

Мом октьабрь рэвольюциа ӱдрамашлан пуэн.

Октьабрь рэвольюциа пашазэ 
дэнэ крэсаньык кидыш властьым 
пуымо дэч поена, адак ӱдрамашы- 
мат пӧрйыҥ дэнэ тор ыштыш. 
Октьабрь рэволюциа дэч ончыч, 
ӱдрамаш порйыҥ кидыштэ вольык 
дэн ик шотыштэ ыльэ. Ӱдрамаш, 
октьабрь рэвольюциа почэш лэкмэ 
закон дэнэ, йал совэтын, волсовэ- 
тын, члэнжат, тӱрло калык вуйла- 
тышэ комиссарыш пурэн кэртэш.

Ожно 5’драмаш йужӧ пӧрйыҥ дэч 
„ӱпшо кужат, ушыжо кучык“ ман
мэ дэч молым колын огыл. Лӱман 
йыҥыш логалаш тутлан пэш йӧсӧ 
ыльэ. Адак ӱдрамаш конта (кума- 
га) лук гыч лэктын огыл. Тулвондо 
дэнэ салма вондо дэч молым шин- 
чэн огыл манат гынат лийэш.

Ӱдрамаш пӧрйыҥ дэч шэҥгэл- 
нырак шога. Садлан коммунист 
партиа, ӱдрамашым туныктэн пор 
йыҥ дэн тор ыштышашлан, поена 
полкам почо. Тидэ полка партиа 
дэнэ пырльа ӱдрамаш коклаштэ 
пашам виктара.

Октьабрь рэволюциа годсэк ӱд- 
рамаш шуко ончык кайыш. Ок
тьабрь почэшак, ӱдрамаш сӧвэтыш- 
кат сайлалташ тӱҥальэ. Тунамак

ӱдрамаш тӱрло контрольный (па- 
шан сайжым-осалжым ончэн кош- 
со) комиссиаштат паша ышташ 
тӱҥальэ. Октьабрь рэвольюциа дэч 
вара, кум ий коклаштак 25 тӱжэм  
ӱдрамаш тидэ контрольный комис- 
сиаштэ пашам ыштэныт.

Ӱдрамаш порйыҥ гайак йошкар 
армийашкэ пурыдэ ыш код. Иош- 
кар армийащтэ тудо пчалым, пу- 
лэмотым налын салдак лийэ. Пэ- 
троградышкэ гэнэрал Юдэнич 
сар дэн толмо годым, ӱдрамаш 
тӱжэм дэнэ пӱлэмот, тэлэфон, 
сапэрный ротышто крэдальэ.

Тӱжэм дэнэ йӱшто шижым, ла- 
вран-йӱран жапыштэ Пэтроград 
ола йыр окопым кӱнчаш, эггырэ- 
мыш вотла кӱртньо пэчым пэчы- 
лаш полшыш.

Кок ий коклаштэ сарыштэ ко- 
лышо, плэныш кайшэ, пудыргышо 
чылажэ 2 тӱжэмыш лийшэмэш.

Адак 3 ий гражданский сар год
сэк 6 тӱжэм ӱдрамаш пудыргышо 
салдак—шамычым фронтыштэ, ла- 
зарэтыштэ ончэн шогыш.

1920 ийштэ калык пукшымаштэ, 
киндэ кӱэштмаштэ, столовойштэ
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чылажэ 75 тӱжэм ӱдрамаш пашам 
тӧрлатэн шогышт.

Изи ырвэзэ ончымаштат, дэт- 
■ский домым, йасльым вийгэ удра- 
маш почын, ӱдрамаш тӱзьатэн, 
ӱдрамаш туныктэн шога.

Ӱдрамаш коклаштэ паша ышты
шэ полка, мӱшкыран, изи азан 
ӱдрамаш шамычлан шуко полшэн 
шога.

Удрамышын тунэмдымыжым пы- 
тармаштат пашажэ шуко. Удрамаш 
ындэ ышкэ школым почо, ышкэ 
тунэмэш, ышкэ туныкта.

Октьабрь рэвольюциа годсэк ӱд- 
рамаш кокла гыч судиат лэктыч.

Шотлаш тӱҥалат-гын, ӱдрама- 
шын турло-тӱрло паша ыштымы- 
жым, шотлэнат от пытарэ.

Октьабрь рэвольюциан тошто 
илышым сэҥэн, шэҥын каймыжэ 
кэч кэланат пэш раш койэш.

Тугэ гынат ӱдрамаш кокла гыч 
паша вуйлалтышэ, пӧрйыҥ шот гыч 
пэш шагал. Тидэ моланжым па
лэн налаш йӧсӧ огыл: тидэ у паша 
ӱдрамаш пӧлка шукэртэ огыл тидэ

пашам тӱҥалын. Тидэ паша ӱдра- 
маш полка чот ыштымэ дэн гына 
ончыко кайа.

Ӱдрамашын сайэ илышыжэ ышкэ 
кидыштыжэ. Ышкэ кынэлаш от 
тӧчӧ гын, вэсылан шупшын лукташ 
пэш йосӧ.

Заводысэ, фабрикасэ ӱдрамаш 
шукожо кыньэлыныт, Йалысэ уд- 
рамаш гына нэлын тарвана. Мэм
нан марий ӱдрамаш тулэчат пыч
кэмыштэ ила. Тугэ гынат, марий 
удрамаш гыч тидэ кут ий коклаштэ 
шуко тарванышт. Марий область- 
ышсэ ӱдрамаш полка шуко ӱдра- 
машым у корныш лукто. Кызыт 
тӱрло олалаштэ, тӱрло школлаш- 
тэ марий ӱдрамаш шамыч тунэмыт. 
Москошто гына 15 ӱдрамаш нарэ 
тунэмшэ уло.

Октьабрь рэвольюциа куго па
шам ыштыш! Тошто илышын шӱк- 
шакшым кок вэкыла шэҥын, пӧ- 
рйынг дэнэ ӱдрамашым у илыш 
корнышко пырльа паша ышташ 
лукто.

А. Т.

Цщ калык тукукты м о паша— Октябрь рэболю- 
циак почажэ лийэш.

Октьабрысэ рэволюциа лийын, 
Пашазэ-Крэсаньык власть ышты- 
мылан 6 ий эртыш. Тидэ жап ку
гу огыл тугэ гынат, Октьабрысэ 
рэволюциа марилан шуко порым 
ыштыш. Ожно вольыкла, пычкэ
мыштэ ылышэ мари, ындэ моло 
калык дэн тор лийын, моло калык 
•сэмынак тӱрлолан тунэмэш.

Капиталист дэнэ помэшык власть 
годым марин ышкэ йылмыж дэнэ 
тунэмаш ик школыжат укэ ыльэ. 
Мари лачак вуй аныртарышэ, ру- 
шыш совыраш тӧчышэ цэрковный 
да моло изи школышко вэлэ ту
нэмаш пурэн кэртын. Тыгай руш 
школыштыжат мари шагал тунэ
мын. Кыдалаш школышко (гим-
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назиа, сэминариа да моло) тунэмаш 
пурышо мариат пэш шагал ӹльэ. 
Кугу школышто тунэмшэ мари 
чылажэ 1—2 йыҥ вэлэ ыльэ. Мар
ла книга, газэт, журнал—пушыжат 
укэ ыльэ. Тыгэ илэн, мари крэ
саньык руш дэч йӧршын шэнтэлан 
кодын, маска вынвэмыштэ илымэ 
сэмын, волгыдо уждэ курымыжым 
эртарэн.

Совэт власть— Пашазэ-Крэсань- 
ык власть вэлэ чыла шэмэр калы
кым уло чонжы дэнэ тунуктэн 
волгыдышко лукташ шона. Садэнэ 
мариат моло дэнэ тӧр тунэм кэр- 
тэш, маринат ындэ тунуктымо па- 
шаже уло.

Совэт властьлан крэдалаш вэрэ
штэ, .нужна ий лийэ, садэнэ калык 
тунуктымо пашалан шагал вий-окса 
кодын. Тугэ-гынат марин тунук
тымо паша йатыр ончыко кайэн. 
Ындэ моло калыкын сэмын, марин 
ышкэ йылмыж дэнэ газэтат, жур- 
налат, книгат возалтэш, марин 
тТрльо тунуктымо вэрат уло. Тэ- 
нэйсэ ийуль тылзылан марин (Ма
риобласть дэч поена) чылажэ 130 
школ I ст., 3 шк.— II ст., 2 дэтдом, 
1 дэтсад, 9 лудмо-пӧрт, 10 книга 
пуэдымэ порт, 5 калык погынымаш 
порт, 8 культ.-просв. кружок, 2 
пэдтэхникум, партиа дэнэ совэт 
пашалан тунуктымо ик школа ыльэ.

Кызыт тунуктымо школа, моло 
шуко угыч адак шуко почылтэш 
(иӱжо вэрэ почылтын).

Тӱрльо олан кугу школышто, тэ
нэй тунэмшы мари (Мариобласть 
гыч толшо дэнэ пырльа) 80 йыҥ 
утла уло. Нинэ тунэмшэ коклаштэ 
шуко ӱдырамашат уло.

Совэт власть полшымы дэнэ ма
ри тугэла ышканжэ у илышым 
ышташ тӧча.

Марин тунуктымо пашажэ йатыр 
ончыко кайэн манын, тидэ паша 
ыштымым чарныман огыл. Марин 
тунуктымо пашажэ тӱҥалалтын вэ
лэ, ончыко тидэ пашам кугэмдэн, 
вийаҥдэн шолгыман. Кызытеэ ту
нуктымо паша марилан ок ситэ; 
шуко мари йоча-влак школышто 
тумэмдэ илат, шуко кугу йыҥжат 
лудаш возаш огыт мошто—нуным 
погэн-погэн тунуктыман. Кыдалаш 
дэнэ кугу школышто тунэмшэ шу
ко лийышт. Марла книгам школы 
дэнэ моло тунуктымо вэрлан кузэ- 
гынат ситарыман.

Адак тунуктымо паша куштыл- 
гын кайжэ манын, мари учитыл- 
влакым, тӱрльӧ курсыш колтэн, эрэ  
йамдылкалэн шолгыман. Чылажым 
ольэн от пытарэ — ончылно шуко 
паша уло! Тидэ пашалан шуко вий, 
окса кӱлэш. Совэт власть кызыт 
ик-канаштэ шуко оксам пуэн ок- 
кэрт, садэнэ вий шуумо почэш, 
школылан, тунэммэ пашалан пол
шэн шогыман. Талык гычын,Окть- 
абрысэ рэволюциан вэс пайрэмлан 
марин тунуктымо паша 2—3 кана 
вийаҥжэ! Калык тунуктымо паша— 
рэволюциа паша. Садэнэ Октьаб- 
рысэ рэволюциан шэмэр калыклан 
кондымо порыжым аралаш, ка
лык тунуктымо пашалан полшаш 
кулэш.

Пашазэ дэнэ крэсаньык туну
ктымо паша вийаҥжэ!

А. Кедрова.
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Октьабрски революция
Октьабрски рэволюциа дэч вара 

кут ий эртыш. Нэмнан крэсанык 
коклаштэ, иктышт коммунист ша
мычым, Совэтский властным мок- 
тат, вэсышт шудалыт. Вара крэса- 
ныклан нэмнан мландэ коклаштэ 
мо сайжим, осалжым Октьабрский 
рэволюциа кондыш?

Рэволюциа — дэч ожно, кажнэ 
йалыштэ манмыгай помэщыкла 
илат ыльэ. Йужо йаллан кокыт, 
кумытат улыт ыльэ. Сайрак мылан- 
дэт, олыкэт, вӱдэт нунын кидыштэ 
ыльэ. Крэсанык эн начар комга 
ӱмбалгай мыландым ӱдэн илыш. 
Адак вольык колдаш йӧршӧ олык, 
йыр ваш шогышо чодыра помэщык 
кидыштэ ыльэ.

Вуд йукташ вольыкым покташ 
шонэтгын помэщык-лан оксам ту- 
лыман ыльэ. Тыгай вэрыштэ, крэ
санык шамычын... -ӱдымо киндышт 
шагал да, помэщык дэк пашам 
ышташ коштыт ыльэ.

Нуным батрак маныт ыльэ. 
Тыдэ батрак кэчэ мучко пашам 
ыштатгынат, акшэ пэш шулдо 
ыльэ.

Ожно чыла начальник шамыч: 
зэмский начальньык, судьа, ин- 
спэктор, адак моло кугурактат 
вуйгэ ик гай помэщык коклагыч 
лэкшэ ыльыч. Кушто утларак ну
но илат ыльэ, тушто школат ша
гал, больнициат укэ, корнат соптра. 
Помэщык шамыч крэсанык вэрч 
шуко ышт шоно: Крэсанык шамы
чым вольык-гай пычкэмыштэ лав- 
раштэ кучаш толашышт. Крэса
нык шуко шинчаш тӱкалэш гын, 
ышкыланна илаш нэлэ лиэш ман 
шонэн илышт.

крэсаныклан мом пуэн?
Кэчывал вэлыштэ, адак кэчэ 

шичмаш вэлыштэ помэщыкла утла
рак шуко ыльыч, сандэнэ крэсанык
лан моткоч иӧсӧ ильэ.

Октьабрский рэволюциа шуо. 
Помэщык мыландэ крэсанык ки- 
дыш пурыш. Сай мыландэт, олы- 
кат, чодра, чыла калыклан логальэ. 
Шуко ӱдаш тунгальыч утларак 
вольыкым кучаш тунгальыч, ышкэ 
илышыштым ончык шукальыч. По
мэщык пӧртэш школым, больни- 
циам почыч. Помэщыкын маши- 
нышт, вольыкыштат крэсанык ки- 
дыш вэрэштэ. Шуко прокатный, 
случной пункт манмым почыч. 
Крэсанык илышыжым ончык кол- 
таш тунгальыч. Варажым Совэт
ский властьлан йӧсӧрак жап шу, 
шуко крэдалаш логальэ, адак шу
ко вэрэ киндэ ыш шоч. Тутлан 
Совэтский власть пэш йӧсӧ илы
шыш пурыш, окса укэ дэн йужо 
вэрэ школат пэтыралтэ; киндымат 
развӧрстка-дэнэ утларак погыман 
лийэ. Тыгай йӧсӧ жап тольо-гынат 
Совэт власть вий шутымо сэмынжэ 
крэсаныклан полшаш тӧчэн. Укэан- 
лан урлыкашым пуэн, имньымат 
пуэдэн, киндымат пукшэн. Машин
ный товарищэствам, коопэративым 
почэдэн, Сэльско-хозьайствэнный 
курсым почэдэн, народный до- 
мым, дом крэстьанина манмым 
почмо. Крэсанык илышым йатыр 
ончык колтэн.

Кызыт Москошто сэльско-хозь
айствэнный выставкам ыштэн он- 
чыктышт. Мо тугай тидэ Выставка? 
Кэлан йоршӧ? Тыгай выставкам ож- 
нат ыштат ыльэ, адак 1908 ийыштэ 
Озаныштат лийэ. Садэ выставка
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шамыч изи улыт ыльэ, адак помэ- 
щык, купэч пойанлан йӧршӧ вэлэ 
ыльыч. Тидэ, тэйнэсэ кугу Выстав
кам, крэсанык туныктымо школ 
манаш лийэш.

Тидэ выставкыш мийэн шумэт 
годым, у туньаш мимэт гай чучэш. 
Урэм ик могырышто иностранный 
отдэл, вэс могырышто мэмнан 
Россиасэ. Иностранный отдэлыштэ 
турло кугужангыч толшо калык 
улыт. Крэсаныклан иӧрш> шкэ ма- 
шинаштым, сатуштым кондэн улыт. 
Тыштэ японымат, франсуз, аглы- 
чан, нэмыч, амэрикан моло калы- 
кымат ужат. Трактор шамычым 
кондэн улыт— имньэ олмэш кура- 
лэш, уда, кылтам шупшыкта, пу- 
мат чумра, шуко моло тӱрло па- 
шамат ыштэн кэртэш.

Пэш шуко моло турлӧ машинат 
уло, чылажым возэн шукташат 
ок лий.

Россиасэ отдэлыштэ, уло Рос
сиасэ калыкым ужат: Кавказ-гыч, 
Сибир-гыч, Туркэстан-гыч толшо 
шамыч ышкэ павильоныштым по- 
чын улыт.

Шкэ вольыкыштым, ӱдымо кин- 
дыштым, шогаштым, пӧртыштым, 
оралтэ коклаштэ мо улыжым чыла 
кондэн улыт. Выставкыштэ ик йыр 
савырнэтгын, уло Россиам ужмэт- 
гай чӱчэш. Адак нэмнан воктэн 
илышэ крэсанык шамычат погынэн 
мийэн улыт— шкэ ушкалыштым, 
имньыштым, шорыкыштым, сӧснаш- 
тым погэн чумырэн намийэн улыт. 
26—28 пуган соснам ужат, ийлан 
500—600 пут шор пушо ушкалат 
уло. Адак имньыштат йужо крэ-

саныкын сӱрэтгай, вудэн лук- 
шэш-гын, чонэт йывырта. Совэт 
Россиештэ шуко шэргэ акан пого 
уло, илэн кэртына!

Выставкаштэ учоный шамыч лэк- 
циам лудыч, крэсанык шамычлан 
кузэ шкэ хозвайстваштым вийанг- 
дэн нӧлталыктыман, кузэ киндым 
шуко погыман, шуко тулэч моло 
нэргэнат уло. Адак тӱрло удаш 
йӧршӧ ношмым пуэдэн колтышт. 
Тыгэ, толын ужшо крэсанык ша
мыч чоныш-дэн йывыртэн, кузэ- 
гынат уда илышнам уэмдэн илаш 
тунгална манын, кайышт.

Кызыт Совэт власть Сэльско- 
хозьайствэнный банк манмым крэ
саныклан почэш. Шкэ оралтыжым 
уэмдаш, машина шамычым налэ- 
даш полшаш тӱнгалэш. Крэсаны- 
кын оксажэ укэ-гынат, тидэ банкы- 
гыч армэш налын ыштыктэн кэрт- 
шэ манын почмо.

Тэвэ мом Октьабрский рэволю
циа крэсаныклан пуэн! Шуко пуэн, 
шуко полшэн, ончыкыжат полшэн, 
ончыкыжат полшэн шога. Пытар- 
тыш мутэм тыгай лийэш. Тэ мы- 
ландыдам йӧратэн, кум пасу олмэш 
5—6 пасум ыштэн, сей тутло нош
мым (урлыкашым) утдэн илӹза. 
Машина-дэнэ пашам ыштэн, агро- 
номым колыштын, йодыштын л;ы- 
ландэ пашам уэмдылза. Тыланда 
торэш шогышо йыҥ ындэ укэ. 
Тэндан вийан илышда ышкэда- 
дэч.

Созэт власть вий шутымыжо-дэнэ 
пуро волгодо илышышкэ—лукташ 
тырша.

Мосолов.
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Крэсаньыклан чыла шинчаш кулэш.

Гэрманиаштэ лийшэ турлэ увэр, 
тысэ олалашкэ радиотэлеграф дэн 
вашкэ толын шуэш, йаллашкэ гы
на пэш вара шуэш.

Оласэ калык кэчын газэтым лу- 
дын ила, сатлан лийын пӱтынь 
тӱньа кумдык лийшэ увэрым эр- 
лашымак шинчат. Вэс кугужаштэ 
лийшэ увэрым йал калык тылзы 
гыч, кок тылзэ гыч кына колэш. 
Иужо йаллаштэ нигунамат газэтым 
огыт лут, сатлан лийын эртак 
„манэш“ мутым колышт илат.

Мо паша лиймым раш шинчыдэ, 
эртак шойак „манэш“ мутым ко
лышт илат.

Кызыт Европа мыландэ покшэл- 
нэ, 60 млион калыкан Гэрманиа 
кугужаныштэ кугу пуламыр паша 
лийын шога.

Гэрманиаштэ могай пашажым, 
крэсаньык шинча? Ныгат нимомат 
огэш шинчэ манаш лийэш. Роси- 
асэ крэсаньыклан тидым шинчэн 
илашыжэ кӱлЗш.

Гэрманиа калык ӱмбакэ моло 
пойан кугужан влак кэрылтын, тусо 
рэволюциа лийшашым пизырэн 
кэтыт. Варажым Совэт Росиасэ 
калык ӱмбакат кэрылтын кэтыт. 
Моло пойан кугужан влак угычын 
Совэт ^Росиа дэн сарым тӱггалын 
кэтыт.

Колчак, Дэникин, Юдэнич, Вран- 
гэльлан англиа, франсуз, нэмыч 
пойанмыт полшэн, шуко тӱрлэ ӱз-  
гарым граждански сар кодым пу- 
дыртыльыч. Кызытат мэмнан илы- 
шна альэ чылтак парэм, и рланэн

шуын огыл. Титлан лийын кызыт 
Германиаштэ мо лиймым, мэмнан 
крэсаньыклан шинчэ илаш кӱлэш.

Пошкудо кугужаныштэ мо лий
мым шинчэн шогаш кулэш. Пош- 
кудышто пожар, альэ розбойник 
пурэн гын, молыжланат йамтылал- 
тын илаш кӱлэш. Совэт Росиасэ 
калыкат тыгак йамтылалтын ила
шыжэ кӱлэш. Йамтылалтын от илэ 
гын, пойан-розбойник кашак угы
чын пудыртылын, калыкым пизы
рэн, крэсэньык шӱышкат ожны- 
сыла кӱзэн шинчыт.

Вильгзяыи кугужа кодымысо 
Гэрманиа.

Гэрманиа дэн Гэрманиа иктак 
огыл.

Сар тӱҥалмэ дэч ожно Гэрма
ниа могай ыльэ?

Гэрманиаштэ пэш шуко шолтыра 
фабрик-завот ыльыч, мыландэ—по
мэщик тӱшка кидыштэ, йырым— 
йыр олала, эҥырэмыж пот кай 
кӱртньэ корно, граница йырым йыр 
ШОҤШО имыла штык. Штыклам 
Вильгэльм кугужа, вэс кугужан 
мыландым шупшын налаш, Гэрма
ниа шэмэр калык пизыраш кучыш.

Вуйлатышыжэ Вильгэльм кугу
жа, йырым йыржэ помэщик, гэнэ
рал, фабрик—завот оза, поп тӱш- 
ка. Салтаклажэ, Африка, Азиасэ 
калыкым штыкышт дэн пизырэн 
ашнышт. •

Моло кугужалат чылт тыгак пи
зырэн илышт, ваштарэш шогышо 
нигат укэ ыльэ.

Мыландэ пойан тӱшкалан шы-
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гырла чучмэкэ, вэсэ—вэсыст дэч 
шупшын налына манын млион дэн 
калыкым тарватэн сарым тӱҥальыч. 
Млион дэн шэмэр калык сусыр- 
гыл пудыргылын гынат, Вильгэльм 
ойгырэн огыл.

Калыкым млион дэн пуштын пы- 
тарэн, Вильгэльм ышкэ властьы- 
жым кына пэнжыдэмташ тыршэн. 
„Гэрманиа, Г эрманиа — пӱтынь тӱньа 
калыкым кит лӱвалнэт ашнэ“ ма
нын поп дэн пойан тушка шэмэр 
калыкым ондалэн, вэс калык ӱм- 
бакэ шыдэштарэн аштнышт.

Мэмнан крэсаньык коклаштэ Гэр- 
маниаштэ плэныштэ помэщик, пой
ан кашаклан пашам ыштэн илышат 
шуко лийын.

Фон, барон моло влакын власть- 
ышт пэш кугужым, плэныштэ 
илышэ ужыныт.

Гэрманиаштэ 1848 ийыштат рэ
волюциа лийын.

Тунам пойан тушка шэмэр калы
кым пизырэн кэтын, эркым пуэн 
огыт у л Т у н а м ы с э  революциам 
шонэн, шэмэр калык угычын ынжэ 
тарванэ манын, тӱрлын калыкым 
пизырышт. Тут дэч вара Гэрмани
аштэ илыш вэсэмэ, фабрик—завот 
пашачат шукэмэ.

Вильгэльм кугужа моло кугужа 
влак дэнат таҥым кучэн илыш. 
Кугужа дэн кугужа вэсэ вэсышт 
калык пизыраш осэк полышкалэн 
илат. 1905 ийыштэ Росиаштэ рэво
люциа туҥальэ. Крэсаньык помэ
щик мыландым шупшын налаш 
тӱҥальыч, имэниалам йӱлалтышт. 
Тидэ жапыштэ Николай Романов, 
калык пизыраш Вильгэльм дэч по- 
лышым йодо. Росиасэ шэмэр ка
лык сэҥэнак шукта ыльэ гын, вӱр

йӱшӧ Николайлан Вильгэльм сал- 
такшымат полшаш колта ыльэ.

Тунам крэсаньык калык аныра 
ыльэ, сатлан рэволюциам Николай 
кугужа сэҥыш.

1914 ийыштат Вильгэльм сарым 
Николай кугужалан сырымыжэ дэн 
ыш туҥал.

Росиасэ калык мыландым шуп
шын налнэжэ ыльэ. Тунамат пойан 
тушка ышт крэдал, тӱртэн-онта- 
лымэ крэсаньык дэн пашачэ калык 
вэсэ-вэсышт дэн сарым ыштышт.

1904-5 ий коклаштэ Николай Ро
манов Японна калык дэн сарым 
ыштыш. 1914 ийыштэ Япониа ку
гужа дэн кэлшэн Вильгэльм ваш
тарэш калыкым тар ваты ш.

Рэволюциа лиймылан кӧра мэ 
1917 ийыштэ сарым чарнышна. Ка
лык пэш чот нужнамэ:

Сар ыштымэ шэмэр калыклан 
огэш кӱл, пойан тӱшкалан гына 
кӱлэш манын, пу^ынь кугужа влак 
сарым чарнышт манын мэ йотна. 
Сарым чарнэн вэсэ-вэсы дэч шуп
шын налмэ мыландым моҥкэш пу
за манын, Росиа шэмэр калык ка- 
ласыш.

Пойан тӱшка тэмдымэ.
Брэст олаштэ мэмнам пизырэн, 

Росиан кумда мыландыжым Виль
гэльм нальэ. Украинаштэ Виль
гэльм Краснов, Скоропадски руш 
ош гэнэралмытлан полшыш.

1918 ийыштэ Гэрманиаштат рево- 
люциа лийэ.

Вильгэльм ышкат лэктын возо. 
Сар дэч варасэ Гэргланиан илышыжэ.

Сар кодым моло кугужан влак 
(Англиа, Франциа, Амэрика) Гэр- 
маниам сэҥышт.

Нинэ кугужан пырльа ушнэн
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вийан, пойан улыт, сатлан Гэрма- 
ниам сэнышт.

Сарым чарнэн пойан илаш тӱҥа- 
лыда манын пойан влак крэдалык- 
тышт кынат, пойымо огыл пӱтынь 
калык пэш нужнан илат. Сар шуко 
арвэрым пытарыш, тӱрлэ ӱзгар 
луштыргыш, налог кугэмэ.

Калык чытэн кэтдэ Вильгэльмым 
шурэн лукто. Вильгэльмым поктэн 
луктыч гынат калык илыш ыш 
сайэм, пойан дэн социал-дэмократ 
партиа (Росиасэ мэньшэвик парти- 
агай) калыкым онталышт. Виль- 
гэльм мындырланэн вэс кугужа- 
ныштэ кызытат ила.

Гэрманиаштэ рэспублика шот, 
тугэ гынат власть эртак пойан ки
дыштэ.

Германиасэ пашачэ калык Совэт 
властьым ыштынэшт ыльэ. Пойан, 
офицэр тӱшка дэн социал-дэмо
крат влак пашачэ калыклан эркым 
ышт пу. Совэт вэк калык вуйлаты
шэ йол. Роза Люксэмбург дэн 
Карл Либхнэктым офицэр влак 
пуштыч.

Дворян, барон, пойан влак ож- 
нысылак илат. Мыландэ, фабрик— 
завот, молат нунын кидэшак'кодо. 
Социал-дэмократ партиа — пойан 
кашакын кулжо.

Вэрсальски мирым ыштэн Гэр- 
маниам пизырышт, мыландэ дэн 
моло пойанлыкшым Франциа, Ан- 
глиа, Амэрика, Бэльгиа пайлэн 
нальыч.

Милиард тэнтэ дэн Гэрманиалан 
оксем тульыктат. Сарым пойан ка- 
шак тӱҥальыч гынат, оксам шэмэр  
калыклан гына тулыктат, пойанла 
садак пойэн гына илат.

Пашачэ калык нэлэ пашам пэш 
шултын ыштат. Пашачэ калык пэш

нужнан ила. Пашачэ дэн крэсаньык 
калык сарэшат млион дэн колыш, 
эҥэр вӱтла калык вӱр йогыш. 
Тугэ гынат кызытат пашачэ калык 
вий дэн, вӱр пунчал лукмыла па
шам ыштыктат, пойан влак мын- 
дыр илат.

Чытэн кэттэ пашачэ калык шуко 
пойан ваштарэш тарванышт. Офи
цэр, соц.-демокр. помэщык влак 
пашачым сэҥэдышт.

Пойан ышкэ кӱсэнжым гына он- 
ча, калык илыш тӧрлаташ нымат 
огэш полшо.

Фабрик—завот пэтырнылаш ту- 
ҥальыч. Пашачэ калык шужэн ила. 
Паша укэ. Киндэ эрэ, кэчын шэр- 
гэмэш.

Спэкульант влак акым ынышт 
кӱзыктэ, пойан тӱшкалан пизыраш 
вуйым огына пу манын, фабрик- 
завот пашачэ калык ушэмым (фаб- 
рично-завод. комитэтым) почэдаш 
тӱкалыч. Пашачэ калык пойан, 
офицэр, мэньшэвик партиа вашта
рэш тарванылэш.

Пашачэ калыкым пэшак чот пи- 
зырат гынат, шэмэр калык вуйым, 
огэш пу. Пашачэ калык коммунист 
партиа ушэмым почыч.

Тидэ ушэмыштэ—партиаштэ кы
зыт пэл млион калык уло, Парти- 
асэ члэн влак шэмэр калыкым пой
ан кит гыч утаршашлан лийын ик
тэ котдэ тарвана. Гэрманиаштэ, 
моло кугужанЫштэ коммунист пар
тиа огэш лий ыльэ гын, мэмнан 
Совэт Властьымат пойан тушка 
шукэртак лаштьГрга ыльэ.

Франциа дэн моло кугужа Со
вэт Росиа ваштарэш салтакыштым 
колташ гына тӱггальыч, коммунист 
партиа дэн шэмэр калык, Совэт
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Росиам ида тужалэ манын тарва- ын, Франциа январь тылзыштэ мы- 
нышт. ландэ шӱ лукмо вэрым— Рурски

Франциа Гэрманиа кочат снаряд, обласгьым шупшын нальэ. 
пычал, молым Совэт Росиа ваш- Пашачэ калык чытэн кэтдэ ‘за-
тарэш колташ тӧчышт. баэтовкым ыштыш, шуко шэмэр

Гэрманиасэ пашачэ тидэ вагон- калык вӱрым Франзуз пойан йок- 
лам мэмнан ваштарэш колташ эр- тарышт. Шуко пашачэ йьигым пуш- 
кым ышт пу. тыч. Гэрманиа пашачэ калык воль-

Совэт Росиаштэ— шэмэр калык ыкла улнэн, франзуз пойанлан па- 
власть, сатлан моло кугужан паша- шам ыньэжэ ыштэ. 
чэ калык мыланна полшэн илышт. Мыландэ шӱ лукмо вэрым шуп

шын налмылан лийын, шуко фаб- 
Кызытсэ Гэрманиа. Рик завот паша ыштымым чарнышт.

Паша тар ак чот шултэмэ. Тыл- 
Сар пытымэ дэч вара Гэрманиа- заш паша тар окса дэн 8 крэмга 

лан 100 тӱжэм салтакым гына ку- ӱым гына налын кэтыт. Жаловань- 
чаш ыштыш. Гэрманиан вийжым ам шӧртньӧ окса шот дэн 1— 172 
чылт пытарышт. Кӱртньэ вожан— тэнжэ дэч коч огыт нал. Сатлан 
Сарская область мыландыжым лийын окса пэш чот шултэмэш. 
Франциа шупшын нальэ. Мыландэ Гэрманиасэ Марка, тысэ тэҥкэ дэч 
шӱ дэч поена, кӱртньым тапташ шултын коштэш 
огэш лий. Ик долларлан (Амэрика окса

Гэрманиа пушаш оксажым срок шот, сар дэч ожно 1 доллар 4 мар- 
дэн огэш тӱлэ манмэ амалым му- кым шога ыльэ) тынарэ тӱлат.

Бэрлин олаштэ ты-
нарэ маркым тулат. Москошто.

2 я н в а р ь   7,260 32 тэнтэ (1923 г.)
2 и ю л ь ...............................................  160,000 164 „ „
3 с э н т я б р ь ........................................... 9 млион 700 тӱжэм 425 „ „
6 о к т я б р ь ....................................... 800 млион 915 „ „

У ий дэч вара мэмнан окса 29 шуко налын огыт илэ ыльэ. Ышкэ 
кана шултэмэ, Гэрманиан маркэ пайдаштым франзуз кугужан йот- 
125,000 кана. мылан тӱлат ыльэ гын, Гэрман

Илыш шот вэсэмдэ, илыш огэш шэмэр калык илыш ласкарак лий- 
куштылэм. эш ыльэ.

Рэволюциа лийдэ, Гэрманиасэ Нуно калык нэлэ илыш вэры-
шэмэр калык илыш огэш тӧрланэ. чын огыт ойгыро, кугу пайдам на

лын илэн кӱсэ тэмышашым гына 
Пойан тушка оксашт дэн, ышкэныш- шонат. Кызыт нуно фабрик дэн 

тым сэрлагат. завотыштым пэтырэн, ужалэн, шӧр-
тьным, чинчым погон вэс кугужа- 

Калык илышым куштылкэмташ нышкэ шылыт. 1917 ийыштэ Ро- 
шонат ыльэ гын, нуно пайдамат сиасэ пойанла тыгак шыльыч.
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Офицэр, йужо помэщик влак 
шэмэр калыкым пизырэн кугужа- 
лан угычын Вильгэльмым шогал- 
тынэшт. Кугужам шогалтэн нуно 
1914 ийсыла угычын сарым тӱҥа- 
лын Гэрманиа чапым нӧлтынэшт.

Нуно кызыт „фашист" манмэ пой
ан ушэмым почыт. Гэрманиасэ па
шачэ калыкым сэҥэн, Франциа, 
Англиа, Италиа дэн кэлшэн, нуно 
Росиа:э Совэт Властным пытараш 
шонат.

Гэрманиаштат тачэ—эрла Ро
сиасэ октабрь рэволюциакай лий- 
шашаш.

Пашачэ калыкат огэш малэ, ну- 
нат коммунист партиашкэ ушнат, 
Гэрманиаштат гражданская война 
(сар) лийдэ огэш кот.

Гэрманиасэ пашачэ калыкын вийжэ.

Пашачэ калыкын сар ӱзгаржэ (пы- 
чал, моло) уло? Пашачэ калыклан 
пойан ваштарэш крэдалаш кэ 
полша?
Гэрманиасэ коммунист партиаштэ 
кызыт г/ 2 млион калык шога. Пэл 
пашачэ, партиашкэ пурыдымо ка
лык утла, коммунист партиа вэкэ 
шога.

Коммунист партиалан пашачэ ка
лык инанэн ила, сатлан тӱрлэ вэ- 
рышкат эртак партиасэ йыҥым 
сайлат.

Пашачэ, крэсанаык вэлэ огыл, 
ик марда пойан влакат (учитэль, 
доктыр, техник, служитлышэ) ком
мун. партиа вэкэ шогат. Комму
нист партиа кызыт нуным пэш ту- 
ныкта.

Пашачэ калык кызыт „Красная 
грардиа" ушэмым почэш. Тидэ 
Красная гвардиаштэ кызыт

250 тӱжэ утла калык уло. Тидэ 
Красная гвардиа пӱтынь Гэрманиа 
кумдык почылтэш.

Гэрманисэ пашачэ калык кугын 
тунэмшэ, сатлан Красная гвардиан 
шотшат (порядок) сайрак.

Гэрманиасэ пашачэ дэн крэсань
ык ик ой дэн пойан ваштарэш пи- 
жыт гын, пашачэ— Крэсаньык 
властьым ыштэн кэтыт.

Моло кугужанысэ паша.

1914 ийысэ сар тӱҥалмэ дэч ва
ра, шэр тэмын пӱтынь кугужанысэ 
шэмэр калык сарым чарнаш кулэш 
манын тарванышт. Тит дэч шэкла- 
тэн пойан тӱшка эркэ шот пумым 
оштышт.

Варажым эркын— эркын пойан 
тӱшка чыла мӧко нальыч. Шэмэр 
калык угычын нужнан илаш тӱ- 
ҥальэ. Италиасэ пашачэ калыкат 
фабрик — завотлам кидышкыжэ 
нальэ. Коммунист партиа пэш вий- 
анак огыл ыльэда, пойан тз>шка 
туштат пашачым пизырыш. Власть 
„фашист* кашак кидышкэ пурэн 
кайыш. Фашист влак шуко паша
чэ дэн крэсаньыкым пуштыч. Мо
ло кугужаныштат шэмэр калык пэш 
орланэн ила.

Болгариасэ паша.

Шукэртэ огыл Болгариаштэ 
власть крэсаньык партиа кидыштэ 
ылкьэ. Крэсаньык партиа вуйлаты- 
шылан Стамболийски шогыш. Стам- 
болийски пэш чот болгариасэ ком
мун. партиам пизырыш.

Пойан тушка влак шыпак „фа
шист" ушэмым ыштэн, крэсаньык 
партиа кит гыч властьым шупшын 
нальыч, Стамболийским пуштыч.
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Болгар фашист влаклан Вран- 
гэль салтакат пэш полшышт. Власть 
пойан тӱшка кидышкэ пурэн кай- 
мэкэ ижэ, коммунист партиам йо- 
нылыш пизырмыжым, крэсаньык 
партиа умлэн нальэ.

Пойан влак кызыт помэщик мы- 
лантым крэсаньык дэч мӧҥко шуп
шын нальыч.

Тидым умлэн налын коммун, пар
тиа дэн крэсаньык партиа ушнэн, 
пойан власть ваштарэш тарванышт. 
Пычал ӱзгар шагаллан лийын, пой- 
ын властьым сэҥэн ышт кэт.

Тидэ востаниа ыштымаштэ 5 тӱ- 
жэм пашачэ дэн крэсаньыкым пой
ан армиа пуштыч, 15 тӱжэм йыҥ 
турьмаштэ шинчат. Онтагак паша
чэ калык дэт крэсаньык кэлшэн, 
ик ой дэн илат ыльэ гын, пойан 
„фашист* тӱшка властьым налын 
огэш кэт ыльэ.

Моло кугужаныштэ власть пойан- 
капиталист кидыштэ гынат, нуно 
шэмэр калык тарванымаш дэч пэш 
лӱдын илат. Сатлан иктажэ вэрэ 
пашачэ калык тарванымаш лийын 
гын, чаманыдэ шотдымын шэмэр 
калыкым пуштыт.

Гэрманиаштэ фабрик-зваот па
шачэ 20 млион йыҥ уло. Пашачэ 
калык властьым налын, Росиа Со
вэт Власть дэн ушнымо дэч, пойан 
влак пэш лӱдын илат.

Титлан лийын пойан кугужан 
влак шуко салтакым кучат, Совэт 
Росиам ТЫ' мартэ— чын властьак 
манын кэлшымашышт укэ- 
Росиаштэ власть шэмэр калык ки
дыштэ да, пӱтынь тӱньасэ пойан 
тӱшка чон пэш йӱла.

Гэрманиаштэ шэмэр калык тар- 
ванагын, путынь пойан кугужа вла- 
кат тарванат.
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Франциа, Англиа кугужан влак 
Польша, Чэхо-Словак, Румыниа 
кугужанлан полышкалат.

Гэрманиаштэ шэмэр калык тар- 
вана гын, Франциа дэн Англиа, 
Росиа дэн Гэрманиа ӱмбакэ тыгы
дэ кугужан влакым тӱртэн крэда- 
лыктынэшт. Пойан кугужан влак 
сарышкэ йамтылалтын илат. Роси
асэ шэмэр калыклан малэн киман 
огыл, йамтылалтын шогыман. 1

Гэрманиаштэ рэволюциа лийэш гын, 

Франциа дэн Польша мом ыштат?

Гэрманиаштэ рэволюциа лийэш 
гын, Франциа ыщкэ Рур мыланды- 
сэ салтакшым ваштарэш колтэн 
кэтэш. Франциа салтакшым Гэр
маниа пашачэ ваштарэш колта гы
нат, садак салтакшэ пэш крэ&ала- 
шак огэш пиж.

1918-1919 ий коклашташ Фран
циа ышкэфлотшым Одэсса вашта
рэш колтэн ыльэ.

Флот салтак влак офицер вашта
рэш лийын, Одэсса ӱмбакэ иканат 
ышт лӱ.

Моло кугужан салтак влакат пеш 
чотак Совэт Росиа ваштарэш ышт 
крэдал.

Франциаштат коммунист партиа 
уло.

Гэрманиаштэ рэволюциа лийэш 
гын, франзуз коммун партиа пойан 
влаклан Гэрманиа рэволюциам пи- 
зыраш эркым огэш пу.

Франциа дэн Польша шуко Гэр
маниа мылантым шупшын нальыч.

Гэрманиаштэ пашачэ калык— Со
вэт Влласть лиймым, Франциа дэн 
Польша моло кугужат крэдалаш 
пижын ончат.

Пойан кугужан влак, воктэныш-

„У И Л Ы Ш “.
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тышт Совэт Власть лиймым чытэн 
огыт кэт.

Пойан-капиталист влак ком шонат.

Германиаштэ власть ошо-фашист 
влак кидышкэ вэрэштэш гын, шэ
мэр калыклан крэдалаш пэш чот 
вэрэштэш. Шэмэр калык властьым 
кидышкыжэ налтэ огэш кот.

1846-48 ий коклаштэ Австро-Вэн- 
гриасэ крэсаньык калык пойан дэн 
помещик ваштарэш рэволюциам 
тӱҥальэ.

Тунам Австриа кугужалан крэ
саньык пизыраш Николай 1 кугужа 
полшыш. Радэцки гэнэрал руш сал
так дэн тунам шуко Австриа крэ- 
саньыким пуштын пытарышт. Ты
гэ ик кугужаныеэ пойан вэсыны- 
сылан полшат.

Гэрманиаштат Совэт Власт лий
эш гын, нэмыч (гэрман) пойан 
француз, польак пойан дэн кэлшэн, 
Гэрманиасэ шэмэр калык пизыраш 
пижын кэтыт.

Гэрманиасэ шэмэр калыкым сэ- 
ҥэн, Росиа дэн крэдалашат пижын 
кэтыт.

Тыгэ вэсэ вэсылан полшышаш 
нэргэн, моло кугужан газэтлаш 
возат. Сатлан лийын вэс кугужа- 
нышкэ шылшэ Дэникйн, Юдэнич, 
Враннгэль, Ник. Николайыч йам- 
тылалтын шогат.

Сербиа кугужаныеэ ошо влак 
„Новое Время" газэтэш тыгэ во
зат: „Моло кугужа шӱдат гын, мэ 
угычын Совэт Власть ваштарэш 
крэдалаш пижына". Росиашкэ сэдэ  
шэм корак кашак, ошо влак толын 
кэтыт гын, фабрик-завот, мылан
дым молым, чыла мӧҥко налыт 
ыльэ.

Налмэ дэч поена шӱдэ тӱжэм

дэн крэсаньык дэн пашачэ калы
кым шылла руаш пижыт ыльэ.

Кызыт нуно вэс кугужаштэ оршо 
пирэла пӱыштым ваш кырэн шин- 
чат.

Росиасэ калык Сибирьысэ, Кав
каз, Архангэльск, Озан оласэ моло 
вэрласэ, ошо влак осал пашам 
монтэн огыл.

Ошо влак Росиашкэ монжо то
лын кэтыт ыльэ гын, пычал дэн, 
лупштэн калык тупым сайын нӱ- 
жын налыт ыльэ.

Ошо влак моҥко пӧртылыт ыльэ 
гын, путынь мылантым, фабрик- 
завот, молым налын, крэсаньык 
дэн пашачэ калыклан путынь ро- 
скотым тӱлыкташ пижыт ыльэ.

Гэрманиаштэ ошо влак, альэ па
шачэ дэн крэсаньык власть лиймат 
ик тор огыл.

Гэрманиаштэ власть ошо киды
шкэ вэрэштэш гын, Росиасэ крэ
саньык дэн пашачэ калыклан нэлэ 
лийэш, Совэт Власть лийэш гын, 
мыланнат куштылго лийэш.

Тидым крэсаньыклан шинчэн 
илашыжэ кӱлэш.

Гэрманиаштэ Совэт Власть лийэш
гын, мыланна мо пайда лийэш.

Гэрманиаштэ Совэт Власть лий
эш гын, Совэт Росиа дэн кэлшэн 
илымэ лийэш.

Совэт Росиа дэн Совэт Гэрма- 
ниа ушнэн—230 млион калык уш- 
нымо лийэш.

Тынарэ калык Совэт Власть ки
дыштэ лийэш гын, ик пойан кугу- 
жат Росиа дэн Гэрманиа вашта
рэш огэш тарванэ.

Гэрманиаштэ фабрик-завот шуко 
уло. Сатлан тудо тӱрлэ машиньам 
пэш шуко ыштэн кэтэш.
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Росиаштэ мыландэ шуко, ма- 
шиньала шагал.

Тыгэ ушныман лийэш гын, Гэр
маниа шэмэр калык мыланна ма- 
шиньам пуаш тӱҥалэш, а л\э гэр
маниа калыклан олмэшыжэ кин- 
дым пуэна.

Варажым тидэ ушэмышкэ—сою- 
зыш моло тыгыдэ кугужалат уш- 
нат ыльэ.

Тыгай ушэм—союз лийэш гын, 
шэмэр калык ласкан илаш тӱҥа- 
лэш ыльэ.

Тыгай союз—ушэм лиймым ко- 
лын, пӱтынь туньасэ шэмэр калык 
ышкэнышт пойан ваштарэш тар- 
ванат ыльэ.

Гэрманиа шэмэр калык Совэт 
Властьым ышта гынат, калык илыш 
иканаштак огэш куштылгэм.

Мыландэ шӱ лукмо вэр, Фран- 
циа кидыштэ.

Гэрманиа Совэт Властьлан фаб- 
рик-завотлан шӱ кӱлэш лийэш. 
Гэрманиан нигунамат киндыжэ си- 
тэн огыл. Калык пукшаш киндэ 
кулэш лийэш.

Гэрманиаштэ Совэт Власть лий
эш гын, моло кугужа тушко нимо 
сатумат огыт пурто.

Моло кугужа огэш полшо гынат, 
Совет Росиа, Гэрманиа шэмэр ка
лыклан полышкалаш тӱҥалэш.

Крэсаньык, Гэрманиа дэн мыйын 
пашам укэ манын ит ман.

Ик калык вэс калык дэч поена 
илэн огэш кэт. Тӱрлэ сатуым мэ 
вэс кугужан гыч контэн огына 
илэ гын, илышна кызытсылак ваш- 

жэ огэш сайэм ыльэ.
Гэрманиаштат шэмэр калык 

власть лийэш гын, мыланна пэш 
куго полыш лийэш.

Кызыт Гэрманиаштэ илыш пэш 
пуламыр. Тачэ—эрла гражданская 
война манмэ тӱҥалшаш. Пойан 
влак кузэ гынат пашачэ дэн крэ
саньыкым пизырнэшт.

Илыш кэчын шэргэмэш. Гэрма
ниан окса шотшо „марка". Ожно 
тидэ марка 50 ыр шийым шога 
ылэ.

Сар тӱҥалмэ дэч ожно 1 долар 
(Амэрика тэҥкэ шот) 4 марка шо
га ыльэ.

Кызыт (21 октября) 1 доллар 
12 милиард 500 млион маркым 
шога. 1 ноябрьыштэ 1 дол.— 100 
милиардым шога. 1 крэҥка киндэ 
кызыт 1 милиард марка шога (мэм- 
нан окса шот гыч 500 млион тэҥкэ).

Саксониа дэн Тюрингиа тыгадэ 
кугужанлаштэ кызыт пашачэ дэн 
крэсаньык власть лийэ. Пошкудо 
Бавариа кугужаныштэ, властьым 
пойан тӱшка—фашист нальыч.

Гэрманиасэ рэволюциа пашам, 
мэмнан крэсаньыклан раш шинчэн 
илаш кӱлэш.

„Правда" газэт гыч.

Чыла тӱньа умбалныеэ крэсаньык шамыч погынымаш.

Октябрь тылзыштэ Москошто саньык тольыч. Россиа гыч кажнэ 
чыла тӱньа ӱмбалнысэ крэсаньык рэспублика, область гычат делегат 
шамыч погынымаш лийэ. Погыны- шамыч ыльыч. Мари область гычат 
машкэ 44 кугыжаныш гыч 122 крэ- ыльэ. Мундыр Америка гыч, Мек~
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сика гыч, Индо-Китай гыч, Мон
голия гыч, Франция, Чехо-Слова- 
кия гыч, адак моло турлб кугыжа- 
ныш гычат, чыла мыландэ умбач 
крэсаньык шамыч погынышт. Йу  ̂
жыжо тылчат пэлэ нарэ тэныз 
коч, моло кугужанышла коч толын 
улыт. Вара молан крэсаньык ша
мыч Москош погынышт, мом ку- 
тырышт? Йӧсо гыч, альэ каньылэ 
гыч нуно погынышт?

Чыла кугыжаныш гыч толшо 
крэсаньык шамычат тэвэ илышышт 
нэргэн тыгэ ойльат: Тӱньа мучко 
крэсаньык илыш пэш нэлэ. Сай 
мландэ помэшык кидыштэ. Крэ- 
саньыкын мландыжэ шагал. Налын 
ӱдаш арэндэ акшэ пэш шэргэ. 
Крэсаньык шагал мландыжланат 
пэш шуко налогым тӱла. Адак ӱм- 
бачынжэ сар пэш йӧсӧ илышым 
кондэн шога. Кодшо кугу сар 
йӧршӧш илышым пужыш. Лу мли
он икшывына пытышт, коло млион 
пудыргыл тольыч. Вольыкнат ша- 
галэмэ, мландынат ӱдыдэ кодаш 
тӱҥальэ— йыр ваш нужна пызыраш 
тӱҥальэ.

Вара сарын иктаж пайдажэ лийэ 
мыланна? Сэҥышэ кугыжанышты- 
жат, сэҥалтшэ кугыжаныштыжат— 
крэсаньык илыш ик сэмынак пуж- 
лыш. Сар капиталист шамычым 
вэлэ пойдара. Нуно сар годым 
кугу подратым налын сарлан ку
лэш 5>згаРым пэш шуко ыштэн 
ужалат, кугыжаныш оксам кӱсэ- 
нышкышт оптат. Адак сэггэн чар- 
нымэкэ чыла шупшын налмэ пойаи- 
лыклан оза лийыт. Вӱрым йокта- 
рышыжэ, вуйым пыштышыжэ крэ
саньык дэн пашачэ, пойышыжо 
капиталист. Тыгэ пойышашышт 
вэрч капиталист шамыч нэмн^м,

ик кугыжанысэ крэсаньык— пашачэ' 
шамычым, вэс кугыжанысэ дэн 
ондалэн крэдалыктышт. Мэ ора- 
дыла нимо ыҥлыдэ крэдална.

Альэ сарэш пудыргылмо йорана 
парэм шуын огыл, адакат капита
лист шамыч сарым йамдылат. Ада
кат нэмнам ваш-ваш крэдалаш 
тӱҥалыктнэшт. Сар ышташ ӱзга- 
рым шуко йамдылаш кӱлэш. Кӧн 
ӱмбач тидэ узгаржэ ыштыкталдыт? 
Нэмнан 5'мбачак. Тэвэ сар роскот 
тыгэ кӱчэн шога.

Польшышто чыла кугыжаныш 
роскотым кумутэ ужашлэт гын, 
кок ужашыжэ сар пашалан кайа. 
Англияштэ сар роскот кок пачаш 
кугэмын, Яапонышто кум пачапц 
моло вэрэат тугак. Сар роскот 
эрэ кугэмэш, крэсаньык налог эрэ 
нэлэмэш. Ончыкшо тыгэ илэн 
кэртшашгай огыл. Кузэрак илы
шым куштылго корныш колдаш? 
Кузэрак сар гыч утлаш? Мэ тэвэ 
тидэ нэргэн кутыраш шонэн, шуко 
тӱжэм мэнэ кокла гыч погынэн 
у л на маньыч.

Крэсаньык шамыч Москосо ож
нысо Кугыжан дворецыштэ вич кэ
чэ каҥашышт. Нэмнан Россиасэ крэ
саньык илыш нэргэнат йодыштыч. 
Мэ тыгэ ольышна. Мэат тэндан 
дэч шагал орланэн огына ул. По- 
мэшик, жандарм, казак лупш дэч 
альэ 1917 ийштэ вэлэ утлышна. 
Мэ 1917 ийштэ Октябрь тылзы
штэ крэсаньык дэн пашачэ иктыш 
ушнэн, ик ой дэнэ капиталист тӱ- 
шканам шӱкал шушна; крэсаньык 
дэн пашачэ вуйлатымэ Совэт вла
стьым ыштышна. Фабрик-заводым 
озашт шамыч дэч мландым помэ- 
шик, мнастыр, чэркэ шамыч дэч 
шупшын нална. Кызыт нэмнан Со
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юзный рэспубликаштэ чыла пой- 
анлыклан (фабрик-заводлан, млан- 
дылан, вӱдлан, чодыралан да мой
ын) шэмэр калык ышкэ оза улына.

Совэт власть ыштымэкак илышым 
куштылэмдаш тӱҥалнэна ыльэ. 
Тэндан правитэльства да шамыч 
эркым ышт пу. Колчакым, Деники
ным, Юденичым да мойын таратэн, 
окса дэн, ӱзгар дэн полшэн, нэм
нан ӱмбак колдышт. Мыланна кум 
ий утла адак сарым ышташ вэ- 
рэштэ..Йосын гынат тушманна ша
мычым сэҥышна. Кызыт ындэ уло 
вийнам илыш тӧрлатымэ корныш 
колдаш Vкӱлэш -ыльэ.

Фабрик-завод шамычым пашам 
колдаш, уло мландым чыла ӱдаш, 
мландэ пашажымат у шот дэн 
ышташ тӱҥалаш, шэмэр калыкым 
кнагалан, чыла тӱрлӧ пашаланат 
туныкташ, тӱрлӧ вэлым илышим 
куштылэмдаш точаш шонэна. Шо- 
нымына тыгай гынат, альэ йӧршэш 
тидэ вэк мэ лупшалдын огына 
кэрт.

Нэмнан йырым-йыр капиталист 
кугыжаныш шамыч улыт. Нуно 
Совэт властьым пытараш оҥап жа- 
пым вэлэ вучат. Ышкэндан мут- 
кычак раш койэш: Тэндан прави- 
тэльствада уло вийшт дэн сарлан 
йамдылалдыт. Нунын йамдылалтмэ 
годым, мэ тушманнам мондэн ыш- 
кэнам аралаш йӧршын огына йам- 
дылалд шого гын, нуно нэмнам 
толын пызыралыт вэлэ. Садлан 
мланнат йошкар армиам кучаш, 
сар ӱзгарым йамдылаш вэрэштэш. 
Тэат нэмнан сэмынак пашачэ дэн 
пырльа иктыш ушнэн капиталист 
тӱшкадам шӱкал шуэн, Совэт 
властьым ыштэда ыльэ гын, вара

нэмнанат, тэнданат иктэ дэчат лӱд- 
шашна, иктэ дэнат крэдалшашна 
ок лий ыльэ. Вара салдакат ок 
лий ыльэ, сар ӱзгар ыштымымат 
чарнэна ыльэ. Уло вийна дэнэ, 
уло моштымына дэнэ илышнам 
кӱштылэмдаш вэлэ тӱҥалына ыльэ 
манна.

Шуко каҥгашымэкэ крэсаньык 
погынымаш тыгэ ыштыш.

Чыла тӱньа ӱмбалнысэ крэсань
ык шамычлан иктыш ушнаш. Тидэ 
ушэм, пашачэ шамыч ушэм дэн 
ик ойан лийаш.

Уло вий шутымо дэн капиталист 
шамычым Россиасэ сэмын шӱкал 
шуаш тыршаш. '

Тӱньа мучко пашачэ дэнэ крэ
саньык вуйлатымэ правитэльствам 
ышташ.

Капиталист шамычлан сар тӱҥа- 
лаш уло моштымо, кэтмэ дэнэ  
мэшайаш.

Гэрманыштэ революциа тӱҥалэш 
Нш  тӱрлын пашачэлан полшаш.

Тӱньа мучко крэсаньык шамыч 
ушэмын пашажым виктараш, пун
чал лукмо д\утым шуктэн шогаш, 
Москош Мэждународный Крэсть- 
янский Совэтым сайлышт.

Тӱньа ӱмбалнысэ крэсаньык, па
шачэ иктыш ушнат, гын шонымаш- 
кышт шуыт. Чыла тӱньа мучко 
капиталист вуйлатымаш пыта, Па
шачэ дэн Крэсаньык правитэльства 
лийэш. Тунам вара сарат пыта, 
калыкат ойгым монда.

Туньа умбалнысэ крэсаньык дэн 
пашачэ иктыш ушныза.

Кужу ӱмыран лийжэ туньа муч
ко крэсаньик дэн пашачэ вуйла
тымаш.
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Ш ултэмэш .
Росиасэ коммунист партиан 12-нана- 
лан тэнэй погынымаштэ, йол. Троц

кий докладым ыштыш.

Тудо тыгэ маньэ: „Кызыт фаб
рик - завот ыштымэ ӱзгар дэн 
Крэсаньык сату ак тор огыл. Крэ- 
саньыкын сатужо пэш шулто, а 
фабрик—завот ыштымэ ӱзгар кин- 
тэ ак шот гыч пэш шэргэ.

Крэсаньык калык дэн пашачэ 
калык кэлшэн, вэсэ—вэсылан пол- 
шкалэн илынэшт гын, фабрик- 
завот ӱзгарым Кузэ гынат шул- 
тэмташ кӱлэш“.

Молан фабрик - завот ыштымэ 
ӱзгар шэргэ, а крэсаньыкын шур- 
ныжо шулто?

Сар коклаштэ фабрик-завот ӱз-  
гар шуко пудыргыльэ, шуко ий 
котсэк тошто машиньа влакрлмэш  
у ышталтын огыл. Иужо фабрик- 
завот чылт пэтырналтын шогэн 
машиньалажат йӱр — йӱштэ дэн 
пужлэн пытэныт:

Граждански война кодым пашачэ 
калыкат сарышкэ кайэн пытышт. 
Шолтыра олалаштэ 1917—20 ий 
коклаштэ киндэ укэ, нужна илыш- 
лан лийын, Ш)КО пашачэ калык 
йаллашкат илаш кайышт.

1918—20 ий коклаштэ фабрик- 
завот ӱзгар: пуда, шога вуй (плуг), 
атэ-шӧр, товар, кузэ, сравоч, имэ, 
пильа, моло ӱзгар пэш шагал ыш- 
талтэ.

Монтэн огыда ул. 1918—1919 ий- 
лаштэ волость кэвытла гыч 20—50 
пудам, 1— 3 товарым, 30—40 ар- 
шын ситсам йалышкэ контэн шэ- 
рэва дэн шэлыт ыльэ. Тынарэ са- 
туым контымэкэ сурт озалан 2—3

пуда, 7а— 1 вэршок ситца тӱкна 
ыльэ.

1920 ийыштэ граждански война 
чылт пытыш: Тудо ийыштак фаб
рик-завот тӱрлэ ӱзгарым шуко 
ышташ тунальыч. Тугэ гынат ож- 
нысылак иканаштэ пӱтынь фабрик- 
завот пашам ышташ тӱҥалын ыш 
кэт.

Молан иканаштэ фабрик-завотла 
тоштылак пашам ышташ тӱ>ҥалын 
ышт кэт?.

3—4 ий коклаштэ фабрик-завот 
машиньа шуко пудыргылын, у ма- 
шиньам ышташ каньылэ огыл.

Пашачэ калыкымат фабрик-завот 
паша ышташ муаш каньылэ паша 
огыл.

Ӱзгар ышташ кӱртньэ, чойын, 
вӱргэньэ, нэфть кӱлэш. Тидэ уз-  
гар ыштышэ фабрик-завотат чот 
пудыргылын, тоштэмыныт.

Ситца ышташ хлопок кулэш. 
Хлопок Туркэстан мыландыштэ 
шочэш.

Туштат эрэ сар лийын шогымы 
дэн, калык хлопокым ӱдэн ыш 
кэт.

Кагыр пудам гына турамташ 
каньылэ паша. Фабрик-завот ма
шиньа тӧрлатылаШ, угычын ышташ, 
кагыр пуда виктарымэ огыл, пэш 
нэлэ паша.

Титлан лийын калыклан ситышаш 
виса тӱрлэ ӱзгарым ыштэн сита- 
раш вашкэ ыш лий.

Ындэ мыландэ пашам ончэна.
Мыландэ ӱмбачын сар калык 

шуко кошто гынат, мыландэ пу
дыргылын, луштыргэн огыл. Сат
лан лийын фабрик-завот паша шот
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гыч, мыландэ пашам вашкэ ончы
ко колташ лийэ.

Крэсаньык калыкын сар жапыш- 
тэ шога вуйжо тоштэмын, йужы- 
жын имньыжэ укэ лийын. Мыландэ 
тошто шот гыч йавыгэн. Тугэ гы
нат мыландэ удымэ пашам тӧрла- 
таш канъылэрак.

Тидэ шотлан лийын тэнэй тӱрлэ 
шурно, сар тӱҥалмэ дэч ожнысо 
шот дэн таҥаштарэт гын, 80% ви
са погалтын. Адагат20% погалтэш 
ыльэ гын, сар тӱҥалмэ дэч ожны
со виса лэктэш ыльэ.

Фабрик-завот ожнысо шот гыч 
30% узгарым гына ыштэн лӱкты- 
ныт. Тошто виса ӱзгар лийаш 
адак 70% кӱлэш. Раш умлыктарэн 
пуэм.

Сар тӱҥалмэ дэч ожнысо пу
тынь шурно лэктышым 100 ужаш- 
лан шотлэт гын, тэнэй 80 ужашы- 
жэ виса лэктын.

Фабрик-завот узгарым пӱтыньэк- 
шым 100 ужашлан шотлэт гын, 
тэнэй 30 ужаш виса гына ыштэн 
лукмо.

Фабрик - завот ыштымэ ӱзгар *
1918—20 ий шот гыч шукэмын, 
молан вара пэш шэргэ манын йот- 
шо уло, тыгэ йотшылан, тыгэ ум
лыктарэн пуэна.

80" 0 дэн 30% тӧр огыл. Тӱрлэ 
ӱзгар шуко ышталтын лэктэш ылэ 
гын, кэч мо ӱзгарат шултэщ толэш 
ыльэ. Адак шэргын вэс шотшат 
уло.

Ожно сату фабрик-дэн завот гыч 
шолтыра магазинлашкэ вэрэштэш 
ыльэ, тужэчын ик марда кэвыт- 
лашкэ, тужэчын йал кэвытлашкэ, 
тужэчын крэсаньык кидышкэ. Ту
нам иктажэ 3—4 кит гыч, вигак

крэсаньык кидышкэ сату вэрэштэш  
ыльэ.

Кызыт фабрик дэн завот гыч 
лэктын, узгар 5— 10 йыҥ кидышкэ 
пурэн лэктэш, варажым ижэ крэ
саньык кидышкэ пура. Кажнижэ 
паршым (пайдам) налнэжэ. Адак 
копэратив кэвытлаштэ моло вэрэ 
уто йыҥым кучат.

Сатлан лийынат сату шэргэмэш. 
Адак йужо учрэждэниа, копэратив 
ушэм оксамат аныклэн кучылтын 
огыт мошто.

Кызыт пэш кулэш ӱзгарымак 
крэсаньык налын огэш кэт.

1 аршын ситцалан 1 пут ложа- 
шым пуаш кӱлэш. Ожно 1 пут 
ложашла 10 аршын ситцам налаш 
лийэш ыльэ. Шога вуйым (плуг) 
10 пут ложашла налаш лийэш 
ыльэ, кызыт 50 — 70 пут пуаш 
кулэш.

Кузэ тӱрлэ ӱзгарым шултэмташ 
лийэш?

Уто киндым вэс кугужанышкэ 
ужалэн, тужэчын фабрик-завотлан 
кӱлэшым контэн.

Машиньам, крэсаньык лан кӱлэш 
узгарым конташ кулэш.

Узгар 5— 10 кидышкэ пурэн лэ
ктын огыл, 2—3 кит гычын вигак 
крэсаньык кидышкэ пурэн шогы- 
жо.

Кугужан, копэратив кэвытлаштэ» 
адак фабрик-завот правлэниалаш- 
тэ уто йыҥым кучыман огыл.

Окса ак ик сэмын шогыжо, ын- 
жэ шултэм. Путынь кугужан кӧр- 
гысэ роскотым, налог пурымо дэн 
кугужан пайда (доход) дэн тӱлэн 
шогэт гын велэ, окса акат 
огэш шултэм. Окса ак ик сэ
мын шогымэкэ,сату акат огэш шэр- 
гэм. Кызыт адак тӱрлэ сатуым тор-
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гайшат ужалат. Торгайшэ кугын- 
рак пайдам налнэжэ. Йужыжо йал 
гыч йалышкэ шып торгайэн кош- 
тын налогым огыт тӱлэ, кугужан 
лан убыткам гына контат.

Крэсаньыклан торгайшылан пай
дам пуэн пойдарыман огыл, сатлан 
лийын йаллаштэ копэратив кэвыт- 
лам почман. Копэративын пайдажэ 
калык кыдэшак кодэш.

Узгар ак шултэмташ Совэт Вла
сть кызыт мом ышта?

Учрэждэниалаштэ служитлышэ 
влакымо шагалэмтат.

Кугужан, копэратив кэвытласэ, 
фабрик-завот правлэниасэ уто йы- 
ҥлам луктыт. Турлэ моло роскот 
кучылтмым изэмтат. Уто киндым 
вэс кугужанышкэ ужалат. Тыгыдэ, 
тошто — шолтыргышо машиньан 
фабрик-дэн завотлам, убытка гына 
ончыктышо влакым пэтырат.

Тыгэ ыштымылан кора октябрь 
тылзыштэ гына тӱрлэ сату ак 10— 
20—30% шултэмэ.

Пэтроградыштэ 20 октябрьыштэ 
пуда, кольмо, товар, пильа моло 
ак 15—20% волэн.
Киев олаштэ 19 октябрьыштэ ко
ваштэ, сукно, моло сату ак 5—50% 
шултэмын.

Москоштат тӱрлэ сату 10—20— 
30% шултэмэ 

Кызыт Совэт Росиа кумтык тур
лэ сату ак кэчын шултэмэш.

Шинчал шулто лийжэ манын, 
шинчал налогымат волташ ыш
тымэ.

Турлэ сату ак волтымо паша 
кызыт тыгай 

Ончыкат тыгак сар дэч поена 
илэн кэтына гын, вашкэ илыш па- 
рэмэш, турлэ ӱзгар ак шултэмэш.

А. Эшкинин.

Томский губэрнаеэ мари ирыш нэргэн.
Мари-влак шуко вэрэ шаланэн 

илат. Мари Областьыштэ да моло 
ЛИЦ1ЫЛ губэрнаштэ вэлэ огыл. Си- 
бирын тӱрлӧ губэрнаштат вэрын- 
вэрын шаланэн мари илат.

Сибирысэ мари коклаштэ тунукт- 
мо паша кызыт вэлэ тӱҥалын. 
1922 ийштэ Наркомпросым Мари 
Бюро, Томский губэрнаеэ мари 
тунуктымо паша тӱҥалаш Боголю
бов йолташым колтыш. Тидэйол-  
таш кызыт Мариинский уезд Уо- 
ношто тыгыдэ калык тунуктымо 
пашам ышта. Тудо тэнэйсэ сэн- 
тябрь тылзыштэ Наркомпросын 
Мари Бюролан Томский губэрнаеэ 
мари нэргэн докладым колтыш.

Томский губэрнан Мариинский 
уйэздыштэ, Чулым эҥэр воктэнэ, 
4.500 мари илат. Тидэ мари кок
лаштэ 50%, киндым ӱдэн, ик вэ
рыштэ (оседлые) илат, моло 50%, 
чодра вольыкым, кайыкым да колым 
кучэн, вэр гыч вэрышкэ коштыт 
(кочевые). Нинэ мари пэш йорлын 
илат. Нунын ты мартэ коопэра- 
тив кэвытышт укэ ыльэ. Садэнэ 
нунын ужалышаш ӱзгарым: колым, 
тӱрльӧ чодра кайык коваштым да 
молым шулдо ак дэнэ спэкульант, 
влак погэн коштыт. Кызыт кум 
вэрэ (мари калык погынымо вэ
рыштэ) коопэратив кэвыт почмо.

Адак тунуктымо пашат тушто
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ончыко кайаш тӱҥальэ. Ты мартэ 
Томский губэрна марин ик школах 
укэ ыльэ. Кызыт Мариинский уй- 
эздыштэ марин 5 школ уло, 1 кни
га пуэдымэ порт, 5 лудмо порт, 
3 культ.-просв. кружок.

Школышко коштшо 935 икшывэ 
уло. Чыла школышто мари учитыл 
влак тунуктат (сибирысэ мари кок
ла гыч лэкшэ—4 учитыл, Ипон гу
бэрна гыч толшо 2 учитыл). Шко
лышто эртак руш книга вэлэ. Са
дэнэ кызыт Уоно окса дэнэ, мари 
школылан марла книгам налаш то
чат.

Адак Наркомпросысо Мари Бю-

роат Томский мари школылан 
тыгай марла книгам колтыш: „Изи 
коммунист'4, „Мари муро", „Йы- 
ланда", „Шурным пырчылэн шин- 
дымэ нэргэн", „У илыш" журналым.

Томский мари коклаштэ партиа 
паша дэнэ, Рос. Ком. Рвэзы Ушэм 
паша тӱҥалалтын огыл. Тидэ паша 
ышташ мари коммунистым кол
таш кӱлэш. Вара изин-изин Том
ский губэрна мари, моло мари- 
влакым поктэн шуэш.

Томски губэрнашкэ ожно моло 
губэрнала гыч (Уфа, Озан) мари 
влак куенэн мийэныт.

А. Кедрова.

}(артасысэ мландэ пашалак туны кты ш  тэх-
нпкум.

Шэрнур кантоныштэ мландэ 
пашалан тунэммэ Нартас тэх- 
никум уло. Тидэ тэхникум (школ) 
лиймылан ындэ 25 ий утла ли
йэш. Тыжэчын шуко йыҥ ту
нэмын лэктын. Марий коклагыч 
гына тунэмын лэкшыжэ шагал 
лийн. Тидэ тэхникум кызыт Марий 
областьыштэ марий гыч тунэм
шэ тушто пэш шагал. Кодшо 
ийштэ чылажэ 67 ырвэзэ-гыч 8 ма
рий ырвэзэ вэлэ тунэмын улыт. 
Кэггэжым тидэ 8-гычат 2 ырвэзэ 
вэлэ кодын, МОЛОЖО 6 МӦНТЫШ- 
кышт тэхникумым кудалтэн кайэн 
улыт. Молан марий ырвэзэ шамыч 
тунэммым чарнат? Марий ырвэзэ 
шамыч изиньэкак мландэ пашам 
ыштэн илат. Садлан, нуно тунэм

мым кудалтэн огыт кайэ ыльэ. 
Мыйын шонымаштэ, тэхникум ну
нын кумылштым тунэмаш савырэн 
кэртын огыл. Тушко изиш марий 
пушым пурташ кулэш ыльэ. Ончы- 
чак туныктышышт чыланат руш 
улыт, марий илышым огыт шинчэ. 
Йужышт адак марий кундэмланат 
(марийымат) шӧрын ончат. Адак 
нунолан нымо рэволюцийа у пуш 
пурэн огыл. Школ паша тошто 
сэмынак кайэн шога. У наукам, 
политграмотам тунэмаш укэ. Дра
матический кружок дэч поена, 
нымогай моло кружок укэ.

Тунэмшэ коклаштэ ырвэзэ ушэ- 
мыштэ чылажэ 15 йык нарэ уло- 
гынат, тидэ ушэм нымогай пашам 
ыштымаш укэ.
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Тэхникумыштэ тунэмшэ шамыч 
тыгэ пӧлалтыт:

I курсыштэ......................... 25 ырвэзэ уло
И „ ..............17 „ „
Ш  » ..............17 „ „
Практикант (мастэрск) . . 8 „ „

Чылажэ . 67 ырвэзэ.

Порт укэ манын тунэмшым тыш- 
кэ тылэч утла огыт йэшарэ. Ончэт 
гын, тушто чылажэ 15 куго порт 
уло. Кажнэ туныктышышт, моло
4—5 пулэмыштэ илат. Изиш ну- 
ном шыгырэмтэт гын 150—200 ту
нэмшэ шамычым йэшараш лиэш 
ыльэ. Тылэч поена, ик куго у порт 
йара шинча, вэс пӧртын кӧргыжым 
вэлэ шуктышаш уло. Порт ышташ 
окса укэ манын адак ойлат.

Сайын пижын пашам ышташ тӱ- 
ҥалат гын, тидэ тэхникумышто 
йӧным муын шуко пайдам ышташ 
лиэш ыльэ. Олык-пасу дэч поена, 
тэхникумын 250 дэеьатин ышкэ 
кожлажэ (чодражэ) уло. Тӱрло пӧр- 
тым, витам, молымат ыштылаш чо- 
драм оксала налшаш укэ. Адак 
ӱмасэ тошто 8 абынан 2 уржа ка
бан да ик куго клэвэр-шудо кабан 
кызыт шӱын ала молан шогат. 
Ниным йӧн дэнэ пайдаш колташ 
лиэш ыльэ. Киндэ коштымо (су
шилка) дэнэ ушкал ӱ  лукмо порт 
кызыт йара шӱн шогат, нымо пай
дам огыт кондо. Изиш тӧрлатэт 
гын йыр-ваш илышэ крэсаньык ша
мыч миэн, киндэ кошташ альэ ӱ 
лукташ (шӧр артэль) тунгалыт ыльэ. 
Ындэ вӱд вакшым ончэна. Тудо 
пэш куго, виан йсҥыштат, тыштэ 
кэчылан 8 шагат вэлэ йоҥыштат. 
варажым вэс кэчэ шумэшкэ пэты- 
ралт шинча. Крэсаньыклан тидэ 
жап пэш йӧн огыл. Кок ваштал- 
тыш (смена) дэнэ йоҥышта ыльэ

гын, тэхникумлан пэш пайдам кон- 
да ыльэ. Вольыкым ындэ нална. 
Ушкал 30 вуй дэч утла нигунам 
огэш йэшаралт.

Прэзым альэ сосна игым крэ
саньык коклаш шалатышаш олмэш, 
шукыжо вуйлалтышышт кидэш пы- 
тат. Пакча-сад кӧргым ончэт гын 
тыгак. Пакчаштэ шукожо вуйла
тышэ шамычын тамакашт да моло 
шочын шогат.

Т]'рло олма пу да моло калык 
коклашкэ шагал шалаталгыт. Мӱкш 
отарыштэ тэхникумын мӱкшыжэ 
шагал: пэлыжэ утла, туныкты-
шын. Мӱкш игымат калык ко
клашкэ шалатымаш укэ. Тылэч 
поена тэхникумышто пэш чаплэ 
стольарлан, слэсарлан, апшатлан 
тунэммэ мастэрской улыт. Тыштэ 
чылажэ 8 тунэмшэ йыҥ-вэлэ. Угыч 
3—4 ий туныкташ нигэмат налын 
огыт ул. Тышкэ 20—30 тунэмшым 
налыт гынат, мастар шамычым 
кажни ийын шукырак туныктэн 
луктэдат ыльэ. Мастар йьпг млан- 
на пэш шуко кӱлэш. Варажым 
адак крэсаньыклан шуко тӱрло 
шурно машинам ачалат, тӧрлаты- 
лыт, адак угычат ыштылыт ыльэ. 
Кызыт крэсаньык машинам намий- 
эн, 2 арньа утла ачалмым вучэн 
шогат. Тыштат тэхникум шкаланжэ 
пэш куго пайдам луктын кэртэш 
ыльэ. Кызыт тидэ тэхникумышто 
чыла роскотлан область гыч окса 
колтымым вучэн шогат. Мэмнан 
марий областьын кызыт окса ша
гал. Мыйын ойлымы сэмын тэхни
кум ышта гын, ышкэ виж дэнат 
илэн кэтэш ыльэ.

Кызыт область тунэммэ пашам 
вуйлалтышэ пӧлэм тидэ тэхнику- 
мыш 75° с марий ырвэзым тэнэйэ
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налаш кӱштэн. Тылэч поена, туш- 
так тунэмаш пурэн кэртшым йам- 
дылшашлан подготовитэльный кур- 
сым почаш шӱдэн. Тугэ гынат 
сэнтьабрьыштэ марий ырвэзэ ша
мыч дэч ик прошэниат укэ ыльэ. 
Руш дэчат шагал- Мыйын шоны- 
маш тыгайэ: тидэ тэхникумыш

У виса

1918 ий 14 сэнтябрьыштэ Совэт 
Народных Комисаров тыгай зако- 
ным—дэкрэтым лукто:

1922 ий 1 январь дэч вара тошто 
виса (крэмга, пут, аршын, важык 
моло) ыштымым чарнаш.

1924 ий 1 январ дэч вара кэч 
момат у виса дэн вискалыман.

1922 ий 29 майыштэ тидэ нэргэ- 
нак Совнарком вэс дэкрэтым лук
то тушто тыгэ каласымэ.

1927 ий 1 январ дэч вара кэч 
момат у виса дэн гына вискалы
ман.

Мо тугай у виса шот?
Франциаштэ 100 ий котеэк „дэ- 

сятичная систэма мер и вэсов“. 
манмэ виса дэн выскалат.

Тидэ виса, дэн вискалаш пэш 
оҥайэ, куштылго. Садлан лийын 
1927 ий 1 январь дэч вара Росиа- 
штат тугай виса лийэш.

Т о ш т о  в и с а  т ыг а й :  1 путы- 
што — 40 крэмга, 1 крэмгаштэ— 
96 золотник, 32 лот; 1. мэнтыш- 
тэ—500 важык, 1 важыкыштэ—з ар
шын, 1 аршыныштэ— 16 вершок.

вуйлалтышылан сайрак тунэмшэ’ 
писырак, рэвольуциа пушанрак ма- 
рийм колтыдэ огэш лий. Укэ гын 
мэмнан марий калык вашкэ мландэ 
пашалан тунэмын ок шукто, ту- 
нэмшыжат вашкэ шукэмын огэш  
кэрт.

А.

нэргэн.

У в и с а  т ыг а й.

Дэеятичный манмэ висаштэ эрэ  
10 йэшаралтэш, альэ монталтэш.

Тэвэ тыгэ: мэтр (аршын ШОТ):

1 мэтырыштэ— 10 дэцимэтр;
1 дэцимэтрыштэ— 10 сантимэтр;
1 сантимэтрыштэ—10 милимэтр;
10 мэтр— дэкамэтр лыйэш;
10 дэкамэтр— гэктомэтр лийэш;
10 гэктомэтр— киломэтр
Крэмга олмэш— грамм лийэш;
Грамм виса шотат тыгак:
10 грамм — дэкаграмм лийэш;
10 дэкаграмм*—гэктограмм „
10 гэктограмм—килограм „
Моло ӱзгар висымэ шотат ты

гай.
II

Кызытеэ виф шот гыч у виса 
тыгай:

1 важыкыштэ—2 мэтр да 13 сан
тимэтр. (1 мэтырыштэ—221/, вэр- 
шок);

1 путышто— 16 килограм. (1 ки- 
лограмыштэ—2; крэмга виса);

Тидэ у висан калыклан куштыл- 
гыжо тыжэчак иалэ.
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Иктажым шонэн лукшо (изобретатель) нэргэн.

Мари калык коклаштат шуко 
тӱрлӧ ӱзгарым шонэн ыштышэ 
улыт, (рушла изобрэтатель маныт).

Нуно мом ыштат,, кусо улыт— 
шагал йыҥ шинча. Нужна гыч лэк- 
шыжын, ӱзгар ышташыжэ оксажат, 
ӱзгаржат укэ. Ӱзгарым ыштэн-ыш- 
тэн толашаг да, нигат полшышо 
укэ дэн варажым чарнат.

Амэрикаштэ Эдиссон лӱман тур- 
дым шонэн лукшо уло. Тудат ну
жна гыч лэкшэ.

Тудо грамофоным, тэлэфоным, 
молымат шонэн ыштэн.

Тугай йыҥ йаллаштат корно му- 
дэ, полшышо лийдэ йомын илат.

Тыгайылан полшаш В. С. Н. X.— 
Всерос. Сов. Народ. Хозяйстван 
„Отдэл Изобрэтэний“ манмэ пӧл- 
кажэ уло. Сай, кӱлэш ӱзгарым 
шонэн ыштышылан тудо оксамат, 
тӱрлӧ узгарымат пуа.

Мари область Краснокок. кан
тон, Кумужйял волость Чодыра— 
Сола йалыштат тыгай йыҥ— Алэк- 
сандр Григорьев уло. Тудо вэло- 
сипэдым, рэвольвэрым, паровой 
машиньам ыштэн.

Григорьэв нэргэн мый Руш—Ро
да йалыш миймэкэм колынам ыльэ.

Тудо кунам ышташ тӱггалын, 
мом ыштэн луктын, мэ чылтак 
огына шинчэ. Иктаж тунэмшэ Ку- 
мужйал мари тудын узгар ышты- 
мыж нэргэн „У Илыш‘- журналыш 
Григорьев дэч йодышт возэн кол- 
тышо лийэш гын, пэш йӧра ыльэ.

Моло вэрэат тыгэ амал мушо 
уло гын „У Илышыш“ возыза.

Р е д а к ц и а  гыч:
Григорьевлан Мариобластьать 

полша гын, пэш кэлша ыльэ.
Полшымо лийэш гын, тудо па- 

шажымат сайынрак ыштэн кэтэш.
А. Э.

У Илыш.
(Мари удырамаш илыш гыч).

о

30 ий мартэ Овдачи илэн, ындэ 
ижэ айдэм лийн, „мый ӱдрамаш 
улам“ вэлэ манэш;..

Эшку кугуза йал воктэн погы- 
нымашкэ ӱжын коштэш. Торзам 
лэралдэн, вычкыж йӱк дэнэ:

— Эй, мари шамыч, погыныма- 
шкэ, мийза—манын кычкырэн кайа.

Вуйлатышэ шӱда гынат;— „Ончо, 
шонто вуй, ӱдрамаш влакымат кыч- 
кыраш ит мондо, чыланат толышт“ 
манэш гынат, Эшку)кугуза— „йӧра“ 
манын пэлэштэн, урэмыш лэкмэкэ

монда вэлэ. Иужо кунам ышкэ 
вуйжо ДЭНЭ:

— Вучо тэвэ, ӱдрамашымат по- 
ктэм. Кунам огыл! Погынымаш- 
ӱдрамаш паша огыл—манын ойлэн 
кайа.

Овдачи порт дэкэ шуэш гы н 
лӱмын пӧрйэҥмытым ӱжэш. Овда
чи талэ ӱдрамаш: „Мэмнам молан 
от у ж “ манын йодэш. Тудо ик по- 
гынымашымат ок кодо, мийа да, 
шыпак колышт шога... Ик кана 
чытэн кэтын огыл „Шуко умша-
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дам карэда гынат, пайдажэ укэ“, 
маныҥ колтэн.

— Ватэ шамыч паша огыл! Шып 
шого!—кычкыралмы дэн тудым ча- 
ктарынэшт улмаш.

— Ватэ ом ул. Мый ӱдрамаш, 
тэндан гайак айдэмэ улам, манын 
Овдачи каласэн.

— Хо-хо-хо! Удрамаш - айдэм! 
Ончо, удрамаш айдэм!—Маримыт 
воштыльыч.

Тит дэч вара чыланат Овдачим 
„удрамаш айдэм“ манаш тӱҥальыч. 
Тугэ гынат Овдачи ок ойгро, по- 
гынымашкэ эрэ коштэш, альэмийа 
да, иктаж мом да, ойла.

Мари влак Овдачим воштылыт, 
ышкэ тудын ой сэмын ыштатак.

Ик кана, тэлэ йӱштӧ годым йал 
гоч вэс йалысэ, шужышо йочамы
тым олаш наҥгайат улмаш. Иоча 
шамычын вургэм укэ, пэш кылмэ- 
ныт. Лач погынымаш ыльэ. Вуйла- 
тышэ ончык лэктыда:

— „Йочамытым чикташ кӱлэш, 
укэ гын, кылмэн колат“ маньэ.

Мари влак вуйыштым удырэн, 
йӱк пудэ, ӧрын шогат.

Овдачи ончык лэктэ да, мари 
шамычым вурсаш тӱҥальэ.-

— Намыстымэ тушка. Иочамыт 
кылмэн кайат, тэ нуным огыда ча- 
манэ. КГ» укэ гын, нуным чамана?—  
Шылталыш, шылталышат; вуй гыч- 
шо кугу, шокшо шовычым рудэн, 
изи ӱдырым вӱдыл шындыш. Ти- 
дым ужын, мари влакат, ко мом 
кэтмыжым кондэн, йочамытым чи- 
ктэн колдышт.

Талэ Овдачилан вэс погыныма- 
штэ вожылаш вэрэштэ.

— Овдачи пэш ушан лийын 
аман, тугэ гын, кыдшым пышты- 
жэ-маньыч. Овдачи возаш ок мо-

што улмаш, салдан йӱк пудэ по 
гынымаш гыч лэктын вигак тунык 
тышо ӱдыр дэк лэктын кайыш. 
Тут дэч вара йатыр погынымаш 
мийэн огыл, кас йэда туныктышо 
ӱдыр дэк шыпак коштын. Кум 
тылчэ эртымэкэ ижэ Овдачи по
гынымаш мийэн. Тудым ужын, „Э-э, 
удрамаш толын“, манын, воштылаш 
тӱҥалыч, адак „кыдым пыштыкты- 
шаш“ маньыч.

Овдачийат мари влакым шэҥын 
ончык лэктэ, ӱстэл дэкэ мийэн, 
кагазым ончыкыжо пыштыш, возаш 
тӱҥальэ.

— Ончо, ончо, чынак воза!
— Кай, кулэш огыл.
— Ончо!
— Ай, удрамаш, ай, Овдачи кэ

тэш улмаш.—Ӧрын маримытойлат.
Шукат лийн огыл, Овдачи ватэ 

шамычым иктыш чумырэн, йалыш- 
тэ ӱдрамаш полкам почын, у илы
шым ышташ тӱҥальэ.

Пайрэн кэчын ӱдрамашмыт пӧрт 
тич погынэныт. Пэш мутланат.

— Чынак у сэмын илаш тӱҥа- 
лын у'лына ужат. Мари шамыч 
ӱҥышэштын улыт, ватэ кырымэ 
тугак ок шокто.

— Мыйынат узо комбэм, сыра 
гын, тоштылэш вэлэ ыльэ. Ындэ 
укэ-шып лийэ.

— Ожныжэ ышкэат уштымоулы- 
на ыльэ ала мо...

— Ушдымо улдэ мо... Ындэ по- 
рйэҥ шамыч дэч лӱдман огыл. Тэ
вэ Потырын ватыжэ ок лӱд: ойыр- 
лэн кайэн да, ачаж дэнэ ила.— Мом 
ыштэт? „Пӧтыр агутан вэлэ тош
тылэш, ӧрдыж луэдым тодыштам—  
манын магра. Ватыжэ „логалат гын, 
ик канат ом мий“ вэлэ манэш.

— Молан лӱдаш? Сита—пэрвэй
з*



36 „У И Л Ы Ш “. №  7—8

мэмнан йатыр орландарэн улыт. 
Вэт мэмнам айдэмланат огыт шот- 
ло ыльэ, „кужу ӱп“ манын мыскы- 
лат ыльэ.

— Ындэ „кужу ӱ п “ манаш огыт 
мошт. Совэт власть лиймэкэ, ӱд- 
рамашат айдэм шотыш пурэн. Альэ 
йужо вэрэн Совэтыштэ ӱдрамаш 
вуйлата...

— Ала? •
— Чын. Тэвэ шукэрдэ огыл 

Майра коммунис нэргэн Овдачи 
казэтыштэ лудо.

— Ондалэн возэныт дыр...
— Молан ондалат? Мэмнан Овда- 

чижэ Майра коммунис гайак огыл 
МО?..

Тыгэ ӱдрамаш влак йатыр мут- 
ланэн шынчышт. Колыда, кузэ ну
но мутланаш ту^альыч? Овдачин 
пашажэ сай кайа, ужат.

Касдэнэ ӱдрамаш полкан погы
нымаш лийэ. Удыр, ватэ-влак тич 
погынэн улыт. Овдачи ӱстэл кок
лаштэ вуйлатэн шынча.

— „Иолташ-шамыч!“ Чыланат шып 
лийч.

— Тачэ кугу паша нэргэн каҥа- 
шышашна уло. Олаштэ павышка- 
лан туныктымо курс почылдэш— 
манмэ увэр тольо. Мыланат тидэ 
курсыш ик ӱдрамашым колташ 
лийэш. Вара ко иктаже мом ойла?

— Могай тугай курс?—Мыньар 
тӱнэмаш кӱлэш?

— Павышкалан туныктат, кум 
тылчэ гына тӱнэмаш кӱлэш.

Тачана талэ ӱдрамаш, ойлашат 
пэш кэтэш, кыньыл шогальэ да:— 
Мом тушто шуко мутланаш? Сидэр 
куван „павышка,, лӱмжӧ вэлэ, тудо 
нимомат ок палэ да, ватэ-шамы- 
чым локтылэш вэлэ, альэ йужыжо 
вэс тӱньашкэ кайэн. Ышкэнан тэп-

тэр укэ: азам йӱштыштӧ, лавраш- 
тэ ыштэна да, вара чэрлэ кошты- 
на. Мланна тӱнэмшэ павышка кӱ- 
лэшак. Вара тынар орланэн аза 
ышташ огына тӱҥал йльэ.

— Тугэ гын, ик йэҥым колдэна.
— Колдышаш, колдышаш!
— Ком вара колдэна?
— Овдачи, тый ышкэак кайэт, 

молым ком колтэт?
— Кайэм ыльэ да, удрамаш пол

каш ком кодаш?
— Укэ: Овдачийм колдаш ок 

кэлшэ, тут дэч поена мэ тыштэ 
йомына.

— Овдачи дэч молат кнагачэ 
ватэ шамыч улыт: Кычыри, Ога- 
ви, Тачана.

— Тачанам колдышаш!
— Тачана тыйак кай!
— Мый кайэм да... Мӧнгышты 

мый дэчэм поена кузэ? Ко йэшым 
пукша-йӱкта? моло сурт пашам 
виктара?

Чынак кузэ, сурт пашам кудал- 
тэн кодэт?

Иолдаш шамыч!—Овдачин йӱк 
шоктыш.—Айста Тачанамусурт кок
ла пашажым чэрэт дэнэ виктараш 
тӱҥалына: тачэ мый, эрла Кычыри, 
вэс кэчын, вэсэ...

Ай Овдачи! Ушат пиеэ!
— Тугэ гын, Тачана кайэт?
— Кузэ ок кай? Сурт пашажым,' 

огына кудалтэ вэт..-
Тачана мӧнтышкыжо мийэн.
— Кугыза! Мый вашкэ олаш, 

павышкалан тунэмаш кайэм!
Мэтри, Тачанан марийжэ, нымо- 

лан ӧрын, йук пудэ шогыш.
— Мом манат?
— Олаш павышкалан тӱнэмаш; 

кайэм, манам...
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— Ӱдрамаш пӧлкашкэт мийшыч, 
ужат?..

— Мийэнамыс. Тушто тыгай пун
чал ьым луктыч!

Мэтри эрдыжым гына кырэн шога.
— Товатат, ватэ шамычын 

ушышт кайэн!
— Уш кайэн огыл. У илышым 

ышгынэна...
— У илышым! Альэ тошто сэ- 

мынжэ илэн огыда мошто да. Ов- 
дачийак тэндам тынарыш шуктыш. 
Кулдымаш ӱдрамаш. Вара... Чынак 
мо кайэт?

— Кайдэ мо?
— Мыйжэ ышкэдак кузэ илэм? 

Икшывэтым кӧ пукша— йӱкта? Сурт 
пашам кӧ виктара?

— Ӱдрамаш влак чэрэт дэнэ ви- 
ктараш сӧрышт.

— Чэрэт дэнэ! Ийа-шамыч. Мый 
талнэт тэвэ чэрэтым пуэм!

— Логал! Тачак ойырлэн кайэм! 
Тачана маньэ да, Мэтри йӱк пудэ, 
омсам „кроп“ тӱкылэн, тӱгӧ лэктэ. 
Лач сосна йол йумакыжэ вэрэштын. 
Шыдыж дэнэ соснам чумал кол- 
тыш шууш.

Арньа мучко ӱдрамаш полкам 
вурсэн кошто гынат, кэчын ватыж 
дэнэ каргашыш гынат, Тачанам 
кучэн ыш кэрт, Тачана олаш кай
ыш.

‘Мари влак Мэтрим воштылыт: 
„Тачэ колан чэрэт?“ манын йодыт. 
Тачанан марийжэ „Итат ойло, ийа 
шамыч улыт“ вэлэ манэш..

Сидэр куват ӱдрамашмытлан пэш 
сырэн, шӱвэдэн—шӱвэдэн вурса: 
„Азырин тӱшка! Тӱнэмшэ лийнэшт 
ужат? Шоҥго шамыч дэч ушан 
лийнэшт: чэрэт дэнэ Тачанан ма- 
риж дэкэ малаш коштыт.

Удрамашмыт воштылыт вэлэ.

Школ портышто пирэ вӱта гайэ, 
йӱштӧ. Тӧрза кӱргай кылмэн шын- 
чын. Туныктышо ӱдыр кугу, шӱкшӱ 
ужгам чийэн, школ пӧртыштӧ кош- 
тэда. Иочамытат пэш кылмэныт: 
Кыдышт комбо йол гайэ лийн, 
возкалаш точат.

Туныктышо ӱдыр Совэтышкат пу 
’йодаш мийэн, мари влакымат сӧр- 
балэн нигэат полышым ок пу. Та
чэ адак, йочамыт колтымэкэ вуй
латышэ дэк кайыш.

— Мый ындэ школым пэтрэм. 
Тыгай йӱштышто туныкташ ок лий: 
йочамыт чылан чэрланэн пытат.

Вуйлатышэ кагазым шуэн кол- 
тышат— Вара ышкэ мо пу руаш 
кайаш? Школ дэч поснат мыйын 
йатыр паша уло-^манын содор пэ- 
лэштыш.

— Улам пу?
— Шудо кана пуэнам. Огыт кай 

гын, мом ыштэм? Ужат вэт имнь- 
ыштын лужо дэнэ коваштэ вэлэ 
кодын...

Маримыт Огыт полшо гын, ала 
ӱдрамаш влак полышым пуат ма
нын, туныктышо ӱдыр Овдачи дэкэ  
кайыш.

Школым пэтрыман огыл, кас 
тэнэ тол, погынымашым ыштэна, 
каҥашэн ончэна—Овдачи маньэ.

Кастэнэ ӱдрамашмытлан адак 
школ нэргэн ойлыш.

— Шынчэна, шынчэна, йоча— 
шамыч йӱштӧ л\анын ойлат.

— Вара кузэ: школым пэтрэна, 
альэ пуум пуэна— йодо Овдачи.

— Пэтраш ок йорӧ, пуум кыча- 
лаш кӱлэш. Ышкэжат омарга гайэ 
улына, кэч икшувына чӱнэмышт. 
Тэлым йӱштӧ, кэҥэжын паша уло,
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кунам вара туныктыман?— манын 
ӱдрамаш шамыч лӱшкат.

— Эрла школыш коштшо йоча 
влак пуум намийшт—маньэ Огави.

— Тугэ шотэш ок тол, йӱжын 
ышканыштат пу укэ. Эрла лучо 
изи тэр дэнэ лэктын, йал мучко 
ышкэ пуум погэна— Кычыри маньэ.

Овдачилан Огавин ойжат, Кычы- 
рин каҥашыжат кэлшыш.

— Тыгэ пэш шуко огына пого. 
Айста, лучо ышкэ пу руаш чод- 
раш кайэна, манын Овдачи йэшарен 
ойлыш.

— Кузэ?
— Погынэн кайэна да, руэна. 

Пӧрйыҥ шамыч имньым огыт пу 
ын, изи тэр дэнат кондэн а, чодра 
мӱндыр огыл,

Эр дэнэ воштыл— воштыл кок 
тэр пуум погышт ээт.

Эрлашын чодра гыч вич кугу тэ- 
рым кондышт.

Йӱдым, малаш вочмо годым, Кы- 
чырин марижэ воштылалын „ной- 
энат дыр“ манын й о д о . Кычыри- 
йат—„нойэм ыльы гын, эрла адак 
кайаш ом шоно ыльэ— вэлэманьэ.

— Ушэт кайыш гын вэлэ. Тачат 
кочдэ, эрлат кочдэ шынчыктынэт 
ужат?

— Тэк шынчыда.
— Укэ, тыгэ ок йӧрӧ. Эрла коч 

каш шолдо, мый ышкэ чодраш- 
кайэм...

Огавин маримат шонто кугуза 
пэш воштылэш.

— Эй, Иыван.
— Мом, ачи.
— Мэлна руаш лугаш жап шуун 

вэт. Огави чодраш мийэн нойэн, 
луго содор!

— Ит воштыл!
— Ом воштылыс. Ӱдрамаш пӧр-

иэҥ пашам ышта гын, порйэнглан 
ӱдрамаш пашам ыштыман...

Иыванлан вожылмаш:—Эрла ыш
кэ чодраш кайэ — манын пэлэш- 
тыш.

❖
Илэн-илэн Мэтрин Тачанам уж- 

мыжо шуун.— Азрин ӱдрамаш!
Олаш кайэн возын да, нымогай 
увэрымат ок пу. Кузэ ила, ужаш 
мийэн толшаш... Тачана дэкэ кай- 
мэ нэргэн Овдачилан каласыш... 
Тидым колын моло ӱдрамашмы- 
татТачаналан пӧлакым Мэтри дэкэ 
нантайашыжэ на мийэн улыт — 
чыла нантайэ, олаштэ киндэ укэ, 
шагал пуат вэт.

Олаштэ Мэтри пыкшэ Тачанам 
кычал муун. Тачана кугу, ош пола- 
тыштэ илэн. Илымэ пӧлэмжэ вол- 
гыдо-йытыра; кувар ӱмбалан йак- 
лэшт возат, йылгыжэш вэлэ, 
пырдыш воктэн ош шовыч дэнэ 
лэвэдмэ куртньо малым вэр ша
мыч шогат. Мэтри пурэн да, ум- 
шам карэн шогальэ—тыгай йыты- 
ра, волгыдо пӧртым тудо, альэ. 
ужын огыл улмаш.

Исак лийим мэкэ Тачана тольода, 
Кас маркэ коктын мутланэн шын- 
чышт. Ойырлымо дэч ончыч Тача
на Овдачи дэкэ кагазым возэн 
пууш, вара марижым шупшальэ да, 
ужатэн колтыш.

Мӧҥгыш пӧртылмӧ годым Мэтрй 
корно мучко ватыжэ нэргэн шонэн 
ӧльо.—Он чо, йӧршын вэс лийн. 
тТӱсыжат, капжат сайэмыла койэш.. 
Срат. Вашкэ тунэмшэ павышка 

лиэш, манын шонкалэн, ыш
кэ сэмынжэ воштыл толэш. Тугэ 
гынат, Мэтрилан чон сэмын огыл. 
Тачана дэнэ йыгырэ малаш шонэн 
толын ыльэ, ыш лий—садлан кугу-
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рак шӱлалдэн Мэтри имньыжым 
покта.

— Чынак, илыш у шот дэнэ кайа 
ала мо? Кийамат, удрамаш шамыч 
кэтыт аман...

* *

Ындэ Тачана тӱнэм пытарэн, па- 
вышка лийн тольо. Овдачиат моҥ- 
гыштӧ малэн кийэн огыл — чыла 
удрамаш шамычым кнагалан туны- 
ктэн.

Арньа гыч ик мари Тачанам 
ужаш тольо.— Ватэм аза ышташ 
тарванэн, мийэт мо?—маньэ.

Тачана содор тарваныш, кок ма
ри ватэ шамычым пэлэнжэ пол- 
шашлан наҥгайыш.

Мӱшкыран ватэ малым вэрыштэ 
эҥрэн вэлэ кийа. Йыржэ ужга, 
мыжэр; лавра ыштыр кийат. Тачана 
лавра ыштырым кӱвар ӱмбак на
лын пыштыш, „Эркын умбакрак 
нантайза, укэ гын, пурак тарвана“ 
маньэ... Вара мӱшкыран ватын шэм 
тувыржым кудашэ, йолжым ру- 
дыш, лэвэ вӱт дэнэ капшым муш- 
кын, йытыра вургэмым чиктыш. Мӱ- 
шкыран ватэлан йытыраштэ куш- 
тылгын чучо, адак Тачанан эркын 
кучылтмыжат пэш кэлшыш.

Эрдэнэ у изи йэҥ тӱньаштэ ул- 
мыжым таза йук дэнэ палдарык- 
тыш.

Сидэр кува колында, ужаш мий- 
дэ ыш чытэ. Тачана ош вургэм 
дэнэ (эмлымэ вэрыштэ могайым 
чийат, ужын улыда дыр), шовын 
дэнэ, лэвэ вӱдэш азам мушкэш 
ыльэ. Чыла йытыра, арун кучылт- 
мыжо Сидэр кувалан кэлшэн огыл. 
Шогыш-шогышат йук пудэ лэктын 
кайыш. ШыД&ж дэнэ, ужаш мийат 
гынат, павышкалан ок кай ыльэ— 
Начанан дэкэ кайза, тудо йыты

ра—манын сырэн пэлэшта—ыльэ. 
Варажэ ужаш миймыштымат чар- 
нэн улыт.

Йара кэчын Макар кува ӱдыр- 
жым вӱрсэн-вурсэн удрамаш пол
каш вӱдэн нантайа. Майук вожы- 
лын, кок китшэ дэнэ шӱргыжым 
кучэн, ӱлык ончэн кайа.

Удрамаш пӧлкаштэ Овдачи дэкэ 
мийэн: „Мом ындэ ӱдырэм дэнэ 
ыштэм, азыринэшыжэ локтылын— 
манын Майук оварлышэ мӱшкырым 
ончыктыш.

Овдачи йодышташ тӱҥальэ— Кӧ!
— От шынчэ. Эчук.
— Эчук локтылын гын, ышкэак 

налэш.
— Кунам ок нал! Воштылэш 

вэлэ: ала мый, ала вэсэ, мый ом палэ 
вэлэ шайтанэшыжэ муын манэш... 
Мэ ышкэжат шукын улына... Ындэ 
адак ик логар ушна... Кб пукшаш 
тӱналэш... Адак мӱшкыран ӱды- 
рым ик качат ок нал...

— Йора, кокай, мэ тидэ пашам 
вара погынымаштэ тӧрлатэна.

Эчук конта ӱмбалнэ тамакам 
шупшын, йомак колдэн кийа:— Тэ- 
ний салтакыштэ илаш лийэш. Кин
дым кок крэнтам пуат, шыл шӱр, 
пучымыш—мыньар кэтат коч, кас 
дэнэ ола воктэн вэлэ коштэдэт... 
Кэнэта торзам пэралтышт:

— Эй, Эчук, улат мо?
— Улам!
— Улат гыт, ӱдрамаш полкаш 

мийашэт возэш.
— Удрамаш полкаш? Мо мый 

ватэ шамычым ужын ом ул мо?
— Кб шынча, ала ужын от ул? 

Тэвэ кагаз уло...
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Чынак пэчэтан кагазым, Эчук- 
лан пууш.

— Кайдэ ок лий, кагаз толын...
Эчук миймашэш ӱдрамаш влак

йатыр погынэныт. Эчукым пуры- 
мэкыжэ вигак устэл коклаш пур- 
тэн шындышт. Ватэ-шамыч Май- 
укым оичык шӱкэн луктыч. Эчукат 
Майукым ужыда молан ужын кон- 
дымыштым умылыш.

— Тыйын винамат дэнэ мо Май- 
ук тыгайэ лийн?— манын Овдачи 
йодо.

Эчук вуйжым удыральэ да, эр
кын— „мыйын дэнэ дыр“ маньэ.

— Тугэ гын, Майукым ышкэ дэ- 
кэт нал.

Тидэ ойлан Эчук сырыш: От уж, 
кужу ӱп шамыч альэ тудым пӱтыр- 
калат. Чотырак, кугу йӱк дэнэ:

— Ком шонэм, тудым налам, ик- 
тат малнэм шӱдэн ок кэрт.

Ала мый удырым йоршын'ом нал?
Сӱан ыштыдэ илэм. Тэ тидым
шынчэда?— манын йодо.*

— Удырым налат мо, огыт мо- 
мэмнан паша укэ-ваштарэш Овда
чи пэлэштыш.— Мауйк азам ышта 
гын талнэт пукшаш вэрэштэш, 
азан ачажэ улат вэт. Сӱанжым ала 
ыштынэтат, ко шынча? Шынчэн 
шого: тит дэч вара моло ӱдыр 
шамыч тый дэнэт мутланаш огыт 
тӱ^ҥал...

— Мо, мый пирэ ом ул, айдэм 
улам—манын Эчук ӧрын пэлэш
тыш.

— Майук айдэм огыл мо? Па
ша ышташ мошта...

Эчук йатыр шонэн шолгыш. Чы
нак, Майук таза, чэвэр ӱдыр. Сан- 
дэнэ Эчук салтак гыч толын да, 
эр э  Майук дэнэ вэлэ кутурэн, 
^айук вэлэ чонэшыжэ пижын ул-
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маш. Вара эркын-эркын мондэн, 
иӱкшэн... Кызытат Майук мотор 
ӱдыр, мӱшкыржо вэлэ кугэмын... 
Вара Майук дэкэ мийш-Мый вина
мат улам, мыйак тыйым налам-ма- 
нын шупшальэ да, вӱдэн наҥ- 
гайыш.

Овдачин эрэ паша уло: иктым 
пытара, вэсым муэш. Кызытат ӱд- 
рамаш погынымаштэ у пашам му- 
ун, ышкэ шонымыжым ойла:

— Ӱдрамаш йолташ шамыч! Ын
дэ мланнат совэтышкэ ышкэнан 
кокла гыч«5?Драмашым ойрэн шын
даш кӱлэш. Эрэ пӧрйэҥ шамычлан 
вэлэ огыл, мланнат совет пашаш 
пижаш кӱлэш. Мэат паша ышташ 
моштэна.

Ӱдрамашмытлан Овдачийн ой кэ- 
лшыш.

Совэтыш ойрымо годым ныл ӱд-  
рамашым ойрэн шындышт: Овдачи 
вуйлатышын йолташлан вэрэштэ, 
Тачана-тазалык ончымо пашаш, 
Кычыри-туныктымо пашаш, Огави- 
мландэ пашаш логальыч.

Нинэ у гыч ойрымо ӱдрамаш- 
мыт пашам сайын колтышт. Арньа 
йэда ӱдрамаш погынымаштэ ышкэ 
пашашт нэргэн умылтарылыныт, 
канашым йодыныт. Кэч могай па- 
шамат ӱдрамаш пӧлка дэч вара, 
ижэ совэтыштэ ончат улмаш.

Вэс йал гыч ӱдрамашмыт Овда
чи ужаш лӱмын толаш тӱҥальыч. 
Нунылан Овдачин ӱстэл коклаштэ 
возэн шынчымыжэ, калык дэнэ  
мутланымыжэ пэш кэлшэн. Овда
чи пашам писын ышта, вуйлатышэ 
тамака шупшын, кӱлэф огылым 
мутланэн, жапым эртара, Овдачи 
тидэ жапыштэ ныл-вич йэнглан па
шам виктарэнат колда. Садлан Ов-
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дачим пӧрйэҥ шамычат пагалаш 
тӱҥальыч.

Жап эрта, паша эрэ ушна. Со- 
вэтыштэ шогышо ӱдрамашмыт 
вуйлатышэ дэнэ пэш кугу паша 
нэргэн мутланат:

— Умбакыжэ, тыгэ илаш ок лий. 
Аракалан мыньар киндым пытарат. 
Адак мари йӱэш гын, ватыжлан 
логалэш. Тэвэ Ондрий ватыжын 
вуйым шэлын, Микальэ Ойсанд- 
ран нэрым шалалтэн, садлан ара
ка шолтымым чараш кулэш.

Вуйлатышэ колышт нальэ да:— 
Аракан пайдажэ укэ, тудым раш 
шынчэм. Куш чыла пашаш шуат: 
ала Совэт паша ышташ, ала арака 
шолтышым кучаш... чылт ӧрат.

— От ӧр. Ышкэ йӱашыжэ талэ 
улат, садлан туг.э ойлэт.

— Тэвэ киш шамыч пижын ул
ыт. Мыланэм аракат пэш кӱлэш. 
пунчалым лукса, мый кидэм пыш- 
тэм...

Путыракшэ Овдачи арака шол
тымым пытарынэжэ. Арньа мучко, 
ала иктаж поро каҥашым муам- 
манын казэтым лудын шынчыш. 
Чынак, кузэ аракам йӧршэш пы- 
тараш? Руашым кышкалын, атэ-ӱз- 
гарым шалалтэн, кӱрыштын, пайда 
укэ. Атэ 5‘згарым уэш налаш лий
эш. Штрапым тӱлыктэнат толык 
укэ: шэргын вэлэ ужалаш тӱҥа- 
лыт. Ала казаматыш пэтрэн пайда 
лийэш? Укэ-мӧнтыштӧ кодшыжо 
шолташ тӱҥалэшак. Аракам пыта- 
раш ок лийла Овдачилан чучэш. 
Тугэ гынат, тудын писэ ушыжо 
й ӧным муун...

Рушарньан ӱдрамаш погынымаш. 
Эн ончыч Кычыри калык туныкты
мо паша нэргэн ойлыш: — Йужо 
ал лыштэ Совэт шамыч малэн кий-

мэ дэнэ школылан пу йамдылымэ 
огыл. Пу укэ да, тушто туныкты- 
мым чарнат. Шарнэда дыр-кузэ мэ 
толашышна? Тугэак моло йалыш- 
тат ышташ кӱлэш, эн ончыч ӱдра- 
маш влакым тарватыман. Мый шо- 
нымаштэ йал йэда кок ӱдрамашым 
колтэна гын, тидэ пашам виктарэ- 
на шонэм.

— Виктарэна. Мэ Ольана дэнэ  
Куэрльа солаш кайэна...

— Мэ Пӱнчэр солаш...
— Мэ Шопкэрльа йалыш.
— Адак тунэмшэ йочамытын 

вургэм укэ. Йӱштӧ годым нуны- 
лан пэш йӧсӧ. Йочалан полшымо 
арньам ышташ вэрэштэш. Ко мом 
пуа, волость мучко погэна, спэк- 
такльым мойн шындэна.

Вара салтак ватэ шамычлан ур- 
лыкаш пуэдымэ нэргэн Огави 
умылтарыш.

Удрамашмыт ышкэак пакча нэр
гэн ойым луктыч. Йыраҥ саскам 
ончэн огына мошто, тӱнэмаш кӱ- 
лэш-маньыч. Садлан кӧра—Огави- 
лан олагыч мастарым кондаш ш ӱ-  
дышт.

— Ындэ мый ойлэм—маньэ Ов
дачи. Чылан шып лийыч.

Арньа годым, мый арака пыта- 
рышаш нэргэн эрэ шонэн кош- 
тым. Тидэ кӱлтымаш аракам пы- 
тараш пэш иӧсӧ. Чыланат ик ой- 
д э н э  лийн, чот пижына гын, пыта- 
рэн кэртына... Вэт суртышто пӧ- 
рйэҥ пашам ышта гын, удрамашат 
йара ок шынчэ. Коктынат пашам 
ыштат гын, коктынат оза улыт. 
Тугэ гын, марижэ ватыж дэч йод- 
тэ ик кумырымат налын ок кэрт. 
Йодтэ, налэш гын, тудо шолышт- 
мо дэнэ иктак лийш. Матрана, ва
ра тыйын марийэт Маска Йыван
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дэкэ кайа гын окса налмыжым ка- 
даса?

— Каласа! Ик кэчэ пэш чот ка- 
ласыш; тачат пылыш коршта...

— Тэвэ ужыда! Кугу логарышт 
дэнэ нуно шуко оксам пытарат. 
Садлан мый шонымаштэ сутыш 
пуаш кулэш.

— Сутшо вара мом ышта?
— Пӧрйэҥ шамыч оксам налыт 

гын, шолыштмо дэнэ иктак лий- 
эш-манын улына ыльэ вэт. Тугэ 
гын, арака ужалшэ шамыч шолы
штмо ӱзгар шылтышэ дэнэ иктак 
улыт. Сут тугай ӱзгарым мӧҥго 
пуа. Садлан арака шолтышо ша
мычым сутыш пуаш кӱлэш.

Чыланат умлышт. Куанэныт...
Вэс погынымаштэ Тачана вэс 

осал нэргэн ойым лукто.
— Тэвэ кугэчэ эртэн, качэ ша

мыч суан ышташ тӱҥалыт. Ырвэ- 
зырак коклаштэ локтылалтшэ, ос
ал чэран качэ мари шагалрак, ко 
сарыш мойн мийэн коштын гын, 
нуно чыланат ала мо осал чэран 
улыт. Тыгай качылан ӱдыр кайат 
ышкэнжым. йӧршын локтылэш... 
Осал чэрдэнэ нэрат йомэш, айдэм 
пыта... Кызытат мэмнан йалыштэ 
нэрдымэ йэҥ улыт.

Умбакыжэ утыр шарла. Садлан- 
тидэ чэр дэнэ кучэдалаш кулэш. 
Качэ мари удырым налнэжэ гын, 
„садыжэ" ок коршто манын, док- 
тыр дэч кагазым кондыжо. Кагаз 
укэ гын, сӱан ышташ окли, Совэ- 
тыштэ огыт возо, адак ӱдырат ыж- 
нэ кай. Моло сэмын тидэ чэр дэнэ 
кучэдалаш ок лий... Тидыжэ ту- 
гэда, вэт йужо качэ мари удырым 
ок нал гын, ватэ шамыч дэкэ кош
тын эртара. Мом ыштэт? Мэмнан 
ӱдрамаш коклаштат пушкыдо чо

нан улыт. Нунылан пэш шэкланаш 
кулэш. Укэ гын, вашкэ осал чэры- 
мат вэрэштыт. Мланна чэрлэ по- 
рйэҥ шамычым шӹнчэн шогаш ку
лэш. Ко осал чэраным пала гын, 
ӱдрамаш пӧлкаш каласыжэ. Тыштэ 
нунын лӱмыштым пырдышэш во
зэн шындат, вара чыла ӱдрамаш 
шамыч ужын, шинчэн шогаш тӱ- 
ҥалыт. Палэн налмэкэ тугай качэ 
мари дэнэ ик ӱдрамашат шӱраныш- 
таш ок тӱҥал.

— Ай, Тачанат, кэтэш!..

Кугэчэ ваштарэш арака шолты- 
шым судитлаш сут толын. 30 ӱд- 
рамаш Овдачийн ой дэнэ сутыш 
кагазым пуэныт. Сут Овдачийн ой 
сэмынак ыштыш. Адак ситартыш- 
лан шӧртньо шот дэнэ штрапым 
пыжыктэн шындыш. Огыт тӱлӧ гын, 
погыштым ужалыман-маньыч.

Маска Йыван сут гыч путырак 
чот сырэн лэктэ, ӱдрамаш полкам 
пэш чот вурса:

— Кабарэн кэртдымэ тушка! 
Шырт-шамыч! Чытыза! Кок пачаш 
шэргын ужалаш тӱҥалам, ышкэмы- 
ным мӧятӧ савырэм, манэш.

Мом савырэт?..
Эрлашын урэмыштэ пазар вэлэ. 

Ӱдрамаш влак имньым, ушкалым, 
шорыкым вӱдэн наҥгайат. Йужы- 
жо атэ узгарым нумалыт.

— Кужэч нантайэда?
— Арака шолтышо шамыч дэч. 

Штрапым огыт т\'лӧ да, сут лук
тын.

Кугэчэ шуун. Маримыт ик вэрэ 
вэс вэрэ арака кычал курыжталыт.

— Йыван, ик чаркам кэч ужалэ. 
Пайрэмлан кора...
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— Пайрэмлан кора... Маска Иы- 
ван сырэн оҥара.

— Йумо гайэ лий, пу... оксамат 
кондэнам.

— Тланда кэч мыньар ужалэ, 
сутыш вэлэ пуэда.

— Мэ мо? Ватэ шамыч...
— Ватэ-шамыч! Тачэ тланэт уж

алэ, ватэт эрла адак сутыш пуа. 
Ындэ уш пурэн. Укэ гын, вольык 
дэч поснат кодат.

Попынат пашажэ шӧрын кайыш. 
Кугэчэ годым, адак сӱан дэнэ ку
гу кӱсэнжым тэмынэжэ ыльэ. Ыш 
лий. Пӧрйэнг шамыч вэлэ огыл, ватэ 
шамычат йумылан ӱшаныдымэ ли- 
йн пытэн улыт. Тугакат сай илэна— 
вэлэ маныт.

Сӱанат укэ. Мо лийын пытэн 
улыт?

Урэм воктэн кайшыжла, поп 
вакш оза Тымапиым ваш лийнат,
ЙОДЭШ:

— Вашкэ мо эргычлан ӱдырым 
налат?..

— Мом вашкэ налат? Ик ӱды- 
рат ок тол—доктыр дэч кагаз ну- 
нылан кулэш лийн.

— Могай кагаз?
— Ойлашат ӧрат вэлэ... „Сады- 

ж э“ чэрлэ, альэ чэрлэ огыл док
тыр дэч кагаз кулэш. Мыйын эр-

гымлан могай ушдымо доктыр ка
газым пуа...

— Эй, илышат толын шу. Тӱньа 
йомэш“—манын поп каштэш. 

Удрамаш влак воштылыт вэлэ.

Эчук Майук дэнэ пэш сай илат. 
Нуно сӱаным ыштэн огыт ул-поп 
дэкэ мийэн огыт ул, Совэтыштэ 
возалтын улыт да, илат. Майук 
эргэ азам ыштэн. Поп дэкэ ты- 
ныш пурташ намийдэ * С о в э т “ 
манын лӱмым пуэныт... Эчук урэ- 
мыш лэктын, торза йумалнэ, шо
шым шокшо кэчыштэ ырыктэн, 
тамакам шупшын шынча.

— Куш кайэт, Стапан? эртэн 
кайшым ужыда, кычкыральэ.

— Олашкэ.
— Могай паша дэнэ?
— Могай паша?.. Доктыр дэкэ  

кагазлан кайэм. Кагаз дэч поена 
Настаси марлан ок тол. Сӱан ыш- 
тыдэжат ок лий-йэш кулэш.

— Ха-ха-ха!—Эчук воштылэш.— 
Ончо кужу ӱп шамычэт мом ыш- 
тылыт. Кэтыт улмаш.

— Мом ыштылыт? У илышым 
ыштат—тӧрза гыч Майук пэлэш- 
тыш.

П. Карпов.

Шурно кочшо шудо шырчык (саранча) 
нэргэн.

Крэсаньык лан пашам, тунэммэ 
почэш ышташ кулэш манмаштэ, 
шолдра, шудо-шырчык (саранча) 
нэргэн изиш ыҥлэн коштым. Тэ-

иэи кэшэжым мэмнан мари кун- 
дэмыштат нуно ыльыч, йатыр шур
ным пытарышт, садлан нытаршаш 
нэргэн шинчэн шогаш кӱлэш.
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Саранчам пытараш тэвэ тыгэ лийэш. 
Имньэ шурым погэн (олым дэч 
поена) кошташ кӱлэш, вара тӱр- 
жын шалаташ кӱлэш. Ик крэнта 
наргӱмыжым (мышьяк) налын кок 
вэдра вӱдэш, шинча.4 сэмын шу- 
лыктараш кӱлэш. (Шокшо вӱдэш  
сайрак шула). Садэ вӱдэш, туржмо 
имньэ шурым нӧртэн луктат, вара 
ночкыньэгак аҥа мучко ӱдэн кош- 
тат. Ик аналан (дэеятина) кок пут 
шурым ӱдаш кӱлэш. Тидэ норты- 
мӧ шурым, саранча шурны дэч 
сай йӧратэн кочкэш. Имньэ шур 
олмэш пильа ложашат иӧра. Ты
гай кочкышым кочмо мӧнтӧ, пэл 
сутка гыч саранча колашат тӱҥа- 
лэш. Иктаж кок-кум сутка гыч 
пасу мучко колэн пытат.

Тидэ кочкышым ойар, кукшо 
кэчэ годым ӱдаш кӱлэш. Тунам 
вара, пуштын кэтмэ куатшэ лу 
кэчэ мартэ сита. ИТран годым ноч- 
ко кэчыштэ удэт гын, наргӱмыж 
куатшим йӱр мушкын кайа, вӱды- 
жгэш куатшэ шӧрла.

Тыгай кочкышым ыштымэ го
дым, пэш эскэрэн ышташ кулэш: 
атэ ӱзгарым, шкэ кыдэтым сай 
мушкаш кӱлэш. Вольыкым мойын, 
изи икшывым чак ида намийэ. 
Нулал колдат гын сай огыл. Нар- 
гумыж налаш шэргэ огыл. Апть- 
эка манмэ эмла кэвытыштэ налаш 
к' лэш. Ужалэн коштшо сатучо дэч 
налда гын, тудо ондала, сай нар- 
гӱмыжым огэш пу.

К о л ь а  н э р г э н .

Мэмнан дэнэ кольа, кома-кольа 
пэш шуко. Мэ нуно нэргэн 
шонымашнат укэ, нимо ыштымаш- 
нат укэ. Шонэт гын, нуно крэсань
ыклан пэш кугу зийаным ыштат, 
Талукыштэ 4—5 кольа 120— 125 
пут киндым кочкэш. Сатлан, нинэ 
кольамыт нэргэн шинчэн шогаш 
кӱлэш. Эн шукыжо нуно вакш 
дэнэ илат. Вара кузэ пытарман, 
мом ыштыман? Пырысым тунар 
ашнэн от кэт, кома кольа гай шол- 
дыражым тудо пытарэнат огэш  
кэт, шкэ лӱдэш, Тутлан мый пэш 
йӧнан арвэрым ольэн Шунэм.

1919—20 ий коклаштэ, пэш шуко 
калык тиф манмэ чэр дэнэ ко
льпит. Тылай, тиф манмэ чэр, млан- 
на вэлэ огыл, кольаланат улмаш. 
Тэвэ. садэ тифын чэрын-микроб

манмым погэн, сайын пукшэн тӱ- 
лыжтарэн йандау атэш пэтырэн 
ужалат кызыт, Аптьэкыштэ налаш 
лийэш. Ик йандау атэ чэрым на
лат, 5 пэлыштоп вӱд дэнэ йэша- 
рэт, вара тудо вӱдэш руашым лу- 
гэт. Руашым нӧштылын тыгыдэ 
лашкам ыштэт, кольа коштмо вэ- 
рыш кышкэт. Тидым кочкын 
кольа кола. Колшо кольа дэкэ 
мийэн тазза кольажат чэрлана, ко
ла. (Колшо кольам илшэ кольамыт 
кочкыт улмаш, тунам чэрланат).

Пэш сай тыгай тифжэ. Кома- 
кольалан поена чэр уло, изи коль- 
алан поена чэр уло. Кома-кольа 
изи кольан лашкам кочкэш гынат 
чэрланымаш укэ. Изи - кольажат, 
кома-кольан кочкэш гын, чэрланы
маш укэ. Пырыс мойын йонылыш
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кочкэш гынат тутлан нимоат огэш 
лий. Пэш сай йат. Тидэ йат мылан
на шучкат огыл айдэмылан огэш 
пиж шэргат огыл, полышымат ку

гун пуа. Эмым турлӧ атыдэнат ужа- 
лат. Сатлан, могай атым налыда, 
атэ шот гыч вӱд дэнэ йэшараш 
кӱлэш, налмэ годым йодса.

УДРТЫШ ЧЭР.
Мэмнан марий калык коклаштэ 

пэш шуко йыҥ удртыш чэр дэнэ 
йосланэн илат. Иужышт ышкэ чэр- 
ланмыштым огыт умыло да„Иумо  
мэмнан сулыкна вэрчын тидэ чэ- 
рым колтэн“ манын ойлат. Вара
жым тӱрло Микол йумолан адак 
кӱсотышко кумалаш кошташ тӱ- 
ҥалыт. Тиде коштмышт дэнэ ыш- 
каланышт роскотым вэлэ ышты- 
лыт. Тыгэ йонылыш корно дэн 
коштмаш ынжэ лийэ манын, млан- 
на удртыш чэрым сайын шинчаш 
кӱлэш.

Удртыш могай чэр?

Удртыш-йыҥлан пижшэ коваштэ 
чэр. Тидэ чэр шыгыр, лавран ил- 
маш вэрэштэ лиэш. Адак шуко 
тыгыдэ ырвэзан, куго йэшан йэш 
коклаштэ, тӱрлӧ мастэрскойшто 
лиэш. Тудо могыр лыгыштэмэ д э 
нэ, адак коваштэ лӱвалнэ ужар 
шинча (лӱмэ) лэкмэ дэн тӱҥалэш. 
Чэрланышэ йьпг, чытэн кэртдэ, 
лыгыштмэ, лӱгыштышэ вэржим 
удраш, йыгаш тӱҥалэш. Йужо йыҥ 
чытыдэ ышкэ коваштыжым вӱр 
лэкмэш удырэн пытара. Удырмэ 
дэн могыржэ удырмэ палан, вӱр 
коман лиын пыта. Лӱгыштмэ, лы
гыштмэ, адак ужар шинчан лий- 
мэ вэр шукыжым чӱчкыдын пӱ- 
жалтмэ, лавыргалтмэ, вургэм дэн 
йыгалтмэ вэрлаштэ лиыт.- парньа

коклаштэ, кид совыштэ, коваштэ 
чӱчкыдын лукын лиымаштэ, кынэр 
вуйышто', мӱшкыр ӱлыл вэрштэ, 
эрдэ коклаштэ, моло вэрэат лиыт.

Молан мэ удырена?

Мэмнан коваштышкэ пэш .тыгы
дэ, шинчалан койдымэ тий шамыч 
пурат. Нуно, мэмнан могырыш ло- 
гамӧҥгэ, коваштын ӱмбал пача- 
шыжым пурын, коваштэ кӧргыш 
пурат. Тунам тидэ вэрштэ коваш
тэ ӱмбалнэ ужар тыгыдэ шинча 
лэктэдат. Коваштэ кӧргышкэ пур- 
мӧнгэ, тидэ тий шамыч, арлангэ 
гайэ, ышкаланышт корным ышты- 
лаш, кӱнчаш тТйгалыт. Тидэ кор- 
нышко ава тийшт муным оптат. Ти
дэ мунышт гыч 6—7 кэчэ гыч игэ 
тий лэктэдат. Игэ тийшт адак 
ышкаланышт ковашге коргыштэ 
угыч корным ыштылыт, муным 
оптат. Тыгэ нуно йыр-ваш тӱрло 
вэрэ шаланэн пытат. Нунон тыгэ 
коваштэ коргыштэ коштмышт дэ
нэ, могыр пэш лӱгышта, луышты- 
мэ йыҥлан йуд-кэчэ эркым огэш  
пу. Утларакшым шокшо тӧша- 
кыштэ малмэ годым пэш йӧсо. 
Чэрланышэ йыҥ чытыдэ уло мо- 
гыржым удырэн пытара.

Удрышэ тий кушто адак илат?

Удртышэ тий шамыч эрэ ко- 
ваштэ коргыштэ гына огыт илэ.



Нуно коваштэ ӱмбакат, тӱжвакэ 
лэктыт. Тыжэчын нуно тӱрло вур- 
гэмэшкэ, тӧшакышкэ логалын, пи- 
жыт. Тыжэчын нуно адак таза йыҥ- 
ланат логалын, пижын кэртыт. Ты- 
гэ ик йыҥ-гыч вэс йынышкэ нуно 
шаланат.

Кузе удртыш чэр-лэч парэмаш?
о

Иэш коклаштэ иктаж удртыш 
чэр-дэнэ чэрланэн гын, тунамак 
доктыр дэк кайаш кӱлэш. Укэ 
гын, тидэ чэр пэш вашкэ кумды- 
кэш шаланэн кэртэш. Доктыр 
эмым пуа, тидэ эмдэнэ кузэ ачал- 
шашым каласа. Адак мланна ышкэ 
капнам ончымо дэч поена, тӱрло 
вургэмыштэ, тӧшакыштэ кодшо 
тий шамычым пуштын пытараш 
кӱл. Укэ гын, таза йыҥ коваш- 
тышкэ, могыршко пижмэ дэн, мэ 
угыч удртышо чэр дэн чэрланэн 
кэртына. Мланна мушкаш лийшаш 
вургэмым — чиэн коштмо тувыр- 
йолашим, тӧшак дэнэ кӱпчыклам, 
кид-шӱрго шовычым, молымат,— 
пэш сайын ломыж вӱд дэнэ кон- 
гаштэ шолташ кӱлэш. Тыгэ шол- 
тымёнтэ, варажым шокшо вӱдыштэ 
шовын дэнэ мушкын колташ ку
лэш. Мушкаш лийдымаш вургэ
мым — ужга, мыжэр, молымат,— 
шокшо коҥгаштэ ырыкташ кулэш. 
Иэш коклаштэ шуко йыҥ чэрла- 
нышэ уло гын, чылаштымат ик ка- 
наштэ тӧрлаташ—лэчытлаш кӱлэш. 
Укэ гын парэмын шушо йыҥ ыш- 
кэнжым аралаш пэш йӧсӧ чэр пи
жын, тудо угыч чэрланэн кэртэш.

Кузэ удртыш дэч аралман?

Удртыш чэр ынжэ пиж маныг», 
тыгэ чэрланышэ йыҥ дэч кораҥын

кошташ кӱлэш. кидым кучаш огэш 
йӧро. Нунын дэн пырльа ик тӧша- 
кыштэ малашат, тувыр-йолашыш- 
тым моло вургэмыштым чиашат, 
шӱрго-кид шовычышт дэн ӱшта- 
шат огэш йӧро. Тылэч поена, ыш
кэ капым йантар кучаш кӱлэш. 
Кидым чучкыдын шовын дэнэ муш
каш кӱлэш. Кӱч йымалнэ лаврам, 
эрыкташ, чучкыдын тувыр—йола- 
шим вашталташ, пӧртым йантар 
кучаш, тӧшакым чӱчкыдын тӱго 
луктын почкаш, кошташ; чӱчкы- 
кыдын йӱштылаш, тэлым мочаш 
пураш кӱлэш. Мочаштэ тэнгылым, 
волакым сайын шокшэ вӱд дэн 
мушкаш, выньыкымат кажнэ йыҥлан 
поена кучаш кӱлэш.

Удртыш чэр дэн вольыкат йбелана.

Айдэмэ дэч поена, удртыш чэр 
дэн вольыкат—имньэ, ушкал, шо- 
ры-к, сӧсна, пий пырыс,— чэрланат.

Тидэ чэр дэн нуно пэш соптыр- 
гат. Нунын мэжышт йантар йогэн 
пытат. Тидэ чэр йужкунам вольык 
гыч айдэмэланат пижэш. Садлан 
тыгайэ чэрланышэ вольык дэч шэ- 
кланэн кошташ кӱлэш. Айдэмэ 
гайэ, удртыш чэр дэн йӧсланымэ 
дэч поена, вольык шамыч адагат 
чот пытат, кошкат, варажым тидэ 
чэр дэн колатат. Садлан, чэрланы
шэ вольык шамычым айдэмэ гайэ 
ачалаш, лэчитлаш, доктырлан он
чыкташ кӱлэш. Тыгайэ чэрланэшэ 
вольыкым вашкэ таза вольык дэч 
ойырэн поена шогалташ кулэш. 
Вольык ачалмэ нэргэн, вольык док
тыр дэч йодман.

И. А.
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Сурт коклаштэ.

Шэлшэ атым кузэ ачалман. шындат. Тыштэ сакыр шокшо-дэнэ
Шуи атэ кучылтмэ-дэн пэш ва

шкэ шэлшэ лончан лийэш. Тидэ 
шэлшым ачалэн шындаш лийэш.

Тыгэ ачалман: иктаж мунар са
кыр падрашым атышкэ пышташ 
(шэлшанышкэ) агыжым тул умбак

Тазалык

Могай чэр-дэн утларак калык 
колат.

Гэрман война годым шуко калык 
кайэн йомын, сусыргэн локтылалт- 
шат йатырак лийыч. Тудо дэч вара 
бэлый шамыч-дэн крэдалмаштэ 
дак моньар калык пудыргыльэ. 
Тугэгын калык утларакшэ сар 
жапыштэ чот пыта, манын ойль- 
аш лийэш мо? — Укэ. Коч мо
гай кугу война лийжэ, коч кузэ 
шуко тунам калык колыжо, тидэ 
колымо шинчаш койдымо тушман- 
дэн (чэр) пытымэ виса калыкым 
пудыртэн ок кэрт. Тугэ ГЫН МО 

дэнэ калык шукожо колат?— Ку- 
жун мэрчыктаршэ чэр шамыч-дэн: 
чахотка-дэн, сифилис-дэн, арака 
дэн. Нинэ чэр шамыч кугу война- 
лэч шуко калыкым пытарат.

Сар шуэн лийэш вэт, лийэш- 
гынат ик жаплан вэлэ, а калас- 
калмэ чэр шамыч, чарныдэак ваш- 
тарэшна толашат, толашашыжат 
иктэ кодтэ ваштарэшак чыланат. 
Сарыштэ штык, альэ пульа чыла 
салтакланак логалын ок кэрт, ча
хотка-дэн сифилис ик йынг-лэч, вэс

йӧршын шула. Тидэ шулшо, чыла 
шэлшышко пурэн кэртэш, вара 
кошка да, шэлшэ лончым йӧршы- 
нак пэтырэн лэвэдэш. Тыгэ ыш
тэн ачалмэнтэ тудо атым таза 
атыла кучылдаш лийэш.

ончымо.

йынг ӱмбак чэрлэ-лэч таза йыҥ 
дэк пижыт.

Чэр-дэн кучэдалмаш сарысэ ту- 
шман ваштарэш кучэдлмы - дэч 
пачаш нэлэ: сарыштэ тушманым 
шынча ора ужат, а чахоткын, йы- 
гыжгэ сифилисын, альэ тылэч вэсэ 
вашталткалшэ чэр шамычын пи- 
жын кэртмыштым ужын кэртат 
мо?—Ок лий. Нинэ чэрмытын пи- 
ЖЭДЫЛМЭ ЙӦНЖӦ пэш изи вэлэ лий- 
ман да, йара шинча-дэн нымо сэ
мын ужын от кэрт, тудым кугэм- 
дышэ йандау вошт вэлэ ужаш 
лийэш.

Пижэдылшэ чэр шамыч ко
клаштэ чотшо чахотка нэмнан 
пэлэн вожым колтэн, тудын по
чэш сифилис кызыт пэш шарлэн 
шога. Ола кӧргӧ вич (5) колшышто, 
йалсэ Шым (7) колшышто ик (1) 
йынг чахотка-дэн кола. Молан ча
хотка-дэн тыгэ йатыр калык кола? 
Тэвэ молан: Шӱльмына годым ти
дэ чэрын бактэриа манмыжым пу- 
рак йӧрӧ кӧргышкына пуртэна (йӱна).

Тугэгын, чахоткалан вуй пумо 
ок шугын шӱльышаш воздухым
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(йу) йантар лийжэ. , Кӧргышкына да, кӧргышко вэрэштшэ бак. 
вэрэштшэ бактэриамытлан тӱль- тэрлам сэҥэн кэтэш. Тазан ил
аш эркэ ынжэ лий. Таза лийаш шэ йынгын вӱржо моло чэрын 
эрэ сай кочкышым кочман. Ту- микробымат куштулгын йомдара* 
нам йыҥын вӱржэ нугудо лийэш пытара, сэнга.

Кумалтыш.
Тэнэйэ август тылызыштэ эртэн 

кайшла мый ик марий йалшкэ ма
лаш пуршым. Кастэнэ йал калык 
погынмаш лийэ. Тидэ погынмашкэ 
кутырмым колшташ мыйат миы- 
шым. Погынмашкэ шуко калык 
погынэн. Мариат, рушат улыт (йал- 
ыштыжэ марий дэч моло рушат 
илат). Погынмаш пытымэкэ газэ- 
тым лудаш, адак кугыжаныш илыш, 
моло нэргэн кутраш тӱҥальыч.

Тидэ кутырмашкэ мыйат ушны- 
шым. Шуко кутырмэкэ кӱс-ото 
нэргэн мут лэктэ.

Руш шамыч кӱсотышко миэн 
пушэнтым руат, адак моло тига- 
кымат ыштылыт.

Садлан марий шамыч руш ша
мычым пэш вурсаш тӱҥальыч.

Адак рушын чэркыштым, йумо 
сӱрэтыштым, свьатойштым мыскы- 
лаш тӱҥальыч. „Пойан дэнэ поп 
шамыч, сайын, илшашыштлан вэр- 
чын, тидым шонэн луктын улыт, 
турло пайрамым ыштылыт, калы
кым олталэн кумалыктат, оксам 
ышкэ кӱсэнышкышт погат" маньыч. 
Тидэ чыла чын. Марий шамычын 
руш вэра, чэркэ, йумо сӱрэт, поп- 
пойан нэргэн тыгэ шонымышт пэш 
сай. Тыгэ вурсэн, нуно ышкэ кӱс— 
отышто кумалмыштым гына огыт

умло. „Кӱсотышто кумалмэ чын 
йумылан кумалмэ" манын ойлат. 
Нунын тыгэ шонымышышт йоҥ- 
ыглышэш толэш. Мэ пычкэмыш 
улна. Пӱртысын лиймыжым, з?кон- 
жым, адак калык илмэ законым 
шинчыдэ илэна. Мэмнан шоны
маштэ, тӱньаштэ мо уло — чыла 
закон шот-дэнэ лиын. Нимоат ик- 
таж шулышын, альэ йумын кала- 
сымыж дэн огэш лий. Тӱньаштэ 
чыла вэсын-вэсын пижылтын улыт. 
Иктаж вэрэ ик тарванмаш, ик паша 
лиын гын, тудын почэш вэс паша 
(йавлэниэ) лийдэ гэчэ огэш код. 
Тидэ вэс паша—гыч адак кумышо 
паша лиын шога. Тыгэ 4, 5, 6... 
паша лийыт. Тидэ законым рушла 
„закон причинной зависимости" 
маныт. Ышкэнан пычкэмыш тунэм- 
дымэ вэрчын тӱньа ӱмбалнэ кузэ 
паша лиын шогымым огына умыло. 
Тидым чыла йумо кӱштэн, пӱйрэн 
манын шонэна. Варажым нымом 
шинчыдэ, тӱрлым сӧрбалэн йумы
лан кумалына. Ончэт гын, тӱнь- 
аштэ ныгуштат йумо укэ. Мо укэ- 
лан, кумалшашат укэ.

Мэмнан марий калык кажни ши- 
жым, кэч кушто йумылан кумалаш 
тӱҥалэш. Тидэ кумалмэ пэш шэргэ 
акыш шуэш. Тэвэ тэнэй шыжым
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сэнтьабрын 6 кэчыштыжэ ик марий 
йалштэ изирак кумалтыш лийэ. 
Тидэ кумалтышлан вольыкым кин
дэ дэнэ налэдэн улыт. Чылажэ 
кок чомам 35 пуд гыч, 70 пуд ур- 
жалан налын улыт, кок прэзым 
15 пуд гыч 30 пудлан, кок тагам 
10 пуд гыч 20 пудлан, ныл ком- 
бым 4 пуд гыч 16 пудлан, молож- 
лан 14 пуд кӱлэш лиын. Тидым 
габлицыдэн ончыктэм:

■а;
Вольик 

Л ӱ  мы ш т.

Е 

сГ 

*  §

Кунар шогат пуд 
шот дэнэ.

Иктьшэ. I Чылажэ.

] Чома . . . 2 35 70

2 Прэзэ . . . 2 15 30

3 Тага . . . 9 10 20

4 Комбо . . 4 4 16

5 Моло . . . — 14

Ч ыла . . 150 нуд.

Чылажэ кумалтыш вольыклан 
150 пуд кайэн. Ик пуд киндэ кы
зыт ожнысэ шӧртньо окса шот 
дэнэ ик тэнгэ шога. 150 пуд уржа 
150 тэнгэ лиэш.

Тидэ йалштэ чылажэ 300 йыҥ 
ила. 150 пуд киндым 300 йыҥлан 
пайлэна гын ик йыҥлан пэл пуд 
гыч киндэ дэнэ, альэ окса дэнэ  
пэл (50 ырший) тэнгэ гыч кумал
тышлан погалтын. Ындэ шотлэн 
ончэна, кунар кэчэтар пытэн. Ку
малтыш кодым кэч кушто кок кэчэ 
дэч шагал пайрам огэш лий. Тидэ 
300 йыҥыштэ 200-жэ паша ыштэн 
кэртшэ улыт. Кэчылан пэл тэнгэ 
гыч гына шотлэна гын, кок кэчы-

лан 200 йыҥлан 200 тэҥгэ кэчытар 
пытымэ лийэш. Чылажэ кэчытар д э 
нэ кумалтыш вольыклан (200-]-150). 
350 тэнгэ, альэ ик йыҥлан 1 т. 
50 ырший роскот лийын.

Мэмнан Российа Рэспубликаштэ 
ик миллион марий калык гыч 300 
тӱжэмжэ кӱсотыштэ кумалын илат. 
Нуно ийлан ик кана кумалыт- 
гын, чылажэ ожно шотлымаш гыч 
(I1/, т.ХЗОО.ООО) 450 тӱжэм тэнгэ 
оксам пытарат, Чумыр окса дэн 
шотлаш гын, 500 тӱжэм, альэ пэл 
миллион шӧртньо оксажэ сайнак 
пыта. Мэмнан марийын йужо ийлан 
кок-кум кана куго кумалтыш лий
эш. Шонэн ончыза ындэ, нымолан 
кӱлэш огыллан кунар окса пыта? 
Тидэ оксам тунэммылан, альэ мо
ло кӱлэш пашалан савырэт гын 
кунар пайда лиын кэртэш? Тэвэ 
1912 ийыштэ мэмнан Россиаштэ 
кугыжан правитэльства, зэмства, 
молат ик тунэмшэ ырвэзылан чы
лажэ 5 тэҥгэ оксам пытарэн. Ту
намак Франциаштэ—10 т., Амэри- 
каштэ 20 тэҥгэм. Кызыт мэмнан 
марий коклаштэ 8—14 ий мартэ 
тунэмшашлык ырвэзэ, чылажэ 100 
тӱжэм уло. 1912 ийыштэ пытармэ 
гайэ, тэнэйат 5 тэнгэ гыч 100 ту- 
жэм ырвэзылан пуэна гын, чылажэ 
500 тужэм тэнгэ кӱлэм ыльэ. Кы
зыт лачак ийштэ ик кана кумал- 
мыланна 500 тужэм тэ*гэ океана 
пыта. Тидым чыла тунэм.мэ паша
лан пуэна гын, уло марий ырвэзым 
сайын школгыч туныктэн луктына 
улмаш. Кызыт кум ужаштэ ик ужа- 
шыжэ вэлэ тунэмыт. Мэмнан Со
вэт властььш оксажэ шагаллан, 
чыла ырвэзэ тунэмын огыт кэт. 
Мланна школ пашлланна ьшка- 
ланна пижаш кӱлэш. Тунэммын

49И Л Ы Щ “.
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пайдажам мэ ындэ шинчэна. Ту- 
нэмына-гын чыланат сай илаш тӱ- 
ҥалына, таза лийна, сайэ илышым 

, ужына. Чыла Амэрикан калык гайэ 
лийна ильэ. Нуно 20 тэнгэ гыч ик 
ырвэзылан тунэмаш пытарэн ты- 
гайэ писэ, ушан лийныт. Марий 
шӱмбэлэм шамыч, тидым шонал- 
тэн ончыза.

Кумалтышлан пуышаш оксадам, 
тунэммэ пашалан пуыза. Кумалтыш

пайдам огэш кондо, кӱсэн коргы- 
дам, поп гайак, вэлэ пытара. Чыла 
пашадам шоналтэн, шотлэн ыш- 
тылза. Кугэзэ кочадан койшыжым 
кудалтэн, тунэмшэ калык коклаш- 
кэ, волгыдо илышкэ ошкылза. Ту
нам мэ, марий калык, ныгунам 
огна пытэ; ышкэат таза лийна, 
урлыкнат таза, писэ лиыт.

И. А.

Святой „чудо“ нэргэн.
Попла шамыч калыкым эрэ пыч- 

кэмыштэ ашнаш тбчышг Калык 
шинчышэ лийэшгын, поп-дэч вийан 
лийыт. Сандэнэ ожно капиталист 
шамыч тыгэ ойлат ильэ: „мыйын 
имньэм чыла шинча ыльэ гын, тун- 
дэнэ, кудалыштынат ом кэрт“ ма
ныт ильэ. Тундэнэ поп шамыч, ку
пэч помэщик т]'шка тошто закон- 
дэнэ, пӱтынь калыкым ушан ынжэ 
лий манын ышт туныкто. Тидэ кой- 
шышт-дэнэ монастыр шамычым 
чэркылам гына калыклан ыштыш?. 
Тыгэ XVI! курмышто, руш кугыжа 
шамыч Сэргэй лӱман манакым, ту
д о  кугыжам оролшо свьатой ма
нын кумалаш туныктышт. Тулэч 
вара Троицэ-Сэргиэвской лавра 
манмэ монастыр, шарлэн пэш чот 
пойыш. Тидэ лавра-лан шуко тӱ- 
жэм крэпосной крэсанык шамычын 
пайдашт кайэн шогэн. Молан ка
лык погынат? Ко нуным шӱдо  
мэҥкэ коклаш покта? „Уштымылан 
закон возал?ын огыл“ маныт. Т.и- 
дат тыгак.

Садлан Троицэ-Сэргиэвской лав- 
раштэ Сэргэй свьатой манмын кол
шо капшэ колоткаштэ ильанэн 
кийа манын ойлат улмаш.

Тудо колотка оражэ „чудэсам“ 
ыштылэш манын калыкым олталэн 
погэн улыт. калык пӱж вӱдшо-дэ- 
нэ, шинча вӱдшо-дэнэ лукмо кӧ- 
кыр-кумыржым шӱдо мэҥкэ кок
лаш йолын ындыралтын, тидэ мо- 
настырышкэ кондэн кышкат ыльэ. 
Тыгай окса кугын погынэн.

Совэт власть лиймэҥгэ тидэ он- 
тальчыкым почыч. Апрэлын 11-жэ 
1919 ийыштэ Сэргэй свьатойын 
колоткажым почын ончэн улыт. 
Почмэнжэ тарватэн рончэч шӱшо 
лу да монь, шӱкшӱ шовыч, тулэч 
моло кӱльтӱмаш пӱтырэн оптымо 
улмаш.

Тэвэ кушко пий шылын возын 
улмаш, палышда?

Ындэ калык шкэ шинчаждэнэ 
ужын, ты мартэ олталалт илымы
жым раш палэн нальэ.



Мо тугай „чудо?“

Ныгузэат раш умылэн огыт 
кэрт гын, тудым калык „чудо“ 
манэш. Тыгак кӱдырчэ-дэнэ вол- 
гынчымат — пыл помышто Ильа 
пророк орва-дэнэ кудалштэшманыт 
ыльэ.

Тэйнэ тидым мэ шинчэна, тидэ, 
элэктричэства ваш рашкалт пу- 
дэштылэш.

Мыландэ йӱмалнэ тӱрло кугулу 
орам мун улытгынат „чудо“ маныт 
а чынже тудэ колэн пытышэ кугу 
вольык, (звэр) шамычын лушт. 
Сандэнэ шанчэ (наука) шарлымы 
сэмын, чудэса манмэт тэйнэ койын 
йомэш.

Нолмэҥкэ кап куш йомэш?

Ала магай чонанат, пушэҥкат, 
айдэмат колмэҥкэ шӱэш. Эн он
чыч пушкыдэ вэрла: вуй-торык, 
адак, шыл ӱпшалташ тӱҥалэш; ту
до шӱн ойырлымэнтэ шон да, монь 
лу шамыч шӱт. Кугу йыҥын капшэ 
вич ийыштэ, азан кумытышто Ш}?н 
пытат. Лу шамыч шӰдо ийыштат 
огыт шӱ. Мо дэнэ вара парэнтэ, шыл 
да монь ночкэш шӱйыт? Тэвэ мо-

дэнэ. Айдэмэ капымат, тыглай шин
чалан койдымо— изи чонан рушла 
„ гнилостные бактерии “ манмэ 
уло. „Гнилостные бактерии" лан 
илашышт: 1) ик-сэмын „температу
ра" кулэш, 2) Ночко, 3) йуж. Тыгэ 
огылгын нуно колат. Сандэнэ йу- 
жогунам кукшу ошман шӱгарыштэ 
кап вашкэ огэш <шӱ. Молан манат- 
гын „гнилостные бактерии" шамыч 
тушго илэн, пасэн огыт кэрт.

Кушто вара „чудо?"

Шанчэ (наука) „чудо" манмэтым 
чылт палэн налын. Манак, попын 
олталэн кумалыктымыштым йыҥ 
ужын, ушанжэ лончэн вуй-йыр- 
жэ шоналтэн вошт палэн налын. 
Калыкым пичыштэ кучэн шкэ- 
ланышт нуно капиталым погэн 
улыт. Тэнэй тидэ онтальчыклан 
огыт инанэ. Тылэч вара калык 
ышкэ илышыжым, куатшым нугуна- 
мат шойак манак да поп-лан олта- 
лаш огэш пу. Мом ок палэ-гын, 
тудым кнагам лудын, тунэмшэ му
тым колыштын шин чат.

С. Шубин.

ЗСэчэ дэк ты лзэ пэшырхалтмаш.
(Затмение).

Йужо ий кэчывалым Кэчэ пэ- 
тырна. Эркын-эркын Кэчэ пычкэ- 
мышалтэш, шучкатан чучэш. Пыл- 
помышто шӱдырла койыт. Изишак 
лиймэкэ угычын Кэчэ волгыдо кой- 
вш т]'ҥалэш.

Кэчэ тыгэ пычкэмышалтын ала 
мызар минут шога.

Ожнысо калык, кызытат тунэм- 
дымэ йыҥ Кэче пэтырналтмэ дэч 
пэш лӱдыт.

Йумо каргымылан кӧра Кэчэ пэ-



№  7—8

Тылзе Мыландэ йыр эрэ ик сэ
мын огэш порт. Шукыжо кодым 
Тылзе лачак Кэчэ дэн Мыландэ 
коклаштэ тура огэш лий. Сатлан 
лийын тылзэ йыда Кэчэ огэш пыч- 
кэмышалт. Сатланак тылзэ йыда, 
Тылзат огэш пычкэмышалт.

Тылзэ Кэчим тӱрлын шойэшта- 
пэтыра. Йужгынам Кэчэ тӱрым, 
йужгынам кольчала койын, йуж- 
гынам тӱвыт пэтыра.

Тылзат тидэ шотлак пэтырнал- 
тэш.

Тылзэ пэтырналтмэ.

Тылзэ пэтырналтмэ кодым, тыл
зыштэ Мыландэ ора тыртыш кой
эш. Мыландын тыртышыжэ тыжэ- 
чынак палэ.

Тылзы дэн Кэчым „ала мо“ осал 
огэш пэтырэ, Тылзы дэн Мылан- 
дылан лийын пэтырнэн пычкэмы- 
шалтыт.

Тылзэ пэтырналтмым мариат ву- 
вэр кочкэш манын шонат.

Тылзэ дэн Кэчэ пэтырналтмэ 
дэч, ожно айдэмэ пэш лӱдэш ул
маш. Христос шочмо дэч 584 ий 
ожно скиф калык Мидиа кугужан

тырналтэш шонэныт. Кэчым ала 
мокай осал ньаста кочкэш манын 
ожнысо калык шонэныт. Осал ньа
ста кочмы дэн огыл тылзэ лий
ын пэтырналтэш.

Тылзэ Мыландэ йыр ик тылзыштэ 
пӧрдын савырна.

Йужгынам тылзэ Кэчэ дэн Мы
ландэ коклаштэ лийэш, йужгынам 
коклагыч лэктын Мыландэ вэс 
вэлнэ лийэш. Тылзэ Кэчэ дэн 
Мыландэ коклаштэ лиймэ кодым, 
Кэчэ пэтырна.

Кэчэ пэтырналтмэ.

Тылзэ дэн Кэчэ коклаштэ Мы
ландэ лиймэкэ тылзэ пэтырна.

Мыландэ дэн Кэчэ коклаштэ 
лиймыжэ кодым, тылзэ сорлала 
койэш.

Мыландэ дэн Кэчэ коклагыч лэк- 
мэкшэ тылзэ тичмаш койэш.

Мо шотлан лийын тылзэ йыда 
Кэчэ, тылзэ огэш пычкэмышалт?



Циаксар кугужам пуштын Лидиа 
Кугужанышкэ шылыныт.

Мидиа кугужан калык Лидиа 
кугужан дэн крэдалаш мийэныт.

Лачак сар тӱҥалшаш кодым Кэ
чэ пэтырнэн. Пӱтынь салтак влак 
лӱтмышт дэн куржын, шылын пы
тэн ыт.

1504 ийыштэ Христофор Колумб 
(Амэрика мыландэ мушо) Ямайка 
мыландышкэ мийэн.

Ямайка мыландысэ ир калык 
тутлан кинтым, молым пуэн огыт 
ул. Тылзэ пэтырналтмым шинчэн, 
тылзэ волгыдым „тыланта ом пу“ 
манын тусо калыкым лӱдыкгэн. 
Тылзэ пэтырналтын эртымэ дэч 
вара тусо калык Колмублан лӱт- 
мышт дэн ала момат намийэн пу
эн ыт.

Кэчэ пэтырналтмэ дэч лӱдын 
калык ала момат ыштылыт.

Тӱньа пыта манын йазыкым ку- 
сарэна манын чэркышкэ коштыт, 
нӧропышкэ шылыт. Кэчэ дэн Мы
ландэ коклаштэ Тылзэ тура, 18 ий 
да 11 кэчэ гыч лийэш. Тидэ шо- 
тым шинчымэкэ кунам угыч Кэчэ 
пэтырналтмымат палаш лийэш.

Кэчэ чылт 7 минут 5—8 сэкунд, 
6 минут 10 сэкунд пэтырналтын 
шога. Кэчэ пэтырналтмэ мылантэ 
ӱмбалнэ чыла вэрэат огэш кой.

Кэчэ пычкэмышалтмэ кодым, ка- 
йык пӱжашышкышт вашкат, кӱтӱ- 
сэ шорык ик вэрышкэ погынат, 
ужава кычкырат, чара ватрэьгкэ 
лэктын чоьгэштылэш, кайык мур- 
мыштым чарнат, когӧрчан мы
ландэ ӱмбак волат, мӱкшат йӱт- 
лан погынымыла омарташкэ погы
нат. Кэчэ пычкэмышалтме дэч ай
дэмэ огыл вольык дэн кайыкат 
лӱдыт. Ожнысо калык мо шот дэн 
Кэчэ дэн тылзэ пэтырналтмым шин
чэн огыт ул, сатлан лӱдцныт. кы
зыт лутмэ огыл кунам Кэчэ дэн 
тылзэ пэтырналтшашым ончычак 
шотлэн луктын каласат. Кэчэ дэн 
тылзэ кунам пэтырналтмаш Ка- 
лэндарьэшат возалтэш. Кэчэ дэн 
Тылзэ пэтырналтмым йумо огэш 
ыштэ, тылзым вувэр огэш коч. 
Мыландэ йыр Тылзэ пӧртмылан 
лийын тыгай пэтырналтмаш лийэш.

(К. Фламарион „Астрономиа“ 
книшка гыч).

ПОЙАН КА Ш А К— ШЭМ КОРАН.
Пойан кашак, купэч влак 
Ожнысыла тэ адак 
Вуйлатылаш шоналтэн 
Кушкыж шинчын шэмэрым, 
Осал шакшэ чонда дэн 
Иӱнэда мо йэҥ вӱрым? 
Нимом чылтак ыштыдэ, 
Шьпталыкла мӱшкӱрдам 
Угыч кугун шаралдэн, 
Тошкынэда тэ мэмиам.

Шокшо вэрым налылдэн 
Йолым тавэн, йӱн-кочкын 
Шэмэрымак пызырэн 
Илынэда воштылын. 
Волгалтаршэ ош кэчым 
Шылтынэда пыл шэҥгак; 
Куго школ гыч шэмэрым 
Поктынэда, шэм корак! 
Пычкэмыштэ илышым, 
Мэмнан гайэ йорлыжым,
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Азырэн поп тарзыда 
Лӱдӱктыльӧ киш под дэн. 
Шэмэр йэҥжэ тыланда 
Воштылтыш лийын илэн, 
Орлыкан дэн ойганлан 
Ондалэнак укэлан 
Чытэ йорло, П)М пурлын, 
Колэт, райыш вэрэштат, 
Попын ойым колыштын 
Иазыкдымэ, шнуй лийат 
Манын тэ шэм корак-влак 
Воштыл—воштыл мэмнамак 
Мыскылэн гына коштыда, 
Дуракланак шотлышда... 
Эркын-эркын пич тӱньа 
Пудэшталтын пэчкалтэ: 
Нужна йорло шэмэрна,
Пэш пич малшэ пожалтэ. 
Орланышэ шэмэрлан 
Иошкар тул ушым пууш:

Кугу мӱшкур пойанлан 
Кулэш ӱчым савырыш. 
Шэмэр ындэ раш умлыш; 
Могай тидэ совэт власть; 
Шэмэр таҥэм! Кид гычэт 
Ит кудалтэ умдэтым,
Тоштым шарнэн ушыштэт 
Ой ит мондо, мо лиймым.
Ой, йошкар тул, йошкар тул! 
Тӱньа умбалсэ шэмэрым 
Волгалтарэ вашкэрак! 
Иосланышэ йорло-кул 
Йэҥ шотышто илымым 
Ужшо ыльэ кэрнакак. 
Пэнтыдэмын Совэтна 
Сай эрталжсэ ӱмӱрна!
Вӱрым лӧкӧн илышэ 
Ошо вашкэ пытыжэ!

Н. Мухин.
1919-ий.

Й О М А К.

Ӱшкыж тагам ваш лийэшат „та
га, куш кайэт?“ Ман йодэш.— „Тэ- 
лэ толэш, шокшо вэрым кычал 
кайэм" манэш тага.— „Айда пырльа 
кайна“! Кайат.

Ваштарэш сосна толэш. „Сосна 
куш кайэт?“ Ман йодэш ӱшкыж.— 
„Тэлэ толэш да, шокшо вэрым 
кычал кайэм" манэш сосна.— „Айда 
пырльа кайна!“ Кумытын кайат. 
Нунын ваштарэш комбо толэш „Ко- 
мбо куш кайэт" манэш ушкыж.— 
„Тэлэ толэш да, шокшо вэрым 
кычал кайэм" манэш комбо.— „Ай
да пырльа кайна!" Нылшынат кайат. 
Ваштарэш агутан толэш „Куш 
кайэт агутам" манэш ӱшкӱж,— 
„Тэлэ толэшда шокшо вэрым кы

чал кайэм" манэш агутан— „Айда 
пырльа каина"! Ындэ визытын мут- 
ланэн, мутланэн кайат. „Тэлэ то
лэш, йӱшто лийэш, кылмаш чот 
вэрэштэш. Айдыза пырльа ик пор- 
тым ыштэна* манэш ӱшкӱж. Сэдэ 
мутлан „мый ужгам, шкэат ужыда, 
шокшо тугак илэн кэртам, пбртым 
ышташ ом Полшо" маньэ тага. 
Сӧснажат „кэрэк могай йӱшто лий- 
эшгынат мый лӱдмаш укэ, мылан
дым пургэдамда, пурэн вэлэ во
зам— мыланэм порт огэш кул" 
маньэ.

Комбы-жо „мыйын кок шулдырэм 
уло, ик шулдыржым шаралтэм, 
вэсыжым лэвэдам. Иӱшто дэч ом 
луд, порт огэш кул" маньэ.
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А гута н жат „мыйнат шулдырэм 
укэ мо? Мыйат порт - дэч поена 
илэн пэш кэртам“ маньэ.

Ӱшкӱж шкэдак, кодо. Шоныш, 
шоныш да „тэ кэрэк кузэ ыштыза, 
мый шкыланэм пӧртым ыштэм“ 
маньэ да, шкэтак ойырлэн кайыш. 
Толашэн, толашэн пӧртым ыштыш 
илаш пурыш.

Тэлэ тольо, йӱшто лийэ, пэш 
кылмыкташ тӱҥальэ. Пэш кылмэн, 
чытырэн тага ӱшкӱж-дэкэ тольо 
„пэш кылмэнам Ырыкташ пурто“ 
ман йодэш.—„Тыйын ужгат шок
шо, тугак илэн кэртат, ом пурто- 
]ушньэ ушкуж— „От пурто-гын порт 
лукэтым тӱкэн сӱмырэм, шканэтат 
илаш ынжэ йӧро“ манэш тага.

Ӱшкӱж лӱдо да тагам пуртыш.
Изиш лийэ, сӧсна толын шу пӧр- 

тыш пурнэжэ. „Огыда пуртыгын 
порт пыртыждам йӧршӧш пургэт 
луктам, тыландат йӱштӧ лийжэ“ ма- 
нэш. Мом ышташ? Ӱшкӱж ӧрыда 
сӧснамат пуртэн колдыш.

Сӧсна почэш комбо-дэнэ агутан 
толын шуч. Нунат пурынэшт.— 
„Огыда пуртыгын рэгэнчым й^р- 
шӧш кӱрын пытарэм, тыландат 
йӱшто лийжэ“ манэш комбо1 — 
„Огыда пуртыгын, порт тувырашы- 
штэ рокым чумыр удырэн кышкэм, 
тыландат вара йӱшто лийжэ“ ма
нэш агутан.

Ушкуж нымом ышташ ӧрӧ, шо
ныш, шоныш да когыньыштымат 
пуртэн колдыш.

Ындэ чыланат шокшо пӧртышто 
илат. Агутан ырэн ылыжэ, могыр- 
жо лывыргыш, мурым вэлэ мураш 
тувгальэ!

Рывыж садэ мурым колын агута- 
ным пэш кочнэжэ. Мом—кузэ ыш
таш? Чодраш кудал колдыш.

Пирэ-дэнэ маскам кычал мун.

„Родэм шамыч, тэ пэш шужэн ул- 
да-дыр мый сай кочкышым мунам, 
айдыза содоррак, маска родэмла- 
нат уло, пирэ род эмланат уло, 
мланэмат уло. Ик пӧртыштӧ уш
куж, тага, сосна, комбо, агутан 
пырльа илат нуным кайэн кочкына“ 
манэш рывыж.

Кумытын пэш содор кайат.
Рывыж садэ пӧрт-дэкэ намийэн 

шогалтыш.
Маска пирым ончыч пуртынэжэ. 

Пирэ лудын тый ончыч пуро, тый 
патыррак улат“ манэш маскалан.

Маска пурэн кайыш.
Омсам вэлэ пурэн шогальэ, уш

куж кок шуржо дэнэ маскам пыр- 
дыж воктэн ишэнат шындыш. Ма
ска тарванэнат огэш кэрт. Садым 
ужыч-да, тагатӧршталдэн, торштал- 
дэн маскам тӱкэдылаш тӱҥальэ.

Агутан кашташ кӱзэн шинчыда, 
пудэштарэн кыдэтлаш тӱнгальэ.

Тыгай магырмым кольыч да, пи
рэ-дэнэ рывыж лудын кудал кол- 
дышт. Толашэн, толашен, маска 
пыкшэ утлыш. Пирэ-дэнэ рывыж 
йолташыжым поктэн шуу-да „Ай— 
йай— йай, тыгай шучкым шочынат 
ужын омыл ильэ.

Пӧртыш пурэн вэлэ шогальым, 
ала кужэч ик ватэ лэктын шогаль- 
ыда, шаньык-дэнэ шуралтэн пыр- 
дыж-дэкэ шӱкэн шындыш. Ала ку
жэч тунар калыкшат погынэн шуч: 
кырат, пурыт, шинчам вӱрж-дэнэ 
шурат.

Эн шучко-жо кашта ӱмбак кӱзэн 
шинчын да, „пуза тышкэ, пуза 
тышкэ“ ман кычкыра. Тутланжэ 
вэрэштам ыльэ-гын,чылтак пуштэш 
ильэ ала мо“ манын ейлэн шукты- 
шат, 'лӱдмӧ пушыж-дэн пич чоды- 
рашко шыжалтэ вэлэ.

Чтамсыр.
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Мари моском ончэн коштэш.
Ик мари Москош мийэн, крэ

саньык илыш пашам ончыктымаш. 
Выставкашкэ кайнэжэ. Корным 
огэш му. Эртэн кайшэ дэч: „ку- 
жэч кайман", манын йодэш.

— „Моско вӱд вэс могырышко, 
„Б“ букван трамвай дэнэ кай“— 
манэш эртэн кайышэ. Шкэат изиш 
йыгырэ ошкэдэн кайа.

Онча, мари шовырым чийэн, йы- 
далым пидын, тэркэ упшым упша- 
лын. Пэш ыҥлынэжэ.

„Тый могай калык улат?“ манын 
йодэш.

— Мари улам.
— Могай вэрыштэ мари ила?
— Мари кундэмыштэ.

— Кушто тугай вэржэ?
— Мари кундэмыштэ.
— Ӧрӧ.
— Могай тӱҥ о лада?
— Чарла. й
— Кугу?
— Питыр дэ кум пачаш кугурак..
— Адак оро.
— Иктаж йогым вӱдта уло?
— Уло.
— Могай лӱман?
— Кокшан.
— Кугу?
— Иул дэч кум пачаш кугурак. 
Трамвайыш пурэн шинчэ. Орлэн

кайышт.
Чтамсыр.
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