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Тылзэ коклаштэ мо лийын?
Агылчан буржуй-влак орэныт.

«Р о б о ч и Й» правичылствым 
сӱмырмэкэ, агылчан буржуй- 
влак чылт орышт.

Ончыл номырышто каласэнна 
ильэ: Англии кид йымалнэ
мландэ ӱмбалиэ шуко кугыжа- 
ныш-влак пызырналт илат-Ии- 
дий, Иэгипэт, Китай, Пэрсий, 
моло. Англий нуным толэн 
ила. Нунын лэч поена агылчан 
буржуй - влакын паврик-заво- 
тышт ыштэн огыт кэрт, та- 
вар ышташ кӱлэш ӱзгар ок 
лий. Тыгэ буржуйн, купэсын 
пайда йомэш. Сандэнэ тидэ ку- 
гыжаиышлам (нуным колоний 
маныт) Англий куго армий дэ
нэ лудыктыл, пызырэн куча. 
Колонийсэ калыкшэ, орлыкым 
чытэн кэртдэ, агылчан буржуй 
ваштарэш утыр кугын тарва-

нат, эрыкыш лэкнэшт. Вийышт 
погынэн шуын огылат, альэ сэ- 
Ҥ ЭН огыт кэрт.

Токан тидэ кугыжанлаштэ 
куго пудранымаш лийэ, агыл
чан буржуй-влак шуко вурым 
йоктарышт:

о
Иэгипэтыштэ ик агылчан гэн- 

ьэралым пуштыч, Судан манмэ 
вэрыштэ туео салтак-влак агыл
чан ваштарэш востанийм ыш- 
тышт, 11 полк тарванэныт 
ильэ. Англий нуным пызыральэ, 
шуко салтакым лӱйкалышт, 
гэньэрал пуштмылан Иэгипэт 
дэч шуко мильон оксам нальыч.

Кизыт Пэрсий дэн Китайым 
угыч пэш чот пызыралаш то
чат. Пэрсий дэн Китай калык 
агылчан ваштарэш пэш пудра- 
нат. Путыракак кизыт Китай-
штэ калык нӧлталалтэш. Сун-;»
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Окчабрсэ рэволӱтсий пайрэм кэчын пашазэ дэн крэсаньык-влак В. И. Лэнин
мавзол'эй воктэн эртэн кайат.

Йат-Сэн вуйлатымэ дэн Китай 
калык утыр вийаҥэш. Сандэнэ 
Англий Амэрик дэн пырльа 
Китайым пэш пушландараш 
толашат. Вэс могырым Иапон 
буржуй-влак Китайштэ оза 
лийн коднэтит. Тыгэ Китай 
вэрч ик могырым агылчан-амыр- 
кан буржуй, вэс могырым йа- 
пон буржуй кучэдалыт.

Агылчан буржуй мэмнан дэнат 
ыш кэлшэ.

Совэт Ушэм 8 августышто 
Английн «робочий правичыл-

ствэ» дэнэ ваш-ваш сатулаш, 
кэлшэн илаш договорым ыш
тэн ильэ. Английштэ буржуй 
министр-влак лиймэкэ, нуно 
договорым кӱрльыч. Тыгэ нуно 
мэмнан пашазэ-крэсаньык власт 
дэнэ ыигузэат ынэшт кэлшэ, 
мэмнам ужын огыт кэрт. Тугэ 
гынат, йужо агылчан буржуй- 
влак шкэак ойлат: Совэт Ушэм 
вийаҥын, илышыжэ тӧрлана, 
тундэн, тачэ-эрла огыл гын, вэ- 
сканарак садэ иктак кэлшаш 
вэрэштэш.
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Кугарньа.................... 2 9 16 23 30

Шуматкэчэ................ 3 10 17 24 3! 1

Паша ы ш ты ды мэ кэчэ: 1—У ий, 6—Крэшэньэ, 2 1 —Траур (ойгырмо) кэчэ 
<В. И. Лэнин колымо), 22—«1905 ийн 9 йанвар» кэчэ (вэс могырышто ончо)

Йанвар тылзыштэ крэсаньыклан мом ышташ?

Киндым кырэн (шийэн) пытарат. Урлыкым шӱк дэч эрыктат, сортлат. Тэ
рысым пасуш луктын, куго ора дэн чумырат.

Вольыкым йӱштӧ дэч аралэ: вольык вӱта пырдыжлаштэ рожым пэтыркалэ, 
шокшо лийжэ. Тӱйж еӧснам шокшо, кукшо вэрыштэ кучо.

Сат-пакча уло гын, олма-пуым да монь мэраҥ лэч аралэ («У Илышын» 
1 0  номырышто сэралтын).

Шога-тырмам, моло ӱзгарым ачалкалэ,—чыла ончычак йамдэ лийжэ. Ту
гак тӱрлӧ машинан пудыргышо ӱзгаржым тӧрлатыл, у машинам налаш тыршэ.

ЛЕНИНЫН ТУНЫКТЫМЫЖО.

«Эн тӱҥ паш а— пашазэ дэн крэсзньык кокла илыш, пашазэ дэн крэ- 
саньыкын ушэмжэ, куго паврикыш тэ йӧсланэн шуко тунэмш э ончыл паша- 
зылан чыла пашам крэсаньык дэн пырльа ышташ , крэсаньыкым ышкэ вэлкэ 
савырэн мошташ».



Траур (ойгырмо) кэчэ—  
21 йанвар.

Умаштэ, 1924 ийн 21 йанварыштэ, 
пашазэ дэн крэсаньык пэш куго ойгыш 
возыч:

Нунын йӧратымэ куго вуйлатышышт, 
туныктышышт, Владимир Ильич Ульйа- 
пов-Лэнин, колыш.

В. И. Лэнин 1870 ийн 23 апрэль- 
ыштэ шочын. Кочажэ тудын крэсаньык 
улмаш, ачажэ—школ оичышо инспэк- 
тыр.

Тудын изажым, Алэсандр Ильиным, 
осал кугыжам пушташ тӧчымыжлан 
1887 ийштэ сакэн пуштыныт.

Владимир Ильич рвэзыж годымак 
пашазэ дэн крэсаньыкым утарышаш 
вэрч иойан-буржуй дэнэ кучэдалаш тӱ- 
ҥалэш.

Политсий тудым пэш поктэн кошто 
гынат, чӱрма-ссылкыштэ ындыралтэ 
гынат, рэволутсий пашам ыш кудалтэ.

Владимир Ильич Росийштэ сотсиал- 
дэмократ пашазэ (кизытсэ комунист- 
большэвик) партийм ышта, тудын пэш 
уйан, пэҥгыдэ вуйлатышыжэ лийэш.

Тудын вуйлатымэ дэнэ комунист пар
тий пашазэ, крэсаньык дэн пырльа 
1917 ийштэ рэволӱтсийм ышта. Тулэч 
вара Лэнин путынь туньа шэмэрым 
буржуй ваштарэш вуйлата.

Лэннн туныкта: паврик-завот пашазэ 
вэлэ путынь туньаштэ буржуй властым 
сӱмырэн кудалта, волгыдо, эрыкан илы
шым ыштэн кэртэш.

Кучэдалмыж годым пашазэ калык 
нимогай буржуй дэнэ альэ тудын кулжо 
дэнэ кэлшэн ок кэрт.

Пашазэ калыкын ик таҥжэ вэлэ уло 
тидэ—крэсаньык калык. Пашазэ дэн 
крэсаньык, таҥ тошкал кайэн вэлэ, он- 
чыкат чыла тушман, йӧсӧ дэч утлат.

Сандэнэ ышкэныштын Совэт властым 
чот аралэн шогаш кӱлэш.

Владимир Ильич 6 ийшкэн йӱдшӧ- 
кэчыжэ, уло вийжым пыштэн Совэт 
властым аралэн шогыш.

Тидэ пэш йӧсӧ паша тудын тазалык- 
шым пытарыш, 1924 ийн 21 йанва- 
рыштэ тудо колыш.

Лэнин колэн, пашажэ ила...

1905 ийн 9 йанвар—  
22 йанвар.

1905 ийн 9 йанварыштэ (тошто чот 
дэнэ) Лэнинградысэ пашазэ-влак нэлэ 
илышым куштылэмдышаш вэрч кугыжа 
дэк йодаш кайышт.

Пашазэ-влак тунам тыгэ шонышт: 
тӱрлб министр, тӧра-влак гына шэмэ
рым пызырат, кугыжажэ нимомат ок 
шинчэ. Сандэнэ йӧсӧ илыш нэргэн ой- 
лаш нуно кугыжа дэк кайаш лийыч. 
Нуным Гаион .туман пои чумырэн 
наҥгайыш. Волыпэвик-влак,— кошташ 
оккӱл, тыгэ илышым куштылэмдаш ок 
лий,—манын ойлышт гынат, пашазэ- 
влак, кидэш кугыжан еурэтым, иконым 
кучэн, молитвам мурэн кайышт.

Кугыжажэ ваштарэшышт салтакым 
вэлэ- лукто, пашазэ-влакым лӱйкалаш 
тӱҥальыч. Тыгэ шуко тужэм пашазым, 
удрамашым, нгшывым пуштэдэн пыта- 
рышт.

Тылэч вара шэмэр калык умлыш: 
буржуйлан кумалын нимом налаш ок 
лий, крэдалын вэлэ нунын дэч утлаш 
лийэш. Тулэч вара ышкэ кид вийлан, 
рэволӱтсийлан вэлэ ӱшанышт.

Тэвэ молан тидэ кэчын чыла пашазэ, 
крэсаньык кугыжа кид йымалнэ орла- 
нэн илымым ушэш налэш, пайаным 
карга. Тидэ кэчын нуно ончыко йӧсӧ 
илыш гыч утлаш иктыш ушнат, пэҥ- 
гыдэмыт.



олаштэ востаний лийэ, моло 
вэрэат пашазэ-влак буржуй дэн 
чот крэдальыч. Востанийм пьг 
зыральыч, шуко йэҥым луйка- 
лэн пуштыч, тулэч шуко чур- 
ма-каторгыш шушкыч. Тыгэ бур
жуй-влак лӱмын востанийм ыш- 
тыктэн пашазым пызыралаш —  
149 комунистым осал судит- 
лышт.

Коч мунар толашышт —  па
шазэ, крэсаньык вий кушкэш. 
Тэнэй тӱрлӧ кугыжанлаштэ 
власт «сотсиалист» кидыш пур- 
мэкэ, нуно,— шэмэрлан эрык 
толэш, — манын моктаныпгг. 
Шукат ыш лий, буржуй-влак 
нуным, ышкэ кулыштым, ваш
кэ чумэн луктыч. Паллэ, могай

. о

эрык тольо. Китай, Иэгипэт, 
Пэрсий, Эстонии, адак моло ку- 
гыжанысэ йӧсӧ илышым мэм- 
иан Совэт Ушэм дэн таьгаста- 
рэт гын, раш койэш—пашазэ

дэн крэсаньык ышкэ кид дэн

Заглул-паша.

Иэгипэт правичылствын вуй- 
латышэ. Агылчан гэньэра- 
лым рэволӱтсоиэр-влак пушт- 
мэкэ, агылчан буржуй-влак 
Заглул-пашам луктыч. Сан
дэнэ Йэгипэт калык Англий 
ваштарэш * пэш чот шидэш- 

кэн тарваныш.

вэлэ пойан тушман дэч утлэн
КЭрТЫШ.

М. Кузнецов.

и п л  о з п м л ы и .
Копэратсийн пайдажэ.

Марий калыкым ончэт гын, чыла- 
жат крэсанык паша дэн ила манаш 
лийэш.

Крэсаныкын иойанлыкшэ—киндэ ку- 
чылтмаштэ, вольык ашнымаштэ.

Крэсаныкын пашажэ сай кайа гын, 
й|аш—кочкашыжат, вургэмланат, на-

лаш-пуашат, моло кулэнт роскотланат 
оксажэ, таваржэ лийын кэртэш.

Совэт Ушэмыштэ утларакшэ крэса
нык ила. Крэсаньык илыш сай вийнэн 
шога гын, кугужаныш пойанлыкат шу- 
кэмэш.

Садлан кизыт Совэт властын эн ку-



8 „У И Л  Ы Ш “. № 11

го пашажэ—мландэ пашам сайын вик
тарэн шуктымаштэ.

Кэрэк могай калык пашамат—йал
лаштэ, олалаштэ, чыла кугужаныштэ— 
поена шаланэн, шкэтын толашэн ыш
таш ок лий?

Пырльа ушнэн, иктыш погынэн ыш
таш кулэш, вара йжэ шэмэр калыклан 
нимогай тушман дэч лӱдман огыл.

Крэсаныклан куго полышым копэ
ратсий пуа. Кэрэк могай пашамат ко
пэратсий чот дэн ышташ лийэш: ку
лэш таварым налаш-ужалаш, куралаш- 
удаш, вольыкым ашнаш, мӱкшым он
чаш, чодра пашам ышташ, молымат.

Копэратсий кум тӱрлӧ уло:
1) Торгаймэ (потрэбительскач), 2) 

Паша ы ш ты м э (производственная, 3) 
Оксам арымэш пушо (кредитная).

Тидэ сэрмаштэ паша ы ш ты мэ копэ
ратсий нэргэн мутланэн ончэна: могай 
тудын пайдажэ, кулэш тудо крэсань
ыклан альэ ок кул.

Копэратсий крэсаныклан эн ончы
чак урлык, машина-влак налмаштэ, 
крэсаньык тавар (киндэ, ӱй, мэж, йы- 
тын, вольык, коваштэ) ужалмаштэ пэш 
кулэш. Кизыт крэсаныкын ужалмыжэ, 
налмыжэ—чыла „часный торговой" кид 
гыч эрта, садлан шкаланжэ пайдажэ 
пэш шагал кодэш.

Крэсаныклан эн ончычак мландэ па- 
шалан полшышо копэратсийм виктарэн 
шукташ кулэш.

ЕПуко пасум ыштымэ годым клэвыр, 
лутеэрна, викэ, вож-саска (вольык уш- 
мэн да монь) ӱдыдэ ок лий, садлан 
ончычак шукташ урлык налмэ уш э
мым (семенные товарищества) ышты- 
ман.

Тэнэй крэсанлан тыгай урлык пэш 
шуко кулэш. IIIкэт поена налкалэн 
шэргэш логалэш. Копэратив ыштымэк, 
Наркомзэмын, Сэльскосойузын склад-

влак гыч шулдырак ак дэн налаш. 
лийэш.

Тошто шога дэн, пу тырма дэн млан
дым сайын курал-ӱдаш ок лий. Крэса
ныклан плуг, кӱртньӧ тырма, удымэ, 
тӱрэдмэ, кӱлта шиймэ, пуалтьшэ ма
шина-влак кӱлыт.

Шкэт поена йэнлан чылажым налын 
шукташ ок лий. Сандэнэ крэсаныклан 
машина налмэ ушэм (машинные тов- 
-ва) кулэш. Машина дэн ыштымаштэ 
киндат сай шочэш, адак пашажат куш- 
тылгын ышталтэш. Тидым умлэн на
лын, кизыт крЭсанык-влак сэл.-хоз. ко- 
муным, арчэлым, сойузым ыштат.

Марий калыкланат тыгай копэратив 
ушэмыш шукырак пураш кулэш.

Совэт власт копэратив пашаштэ крэ
саныклан пэш кугын полшэн шога.

Тэнэй крэсаныклан „Сельско-хозяй- 
ственный" манмэ банк почылто.

Тидэ банк крэсанык кокласэ копэра
тив, комун, арчэл-влаклан арымэш (ву- 
чумэш) оксам пуаш тунальэ.

Тидэ банкын пӧлкашт чыла вэрэ ки
зыт почылтыныт.

Кизыт пӱтынь „сельско-хозяйствен- 
ный" копэратив-лак ик Рудо Ушэмыш 
ушнэныт, тудын лумжӧ „Всероссийский 
Союз сель-хоз. кооперативов", кучыкын 
„Сельскосоюз" маныт. Тудын пӧлкашт 
кажнэ губэрна, обласыштэ уло. Тидэ
„СеЛЬСКС0Ю З“  уШЭМ КИНДЫМ, МЭЖЫМ, ко-

ваштым, ӱйым, муным, йытыным, 
кид паша таварым налэш. Шкэ
жэ крэсаныклан кулэш годым вучумэ- 
шат тӱрлӧ сатум, таварым, машинам 
ужала.

Умаштэ Сельскосоюзышко 25.000 ко
пэратив ушэм пурэныт ильэ, члэнышт 
3,000,000 йэҥ чотлалтэ. Тэнэй сель- 
хоз. копэратив-лак угыч шуко почыл
тыныт, сандэнэ Сельсксоюз'ын нашалю 
эрэ кушкын шога.
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Англий олмэш Прансий дэн лишэ- 
мына.

Прансий мэмнан эн куго туш- 
манна ильэ гынат, кизыт тун- 
дэн кэлшымына куштылгын 
кайа. Кизыт Прансийштэ мэм
нан посол, Красин йолташ, 
пашам пэш тӧрлатылэш. Пран- 
суз буржуй газэт-влаштат, мэм
нан Совэт Ушэм дэнэ иктаж 
турлын кэлшаш кулэш, манын 
сэрат.

Кэлшыдэат ок лий шол. Мэм
нан илыш кэчэ гыч кэчыш 
тӧрланэн толэш. Путынь млан
дэ умбалнэ мэмнан пашазэ-крэ- 
саньык власт дэч пэнтыдын 
шогышо моло власт укэ. Тидым

мэ ышкэ гына огыл, вэс кугы- 
жаныш-влакат раш ужыт. То
кан агылчан пашазэ вуйлаты- 
шэ-влак путынь Совэт Ушэм 
мучко пашам, илышым ончэн 
коштыч, 15 дэкабрыштэ гына 
мӧҥгыш кайышт. Нуно тыго 
ойлышт: «мэ ӧрынна, Совэт
Ушэм мучко пашам, илышым 
тунар вашкэ тӧрлатэнда—тыгэ 
лийшашлан 3— 4 ий ожно ни- 
гузэат ӱшаыаш ок лий ильэ; 
чынак, пашазэ дэн крэсаньык 
ышкэ вэлэ куштылго, сай илы
шыш лэктын кэртыт улмаш; 
мӧҥгӧ пӧртылын чыла тидым 
агылчан пашазэ-влаклан ой- 
лэна».

Эстонийштэ комунист-влакым судитлышэ суд.

Чын, мэ пэш талын ончык 
кайышна. Тугэ гынат кизыт 
ыштышаш пашана шуко: Совэт 
Ушэм капыштэ йора шуко уло,

нуным порэмдаш кулэш. Крэ
саньыклан таварым шулдэшта- 
раш кӱлэш, копэратсьш нӧлта- 
лаш, частной торговойым с э-
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ҥаш, школым шукэмдаш, тулэч 
моло куго пашат уло. Чыла ти
дым шуктэнагын, тунам вара ни
могай буржуй кугыжаныш мэм- 
нам лудыктэн огыт кэрт, ну
нылан нимогай уступкым она 
ыштэ. Тунам вара вэс кугы- 
жанласэ пашазэ дэн крэсаньы- 
кат, мэмнам ончэн, илышым 
буржуй дэч поена, ышкэ са- 
йэмдаш тӱҥалыт.

Гэрман рэйкстагым1) сайлымэ.

7 дэкабрыштэ Гэрман рэйк
стагым сайлышт. Сайлымэ го
дым тӱрлӧ партий иктэ вэсэ 
дэн пэш кучэдальыч. Комунист 
]гартий вуйлатыгаэ-влакым чур- 
маш шушкыч, комунист газэ
тым пэтыркалышт. Тугэ гынат 
гэрман кумунист партий ыш 
йом, сайлымаштэ 2 мильон 700 
тӱжэм нарэ йукым погыш. Ты 
чот дэн рэйстагыш 45 кому
нист дэпутат пурыш. Моло 
партий гыч тынар пурышт: 
сотсиал-дэмократ (мэньшэвик)—  
131 дэпутат, натсионалист 103 
«центр»—69, «народнаяпартия» 
— 51 (пытартыш 3 партийжэ 
бужуй партнй-влак), адак моло 
тигыдэ партий гыч.

О Рэйкстаг—мэмнан тошто государ- 
ствэнный дума ганьэ, йужо кугыжаны- 
штэ тудым „парламэнт“, маныт.

Мэмнан дэч поена пӱтынь 
мландэ ӱмбалнэ эн вийан ко
мунист партий Гэрманыштэ. 
Тыгэ комунист партий почэш 
тушто 2 мильон 700 тӱжэм па- 
пашазэ кайат. Сайлымэ годым 
эрык лийэш гын, кумунист пар
тий тулэч шуко йукым нога 
ильэ. Тугэ гынат комунист 
партийн тӱҥ пашажэ—рэйгсст- 
агыш шукырак пураш тӧчымӧ 
огыл. Комунист-влак тушко 
буржуй дэнэ мэньшэвик нар- 
тийн олталмыштым пашазылан 
ончыкташ пурат, чыла паша
зым ышкэ вэлкэ савыраш тыр- 
шат. Пашазым савырмэкэ, ко
мунист партий пчалым кучэн, 
крэдалын вэлэ буржуйым сэҥа, 
властым мэмнан ганьак пашазэ, 
крэсаньык кидыш пуа.

Эстонийсэ востаний.

Коч кудо буржуй кугыжа- 
ныштэ шэмэр орланэн ила. Т от- 
то Росий дэч ойырлытно изи 
кугыжанышлаштэ —  Эстоний, 
Пинлӓндин, Польша, моло— 
путыракак шэмэрым пызырат. 
Токан Эстоыийштэ 149 комуни- 
стым судитлышт. Иктыжым суд 
годымак лӱйэн пуштыч. Код- 
шыж гыч 39 йэҥым ӱмырэш 
каторгыш колташ судитлышт, 
молыжым тӱрлӧ сроклан.

Тыгай прнговорлан пашазэ- 
влак чытэн ышт кэрт. Рэвэль
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Ушкалжэ курго шагалым ок шинчэ. 
Нэржым олымыш чыкат, пургэдын, кок 
могырыш рузэн пытара. Тамлым кыча
лэш. Пэлыжэ утла тамлыжат, осалжат 
тэрысыш йога, тогакалт шинчэш. Ик 
ушкал тыгэ ышта.

Иктаж кок-кум вуй уло гын, вара 
иимат ушкаллан ок вэрэшт. Кэчэ гут 
шужэн шогат. Ушкал-влак пэш кбра- 
ҥышэ вольык улыт. Иктэ вэсэ дэч сай
рак, шукырак налаш тӧчат. Тэлым, он- 
чыза-йан, кургым пуэт гын, нуно у-у-у! 
пижын, чыла урэн, тошкэн пытарат.

Адак тэлым вольык шукырак кочкэш, 
Садлан уло . кургыжымат моштэн пук
шаш кулэш. Волыш альэ тэрыс ӱмбак 
кышкымэ ок йӧрӧ. Сай кормушкам ы ш 
таш  кӱлэш, вутам шокшэмдаш, йӱштӧ 
вӱдым йӱктымо ок кул.

Кормушкзш пукшымыдэн ушкал кур
гым тошкэн ок пытарэ. Шокшо вӱтажэ 
тэлэ гоч шуко кургым утара.

Шокшо вӱдшӧ 5°/о кургым ( 1 0 0  крэнг- 
галан 5 крэнтам) кода.

Кормушкым ушкал капым ончэн ыш- 
тыман. Ушкалын шуй дэн туишо ик 
тура. Тудо имньыла вуйым кӱш нӧлтэн 
<ж кэрт. Сандэнэ ушкаллан кормушка 
кукшу ок йӧрӧ.

Курго ушкалын нэр йымалнэ лийжэ, 
мландэ дэч аршын кӱкшӱрак. Кормуш
ка вольыклан кочкаш каньылэ, шӱкым, 
кодшым эрыкташ йӧнан лийжэ.

Кормушкым—кукшу, пэшкыдэ, виш- 
кыдэ кургымат пукшаш йӧршым ыш- 
тыман.

Мэ ик тыгай кормушкым (Данийштэ 
улшо) кузэ ыштымым сэрэна. Тыгай 
кормушка дэн кизыт Моско губэрна 
шуко крэсаньык-влак пукшат. Корму
шкым тыгэ ыштыман:

Чэрык аршын кэлгыт вол. Кумдыкшо 
кӱшӱл тур дэн пэл аршын, пундаштэ 
У4 аршын. Кужутшо аршынат кум чэ- 
рык (18/4 ар.); шуко вуйлан ыштымэ 
гын, вуйлан аршынат пэлэ сита.

Вол кӱшӱл тур дэн тӧр кум чэрык 
аршын кумдык оҥам пыштат. Тидэ оҥа 
ӱмбак кукшо кургым, шудым, олымым 
оптат.

Волышкыжэ арвам, ушмэным, парэҥ- 
гым, варымым да монь пыштат. Вол 
пундашэш рожым ыштэн пу пашкар 
дэн пэтырман (кодшо вӱдым йоктараш). 
Волым вэрш. кӱжгытан оҥа дэн ыш
тат. Оҥажым лач пижыктэн шындаш 
кулэш (вишкыдэ курго йогыдымашын).

Вол тур кӱвар гыч 3/ 4 аршын дэч 
кӱкшӱ ынжэ лий.

Имньэ кормушка.

Ушкал кургым урэн ынжэ кышкэ 
ман, вол ончылан рэшэткам шындат 
(сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын).

Рэшэткам кум угланым, кушнб лоп- 
кам ушкал вуй пуршашым ыштат. Рэ- 
шэтка пэҥгыдэ лийжэ.

Лайи.



12 „У И Л  Ы Ш.“ №  II

' * ' ■ ■ ' ' -л Г: »■', " ■’ К .. у4, ' N

Олма-пу куштымо.
Олма-пу шуйымо.

Нӧшмӧ гыч куштымо олма пу нигу- 
иамат тамлэ, шолдра олмам ок шочык- 
то. Тыгай олма пуым—чодра (кожла) 
олмапу маныт. Тудын олмажэ пэш ти-

Шуйышаш сай олма-пу нэрым тыгэ 
пӱчкыт.

гыдэ, кочо лийэш—йэҥ огыл, вольыкат 
тыгай олмам ок коч.

Сай олмам налнэт гын, сатыштэт ик 
пушэҥгымат прививкэ ыштыдэ (шуйыдэ- 
шувэдэ) ит кодо.

Нӧшмо гыч кушпю дичокым сай олма 
иуын укш дэн шуйат, вара ижэ тудо 
сайэмэш, тамлэ, шолдра олмам кушкык- 
таш туҥалэш.

Прививкэ ышташ ойрымо пушэнтэ- 
влакым шижымак палдыртэн кодат.

Шуйымо дэч кок арньа ончыч одма- 
пуын вондыжым укш лэч эрыктат. Эрык- 
тымэ иушэҥгым йӱль тӱҥалтыш кэчы- 
лаштэ шуйаш тӱҥалыт.

Олма пуым турлӧ амал дэн шуйаш 
лийэш.

Ты сэрьшаштэм ик амал нэргэн вэлэ 
каласэм. Тидэ амал шот дэн школыш
то тунэмшэ изи игшывэ-влак ыштэн 
кэртыт. Тидэ амалым рушла „прививка 
глазком “ маныт ( лышташ лэкмаш вэрыш
тэ л ыш таш  нэр уло, тудо рушлажэ 
„глазок“ лийэш).

Тидэ амал дэн прививкым йуль ту- 
н алтыш кэчылаштэ ыштат.

Сай олмапу укшым пӱчкын налыт, 
вара тудын вичкыж мучашжэ дэн жӱж- 
гӧ тӱҥ могыржым пӱчкын шуат. Тыгэ 
ыштымэкэ, лышташым кузӧ дэн эрык
тат. Эрыктымэ годым лышташ йолжым 
кужын кодат.

Лышташ йол воктэнсэ нэрым с^рэ- 
тыпггэ ончыктымо сэмын нӱчкын на
лыт. ТТучмо годым шум йымалсэ шыл- 
жымат катэн налыт.

Шуйымо дэч ончыч дичок вондын 
тӱҥжым шовыч дэн ӱштыт. Дичокын 
шӱмжым прививкэ ышташ Т буква сэ- 
мып иӱчкыт; вара кӱзӧ вургын вичкыж 
мучаш дэн шӱмжым торэн, сай одма- 
иуын лышташ нэрым пуртэн шындат.

Тыгэ ыщтымэк, нэл аршын кужы- 
тан мочыла дан иидыт.

Кок арньа лиймэкэ, мочылам лушкэм- 
дэн угыч адак пидыт. Шуйымыжо кэл- 
шэн огыл гын, кум арньа гыч лышташ 
нэржэ шэмэмэш, ок илыж. Тунам вэс мо- 
гырэш адак шуйат. Сайын шуйьшэко, 
вэс ий шошым лышташ нэр воштырым 
колта, рушла тудым „благородный но-
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Окса арымаштэ, киндэ, моло крэса- 
нык тавар ужалмаштэ ындэ пойан, ку
лак, часной торговой дэк коштман 
огыл-тидэ пашам чыла копэратив ушэм- 
влак дэн ышташ кулэш.

Машина, урлык налмэ ушэм дэч пое
на адак мландэ паша ыштымэ копэра
тив кулэш, манын каласышна.

Тыгай копэратив чотыш комун, ар- 
чэл, сойуз пурат.

Крэсанык-влак тыгай копэративыш, 
арчэлыш ушнэн ижэ мландэ пашам йӧ- 
нанрак ыштэн кэртыт.
Пырльа ушнэн вэлэ кулэш машинамат 
налаш лийэш. Машина дэн ыштымаштэ 
5 кана пашам вашкэрак ышташ лий
эш. Машина улмо годым крэсанык 
шкэнжымат нэлэ паша дэн ок пужо,

ӱдрамашат нэлэ паша гыч лэктын кэр
тэш,

Мландэ паша ы ш ты мэ копэратив 
мэмнан марий ноклаштат шунэмэш 
гын, тунам ижэ крэсаныкын илыш 
вашталтэш, куштылго, волгыдо кор- 
нышко лэктэш.

„Крэсанык-влак копэративыш уш
нэн шуыт гын, мэмнан Совэт ушэм кок 
йол дэнат сотсиализм корнышко тош- 
калэш“, манын Лэнин йолташ ойлэн.

Лэнинын каласымым йалласэ совэт1, 
вашполыш комитэт, туныктышо, чылаж 
гыч утларак партий дэн комсомол члэн- 
влаклан, чыла ончыл крэсаныклан »•- 
пэратив пашам марий коклаштэ викта
рэн шукташ пижман.

К у р а л » .

Оксам саклаш кӱлэш альэ оккӱл.
Окса саклымэ нэргэн мутланымэ го

дым, шукыжо шэмэр коклаштат тыгэ 
ойлаш тӱҥалыт: кузэ саклаш, кушто 
саклаш? Налаш пушашланат окса ок 
ситат, кузэ мэ саклэн кэртына? манат.

Пойанракшэ, Совэт властлан торэш 
кайшыжэ, тыгэ олььшылан пэш куана. 
Саклаш пыштэда гын, оксада йомынат 
кэртэш, мэмнан кидыш пуэда гын, ут
ларак талада пайда лийэш, маныт.

Пойан эрэ шкэ мурыжым мура, шкэ 
вэлкыжэ савыраш толаша. Нуным ко- 
лыштын, кусэныштым вэлэ пойдараш 
лийэш.

Оксан ида саклэ, оксам сбэрэгачыл- 
ный кассышкэ ида пыштыл, манмэ мут 
чын мутэш ок тол. Пашазэ дэн крэса
нык коклаштэ тыгэ шонышо пэш кугу 
ЙОҤЛЫШЫМ ыштат.

Пашазэ дэн красанык илыш койын

торланэн шога, нунын оксаштат погы- 
наш тӱҥалын.

Окса пашапггэ чылажланат пэш шэк- 
ланэн шогаш кулэш.

Иккана оксадым шалатэт, мӧҥгэш 
тудым налын от кэрт. Лу кана шонал- 
тэн нал, вара ижэ шалатэ.

Мэмнан мари коклаштэ шуко окк̂ л 
йӱла вэрч арам окса шалаталтэш. Пай
рэмым, С5?аным ышташ пэш шуко во
льыкым, оксам пытарат.

Шэмэр калыклан шкэ оксажым сак
лаш кизыт чыла вэрэ «трудовые сбе
регательные кассы» манмэ иочмо. Поч- 
тыштат, моло учрэждэнийштат почыл- 
тыныт.

Оксам пыштынэт гын, жапым эрта- ♦ 
рэн кошташ ок вэрэшт. Мыньар кэр- 
тат-тунар пыштэ. Налашат пэш йӧнлӧ. 
Нимогай пачпорт, удостовэрэний ок кул-
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кассыштэ пумо книшкам вэлэ окса пу
мо годым йодыт.

Мэмнан марий, сбэрэгач. кассышкэ 
ныштымэ олмэш, оксам мӧҥгыштӧ ку
чаш толаша.

«Окса оксам шочыкта», маныт. Тидэ 
пэш чын мут. Кизыт сбэрэгач. кассыш
тэ чыла пышгымо оксажэ 1 2 г/г млион 
чотлалтэш.

Шэмэр калык кидыштэ ала мыньар 
шӱдӧ млион окса коштэш. Тидэ окса 
арньа альэ тылзэ нарэ кугужаныш ки

дыштэ лийэш гын, кугужанышлан пэш 
кугу полышым пуэн кэртэш.

Садлан кидыштэ оксат уло гын, ваш- 
кэрак кассыш пыштэ.

Кӱсэныштэ, сондыкышто кийшэ окса 
рушла манаш «мертвый» капитальна 
лэктэш.

Пашазэ дэн крэсаньык, мыньар уло 
оксадам сборэг. кассыштэ кучыза. Кас
сыштэ йомьтнат ок кэрт, шолышт- 
мо дэчат аралэт, совэт властланат кугу 
полышым иуэт.

В. А. Попов.

Кузэ вольыклан волым (кориушвап) ыштыман.
Сай волым ыштыдэ вольыклан кургым от ситарэ. 
Волым моштэн ыштыдэ —  вольыкым тэмэн пукшэн 

от кэрт. 
Тошто волым кудалтыза— кормушкым ыштыза.

Марийн шукыжым курго (кочыш) пукшэн лукташ, — ман шонэн коштэш. 
шагал лийэш, тэлэ гоч вольыклан пук- Садлан эрдэнэ ушкаллан ик уржа к|л- 
шаш ок ситэ. Садлан марий йӱдшат- там, альэ ик изи нумалтыш олымым 
кэчыжат,—кузэ шошым маркэ вольыкым кудалта, кэчывалымат, кастэнат тугак.
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шога. Ушанэн илышэ йэҥ ышкэ сэ
мынжэ кул чотышто улэш.

Совэт власт, партий шэмэрлан тӧр 
илышым, эрыкан корным почэш. Иктэ 
вэсым пызырэн ашнымэ, йэҥ кид дэн 
пойымо илышым комунист партий пы
тараш тырша.

Вэран кӱлдымашыжым кузэ умлан- 
дарыман? Йумылан, кэрэмэтланат иша- 
нымым кузэ изэмдыман, кузэ йӧршэш 
йомдарыман?

Ты пашалан тӱҥалмэ годым кок мо- 
гырам ончалаш кулэш:

1) Йумо укэ, йумо ок кӱл манмэ дэн 
гына пашам ончык от колто. Бэра ваш
тарэш кучэдалаш шонышо йэҥ ончыч- 
шым вэра нэргэн чыла могырым ту- 
нэмжэ. Кузэ вэра лийын, кузэ шарлэн, 
могань вэра уло, ко могань вэра дэн 
ила, мо вэрчын тугань вэра дэн 
ила.

2) Вэра нэргэн умландарымэ пашам 
ышкэ ратышкыжэ пуртыман. Ончычак 
чыла вэрэлан и к ганьэ програмым ыш
тыман. Ты нэргэн сэрымэ кнага, газэт, 
моло сэрмашат кид йымалнэ лийжэ.

Вэра пашам шинчэн палмӧнтӧ, он
чыч йамдьтлалтын вэлэ вэра ваштарэш 
кучэдалаш тӱҥалшашан.

Вэра нэргэн умландарымым поп, карт, 
молла-влакым вурсымашкэ гына намий- 
эн кошартыман огыл. Мо туганьэ вэра, 
кузэ лийын, тудын могань зийанжэ уло, 
варажым ишандымэ (йумыдымо) йэҥ- 
влакын туныктымыштым ойлыман.

Тӱньаштэ узгар кувэч лийын, пӱр- 
тӱс нэргэн (естествознание) ойлаш ку
лэш. Тундэн пырльак вэран историй- 
жымат ойлыман.

Йӱр, лум, кукшо, волгэнчэ, шокшо, 
йӱштӧ—кузэ лиймыштым ращ каласаш

кулэш (материалистическое объяснение: 
пӱртӱсыштӧ нимоат нимо гыч (укэ 
гыч, шӱлыш гыч) лийын ок кэрт). Илыш 
кузэ тӱҥалэш, мо вий дэнэ илыш пура, 
лэктэш, кушкэш, шарла,—чыла раш ум- 
ландарман.

„Йумо укэ, ӱщаныдэ илаш кулэш" 
дэнэ гына паша ок ситэ. Тыгэ пэл-кор- 
нэш чарнымэ лийэш. Калык кокла 
илыш могай закон (рат) дэнэ кайа— 
тидым лончылэн ончыктыман. Иктэ вэ
сым лудыктэн, пызырэн илымэ пыта 
гын, тунэммэ паша шарла, нимогань 
йумат ок код. Ушанэн илымын тӱҥжӧ, 
вожшо тыштэ.

— Вэра дэн кучэдалмэ годым ушан- 
шэ й эегы м  сыратэн, вурсэдалын шогымо 
ок кул. Йумылан, молылапат ӱшанышэ 
йэн’лан йоҥлышыжым пушкыдын кала
сымэ лийжэ. Вэра ваштарэш кучэдал- 
маштэ умландарымэ сэм дэн гына 
ойлыман.

Вийытлэн, лудыктэн пашам и ужаш 
гына лийэш, вэрам тыгэ пытараш ок- 
лий.

Игылтмэ, воштылмо сэмат вэра вашта
рэш кучэдалмаштэ ынжэ лий.

Вэрам вашкэ пытараш олий, тидэ 
кужо паша. Тунэммэ-иочылдармэ панга 
шарлымэ дэн гына йумылан, моло шӱ- 
лышланат. ӱнтанымэ изэмэга. Вара сэ- 
ман йӧршэш пыта. Чыла калык йумы
дымо лийэш.

Сандэн вэра дэн кучэдалмэ пашам 
лудмо пӧртэш тӱҥалмэ сай лийэш. 
Школ, копэратив, библиочэк ты паша
лан полшат.

Чыла комунист, комсомол йэчэйкы- 
лан, туныктышылан вэра дэн кучэдал- 
мым ты корны дэн ышташ кӱлэш.

Бэльский.
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Тэвэ кушко мэмнан окса кайа.

Рашта (шорык-йол) пайрэм нэргэн чы- 
лажланат мом шинчыман.

Йумылан ӱшанышэ-влэк тыгэ шонат: 
25 дэкабрыштэ 1924 ий ожно, Палэстин 
мландыштэ, чыла тӱньасэ калыкым ута- 
рышэ, Крэстос йумо шочын. Тудын 
ачажэ—пылпомышто илышэ йумо, ава
жэ— „Мария" лӱман удрамаш.

„Свӓтой шӱлыш удрамаш кӧргышкӧ 
пурэнат, удрамаш мӱшкыран лий
ын, йумын эргым, Крэстос йумым шо- 
чыктэн", маныт.

Тӱрдӧ поп тӱшка-влак пичкэмыштэ

илышэ калыкым шукэрсэк тыгэ тунык- 
тат. чын мутэш луктыт.

Тунэмшэ-влак поп-тушка олталчыкым 
шукэрсэк палэн налыныт.

Ожнысо калык-влак илышыжым ту
нэмаш туҥалына гын, поп-тушкан ол- 
талмыжым рашак умлэн налаш лийэш.

Палэстин мландэ дэч ӧрдыштӧ илы
шэ калыкат ожно шкэ йумыштын шоч- 
мо пайрэмым дэкабрын] 25-шэ кэчыштэ 
ыштэныт.
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Шуйымо нэр гыч лэкшэ воштырым Олма-пу шыпдымэ: а—йымал рок, б—
дичок вурго воктэн тыгэ пидыт. ӧрдыжсӧ рок, в—ӱмбал рок, вуд шаваш

лакэ ыштымэ.

а—шуйышаш нэр—тӱжвал могырым; б—тудак—кӧргӧ могырвш; 
б1—нэр воктэн олма-пу шылжэ; в—шуйаш олма-пу гпӱмым тыгэ 

пӱчкыт; г—пуртон шындымэ нэр; е—шуймым иидмэ.
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бег“ маныт (сай олма-пу воштыр). Ты
гэ лиймэкэ дичокым, шуйымо дэч кӱш- 
кӧ чэрык аршын нарэ кодэн, нучкыт, 
мочылам рудат. Илыжшэ шуйымо вош
тыр 3—4 вэршок кужытан лиймэкэ, 
тудым дичок туш нэлэн иидын шындат, 
вара тудо кӱшкыла кушкаш тӱҥалэш!

Шуйымо дэч вара кокымшо ий шо- 
шым 11/2 арш. лийшэ сай олма-пу вош- 
тырын мучашыжым пӱчкыт. Тыгэ пуч- 
мӧ олма вопдо чыла могырыш укшым 
луктэш.

Шижым тидэ шуйымо олма-пуым 
кӱнчэн луктыт. Кок ЙЭҤ кок могыр гыч 
олма-пу дэч пэл аршыным кодэн кӱнчат. 
Кэлгытшым кум чэрык нарэ ыштат. 
Йымак кайшэ вожым кольмо дэн пуч- 
кыт. Вара кольмо дэн нӧлталын йбрык- 
тэн пыштат. Лынггашым кид дэнэ ньы- 
гылтат. Вара поена лакым кӱнчэн, ди- 
чок-влам тэлылан лакэш кодымо сэмы- 
нак ыштат.

Вэс шошым тидэ олма пуч-влам сат- 
накчаш шындат. Лакын (корэмын) кэл- 
гытшэ 1 арш. лийжэ, кумдыкшэ—2 арш. 
кӱнчымэ, лакэ коклашт 3—4 важык 
нарэ кодалтэш.

Кӱнчымӧ годым ӱмбал рокгаым ик 
могырыш оптат, пундашсыжым—вэс- 
могырыш. Шошым олма вондо шын- 
дымэ годым лакэ нундашэш тэрысым 
огыт иыштэ—тэрыс олма вожым шӱкта. 
Кӱнчымэкэ лакэ (корэм) покшэлан той- 
ам ыногалтат.Тидэ тойа воктэн ик йэш 
олма вондым куча, вэсыжэ рокым оита.. 
Лакэ |[ундашэш ӱмбал рок опталтэш, 
вара тошто тэрыс рокым.

Шындымэ годым вож тушым кок-кум 
вэршок нарэ умбалан кодат. Шындэп 
пытармэк, рокым олма-пу йыржэ тош- 
кат. Вара кум вэдра нарэ вӱдым ша- 
ват. Шындымэ олма-пуым тойа воктэн 
мочыла дэн 1ГНДЫН шындат. Изиш эр- 
тымэкэ, олману 2—3 вэршок вола, шын
дымэ годым от кодо гын, олма-пу кош
ка. Кэшэжым олма-пуым кэчэ шокшо 
дэч саклат (иэрэгат). Олма вондым рэ- 
гэнчэ альэ олым дэн йыржэ пидыт, 
адак вӱдым шават..

Вэс шошым олма вондо йыр мландым: 
кӱнчат (копайат), тэрыслат.

Иванова.

Вэра калыкым атгыртара. 
Вэра дэн кучэдалмэ.

Йаллаштэ тӱрлӧ вийланат ӱшанэн 
илат. Йумо, чорт, кэрэмэт, чудо, вэс 
тӱньа—чылажат пичкэмыш мари йа
лыштэ мотор пыжашым муыныт. Йа
лысэ йэҥ кувэч мо лиймым, пӱртӱс 
(природа) вийым ок шинчэ. Сурт кӧргӧ 
наша кодын мийа, калык пого шагал. 
Йал калык кӱшӱчын гына куштылгым

вуча. Адак ожно пойан кашакат ту- 
ныкта ильэ: ты тӱньаштэ йӧсланэн,
пызырналт илышэ йэш, куштылго, поро 
илышым вэс тӱньаштэ улеэш.

Сандэнэ ӱшанэн илымэ (вэра) путьг- 
ракшым йалыштэ пэҥгыдэмын тольо.

Йумылан, кэрэмэтлан, молылан ӱпта- 
нымэ вуй ушым пиктэп, кэпшылтэн
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Крэстос дэч ожно Алэкеандр Макэ- 
донский луман кугыжа илэн.

Крэстос шочмо дэч 322 ий ончыч ту
дым колымэкыжэ йумылан шотлаш тӱҥа- 
лыныт, шочмо кэчын пайрэмжым дэкаб- 
рын 25-шэ кэчыштэ ыштэныт.

Тидэ кэчыштак грэк калыкын Адонис 
йумо шочмо пайрэм лийэш улмаш. Пэре 
калыкын Митра йумо шочмо пайрэмат 
25 дэкабрыштэ лийын.

Йэгинэт мландыштэ Крэстос дэч шу
ко ожно йумын шочмо пайрэмым йан- 
иарын 6-шо кэчыштэ ыштэныт. Крэстос 
вэра шарлымэкэ, Рашта пайрэмымат 
431 ий мартэ тидэ кэчыштэ ыштэныт.

Армӓн калык киэытат Крэстос шочмо 
пайрэмым 13 кэчэ вараш кодын ышта.

Аркэрэй дэн поч тушка-клак Крэстос 
иючмым калык олталаш шонэн лукты- 
нытат, могай жапэш тудым ончыкташ, 
шуко шкэ воклаштышг ӱчашэныт.

354 ийштэ ижэ дэкабрын 25-шэ кэ
чын шотлаш ыштэныт.

Ындэ тыгэ каласэн пуаш лийэш:
1) Ожнысо калык, Крэстос дэч он

чыч. шкэ йумы ш ты н шочмо пайрэмым 
25 дэкабрыш тэ ыш тэныт.

2) Аркэрэй дэн но п-в лаг ожно шкат 
«йумын эргэ»—Крэстос кунам шочмым 
шинчэн огытыл, 400 ий эртымэк ижэ 
шонэн луктыныт, дэкабрын 25 кэчыштэ 
пайрэмым ышташ туҥалыныт.

Молан тӱрлӧ йумо-влак 25 дэкаб- 
рыштз шочыт?

Тӱрлӧ вэран туныктьшыштым ончэт 
гын, чылаштынат нӱлашт (обычай) ик 
гайак улыт. Мландэ ӱмбалнэ шуко вэра 
улыт; иктышт шкэ йумыштым Крэстос 
маныт, вэсышт—Митра, кумышышт — 
Дионис, нилымшышт—Будда, молыщт— 
адак вэсэ.

Йумылан ӱшанышэ-влак эрэ шкэ кок- 
лаштышт учашат-иктыжэ мыйын йумо 
чын манэш, вэсыжэ тудыным йӧрдымыш 
луктэш, шкэнжыным мокта.

Митра, Дионис, Будда, моло вэс йу
мын вэраштат Крэстос вэра дэч ошео 
улмаш. Тугэ гынат чыла вэран йӱлаж- 
тым иктэшак шотлаш лийэш.

Крэстос вэрам туныктышо-влак, тур
ло калык коклаштэ коштмо годым, 
кушко мийат—эрэ Крэстос вэрагай 
пайрэмым, йӱлам ужыныт.

«Влахернская» манмэ «йумын-ава» 
Крэстос эргыж дэнэ.

— Мо вара, мыланна осал койыкта 
мо тыгэ? — шонэныт: — Крэстос вэрам 
огыт шинчэ — пайрэмышт, йӱлагат чы
ла мэмнан гайак; тидэ Крэстос йумо 
ваштарэш крэдалшэ киамат тора он- 
чыкта, онтала, — шонэныт.

Лачакак киамат-тӧра тыгэ турлӧ ка
лыкым туныктэн МО?

Нимогай киамат тора туныктэн огыл. 
Тидэ тыгэ лийын:

Мландэ ӱмбалнэ тӱрлӧ вэрыштэ ка-



лык-влан йлышым пӱртӱс (природа) 
виктарэн шога.

Айдэмат, вольыкат, тӱрло саска-пу- 
шэҥгат кэчэ волгыдо, шокшо дэч посна

«Девака» манмэ «йумын-
ава» эргыж дэнэ. ,

илэн огыт кэрт. Шокшо лийэш — кэчэ 
ырыкта, чыла илыш шарла, кушкэш. 
Йӱштӧ, тэлэ лийэш — чыла йомаш тӱ-

Йэгипэтсэ «йумынава» 
эргыж дэнэ.

ҥалэш. Кизытат чыла крэсаньык паша 
кэчэ коштмо дэн ышталтэш. Тэлэ шу- 
мэк мландэ ӱмбалнэ нимат ок куш, 
чыла йомэш. Вольыкын, айдэмын коч-

каш йамдылмэ огыл ш н, чылажлан 
колахп вэрэштэш. Сандэнэ тэлэ лиймэк 
кэчэ пӧртылмым чыла мландэ ӱмбалнэ 
илышэ калык-влак эн куго вийэш шот-

Индийсэ «йумын-ава» эргыж дэнэ.

лэныт, кумалаш тудлан тӱҥалыныт.. 
25 дэкабрыштэ кэчэ пбртылмаш лийэш. 
Кэчэ шошо вэлкэ савырна маныт.

Кузэ тыгэ кэчэ шошо вэлкэ савырна?

Юнона «йумын-ава» эргыж дэна.

.Мландэ кэчэ йыр коштэш, коштмо 
корныжо тыртэшкэ огыл, кужалгэ оҥго 
гай. Дэкабрын 25 кэчыштэ мландэ кэч^ 
дэк лишэмаш тӱҥалэш, адак кэчэ вол'
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гыдыжат тунам мландэ ӱмбӓк турарак 
возаш тӱҥалэш. Кэчэ койын мландым 
ырыкташ тӱҥалэш. Вара шошо толэ- 
шат, мландэ ӱмбал чыла илыжэш. Ай- 
дэмат, вольыкат шкаланышт кочкышым 
муын кэртыт, кылмэн огыт коло. Кб 
тыгэ чыла ыштэн? Кэчэ. Чыла поры- 
жым айдэмлан кэчэ шкэ волгыдыж дэн 
1ПОКШЫЖ дэн конда. Вара тыгэ лиймэ 
айдэмылан пайрэмла ок чуч мо?

Кэчэ мландэ дэч пэш мӱндӱрнӧ, сад
лан айдэм тудым палэн налын кэртын 
огылат, йумылан чотлаш тӱҥалын.

Чыла чумурэн ойлаш гын, тыгэ 
лэктэш:

Ожно, шукэртэ калык-влак, мландым 
гына ыштэн, вольыкым ашнэн илымышт 
годым, кэчын шошым вэлкэ савырны- 
мыжэ нунылан колымо гыч илыжмылак 
чучэш улмаш, садлан нуно кэчэ савыр- 
нымэ кэчым-25 дэкабрым-эн куго пай- 
рэмэгп чотлэныт.

Крэстос укэ улмаш.

Кизыт тунэмгаэ-влак чылажымат па
лэн налыныт. Лачак нимогай айдэмым 
утарышэ, йумын эргыжэ укэ улмаш. 
Дионис йумат, Митрат, Буддат укэ 
улыт — нуным чыла турлб пойан дэн 
поп тӱшка айдэмым аҥыртараш, олта- 
лэн илаш-шонэн луктыныт.

Йужыжо тыгэат йодын кэртэш: «Йэ- 
вангэльыштэ Крэстос илымэ нэргэн чы
ла каласалтыныс».

Йэвангэльыштэ сэрымын шукыжо мо
ло вэра нэргэн ойлымо гыч налмэ. Крэ
стос вэра дэч ончыч Индийштэ Будда 
йумо вэра улмаш.

Йэвангэльыштэ „Крэстос Марйа 
ӱдыр дэч шочын“, манын каласымэ.

Будда йумымат «Майра» удыр шо- 
чыктэн маныт индус поп-влак.

Тыгай ойлымашым турлб поп тушка-

19

влак луктыныт. Калык-влак пэш кугу 
пичкэмыштэ илымышт дэн, нунылан 
ушанэныт.

Поп-влак, йэвангэльыштэ Крэстос 
туныктымо сэралтын, маныт. Крэстос 
шкэ туныктымыжо нэргэн ик мутымат 
сэрэн кодэн огыл.

Крэстос илымэ годымсо тунэмшэ-вла- 
кат тудын нэргэн шкэ кнагаштышт ни
момат каласэн огытыл. 325 ийштэ Ни- 
кэй олаш Крэстос вэра кучышо пои 
дэн аркэрэй собор манмэ погынымашым 
ыштышт. Ты погынымаштэ, тӱрлӧ йэҥын 
сэрымэ йэвангэльым ончэн, нилыт гына 
кодэныт, молыжым, шойакэш луктыныт.

Чыла йэвангэльымат Крэстос колымо 
чот дэч вара 100, 160, 300 ий эрты- 
мэк сэрэныт.

Молан тӱрло вэра нэргэн кнагам шо
нэн луктын дэрымэ? Молан турлб йумо- 
влакым поп, аркэрэй, молла, раввин- 
влак шонэн луктыныт?

Кугужалан, тӱрлӧ пойан, помэшык, 
поп тӱшкалан калыкым, вэра дэн аҥыр- 
тарыдэ, шкэ кидыштэ кучаш ок лийат, 
садлан чыла птонэн лукмо. Мландэ 
ӱмбалнэ пойанлан вэлэ сай илаш лийжэ 
манын, поп-влак тыгэ туныктэныт: „ай- 
дэмэ мландэ ӱмбалнэ шкэнжым вэс 
тӱньаштэ илаш йамдылэн шога; нужнан 
йорлын илышэ-влак йумо дэк райыга 
вэрэштыт“. Кугужа дэн пойан власт— 
йумын власт, маныныт: нуным огыт 
колышт гын, колымэкэ ад (тамык) пун- 
дашкэ йумо поктэн колта, вара тушто 
чорт-влак йулаташ тӱҥалыт.

Мыланна могай пайрэм кулэш?
Шэмэр калыклан тӱрлӧ йумын шочмо, 

колымо пайрэм-влак огыт кӱл. Нунылан 
вэс тӱрлӧ пайрэм кулэш. Арньа мучко 
пашам ыштышыдан каныдэат ок лий. 
Тыгай канымэ кэчэ-пайрэмэш шот- 
лалтшэ.

Шэмэр калыкын-пашазэ дэн крэсань-
2*
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ыкын — адак вэс тӱрлӧ найрэмжат уло. 
Кугужа власт гыч, пойан кид гыч ут- 
лымо, пэрвой май кэчэ, моло рэволӱтсий 
кэчат — пэга куго пайрэм.

Тыгай пайрэм-влак шэмэр калыкым 
у илышым ышташ ӱжыт. Мыланна тӱр- 
лӧ йумо-влак огыт полшо, нэлэ илыш 
гыч огыт утарэ. Чыла тӱньасэ шэмэрым

Кузэ мый йумылан
1918 ийштэ мый Шэрнур пэдкур- 

сыш тунэмаш пурэнам ильэ. Пачэр 
укэлан лийын мый чэркэ орол кугыза 
дэнэ илышым. Тушто илымэм пэшак ок 
шу ильэ гынат, йӧра пайдажэ лийэ: 
поп илышым пэш сай палэн нальым.

Ик капа кугэчэ дэч кок-кум арньа 
ончыч Инокэнтий лӱман благочинный 
поп дэк чэркэ сыравочшлан мийэнам 
ильэ (коча колтыш).

Поп пӧртыш куржын иуршым. Он- 
чэм: бачышкана ӱстэл йыр йэшым по- 
гэн шинчынат, чайым йӱэпт. Кэнэта 
пуршымат, ӱстэмбач нимом кораҥдэн 
ышт шукто. Устэмбалныжэ ала шӧр, > 
ала шӧр-ӱмбал йанда атэ дэн шинча 
(пӱтӧ годымэт). Сыравочшым нальымат, 
нимо пэлэштыдэ, коча ынжэ вурсо ма
нын, содор лэктын куржым.

Тыгай кнагам лудса:
А. К. Э ш к и н и н. Вэра кузэ

лийын, кузэ шарлэн. —
30-ырш.

Ш к э т а н. Йумын йазыкшэ
(и л ы ш-г ы ч) — 30-ырш.

-------------- й

утар ы м Э — туноммангтЭ ; ш и н ч ы м а ш т э , а й 

д эм ы н  пашаштэ.
Пойан, капиталист, поп-тӱшка кид 

гыч утлыдэ шэмэр калыкын илышыжэ 
тбрланэн ок кэрт. Тидым чылажланат 
шинчзн шогаш кӱлэш,

Тунэмшэ.

\

ӱшаныдымэ лийнам.
Тулэч вара поп маланэм «опсам тӱ- 

калтыдэ мый дэкэм пураш ок йӧрӧ» 
маньэ. Мыйжэ попым утларак вэлэ 
эскэраш тӱҥальым.

Арньа эртымэкэ, ик рушарньа кас 
чэркэ орол мыйым адак поп дэк сы
равочшым намийэн пуаш колтыш.

Поп сурт дэк шуымат, ужам: тӱньык 
(мурньа) гыч шикш лэктэш, кудвэчыш- 
тэ тамлэ когар ӱпшым нэрэм шижэ. 
ЗПонэм: чытэ альэ, адакат аврэм. Оп
сам тӱкалтыдэак пурэн кайшым... По- 
иэм турыжмо кылмэ шӧр дэнэ шокшо 
мэлнам кочкын шинча! Ужат могай? 
Пичкэмыш пэй'ым тамык дэн лӱдыктэн 
пӱтым кучыкта, ышкэ нимо тамык дэ- 
чат ок лӱд улмаш!

Тидым ужын, поп илышым эшэ ут
ларак эскэраш тӱҥальым. Попым йӧ- 
ратыдымэ лийым. Шэрнурышто вэсэ, 
Микалэ попат, ильэ. Илэн толын, ну
нын ышкэ коклаштышт вурсэдал-вур- 
сэдал окса ужашлымыштым ужэдышым. 
Чэркэ орол дэнэ кум ий илэн, попын 
шойакшым раш умлэн нальым.

Поп илышым ончэн, мый вара йумы- 
мат кудалтышым. Кизыт ик попымат 
сай йэнлан, вэрамат кӱлэшлан ом 
чотло. Чыла шойак, крэсаньыкым олта-
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л ат  вэлэ толашат. Кӱсэн вэрч ноп- 
влак турлГ) осалым ыштылыт.

Тэвэ, 1923 ий шижым Шаркэҥэрыш 
Шэрнур гыч Выльып поп аза-влакым 
тынэш пурташ (чокындараш) гольо. 
Тудо 5 азам ик вӱдэш тынэш пуртыш. 
Азан ача-ава, йэш тӱрлӧ чэранат лий

ыт. Тыгэ ик вӱдэш йӱштылын чэрым 
шаркалатыс. Поп тидым ок шоно, туд
лан окса гына лийжэ. Поп калык ол- 
талаш вэлэ ила. Тӱрлӧ вэражат ту- 
гайак,

Ст. Свинцов.

Й У М О Д Ы М О  Й Э Т Т .
«Йумо укэ—тидэ чын,
Палэ тидэ шанчэ гыч.
Йумым улдэн мый йомым,
Шанчэ нӧлтыш мый вуйым».

Тыгэ мыйланэм ик Ошламучаш ма- гына тоштын огыл. 20 — 25 ийашыж
ри ольыш. Тудын лӱмжО—Фаддей Ни- годым Миклай Ван йумын кнагам лу-
колаевич Суворов. даш пэш йӧрата улмаш, йумылан пэш

Рэволутсий дэч ончычак тудо йумын ӱшанэн. Нимогай пайдам уждэ, тудо
укэжым шижын налын улмаш, ольаш вара шанчэ кнагам лудаш тӱҥалынат,

(Сӱрэт-влак «Без
божник» журнал 

гыч.

йумын укэжым, поп шойыштмым шижын 
налын.

1915 ийштэ, кугужан сарын крэсаньы
клан пайдажэ укэ манын, тудо ышкэак 
нэмычлан плэныш вэрэштын. Тушто 
помэшык кидыштэ илымыж годым млан
дэ пашалан сай тунэмын.

1921 ийштэ МӦНТЫЖӦ тольо. Шанчэ 
туныктымо почэиг эн ончыч пакча па
шалан пижэ. Тудын пакча саска (йэ- 
мыш) нигӧн дэчат шолдра, таза лийэ- 
даш тӱҥальэ. Тэнэй ковынгта вуйжо 
тудын а/2 путанат шуко ильыч. Моло 
йэмышыжат пэш шолдра ильэ.
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Миклай Ван калыклан шуко гана 
лэктын ольэн: йумо укэ, чыла шурным 
йумо огыл шочыкта, шанчэ почэш 
сайын тыршымэ дэнэ гына сай шурно 
шочэш. Тудо чыла мари-влакым шанчэ 
вэлкэ савырнэжэ.

Тидым ыштэнак шуктышашлан 
лийын Р. Л. К. С. М. йачэйкэ воктэнсэ

Поп дэн йумо дэч шӱмжӧ 
йӱкшэн.

(Арын марийн ойлымыжо).

— Мый ындэ 50 ийаш улам. Ожно 
рвэзэм годы йумылан пэш ӱшанэм ильэ. 
Попым йумылташ ышкэ дэкэм пуртэм 
ильэ. Ындэ нунылан ом ӱшанэ.

— Вара кузэ йумылан ӱшанмым 
чарнышыч?

— Кузэ? Эн ончычак мэмнан Арын 
попын пашажым йатыр ужым. Поп 
йумын йэн1 маныт, ышкэ йумын зако- 
ным ок палэ. Обжор гай. Пӱтӧ годым, 
сут пирэ гай, шылым кочкэш. Тӱрлӧ 
молэбынлан оксам пэш кӱрэщ, — окса- 
лан пий гайэ. Мый пэш сырышым. Со
вэт власт лиймэкэ, поп дэк коштмэм 
чарнышым. Мӧнтыштэм ышкэ сэмынэм 
кумалам ильэ. Кизыт ындэ йумылан 
кумалмымат йӧршын кудалтышым. Йу
мылан кумылан пайдамак от му, ышкэ 
ушэтым вэлэ пытарэт, йомат,—маньэ.

Мый ӧрым. Кузэ тыгай пондашан 
кугыза йумым мондэн кэртын? Мэ, 
рвэзэ-влак, шукыжо кнага гыч йумын 
укэжым палэнна. — Тый, кугызай, кузэ 
йумым мондышыч? — йодым.

— Сайын шонкалаш тӱҥалат гын, 
кэч можымат умлаш тӱҥалат. Тэвэ, 
мэмнан марий йумо дэч йӱрым йодэш. 
1921 ийштэ йӱр ыш тол. Пичкэмыш

йумодымо кашакыш (кружок безбожни
ков) пурыш.

Миклай Ван 1881 ийштэ шочын, 
Иалысэ школым гына тунэм лэктын гы
нат, тудо ушан, шинчышэ мари.

Роклуй.

калык Йумо ДЭЧ Йӱрым ЙОДЫН-ЙОДЫН 

мыньар вольыкым отэш арам шӱшкыл 
пытарышт? Мэмнан Арын поплан мы
ньар оксам, киндым шӱшкыч? Нимо 
пайдажэ ыш лий. Мый тунам поплан 
нимом шым пу. Вара, мый комунист- 
влак дэн шуко мутланышым. Газэт, 
журнал лудмым колыштым. Тугэ мый 
йумын укэжым палыгаым. Кизыт йумо- 
ша-влакымат луктын кышкэнам, — ок 
кӱл. Колэм гынат, чэркыш ида нашгайэ, 
манын кодэм...

Тыгэ Кожлайэр иазар гыч Арын ма
рий (Морко кант. Мари обл.) дэнэ 
корно мучко мутланэн кайышна. Марий 
коклаштэ тыгай ушан кугызам ужын 
омул ильэ. Ӧрмэм дэнэ лӱмжым йода- 
шат шым мошто.

Ал. Пэттоки.

Йумо ыш кол.

Тэнэй 26 августышто кэчэ шичмаш 
вэлым Чопай йал ӱмбакыла пэш гӱж- 
лэн лӱдмашан ош пыл толаш тӱҥальэ. 
Чопай мари-влак лӱдын урэмыштэ 
пудранэн коштыт:

— Эй, поро куго йумо, ындэ ышкэ 
порэш касарэ, шолэмым гына ит кон- 
до, пэлкэ савырэн нантайэ,—ойлат.

Шукат ыш лий, порт вуй-влак шыл- 
дэ-колдо шокташ тӱҥальыч. Муно ок-
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тэм кугыт ий йога. Тӧрза (акна)-влак 
чылдыр вэлэ койыт.

Ик лу минут йогынгат, шолэм эртэн 
кайыш. Уло йал мари урэмыштэ курж- 
талыт, кычкырат, сӧйгат. Йужо пасыш 
куржыг.

Вашкэ пасу гыч савырнэн тольычат, 
погынышо марий-влаклан ойлат: па- 
сыштэ нимат кодын огыл.

— Мый ожнак, йумым кудалтэныт, 
маньым,—Эсӓмбай кугыза ойла:—шоҥ- 
го йэҥ мутым огыт колышт. Тошто 
йэҥак манын: сэмык кон-кэчын монча 
кӱйым ида кондо—шолэм лийэш. Ты 
годым тидым ушэш огыт пыштэ.

— Эй, кугызай, укэ мутым ит ойло,— 
ик рвэзэ марий, Пэтрбай, маньэ:—мо
лан вара моло вэрэат шолэм лийэш? 
Мэмнан марий калыкын «ок йӧрыжӧ» 
ок пытэ. Тэвыс вара, «ок йӧрӧ» маны- 
нак мэ икийаш дэч поена коднас: руш, 
сӱас-влак икийашым вӱдат, мэ ага 
пайрамым ыштэн кийшна, арньашкэн 
мэлнам чоклыщна, ту жапыштэ ашана 
кошкэн кийыш. Вара вӱдышнат, шӱльы- 
на каза пондаш кужыт вэлэ лийэ, 
тудат пытыш.

— Тый, шольым, кизыт от шинчэ, 
рвэзэ улат. Йумо ок пу гын, коч ку
нам вӱдӧ,—Эсӓмбай манэш.

— Вара йумо пуа манын, пэтро 
годым вӱдаш мо? Тэ тэнэй кӱсӧ годым 
кандаш тагам пуда. Молан вара йумо 
ыш пу?

— Кумалмына йумо дэк щуын огыл.
— Ок шу гын, кумалшашат укэ, коч 

тага-влак эсэн кодыт ильэ.
-— «Тпу» манын шӱвальат, Эсӓмбай 

кугыза пӧртышкыжӧ пурэн кайыш. 
Чын ойлымэт ыш кэлшэ ужат? Молан 
кэлша?—Эсӓмбай кугыза авыз (карт) вэт.

жэ уло? Таганат, икийашнат пытыш. 
Тылэч вара кӱсылан ик крэмгамат 
пушаш огыл,—манын ойлэн-ойлэн ма
ри-влак шаланышт. Куэ.

Сӱас рэспубликын 
Мэнчыла кантон гыч.

Йумыдымын кружокым ыш- 
тэнна.

Ошламучаштэ рвэзэ-влак 1918 ийш- 
так тарванэпыт ильэ. Тунам сарлан 
лийын да монь паша сай кайэн ыш 
кэрт.

Тэнэй 24 сэнчабрыштэ РЛКСМ йа- 
чэйкэ почылто. Йачэйкыш 15 члэн, 2 
кандидат пурышт.

Йачэйкэ ик могырым калыкым поп 
олталэн ашнымэ дэч, эшрэмыш вотла 
куктайшэ вэра дэч утараш тырша. Вэо 
могырым чыла совэт законым, партий 
пашам умлышашлан. Тидым шуктэн 
кэртына гын, пэш йбра ильэ.

Кизыт арньа йэда погынымаш лий
эш. Погынымаштэ докладым, лэксийм 
лудына. Комсомольэс-влакын изин-изин 
тунэммышт койынак шога. Токан и к 
погынымаштэ «йумо полшыжо» олмэш 
«пашат ушныжо» ольаш кӱлэпг манын 
пунчальыч.

14 окчабрыштэ, покро кэчын, йумы
дымын кружокым (кружок безбожников) 
почыч. Кружокыш чыла комсомол йа- 
чэйкыштэ шогышо дэч поена портийш- 
тэ шогыдымо крэсаньыкат 3 кугу йэҥ 
пурышт.

Кружокын тӱҥ шонымыжо: марий- 
влакым пӧрйэнтэ, ӱдрамашгэ шукырак 
йумыдымын кружокыш пурташ.

Ошламучаш Йыван.
—  Пэтрбай ИЮЛЬО ЧЫНЫМ ойла, мэ Оршанка кант,

укэмак толашэна. Кӱсын могай пайда- М ари обл.
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тун этэ  п а ш а .

Вичэ марийн рудо школжо.
Вичэ марийн рӱдӧ школжо (педтех- 

никум) 1924 ийн сэнчабр тылзэ мартэ 
Эльан лӱман йалыштэ ильэ (с. Николо- 
Березовка, Башк. респ.). Ындэ Пӱрӧ 
олашкэ кусаралтын. Кусарат гынат 
мари пэдтэкникум поена лийэш манын 
ончыч ойлышт; варажым пошкырт пэд
тэкникум дэнэ ушышт. Сандэнэ ындэ

вичэ марийн й а л т  поена рӱдӧ школжо 
укэ, Пӱрӧ Пэдтэкникумышто ышкэ 
поена пӧлкажэ гына уло. Школ вуй
латэн шогышо ик йэн1, тунэммэ могыр 
ончэн шогышо коктыт (марийлан иосна). 
Тэнэй мари пӧлкӓштэ куд тушка дэн 
тынар йэҥ тунэмыт (2 подготовительных 
и 4 основных класса):
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Просэн чот дэнэ тыгэ лийэш: мари тйан гыч 67°/0, служышын игшывышт 
65,6%, руш 31,9°/0, одо 2,5%; крое- 26°/0, поп насылын (тукымын) 4.5%,
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*) Аптрашэн «кызматзэ, йӱда кызматзэ» 
сэрэн иль». Мэмнан шонымаштэ пӧр- 
вбйжо «учрэждэнийштэ служышо» ЛИЙ

ЭШ, ВЭСЫЖЭ «ПОП насыд (тукьш)»— «ХЫ- 
змат» суас мут, служышо манмэ лийэш. 
Шукырак марилан умлыдымо мутым 
сэрышышкэ пэш пурташ ок кул, нуты- 
ракшэ шонэн лукмо мутым.

Рэдаксий.

Увэртымаш.
Москошто 1925 ийын 22 йанварыштэ Пӱтыньроссий 

мари учичыл-влакын 2-шо погынымаш лийэш.

Погынымаштэ тидэ нэргэн каҥашалтэш:
•

1. Совэт властын туныктымо коклаштэ ончыклык пашажэ. (НКП-н Руд<> 
Марм буро докладшэ).

Содоклад: а) Мари обласыштэ туныктымо наша могайэ,
б) Башрэспубликыштэ туныкт. паша могайэ.
в) Суасрэспубликыштэ туныкт. паша могайэ.

3. Кузэ ГУС-ын програмжым мари школышто шукташ.
Содоклад: а) Мари школышто марла туныктымо нэргэн,

б) Игшывэ комунист ушэм нэргэн.
4. Мари кокласэ полит-просвэт наша нэргэн (куго йэнътм сэрышлан ту

ныктымо, лудмо-пбрт, клуб, моло).
5. Кузэ марла сэраш, могай лийшаш мари литэратур (кнага) йылмэ.
6. Мари культур дэн мари йылмым тунэммэ.

Погынымашкэ тынар йэҥ толшашан:

Мари облас гыч—15, Башрэспубдик—б, Вӓткэ губ.—4, Урал облас—Зг 
С а̂с рэспублик—3, Чуваш обл.—3, Одо обл.— 1 , Томск губ.—1 , Нижэгород. 
губ.—1,—чылажэ 35 йэҥ.

Погынымашкэ толшо дэлэгат-влаклан ышкэ вэлысэ туныктымо паша нэр
гэн сай шинчыман. Адак погынымаштэ каҥашышаш нэргэн ончычак чот шонэн 
йамдылыман.

Н. К. П. мари буро
вуйлатышэ А. Кедрова.

пашазын 2,5°/0, РЛКСМ-ыштэ шогышо 
22%, июгыдымыжо 78%, адак 52% 
рвэзэ казна чот дэнэ тунэмэш.

Тэнэй кум рвэзэ куго ШКОЛЫ1Ц тунэ
маш пурышт, 21 йэьг курс пытараш 
йамдылалт шогат.

Аптрашэн.



Ок пэтыралт гын йӱлатат.

Шэрнур— улак вур. Тудо кундэмыш
тэ могай-могай паша лиймым чыла ма
ри калык, Рӱдӧ Кылкучэм, йужгынамжэ 
тусо Кылкучэмат шинчэн огыт того. 
Тушто кашак-кашак пэш шучко паша 
лийэдат. Шэрнур олаштэ мари калыкым 
тошто годсо тушманыштын пыжашышт 
уло: пои тукым, тошто торговой туча, 
адак .моло пойан - тӧра кӱмыж-совлам 
ожно нулэн илышэ тушка. Йужыжо ну
нын кокла гыч шэггын-шэпын кыл 
лишкат лишэмын шуыныт. Нинэ тушка, 
мари калык эры кыш лэкмылан, кӱзӧ гай 
сырэн коштыт. Утларакшэ тусо мари 
тэкникум нунылан шинчашкышт кукшу 
кошаргэ кэрмэ гай тучын шогыш. Сад
лан нуно, чытэн кэртдэ, кум кашакат 
тэкникум пӧртым йӱлаташ толашышт, 
ала кузэ лачак шышт кэрт. Тэнэй Ок- 
шабр пайрам кэчэ 4-чэ ганаланат йӱ- 
латаш тӧчышт.

Тидэ паша тыгэ лий. Тэкникум иэ- 
тыралтмэ кагаз Шэрнурыш мийэн шуо. 
Шэм кайык тушка пэшак куанышт- 
Тэкникум пэтыралтэ, Шэрнур мари ада
кат пычкэмышэш кодэш, «нунылан» 
адак тошто гайак мускылэн-тошкэн 
кошташ пэш сай лийэш.

Тугэ гынат, Окт. Пайрэм ончыч ала 
кӧ «йодышт ончэна, ала тэкникумым 
тышан кодэнат кэртына», маншэ лийын. 
Тидым колын, шэм корак тушка, адак 
пэш ӧрын колтэнытат, Пайрам кастэнэ 
чыла тунэмшат, туныктышат тэатыры- 
штэ улмо годым, кум йыҥ тэкникум 
сурт йымак рожым кӱнчэн, тӱрлӧ уам, 
Красиным оптэн тулым чыкаш тӧчэн 
улыт.

Лачак кок тунэмшэ ырвэзэ ороллан 
кодымо улмаш, нуно, садэ тушманлам 
ужын, вийан кычкыраш тӱҥалын улыт. 
КГ) улмаш, палэн кэртын огыт ул. Мо

гынат нинэ шэм кайык тӱшкан тарлы- 
мышт улыт улмаш дыр.

Кызыт ындэ тэкникум пэтыралтмым 
колын адак пэш куанат... Тугэ гынат, 
йулаташ огыт пиж манын шонаш ок 
лий. Тӱрлӧ кнага, моло шэргэ акан 
арвэрат тудо пӧртыштӧ шуко уло.

Тидэ возымэм дэнэ мый пӱтынь ка
лыклан Шэрнурсо шучко пашам шиж- 
тарнэм. Адак тусо ГПУ-ат тидэ пашам 
утларак тыршашыжэ возэга, кузэ гынат 
садэ «пачэмыш пыжашым» кэчэ вол- 
гыдыш луктын почкалташ кулэш шонэм.

Тэкник'умжым ныгузэат Шэрнурэш 
кодаш ок лий гын, толшаш Мари кун- 
дэм Каҥашэш тидэ пашам тарватыша- 
шат, калык дэч тэкникумлан ситышэ 
полышым йодгааш.

Радыбаш.

Уликан пийал укэ.

— Тачэ йара кэчэ мо, Олика? Мо
лан мӧҥтэш толат? Огыт туныкто мо? 
Кочкаш киндэт — парэҥгэт пытэн гын
вэлэ?

Тыгэ, ик паша кэчын, Шэрнур тэк- 
никумышто тунэмшэ мари ӱдырым кап
ка ончык налаш лэкшэ аважэ ваш 
лийэш.

— Авый... ындэ итат ойло... — ма
нын шуктышат, Олика йӱкын шортын 
колтыш. Чынак чонжылан ' пэш нэлын 
тучо: тэкнйкумышто тунэмшашыжат кок 
ий вэлэ кодын ыльэ, тунэмашыжат ка
лык лэч удан ок тунэм ыльэ... лачак 
Шэрнур тэкникум пэтыралтэ...

Чарлаш кайэ, тушко пуртат — манын 
туныктышышт ойлышт. «Кайэ» манаш 
вэл каньылэ; 90 мэҥгым кумур оксадэ 
кайэн ончо! Оликан ачажат кодшо са
рэш укэ лий, шӱкшӱ аважэ пэшак удан 
ила, калыкын гайэ имньат, моло воль-
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ыкат, окса лэктышат нигушэчат укэ... 
Чарлаш кайаш ок логал, шонымат ок 
кӱл— садак ок колто.

Эй, Олика, Олика, тыйын пагаатым 
шонэн мыйынат шортмэм шуэш! Йорло 
ача-ава лэч шочьтн изиньэк пурак — 
лавраштэ индыралт илышыч... Тэкни- 
кумыпт тунэмаш иурмэтлан чонэм куана 
ыльэ: ындэ тыйат волгыдо кэчым ужат, 
ындэ тыйат сай айдэмо лийат шоны- 
шым... Укэ, пийалэт ушан огыл улмаш. 
Очни тыланэтат шӱкшӱ-ават кышамак 
тошкашэт логалэш! Мом ыштэт, кӧлан 
каласэт?!

Радыбаш.

Пӱрӧ мари тунэмэш.

Умаштэ Пӱрӧ кантон гыч (Бапгрэс- 
публ.) тынарэ мари тунэмаш кайэн 
ильэ: Уиӧ рабпакыш— 1, Упо совпарт- 
школыш—10, Упб пэд. . институтыш—
1. Тидэ шагал лийэ.

Умашсэ титакым ужын, канткомысо 
мари сэксий тунэмаш кайшаш рвэзэ- 
влакым тэнэй нюшымак сэркалаш тӱ- 
ҥальэ. Жапыштыжэ йамдылмыдэн ту
нэмаш шукырак кайышт, чылажэ 48 
йэҥ. Тувэчын 39 пурышт, 9 мӧҥгэш 
пӧртыльыч (тунэммышт шагалрак лий
ын). Сандэнэ шушаш ийлан тунэмаш 
кайаш шонышо-влакым ончычак йам- 
дт.тлэн шогаш кӱлэш.

Ты 39 йэҥ тыгай школвлаш пу
рышт:

Рабпаклаш-г-7 (Ӱпӧ—1, Лэнинград— 
1, Озан—5);

Совпартшколыш—25 (ӱпӧ— 19, Чар
ла—6);

Пэдаг. институтыш — 3 (ӱпӧ — 1, 
Озаҥ— 1, Вӓткэ—1);

Моло куго школ-влакыш—4.
Тувэчын 5 йэн'жэ удрамаш. Тылзч 

поена адак 4 одо рвэзат тунэмаш 
кайышт. Адак Пӱрӧ пэдтэкникумышкат 
йатыр рвэзэ пурышт.

Лӱрб кантк. мари сэксийн
сэкрэтаржэ А. Бекбулатов.

27

Школлан полшат.
(Мари Еундэм, Морко кант.).

Куц-сола йалыштэ, нужна ий лиймэ 
дэн, 1922 ийын школ пэтырйыш. Йал 
мари-влак пэтырмылан ойгырэн, угыч 
почылтмым пэш вучэн илышт. Лачак 
уарньа, пагытыштэ тунэм-пӧлка купсо- 
лаш школым угыч почо.

III] голышто ик моклака пуат ук;> 
ильэ, казна гычат нимогай полышым 
пуэн ышт кэрт.

Тидым ончэн йал мари-влак школлан 
шкэ полшаш тӱҥальыч. Школлан пол- 
шымо арньам ыш тыш т.

Школлан ситышаш пуум йамдылышт, 
партым ачалышт, тунэмшэ икшывылан 
сэраш кагазым, крандашым, моло кӱ- 
лэшымат налт.ш пуыч.

Э —  ын.
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ПУРО ПЭДТЭКИИНУМЫШТО 
ТУИЭМШЫН ПОЧЭЛЛ-МУТ.

Шэмэрдан.
III ы йик-1110йик шӱшкалтэн,
111 окшэды м к: >ргалтэн,
Оҥэдым шалатэн,
Аҥадым чот курал!
РОКШО 1ГИЖЭШ гын,
Шогадым нык1) пэрэ:
Йӱкэт дэн шэргалтын 
Шогыжо шэм пирэ.
Имнъэйэт чарна гын, 
Кычкырал чотырак:
II 1ӱмжӧ тушманын
III инчыжэ чытырал.

Вийанат улат:
Ыштэнат кэртат,
Ушанат улат:
Шонэнаг моштэт.
Киндым ыштэн,
Кнагам лудын,
Ушым поган,
Ончык ончэн,—
Виктара йыраҥым,
Уэмдэ мландэтым,
Эрыктэ корнэдым,
Вэсэмдэ илышым! 

ӱжара воштылын,
Йывыртэн ТЫЙ ДЭКЭТ 

Ындэ кугэмын 
Толылда лишкэт.
Пичкэмыш эртыш,
Волгыдо койо.
Тошто илыш пытыш,
Вэс илыш тольо.
Шыйик-шойик шӱшкалтэн, 
Шокшэдым кэргалтэн,
Оҥэдым гаалатэн,
Аҥадым чот курал!

Акпарыс.

Ит мадэ.
Марий ӱдӱр Пэсталчэ!
Тачэ огыл йоҥлышэт:
Мэл тӱрэдым тӱрлымэт,
Пӱгӱрналын шинчымэт 
Кыл дри к-кал др и к станэт,
Сово кумдык виньэрэт.
Эр тӱи алын кас мартэ 
Пӱж-вӱдэт дэн тый тыршэт, 
Щылыжэт дэн магырэт.
11Гочмэтланат ӱкӱнэт.
Сурт гыч лэкдэ киймэт дэн 
Иичкэмышэш кодылдэт.
Лӱдын вожыл илмэт дэн 
Тазалыкым пытарэт.
Сурт чывэ шаргӱйым нэлэш. 
Нур чывэ тушым нэлэш, — 
Ушэт уло гын—умлэт,
Тунэмат г I >ш—ы гаканэт. 
Мэмнан ача-аванан 
Койыш ындэ мондалтшэ, 
Шӱкшӧ станжэ-куралжэ 
ЙӧрпЕэш вийым пытара.
Тӱрлӧ йӧсӧ гычынэт,
Лавра гычэт огэш лук 
Ты пичкэмыш илышэт,—
Эрык вашэш йӱкым пу.
Тыйат чонан улылдэт; 
Аҥыргалын пӧртыштэт 
Кийаш ок кӱл ындыжым, 
Почылтарэ ушэдым.

М. Аюпова.
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Нэмнан илыш.

Москошто Кэчэ-лэкмаш вэлыеэ Шэмэрын Комунист Упивэрситэт (куго 
школ) уло. Тидэ унивэрситэтын детдом (игшывэ порт) ильэ. Кок ий ожно ты 
игшывэ-лак Москон „Красная Пресня“ районын 5-шэ пионэр отрӓдым ыштышт.

Идалык эртымэкэ детдом гыч пионэр-комун лийэ. Комуным ышташ пэш 
41ӦСӦ ильэ. Кизыт пашана сай кайа, Ындэ Комсомол моло вэрэат мэмнам он
чэн комуным ыштэн кэртэш.

Мэмнан пионэр-комунышто 23 тӱрлӧ калык нгшывэ илат: киргиз, узбэк, 
•суас, руш, китай, корэй, мари, карачай, осэтни, бурӓт, пэре, ингуш, тулэч 
молат. Чыланат нуно пичкэмыш вэр гыч толшо нужна йэҥ нгшывэ улыт.
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Пионэр-комунын портшӧ.

Пионэр-комунын тун1 пашажэ: изи пионэр гыч ончыко тигыдэ калык. 
пионэр паша вуйлатыпгам, комсомольэс-влакым, йамдылаш. Тидым мэ шук- 
тэна. 14 пионэр комсомолыш пурыиг. Шушаш ийлан нуно комун гыч лэктыт, 
наша ш тат шкэ рэспублик-обласыш кайат.

Игшывэ коклаштэ нуно ыштэн кэртыт альэ укэ? Тэнэй кэҥэжым лагы- 
рыпггэ илымышт годым кэртмыштым ончыктышт. Пуно тунам лагыр йыр 
улшо 15 йал гыч 77 игшыкым пионэрыш пурТышт. Гушла ойлэп пэш огыт 
мошто гынат, шкэ пашаштым шуктэн кэртыч.

Эн пӧрвӧй, Москош толмэкэ, игшывэ-лак гыч шукыжо рушла ойлэн чылт огыт 
мошто ильэ. Кизыт ындэ школыштат, тӱрлӧ мастэрскойлаштат паша пэш сай кайа.

Комуныштына кизыт чылажак кулэш сэмын тӧрланэн шуын огыл гынат, 
ончыко партий дэн, комсомол дэн пырльа чыла виктарэн кэрташ унганэна.

Пионэр Алина Ш.



30 „У и л ы ш №

Пионэр-влак школышто тунэмыт (шола могырым эн ончылно 
шинча—«У Илыш» журналэш сэркалышэ Алина Ш).

Пионэр-влак ургаш тунэмыт.
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ЗСшакэ.
Ильа, Ивай, Кӧстай—кидаш карзин- . 

кам кучэн, чара йолын, кожлаш муто 
<мото) погаш кайат.

Ильа йоткын рвэзэ; кожлашат, нику- 
шакат ок йом. Кожлаш пурмэкэ, Ильа 
каласа: «почэш ида код». Ильа, Ивай, 
Кӧстай почэ-почэ изи корно дэн 
кайат.

Йатыр каймэкэ, кожла чараш шудан 
вэрыш лэктыт. Шудо кужо. ТурлГ) саска 
тайныл пэлэд шогат. Кайык-влак мургыч 
шоктат. Тувэч оли, Ильа кэнэта чар- 
иэн,—ала мо шушкымыла шоктыш,— 
маньэ. Чыланат колыштыт. Чынак, 
шудо кокла гыч шӱшкымӧ йӱк шок
тыш.

— Тӱвӧ, кайык—моло мо лийэш? 
Шӱшкышт — пашашт садэ, — манын 
кайаш тарванышт. ПТукат ышт кайэ,— 
ай!—манын Костай пэш чот кычкы- 
ральэ.

— Мо лийэ?—Ильа дэн Ивай чар- 
нэн йодыч.

— Кишкэ! Кишкэ! Тэвэ тыштэ!— 
Кӧстай ончыктыш. Чынак, кишкым 
ужыч; шылаш тӧчэн, кишкэ шудо кок
лаш пурэн кайыш.

Иолэм кишкэ чӱнтальэ, колэм ындэ!— 
Кӧстай йӱкын магыраш пижэ; тудын 
тӱсыжӧ пытэн, ошэмын:—Ай-ай! Иолэм 
пэш коршта!- манын шудыш волэн 
пшнчэ.

Ильа дэн Ивай Кӧстай йолым пӱ- 
гырнэн ончышт. Чынак, кишкэ чӱнтал- 
мэ о л мо уло. Нуно пэш лӱдыныт. Умаш- 
тэ ты сэмынак Орина кувам кишкэ 
чӱнтальэ. Кум кэчэ гыч йосланэн ко
лыш.

Пэш чот шонат: пӧрт мӱндыр, мом 
ышташ?

— Чу! Мый шинчэм мом ышташ!—

маньэ Ильа. Йылэрак шокшым кэр- 
галта, пэш вашка. Кг.гдалжэ гыч ӱш- 
тым рудэн, Кӧстай йолым кишкэ чӱҥ- 
галмэ дэч кӱшӱчрӓк пидын шында. 
Ивайат тштыжым пуа, чотырак пидыт.

— Ындэ йадшым лукташ кулэш,— 
маньэ Ильа. Кишкэ чӱнталмэ вэрын 
йыржэ куго п арньа кӱч дэн тэмдаш 
пижэ.

— Йад лэктэ! Йад лэктэ!—манын 
Ивай кычкыра: вӱр йӧрэ ужа.р вӱд 
койо.

Ильа, парньам шудэш тпгтын, угыч 
эрэ вӱр коймэш тэмдыш. КОстай мӱ- 
гырэн, кадыргыл кийа.

— Чытэ, укэ гын ■ колэт,—манэш 
Ильа Кӧстайлан. Йад лэкмэкэ, пучыш- 
тымо чарныш. Пидмэ йол пуалаш 
пижэ.

— Айда, Ивай, вашкэрак Т'остайым 
мӧнтыш наҥгайэна,—маньэ Ильа.

Тыгэ нуно Кӧстайым тупэш шын
дэн, чэрэт дэнэ нумал кайат. Костай

о
корно мучко магрэн кайыш. Иолжо 
утыр кугырак пуалэш. Укшыч пыта
рыш.

Куго корныш лэкмэкэ, нуным имньэ 
дэн кайшэ ик йэҥ поктэн шуо. Тудо 
Ларивон кугыза улмаш, пазар гыч 
пӧртылшӧ.

— Кугызай, Кӧстайым шындэн нан- 
гайэ, йолжым кишкэ чӱҥгальэ!—Ильа 
дэн Ивай маныт. Ларивон кугыза имньы- 
жым чарыш, Кӧстайым нумал шан- 
дыш, воктэнжэ Ильа дэн Ивай шин- 
чыч.

— Вашкэ больнитсаш нантайшаш,— 
манын Ларивон кугыза имньыжым ку- 
далыкташ тӱя альэ. Пэл часат ышт кайэ, 
мийэн шуыч.
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Доктыр, ош вургэмым чийэн, Кбстай 
йолым эмлаш тӱҥальэ. Ильа дэн Ивай 
тӱжвалнэ вучэн шогат: доктыр мом ка- 
ласа гын, Кбстай порэмэш гын?

Ик жап эртымэкэ, доктыр лэктэ.
— Кбстай йолым кӧ пидэ?—йодо.
— Мый,—манэш Ильа:—мый адак 

парньам дэнэ йадщым тэмдэн лук- 
тым.

— Йыгыт рвэзэ улатмаш! Тыгэ ыш- 
таш кушэч шинчышыч? — доктыр 
йодэш.

— Мый кнагаштэ лудынам! Мэ пио- 
нэр отрӓдыштэ тӱрлыланат тунэмынас,— 
вуйым нӧлталын, пэҥгыдын Ильа ка- 
ласа (Ильа пионэр улмаш):—вара Кб- 
стай ок коло?

— Укэ, ок коло. Тый, пионэр рвэзэ, 
тудым колымо гыч утарышыч. Кум кэ- 
чэ гыч Кӧстай йолташда адак кожлаш 
кайэн кэртэш,—доктыр маньэ.

Ильа дэн Ивай йывыртэн мӧҥгыш 
ошкыльыч.

Настачи.

/ПАРИ ПОИЛА ГЫЧ.
Шэмэр калык умлэн на- 

лын.
(Мари облас, Сэрнур кантон).

Окчабрысэ Револӱтсийн 7-шэ ий пай- 
рэмым йаллаштэ сай эртарышт.

Кизыт вэрла гыч толшо отчот, про- 
токол-влак гыч шэмэр калыкын пойан- 
тӧра гыч утлымо пайрэмым мари-влак 
шижын, палэн налмышт пэш раш кой- 
эш. Шуко вэрэ митингым, спэктакыль- 
ым, консэртым ыштэныт. Митингыштэ, 
погынымаштэ пунчал мутышто—

„Кужу ӱмыран, пэнтыдэ лийжэ Ком
мунист партий дэн Совэт власт“ ма- 
ныт.

Ик 1-ий ступэнь школышто тунэмшэ 
рвэзэ-влак: „Мэ уло вийна дэнэ чын 
Окчабрысэ Рэволӱтсийн шочшыжо лий- 
аш тунэмаш пижына; вара ышкэнан 
ончыл илышнам нэмнан кугу учичыл 
В. И. Лэнин туныктэн кодымо мутшо 
сэмын ыштэн шукташ тунэмына,“ ман 
пунчал мутым возэныт. Протоколэш 
40 ырвэзэ кидым пыштэн.

Тыгай протокол-влак йалла, школла, 
райсэльсовэтла гыч пэш шуко толыныт 
чылажым возэнат пытараш огэш лий. 
Йужо протоколлажэ, отчотшо марлат 
возымо улыт.

Олаштэ пайрэм ыштымв годым ми- 
тингышкэ лишыл райсэльсовэт гыч, 
Нурбэл дэнэ Парсаэва гыч, калык йош- 
кар щовычым шарэн, шукын погынэн 
камандэ дэнэ нигэ шӱдыдэ, ольыдэ то
лыныт.

Тэвэ шэмэр калык Совэт власт шым 
ий шумылан кузэ ышкэ пайрэмжым 
палэн налын, эртараш тӱҥалыныт.

Йадэк.

Ильинын мутшо йалыш шуо.
(Сӱас рэсп. Алабога кант.).

Ожно Буймо йалсовэтыштэ комсомо- 
лэсат, удрамашат укэ ильэ.

Тэнэй сайлымэ годым комсомол гыч 
кум йэҥым адак ик ӱдрамашым [пур- 
тышт. Вашполыш комитэтышкат комсо- 
мольэс дэн ик ӱдрамашым сайлышт.

3
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Буймо йыр илышэ марий ожсэк пич
кэмыш калыкэш чотлалтэш ильэ. Чы
нак, тэнэй мартэн (йоктэ) пэшак пич- 
кэмыгатэ илышт. Озаш Обкомысо мари 
сэксий тидым щукэртак шинчэн шога 
ильэ да, паша ыштышэ йэш укэ дэн, 
пэш полшэн ыш кэрт.

Партшколым пытарэн лэкшэ - влак 
лийычат, и к  ЙЭҤЫМ Буймышко колтышт. 
Ындэ Бӱймышто илыш вэсэмэ.

Кизыт комсомол йачэйкэ почылто, 
15 рвэзэ йэш йачэйкыш пурышт.

Шошго-влакат огыт код — копэрати- 
вым почыныт. Ындэ таварлан вэс йалыш 
кошташ ок кул. Адак крэдит ушэмым 
почнэшт.

Мландым у чот дэн ыштымаш нэр
гэнат лудмо пОртыштэ пэшак кутырат.

Лудын моштыдымо - влакым, иктаж 
40 йэшым, туныкташ шонат.

Комсомол йачэйкын пырдыж газэтым 
лукташат ойжо уло.

Дилэндик.

1Г

Удрамаш почылтэш.
Морко пазар. Пазар покшэлнэ, кӱкш 

вэрыш кӱзэн шогалын, копэратив нэр
гэн пэш ольат.

Ик лукышто нил ӱдыр мутланэн 
шогат.— Огыда колышт мо ольымым? — 
манэш иктыжэ. — Пэш колыштына, ки
зыт рушла ольат, исак ӧрдыш кай- 
ышна. Тэвэ ончыза, вэсэ кӱза, айста, 
айста!—манын вэс удырынгг йэш кок- 
лаш ольымым колышташ пурэн кайышт.

Вэс пазар. Калык-пӧртэш погыны
маш лийшашан. Кок ӱдыр ваш лийны- 
тат, иктыжэ вэсэ дэч йодэш:

— Марина, тыйат погынымашкэ 
тольыч мо?

— Укэ, мый пазарыш тольым. Кузэ, 
тачэ вэт ӱдрамашым ӱжыктэныт? Ты- 
ланэт увэр мийэн огыл мо? — Укэ

Йӧра, укэ гынат пурэна, кэч колышт 
шинчэт.

Тыгэ мутланэн, мутланэн калык порт 
дэкыла кайышт...

Шижэ. Окчабыр пайрэм коклаштэ 
Азйал районышто ӱдрамашым дэлэгат 
кагаз налаш ужыктат. Кок ӱдыр 
мийэныт. Вуйлатышэ йодэш: «Кокты- 
нат ик йал гыч улыда мо? «Коктынат», 
маныт. «Вара кузэ, коктынат возалт- 
нэда мо? — Коктынат». Вуйлатышыжэ: 
«Кузэ ыштыман? Мыланна чылажэ лу
аткок кагазым вэлэ кол4эныт, кажнэ 
йэшлан иктэ кулэш, очыни иктыжым 
вэлэ возаш вэрэштэш». — Мыйым возо, 
мыйым возо, — ман коктынат трук иэ- 
лэштышт. Вуйлатышэ возышат кид пы- 
шташ йодо.—Кид иышташ сайын ак ту- 
нэм кэртыя она ул, — манын коктынат 
кугун шӱлалтышт.

Э —  ын.

и
Удрамашым совэтыш сай- 

лышна, газэт-журналым 
налына.

Суас рэспубликын Мэнчыла кантон 
Пойсо волысышто кум мари йал уло. 
Кум йалыштат тэнэй йалсовэтыш йош
кар арм ийштэ коштшо салтак-влак сай- 
лалтыч. Эн куанысыжэ тидэ лийэ: кок 
йалыштэ совэт члэнлан удрамашым 

иктэ гыч сайлышт.
Совэт сайлымэ жапыштак газэт арньа 

лийэ. Ты арньаштэ кок йал, Калтак 
дэн Чопай, идалыклан нальыч: 6 но- 
мыр „У Илыш“ журналым, 3 номыр 
Москосо „Крестьянская газета‘м“, 2 но
мыр Озанысэ „Новая Деревня‘мл, 1 но
мыр „Беднота‘м“. Ту арньаштак Кал
так йалэш лудмо (окымо) порт почылто. 

Моло вэрэ мари-влак мом ыштат гын?
Тонмурзин.
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У йӱлам йоҥлыш умлат.

Ал. Пэттоки ала кувэч Башрэспублик 
мари коклаштэ у йӱлам муын. Токан 
«Йошкар Кэчэшат» сэрэн ильэ. Кизыт 
«У Ильин» журналышкат сэрэн колтэн. 
Ту до тыгэ манэш:

«Башрэспубликысэ мари-влак азам 
тынэш огыт пурто. Нуно чын мари 
улыт. Лӱмыштат чын мари лӱм. (Апт- 
рий, Ибагиш, Кугубай, Эсай). Нигу- 
намат арам логар поп дэк азам тынэш- 
таш нантаймаш укэ. Тыгэ уто роскотым 
изэмдат, поп логарымат туртыктат. Чэр- 
кыш йумылташ коштмаш укэ.

Ындэ «у койыш» коклаштэ нуно он- 
чыкрак ошкылаш тӱҥальыч. Моло мари 
влак, тэат Башрэспубликсэ мари сэмын 
ыштыза!»

Тидэ «туныктымо» токан ик марийн 
«Йошкар Кэчэ» газэтэшак сэрмыж 
ганьэ. Тудат «у пайрэмым» изиш «по- 
дылын» ышташ кӱлэш ман туньткта. 
Пэш «сайлан» туныктат!

Башрэспубликсэ мари тыгэ у йулам 
ок ыштэ. Тудын тыгай йӱлажэ пэш шу- 
кэрсэ, акрэт годсак. Нуно чэркыш огыт 
кошт гын, кӱсотыш коштыт; поп лога- 
рым туртыктат гын, карт (авыз) кус.э- 
ным тэмат, вольыкым шуко арам пы- 
тарат. А задан лум пумо годымат пэш 
тошто йулам кучат.

Башрэспубликыштэ гына огыл, моло 
шуко вэрэат чи-мари тыгэ ила. Чи-мари 
воктэн пэш шуко чокыншо (тынэш пур- 
шо) мариат тыгай йӱлан, койшан. Ты 
йӱлажэ зийан дэч молым ок кондо. 
Сандэнэ тудым чоткыдэмдаш огыл, пы- 
тараш тыргаыман, марийм чынак «у 
йӱла» дэн илаш туныктыман. Мари ка- 
лыкым мӧҥгэш чактарман огыл, ончык, 
у илышкэ нантайман.

Аптрий, Кугубай, Эсай—у лӱм огыл, 
пэш тошто. Ты лум-влак дэнэ у йӱлам

ик-тӧр ончаш ок йӧрӧ — йоҥлыш паша. 
Кизыт руш коклаштат йужо азалан 
«Лайэмыр» лӱмым пуатат, у йӱла кор- 
но дэн кайэм шонат: тыдэ Лэниным 
лӱмжӧ маныт. Тыштэ нимогай у йӱла 
укэ: «Лайэмыр»—свӓтой лӱм. Рушын 
чыла лӱм свӓтойын, йумын лӱм. Свӓ- 
той-влаклан она ӱшанэ гын, нунын лӱ- 
мышт дэчат кораҥаш кулэш. Тугак чи- 
мари лӱмым кудалтэн, тошто пичкэмыш 
илыш дэч кораҥаш кӱлэш.

Рэволӱтсий лӱмым, паша лӱмым аза
лан пумо вэлэ чынак у йӱла лийэш. 
Тыгэ вэлэ маланна марийм туныкташ 
кӱлэш.

Апшат Макси.

Шойакчым тунэммэ пытара.

Ильа кугызан ӱдыржӧ колымо нэргэн 
мый тыгэ шонэм (ончо № 9 «У Илыш»).

«Кӧм сутыш пуман?» — С. С. йодэш. 
Тидлан изиш шоналтэн ончыдэ вигак 
каласаш ок лий. Сут паша модыш па
ша огыл.

Мэмнан уголовный кодекс'ыштэ (за- 
конышто) пуштмылан судитлант тӱрлӧ 
статйа уло (142 гыч тӱҥалын 148 ст. 
марта). Ты статйа-влакыш Мэтрийн па- 
шажэ ок кэлшэ. Мэтрийм йэҥ олтал- 
мыжлан чынак сутыш пуаш кулэш ильэ. 
Тидэ нэргэн кодэксын 187 ст. кал аса.

Шоркэҥэр Ильа кугызан ӱдыржӧ ма
рийн пичкэмшыж дэн колэн. Мари тӱр- 
лӧ кулэш огыллан ушана. Марийм тур- 
лО шувэдышэ, мужэдшэ олталат. Нуным 
чотрак кучаш кулэш. Вэс могырым ма- 
ри-влаклан нунын дэк коштмым кудал- 
таш кӱлэш.

Ильа кугызат Мэтри олмэш комсо- 
мольэс-влак дэк мийа гын, пайдам муын

3*
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кэртэш ильэ. Шойакчылан пумо оксам 
га»эт, журналлан пытарэт гын, утларак 
«а! лийэш.

А. 3. Речкин.
Ован; завов тунзмма

к у р с .

Рэдаксий гыч: Марийм пичкэмыш, 
шынчыр гай, пӱтырэн налын. Марийм 
тӱрлӧ шӱвэдышэ, мужэдшэ, шинчануж- 
шо олталат. Марийм тӱрлӧ кэрэмэт,

кудо-водж, йомшэҥэр пытарат. Нунылан 
мари калык шуко погым, оксам йара 
йомдара.

Пичкэмыш дэн пэш чот кучэдалаш 
кулэш. Тидэ нэргэн «У Илыш» журна
лыш шукырак сэрыза: кушто мари-вла- 
кым пичкэмыш пэш ындыра, кушто 
мари-влак тундэч утлэныт, кузэ тӱрлӧ 
шувэдышэ, шинчанужшо, кудо-водыж, 
кэрэмэт дэнэ кучэдалыт, — чыла «У 
Илыш» журналыш сэрыза.

ИЫЛМЭ  Н Э Р Г Э  м.
(ДИСИУСИЙ).

М А Р И Й

II.

Кнага пэш сай, кнаган пайдажэ пэш 
шуко. Тугат кнага дэн кнагат тӧр огыл. 
Сай, дывыргэ, нызылгэ йылмэ дэнэ сэ- 
ралтмэ кнага лудашак сай. Тыгай сай 
кнагам йэҥ шкэ кычалэш.

Мэмнан марий кнага шукыжо йэш 
лывыргэ йылмэ дэнак сэралтын огыл. 
Тыгай кнагам лудаш туналат гын, 
йылмэ кукталт шога, мутшым каласа-

Й Ы Л М Э 1)-
Ой, кнага, кнага,
Чылажымат тый кэртат!
Садлан тыйым чыланат 
Пэш пагалат, йӧратат...

(1910 ийысэ калэндар гыч).

шак нэлэ. Тыгай кнага дэч йэш шкэ 
шылын куржэш.

Тудыжат уло: тӱрлӧ вэрэ илышэ ма
рий тӱрлын ойла; йужо вэрэ ойлымаш 
лывыргэ, нызылгэ,—моло вэрэ пэшак 
лывыргэ огыл. Тыгай пэнтыдэ йылмым 
упо марий «тӧка, тукмак», йылмэ 
манэш.

Ожнат каласэнам ильэ: марий руш 
лишнэ ила гын, ойлымыжэ руш йыл- 
мышкэ лупшалтэш,—сӱас лишнэ ила

*) Тӱҥжым «У Илышын» 5— 6 № ончо. Тыдэ сэрмэм Карпов йолташлан 
аштарэщ дискусий штэн сэрмэ огыл.
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гын, суас йылмышкэ савырна. Рущ 
йылмым энчымаштэ сӱас йылмэ лывыр- 
гырак. Сандэнэ суас лишнэ илышэ ма- 
рийынат йылмыжэ моло марий дэч лы- 
выргырак, ойлаш куштылгырак. Молым 
ончымаштэ Волго (Йул) вӱд воктэн, 
чуаш лишнэ илышэ марийын йылмыжэ- 
путырак пужлэн. Адак Чарла ола лиш
нэ илышэ марийын (Арбан, Пэтрик, 
Вараксин район) йылмыжэ пэшак «то
ка». Чарла олаштэ пэш кӱлэш-кӱлэш 
вэрлаштэ («Йошкар кэчэ» рэдаксийштэ, 
йэпрэм тикым дэч поена, адак марий 
артист-влак) тыдэ Чарла лишыл йалла 
гыч улыт. Сандэнэ «Йошкар Кэчэш» 
сэрымыштат тукмак йылман, лудаш 
пэшак каньылэ огыл.

Тэвэ Чарла ола лишнэ илышэ ма
рийын сэрмыжэ (Эчан С. «Окмак» 
луман ончыктымаш гыч):

1. Мый тудын нэргэн огыл мутла- 
наш толынам.

2. Пы икта мо вэсэ нэргэн.
3. Уна, тидыжэ! («Ончо тэвэ!» ол

мэш).
4. Тэвэ мыланэмат кызыт лач ӱдыр 

кулэш улнэжэ.
5. Авай, ындэ товат ом ойло. Кызы

тат огым ыльэ да, йымэ тугэн кайэн 
колдэн.

6. Кайашак мо возэш («кайаш возэш 
мо» олмэш).

7. Тылат паша укэ («тыйын пашат 
укэ» олмэш).

8. Нуным копэративыш пурашлан 
каҥашым пуаш кӱлэш. Мыйын тидэ 
шонымаш.

9. Витьлыжэ ситыш лийэш гын, 
йора.

10. Вара налагаыжэ кэм шонэт? («Ва
ра кОм налаш шонэт», олмэш).

11. Кэлшэт гын, лӱмын чылалан он- 
чыктышлан палашланышт у сэмын сӱа- 
ным штэна...

Лудшо йэп шкат ужэш, шойам ом 
ойло. Тыгай «тӧка, тукмак» йылмэ дэ
нэ кнагам сэраш тӱҥалына гын, кнага 
дэч марий шылын куржэш, тугай кна
гам тугокат ок нал. Адак марий тэ- 
атрыштэ ик Эчан С. гына огыл, чы
лажэ тыгай тукмак йылман 14 артист 
уло. Нунын йылмышт руш йылмышкат 
ок мийэ, чуаш йылмышкат ок ушно,— 
ала могай поена «маска» йылмэ гайэ.

Артист-влакым вуреэн ом ойло. Ну- 
нык титакышт укэ: шочын кузэ тунэ- 
мыныт, тугак ойлат. Нунын мут са- 
выртыш гына (ойлымышт) тукмак, мод- 
машым—пэш кэртыт. Мый шонымаш- 
тэм тыдэ 14 марий артистлан Чарлаш- 
так почаҥылшаш огыл, нунылан тӱрлӧ 
вэлкэ лэктын кошташ кулэш: Шэрнур- 
ышко, Моркышко, Алабогашкэ, Пӱрыш- 
кӧ, Урал марий коклашкэ. Тошто йэҥ 
мутат кодын: коштшо куй йагылга, 
кийшэ кӱйэш рэгэнчэ кушкэш. Уло-укэ 
артистна 14 вэлэ, нунылан кузэ гынат 
почылташ эрыкым пуман.

«Йошкар кэчэ» рэдаксийштэ шинчы- 
шэ-влакланат эрэ «чарла йылмэ» дэнэ 
сэрымэ огыл, моло марий йылмы- 
мат тунэмман. Чыла марийлан йӧршӧ 
йылмэ дэнэ сэраш тӱҥалыт гын, тунам 
вара газэтат 5,000 шуэш.

III.

Ожно, XIII—XVI курымлаштэ, Оза- 
ҥыштэ сӱас кугыжа улмо годым, Озаҥ 
лишнэ илышэ марий суас кидыштэ 
илэн, сӱас дэнэ ваш-ваш мийэн кош
тын, йылмыжат суас йылмышкэ луп- 
шалтын. Ӱпӧ марий, Пэрм марий «да» 
мутым ок пурто. Озаҥ марий, Вурзым 
марий «да» мутым пуртэн ойла. «Да»
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манмэ мут сӱас йылмэ гыч пурэн. Сӱас 
кызытат тыгэ ойла:

«кэлдым да йаттым (тольым да 
возым); ашап тойдым да чыгыб 
кэттым (кочкын тэмым да лэктын 
кайшым)».

Иужлыдымо чий марий тыгэ каласа:
«тольымат возым»-—«кочкын тэмымат,
лэктын кайшым».

«Да» мут марий йылмым нужа, ты
мутым луктын кудалтыман.

Чарла, Вӱрзым марий йылмым та-
ҥаштарэн ончымаштэ Упӧ марий йыл
мэ (Вичэ, Вятка вӱд дэч кэчэ лэкмаш
вэлышкэ) кӱчыкэмын, эрналт шога. Нэ-
лэ логар йӱк (Г, К), адак нэлэ Л йӱк
йомын. Шыныза:

Чарла
Вӱрзым, Упӧ,
Пэрм, Алабога

йылмэ; йылмэ:

куакш куаш
шолгэн шогэн
йӱгыгатӧ йӱштӧ
гаыгырчык шырчык
кугарньа куарньа
кугэчэ куэчэ
огэш лий о лий
мэрантэ мэраҥ
пызылмэ пизлэ

тудо йэҥ 
тыдэ йэҥ 
йолдаш 
колдат

ту ЙЭҤ
ТЫ ЙЭҤ

йолташ
колтат

Таҥастарэн ончыза,—могай марийын 
ӧйлымыжэ куштылгырак, колышташ 
каньылырак? Тыгай кок тӱрлӧ каласымэ 
пэщ шуко, тышкэ тӱжэм ужаш гыч ик 
ужашыжэ вэлэ пурэн.

Тэвэ адак кок тӱрлӧ ойлымаш:

Йӱгыштӧ кугар- 
ньан йолдащэм, 
дэнэ мэ коктын 
мэраҥгэ луаш 
коштна; йӱгыш- 
ТӦ кэчыштэ мэ- 
рантым лӱаш ок 

лий.

Йӱштӧ куарньан 
йолташэм дэн 
мэ коктын мэ- 
раҥ лӱйаш кошт
на; йӱштӧ кэчыш
тэ мэраҥым луй- 

ага о лий.

Пылышанжэ колжо, шинчанжэ уж- 
шо, — могай йылмэ куштылгырак, 
ойлаш каньылырак? Куштылгырак, лы- 
выргырак йылмым литэратурный йыл- 
мылан штыман. Моло марийым ончы- 
маштэ, упӧ (пӱрӧ) марий йылмэ куш- 
тылэм, эрнэн шуын. Сандэнэ ӱпӧ марий 
йылмэ гыч сӱас мутым луктын кудал- 
тэт гын, упӧ йылмэ моло марийланат 
йӧршаш лийэш.

КО мом каласа?
Кармазин Г.

Йылмэ вийнымэ нэргэн.
Йылмэ вийнымэ паша-пэш кугу паша. 

Тидэ нэргэн пэш кутыраш кулэш, ик- 
канаштэ ышташ ок лий: лу-кана вис- 
калаш кулэш, ик-кана ышташ, ман- 
мыла. Эн-кулэшыжым, йылмын корны-

жым шинчаш кулэш: кузэ альэ маркэ 
йылмэ шарлэн толын, кузэ вашталтал- 
тэш, могай лийшаш ончылко.

Ожно тӱрлӧ йылмэ дэнэ ойлымаш 
шагал улмаш. Тунам тӱрло йылмэ-влак
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иктышт-вэсышг дэн лышкэ мийэныт 
(тудым рушла „праязык" маныт). Вара 
илэн толын шуко йылмэ лэктын. Ки
зыт кум тужэм нарэ йылмэ уло; марий
жэ тудым чотлэн ок моштат, 77 йылмэ 
уло манэш. Уло туньасэ улгпо йылмэ- 
влакым кугун тунэмшэ йэҥ-влак кум 
пблкаш ойырат. Тудым рушлажэ тыгэ 
маныт: «арио-европейская, урало-алтай
ская, семитская семья», адак «халит- 
ская семья» дэнэ «корневой язык» уло 
маныт.

„Арио-европейская семья" манмэ пО- 
лэм гыч грэк, латин, роман, гэрман 
адак славӓн йылмэ лэктын. Урало-ал
тайская семья» гыч монгол, турык, су
ас, чуваш, финн, мадйар йылмэ лэк
тын.

Озаҥыштэ кугу школышто тунукту- 
шо, проф. Богородицкий, финн тушка 
лиймэ йылмэ нэргэн тыгэ ойла: Крис- 
тос шочмо чот дэч 100 ий ожно Балтий
ский тэнтыз могырышто „гот“ калык 
кожганэн. Гот калык кожганымэ дэнэ 
тушто илышэ финн тӱгака калык гаа- 
ланэн кайэн. Тыгэ лиймэкэ финн калык 
йылмат кокытэ ойырлэн кайэн. Тудым 
проф. Богородицкий «ветвь прибалти- 
ков и ветвь восточных финнов» манэш. 
«Прибалта к ветвь» гыч финн, карэдл, 
эстон, мадйар йылмэ лийын; „восточная 
группа" гыч мари, одо, мордва, зырӓн, 
осчак, вогул йылмэ лийын. «Восточная 
группа» йылмэ коклаштэ адак ик тбр 
йылмэ огыл: зырйн дэнэ одо йылмэ ик 
вэлышкэ толэш (тудым проф. Богоро
дицкий „зыряно-вотская ветвь" манэш); 
мари йылмэ эстон йылмыщкэ мийа, 
садылан мари йылмым проф. Богоро
дицкий „прибалтийская ветвь" ман- 
магакэ кусара; мордва калыкын йыл- 
мыжэ поена шога манэш.

Тыгай финн тушка йылмым иктат 
тыгэ ойыркалэн огыл (моло тунэмшэ-

влак вэс турлын ойыркалэныт). Балтий 
тэнтыз могырым толгпо тунэмгаэ-влакат 
мари йылмэ эстон йылмышкэ мийа ма
нын ойлат.

Тыгэ лийын мыланна эстон йылмым 
шинчаш кулэш, финн йылмымат шин- 
чыдыман огол. Адак одо йылмымат, зы- 
рӓн, осчак, мордва, чуваш йылмымат 
шинчаш кулэш. Тудым рушла «сравни
тельное языкознание» альэ «сравни
тельная грамматика» маныт. Йылмэ 
вийнымэ пашаштэ тидым порын шин- 
чэна гын ижэ мари йылмым палэн на
лаш лиэш: могай формыжо, могай за- 
конжо, кузэ вашталталтэга. Мари йылмэ 
дэнэ гына мӱндӱркӧ кайэн от кэрт. 
Тошто „У Илыш" журналын номы- 
рышто руга, ньэмыч, эстон, латин буква 
дэнэ мари буква-влакым таҥастарэн 
ончымо ильэ. Мари буква-влакым финн 
йылмэ гыч налын таҥастарэн ончал- 
тэш ильэ гын, пэш йӧра ильэ: руш 
йылмэ дэнэ ньэмыч йылмэ вэс тукым 
улыт; мэмнан мари йылмэ адак вэс ту
кым гыч лиэш; коктын ик торышкӧ то
лын огыт кэрт.

И.

Ындэ мари йылмэ нэргэн ойлэна.
Шукыжо мари йылмым турлын са- 

выркалаш тӱҥалыч. Кодшо номырыгато 
тыгай мут-влак вэрэштыч: Йэгорон, Йэ- 
качэринбург, Йудэнич. Тидым шонэн 
моло мутымат тыгак сэраш лийман: 
Пэтроп, Иваноп, Козлоп, адак Ленин 
олмэш Льэнин манын сэрыман. Изиш 
шоналтэн ончэна гын, тыгэ мари йыл
мым пужкалашат лийэш, рушлажэ ту
дым „дошел до крайности" маныт. 
Садлан мый шонымаштэм руш лум-вла- 
кым рушлак сэраш кулэш. Адак тӱрлӧ 
руш мут-влакым мари йылмышкэ ку- 
сарэн савырэн пуртат (рэволӱтсий, рэ- 
золӱтсий). Мый шонымаштэм кузэ мари
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калык умлэн кэртэш. тугэ сэраш кулэш: 
рэзолутсийым пунчал мут манын ка- 
ласаш лийэш, рэволутсий-калык пуд- 
ранымаш, диктатура— чот, пэнтыдын 
кучумаш. Тыгэ лийын адак чыла мут
ым мари йылмышкэ кусарэн савырэн 
войзыман огыл. Ик „У Илыш" журна- 
лын номырыштыжо Кармазин йолташ 
буквам «тамга» манын войзэн ильэ. 
Тидат изиш йоҥлыш. Тамга тӱрлыжат 
уло, тамгам имньыланат, моло вольык- 
ланат пыштат. Тугэ буквам тамга манаш 
ок лий. Тыгай руга мут-влакым—бук
вам, доскам, карандашым—буква, доска, 
карандаш манаш лийэш. Чыла марий- 
влак тидым у млат. Умлымо мутым ум- 
лыдымо мутыш кусарэн сэраш ок кул.

Адак шуко вэрэ „марий» манын сэ- 
рат. Тидыжат мый шонымаштэм йон- 
лыш лийман. Мэмнан Йогор кугыза 
ышкэ тунуктымо кнагаштыжэ марий, ӱй, 
мӱй манын сэрэн гын, тышэчын «ма
рий» манын сэращак тӱҥалаш ок кул. 
Мэ мари йылмыштэ сэрымашьш куш
тылэмдаш шонэна, кучукын да умлан
дарэн сэраш (йылмын корныжак тугай). 
А мэ уто буквам налын, руш манмыла 
„искусственно" иыжыкташ тӧчэна.

Адак Карпов йолташ кодшо номы- 
тышто „Ы “ буквам кузэ сэрыман ма
нын йодын ильэ, адак йужо муттӱҥал- 
тыштэ „Ы “ буквам сэрыман альэ укэ 
манын ильэ. Мыйн шонымаштэм кузэ 
шокта, тугэ сэраш кулэш. Мэмнан ма
ри йылмэ иланага вэлэ ту налын, ожно 
сэрымаш укэ улмаш. Ончыкыжо тур
лын пужкалаш тӱҥалына гын, мари 
йылмэ ала кушко кайэн палыдымэ лий
эш. Садылан турлб пижыктылмаш да 
кодымашГмыланна ок кул, ойлымо йыл
мым налаш кӱлэш. Тӱрлӧ сэрымаш- 
влак годым адак мари йылмыштэ „ь"

сэраг (тӱҥальыч, литьэратур, крэсань
ык). Мый шонымаштэм „ь" кузэ гынь- 
ат вэс турлын сэраш кулэш ильэ (тӱ- 
ҥалдлч, литэратур, крэсанык). Чуваш 
йылмыштэ тугай сэрымаш монь уло. 
Нуно ТЬ, ЛЬ, НЬ, ОЛМЭШ Т), Л), Р) сэрат. 
Мыланат тугак сэраш кулэш ильэ да 
адак тыгай сэрыш ок куштылэмдэ; чу- 
ваш-влакат тыгай сэрымашым кудал- 
таш ойлат. Мыланна тидэ нэргэн ик
таж могай корным муаш кулэш.

Ындэ мари литэратур нэргэн ойлаш 
кулэш. Мэмнан литэратур пэш шагал. 
Тидэ пашам пэш ончэн виктараш ку
лэш:. Адак тӱрлӧ сэрышэ-влак мари 
лывыргэ йылмэ дэнэ огыт сэрэ. Йужо 
сэрышэ-влак тугай руш форма дэн сэ
рат, мари йылмышкэ ок мийэ. Мылана 
мари лывыргэ йылмэ дэнэ сэраш тыр- 
гааш кулэш. Мэмнан мари йылмыштэ 
пэш шуко чэвэр мут-влак улыт, садэ 
мут-влакым кузэ гыньат муун луктын, 
тудын сэмын сэраш кулэш. Мэмнан 
мари коклаштэ Чавайн вэлэ иэш 
иорын сэра, адак Я. Мухин почэла 
мут-влакьш порын сэра. Тугай сэрышэ- 
влак мылана пэш кӱлыт ильэ.

Сэрымаштэ калык ойлымо йылмэ кулэш; 
тудым рушла «живой разговорный на
родный язык» маныт. Садым мылана 
тунэмаш кулэш, вара ижэ поро сэры
маш йылмым лукташ. Кугун сэркалшэ 
(поэт) Пушкинат калык коклаштэ ой
лымо мутым тунэм коштын, тудо куго 
тунэмшэ-влак дэкэ кайэн огыл, калык 
коклашкэ кайэн тунэмаш. Тугэ лийын 
поро, чаплэ гына йылмым луктын. Мы
ланат тугак ышташ кулэш.

И. Капитанов.

Отв. Редактор: М. Кузнецов.

Главлит 30.295. МОСКВА. Тираж 1000.

1-я типография Центр. Изд-ва Народов Союза ССР. Никольская, 10.



г

1925 ийлан налаш вашкыза!
'  у ' \ ' У
у /\ / ,,У ИЛЫШ“ журналын акшэ:/  ... . _ ..

1 тылзылан . . . X 2 0 -ырш/ 6  тылзылан . . .  1 т. ч  —
3 ' ' .. ((Х.. . . .  55 „ Идалыклан . . .  1 „ 80-ыр.

Тылзэ йэда иосна налат гын, идалыклан 2 т. 40-ырш. тӱлэт. 
Икканаштак кужыраХ жаплан оксам колтэт гын, журнал тынарэ 
шулдын толэш: 3 тылзылан 5-ырш., 6  тылзылан— 20-ырш., ида- 
лыклаи—60-ырш. V х ■

Сандэнэ журналым кужу жаплан н а л з а Х  \

Тыгэ налФылан адак журнал ч дэч поена марла кнага йара 
(осадэ) пуалтэшГб тылзылан налшыдан А ик ннага, идрыклан— 
кок кнага (могай кнага пуалтэш—-вэсканарак каласэна).

/ \  У- I / _ X
„У ИЛЫШ4 журналлан тушка подписным по/ыза! Тыгэ Ьогы- 

шылан ПӦЛАК ПУАЛТЭШ.

> 10х подписным (ТО экз.) 3 тылзылан побило пӧлакым на- 
лэш—1 кнагам 00-ыршийаШ), 6  Хллзылан — 2 кнагаМ (50-ырш.),
12 тылзылан—4 кнагам Т90-ыр.1. X' \

25 Экз.: 3 тылз.—3 кнага альэ 1 м о д ы ш  (70-ыр., модыш 
шакмат альэ шашкэ ганьэ), 6 т.—2 кнага. 1 модыш (1 т. 25-ыр. ,̂
12 т .— 6  кнага. 1 модыш (2 т, 25-ыр.).

50 экз.: 3 х —3 кнага, 1 модыш (1 т. 40-ыр.), 6  т . — 7 кнага,
1 модыш (2 т. 50-ыр.), 12 т.—15 кнага, 1 модыш (4 т. 50-ыр.). /

100 экз.: Т т.— 3 кнага, 1, модыш (2  т. 75-ыр.), 6 т . М7  кна
га, 1 модыш (а тГ), 12 т^—4 /Кнага, 1 плуг (9 т.)д

200 экз.: 3 т. -29  кнага, 1 модыш (5 т. 50-ыр.), 6 — 8  кна
га, 1 плуг (10 т.), 12 т. — 7 кнага, 1 модыш, 1 лумэш ыштымэ 
ший помыш (изи) час (18 т.Тх 4 \ч 1 , " ' \ \ ' '

„У ИЛЫШ“ журналым 1925 ийштэ 
-— -—  3 тӱжэмыш шуктэна!-------

Оксам тыгай адрэс дэнэ колтыза: ,
г. Москва, Никольская,/10. Главн. конт. Центр. Изд-ва Народов СССР.

I Оксам пошто маркэ дэнат колташ лийэш.
'Ч- ; х ' , \ * \

с  °   °  ~ и

(
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Акшэ 25 йрш.
лйЦд

♦

♦
□
♦
■

V В 3 Р Т Ы М А Ш.
СССР калыкын Рӱдо Савыктыш — т-̂ -—  — 

— тыгай марла кнагам ужала:

'\

Гуров. Мландэ закон . .........................
Зубрилин. Ушкалын /шӧр йылмыштыжэ 
Гуров. Чодрӓ закон (ужадалтын) . . .
Васильев. Марий муро (вЬс савыш)................
Ключников. Марла мураш туныктымо савыш . 
Мухин (Сави).,„У Корно“. Кок ий школыш

тунэмаш коштшылан лукмо кнага.................
Зэнчэнко дэн Змэнов. Школлан лукмо задач

ник, П-ий

10.

И.
1 2 .
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

/  /  *
Зэнчэнко дэн Эмэнов. Школлан лукмо задач

ник, 111-ий (ужалалтын).....................................
Баронов дэн Эпин. Курык мары букварь (ужа-

лымэ) . ; ..............................................................
Эпин дэн Григорьев. Курык мары школлан

лукмо вэс к н и га ......................... ........................
Костычев. Мландэ паша  ̂ .
Дернов. Мӱкш ончымаш / .....................................
Грацианов. Кукшо ийгэчан вэрлаштэ мом

ӱ д ы м а н ........................   . . . , ........................
Сайви (Романов). Сӧсна ашнымаш.................... .)
Гравэ. Кузэ сандалык лийын .  .....................
Гремяцкий. Мландэ ӱмбалнэ илыш кузэ туна-

лын, кузэ ш а р л э н ......................... ....................
Эшкинин. Вэра кузэ лийын, кузэ шарлэн . . 
Российсэ Коммунист партийын програмжэ . 
Российсэ Коммунист 'Партийын XIII погыны-

машын рэзолӱтсийжэ.........................................
Шнэтан. Йумын йазыкшэ (илыш гыч ойлы- 

м аш )................................ | ......................................

С а в ы  к т а л  т э  ш:

30
15
20
60
40

1— 25

55

55

х .  50

65
40
30

20
18

? 0

20
30

20

18

Ги 30

ырш.

21. Марий поэт— влакын почэла мут

:шн □


