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ТӰҤАЛТЫШ ОЙ. 

Мэ пӱртӱсым тунэмаш тӱҥалына. Пӱртӱс нэргэн тунык-
тышо наук пӱртӱс тунэммаш манылтэш. Мэ мландым, вӱ-
дым, йужым тунэмаш тӱҥалына; адак кушкылымат, илы-
шымат, айдэмымат тунэмаш тӱҥалына. 

Пӱртӱс тунэммаш мыланна пӱртӱсыштӧ мо лиймым шин-
чышашлан вэлэ огыл, айдэмэ шкэ пашаж дэнэ кузэ пӱр-
тӱсым сэҥэн толэш, кузэ тудым шкаланжэ кэлыштарэн 
кучылтэш — тидланат кӱлэш. Вэт мэмнан илышлан чыла 
кӱлэшлыкшэ — паша ыштымэ тӱрлӧ тарман, кочыш, вур-
гэм, илымэ пӧрт да мойын — чылажат пӱртӱсым сэҥэн 
толмо да тудын пойанлыкшым кэлыштарымэ дэн ыштал-
тэш. 

Пӱртӱс тунэммашын кӱлэшыжэ пэш кугу. Тудым шин-
чэн мэ пӱртӱсыштӧ чылажымат чын умлэна. Пӱртӱс ту-
нэммаш социализм илыш ыштымаштэ полшэн шога. Пӱр-
тӱс тунэммаштэ тӱҥалтыш шинчымаш-влакшым мыланна 
тӱҥалтыш школышто тунэм шукташ кӱлэш. 



I. ӰМБАЛ РОК ДЭНЭ МЛАНДЭ ГЫЧ 
КӰНЧЭН ЛУКМО ПОЙАНЛЫК. 

ӰМБАЛ РОК. 
Куралмэ пасушто мэ мландын шэмэ альэ сур ӱмбал-

жым ужына. Тидэ пасушто кэлгэ выньэмым кӱнчэна гын, 
выньэм пырдыжыштэ кӱшнӧ шэм альэ сур мландэ лон-

чым ужына. Мландын 
тидэ кӱшыл лончыжо 
ӱмбал рок манылтэш. 

Эҥэрын тура сэ-
ры штыжэ альэ корэмын 
тура тайылыштыжэ ум-
бал рокым вэлэ огыл^ 
тудын йымалнэ кийшэ 
лончо-влакымат ужаш 
лийэш (1 сӱр.). 

1 сӱр. Тура сэр. 

Тура сэрын ӱмбал лончыжым—•ӱмбал рокым — тӱслэ-
нак ончаш гын, тушто кушкыл-влакын илэ альэ кошкышо 
вожыштым, ӱмасэ шӱйшӧ шудым, моло тыгыдэ илышэ-вла-
кымат ужаш лийэш. 

Ӱмбал рок шкэ шэм тӱсшым ӱлыкыла утларак да утла-
рак йомдара, йымал лончо тӱсан лийэш. Ӱмбал рок йы-
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малсэ мландэ лончо ава рок альэ йымал рок манылтэш. 
Йымал рок лончыш шун, ошма, извэска кӱй, моло поро-
дат пурэн кэртыт. Ава рокын кӱшыл лончыжо гыч ӱмбал 
рок лийэш. 

Ава рок йымалнэ мландын тӱрлӧ моло лончо-влакышт 
кийат. 

Тӱрлӧ кушкыл-влак кушмышт годым ӱмбал рокын 
сайлыкшым ончат, садыгэ ӱмбал рок озанлык пашаштат 
кугу шотан. Ӱмбал рок уда гын, шурно, вож-саска, молат 
огыт шоч; шочыт гынат, лэктышышт кугу лийын ок кэрт. 

Ӱмбал рок мо гыч ышталтын. 

Ӱмбал рокышто мо улмым палышашлан тыгай шыны-
маш-влакым ыштэн ончэна. 

1-шэ шынымаш. Стаканыш вӱдым опталын, тушко 
изи рок моклакам (кандарым) колтэна. Рок гыч йуж лэкташ 
тӱҥалэшат, вӱдыштӧ 
кӱшкыла шӱвыроҥ-
влак кӱзаш тӱҥалыт. 
Вӱд рок гыч йужым 
шӱкэн луктын. Тышэч 
палэ: ӱмбал рокышто 
йуж уло. Йуж куш-
кыл-влакын рокышто 
кушкашышт кӱлэш. п .. 

0 2 сӱр. Умбал рокышто вӱд улмым 
2-ШО шынымаш. палымаш. 

Кукшо пробиркыш ик 
совла ӱмбал рокым пыштэна. Пробиркым 2-шо сӱрэтыштэ 
ончыктымо сэмын спирт йӱлыман лампэш ырыкташ тӱҥа-
лына. Пробиркан кӧргӧ пырдыжыштыжэ вашкэ вӱд пар 
шинчэш да вӱд чӱчалтышыш савырна. Тидэ вӱд рок гыч 
ойырлэн лэктын. Тышэч мыланна раш койэш: рокышто 
вӱд уло. Кушкыл-влак шкэ вожышт дэнэ вӱдым рок гыч 
шупшыт, вӱд дэч поена кушкыл-влак кошкат, кушкын 
огыт кэрт. 
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3-шо шынымаш. Калай банкыш ик совла ӱмбал ро-
кым пыштэна да примус тулэш чот когарташ туҥалына 
(3 сӱр.). Рок эркын йӱлаш, шикшым лукташ тӱҥалэш. 
Тышэч палэ: ӱмбал рокышто йӱлышӧ наста-влак улыт. 

Рокым адакат чот когарташ тӱҥалына. Тыгэ когартымэ 
шэм рок пытартышлан сур альэ йошкаргырак тӱсан лийэш. 

Чот когартымэ дэн рок мо лийын? 
Рокышто тургыж йӱлэн пытэн; тур-
гыжшо мландыштэ кушкыл дэн илышэ-
влакын капышт шӱймӧ дэн лийэш. 

4-шэ шынымаш. Ындыжым чот 
когартымэ рок гыч мо кодмым палэн 
'налына. Тидлан ту рокым вӱдан йанда 
атыш пыштэн лугалтэна, вара турлаш 
(сундаш) шындэна. 

Румбык шичмӧҥгӧ йанда атэ пун-
даштэ кок лончо лийэш: ӱлныжӧ — 

о .. Vу ошма, ӱмбалныжэ — шун. 6 сӱр. Умбал рокым т , 
чот когартымэ. Ь1ндэ шуным ошма дэч оиырэн 

ончэна. Тидлан вэрч ошма дэнэ шу-
ным лугэн, атысэ румбыкаҥшэ вӱдшым стаканыш йок-
тарэна. Тылэч вара йанда атыш адак йандар вӱдым пыштэ-
на, адак лугалтэн румбыкаҥшэ вӱдшым стаканыш йокта-
рэна. Атыштэ вӱд румбыкаҥмым чарнымэшкэ тыгэ ыштэна. 

Румбыкаҥшэ вӱд стаканэш погалтын. Тудым турлаш 
кодэна. Ианда атыштэ ошма кодэш, стаканыштыжэ пун-
дашэш шун погына, Тыгэ мэ ошмам шун дэч ойырышна. 
Тыгэ, тургыж дэч поена рокышто шун дэн ошма улмым 
палышна. 

5-шэ шынымаш. Тылэч поена рокышто тӱрлӧ шӧн-
чал-влак улыт. Шӧнчалым рок гыч ойырышаш вэрч мэ 
тыгай шынымашым ыштэна. Стаканышкэ 2—3 еовла ро-
кым пыштэна, вара йандар йӱр вӱдым опталын, еайын 
пудыратэна. Стакан гыч румбыкаҥшэ вӱдым чоргат (во-
роҥга) коч вэс атыш йоктарэна. Чоргат аҥышкэ шӱрышӧ 
шуэ кагаз пышталтын. Тыгэ шӱрымӧ дэнэ чоргат коч 
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йандар вӱд йога. Тидэ вӱдым фарфор (ош шун) коркаш 
альэ эрэ (ару) калай атыш изыш йоктарэн налын, спирт 
лампэш ырыкташ тӱҥалына. Атыштэ вӱдшӧ пар лийын 
кошкэн пытымӧҥгӧ, пундаштэ порошок гайэ кодэш. Тудо— 
шончал-влак лийэш, тудым мэ рок гыч вӱд дэнэ нална. 
Вӱдэш шулышо шончал-влакым кушкыл шкэ вожшо дэнэ 
рок гыч кочышлан (кочкышлан) налэш. 

Кушкыллан кӱлэш кочыш шӧнчалым мландыштэ шукэм-
дышаш вэрч, мландым тэрыс дэнэ ӱйаҥдат; тэрыс шӱймӧ 
дэнэ рокэш шончал-влак кодыт. Лӱмын йамдылымэ куш-
кыллан кӱлэш шӧнчал дэнат мландым ӱйаҥдат. 

Мландым ӱйаҥдымэ культур кушкыл-влакын лэктыш-
ыштым кугэмда, садлан шурно лэктыш вэрч кучэдалмащ-
тэ вэрч мландым ӱйаҥдаш чот тыршэна. 

Тургыж. 

Ӱмбал рокышто тӱрлӧ кошкышо кушкыл да колышо 
кап-влак шӱймӧ дэнэ тургыж лийэш. Тургыж коч могай 
рокыштат уло, йужо рокышто шукырак, йужо рокышто 
шагалрак. Эн шуко тургыж шэм рокан мландыштэ. 

Тургыж — шэмэ, сандэнэ тургыжан рокат шэм тӱсан. 
Рокышто тургыж шуко гын, тудо йылгыжшэ шэм тӱсан 
лийэш. Шэм рок моло тӱсан рок дэч ;сайынрак кэчэ дэнэ 
ыра. Мландын ;лотрак ырымыжэ кушкыллан кушкашыжэ 
кӱлэш, путракшым шошым пэш кӱлэш. 

Шуко тургыжан рок шӱштыра, пушкыдо. Тыгай рокыш-
ко вӱдат, йужат куштылгьщ пурат, вӱд дэн йужшо куш-
кыллан кушкашышт кӱлыт. Тыгыдэ кандаран (моклакан) 
рокан мландым куралашат, тырмалашат куштылгырак. 

Рокышто тургыж шуко улмо годым шурно сай шочэш. 
Тургыж шуко лийшашлан мландым тэрыс дэн ӱйаҥдат. 
Рокышто тэрыс шӱйэш, тургыжыш савырна. Тургыж шӱй-
мӧҥгӧ, тудын дэч рокэш шончал-влак кодыт. Вӱдэш шу-
лышо, кушкыллан кӱлшӧ шончал-влакым кушкылын во-
жышт шупшыт, тидлан лийын шэм рокан мландэ шурным 
с.ай шочыктэн кэртэш. 



Шун. 

Йужо рокышто шун шуко уло. Тыгай рокым шунан 
рок маныт. Шунан рокын койышыжо шукыжым шунын 
могай койышан улмыжым онча. 

Мэмнан дэнэ утларакшэ йошкар шун уло, моло тӱсан 
шунат лийэда. Кукшо шуным налын, тудын ӱмбакэ шӱлал-
тэн ӱишыч ончаш гын, шунын шкэ ӱпшыжым шижаш 

лийэш. Сэдэ ӱпш гыч шун улмым вашкэ 
палаш лийэш. 

Шун — пурак гай тыгыдэ ужашла 
гыч ышталтын. Тидым тыгэ палаш ли-
йэш. Кукшо шун моклакам кӱзӧ дэнэ 
нӱжын ончэт гын, альэ тудым порошо-
кыш савырэн тыгыдэмдэт гын, тудо пу-
рак гайэ тыгыдэ лийэш. 

Шынымаш. Чоргатым налын, аҥыш-
кыжэ эрыктымэ мамыкым пыштэна. Ма-

тэ шун дэнэ, пур 
лаштэ ошма дэнэ 
шынымашым ыш-

тымэ. 

4 сӱр. Шун вошт 
да ошма вошт вӱд 
кузэ йога. Шолаш- .. V 
тэ ШУН лэнэ ПУО- м ы к ӱмбалан порошок гаиэ шуным ша 

вэн, ӱмбачшэ вӱдым опталына (4 сӱр.). 
Шун вошт вӱд йогэн лэктын ок кэрт. 
Шун нӧрымӧҥгат тудын ӱмбалныжэ 

вӱд шуко жап шога. Тыгэ йӱр эртымэкат шунан рок ӱм-
балнэ вӱд мландышкэ ок шыҥэ, ӱмбалнэ шога. 

Чоргат гыч ночко шуным луктына. Тудо руаш гайэ 
пижшан, кычыка лийэш. Шун рокан мландат тугак пижшэ, 
кычыка лийэш, сандэнэ тудым куралашат, тырмалашат 
нэлэ. 

Ындэ ночко шуным коштэна. Тудо кӱй гайэ пэшкыдэ 
лийэш. Шунан ночко рокат тугак кукшышто пэшкыдэмэш, 
сандэнэ тудым куралаш да монь йӧсӧ. Тыгай шунан рокым 
нэлэ мландэ маныт. 

Ночко шунан мландышкат, кукшо шунан мландышкат 
йуж пэш шагал пура. Рокышто йуж шагал лиймэ дэнэ 
кушкыл-влак сайын огыт куш, тыгай рокышто тэрысат пэш 
эркын шӱйэш. 
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Шошым шунан ночко мландэ шуко жапышкэн ок кош-
ко, кэчат тудым сайын ырыктэн ок кэрт. Сандэнэ шунан 
рокым йӱштӧ рок маныт. Шунан мландыштэ шошым куш-
кыл-влак ошмасэ дэч варарак шочаш тӱҥалыт. 

Ошман рок дэнэ таҥастарымаштэ шунан рокышто куш-
кыллан кӱлшӧ тӱрлӧ шончал-влак шукырак улыт. 

Ошма. 

Рокышто ошма шуко уло гын, тыгай рокым ошман 
рок маныт. Ошман рокын койышыжо шукыжым ошма кой-
ышым онча. 

Эҥэр пундашсэ йандар ошмам коштэн, кагазэш пыш-
тэна, тудым ончаш тӱҥалына. Ошмаштэ тӱрлӧ ошма пыр-
чэ-влак улыт: иктышт шолдырарак, вэсышт тыгыдырак. 
Ошма пырчэ-влакым шун пурак пырчэ дэнэ таҥастарэна 
гын, нуно коч кунамат шун пырчэ дэч кугырак улыт. Ош-
ма пырчэ коклаштэ тӱсдымӧ пырчат, вошт койшо пырчат, 
адак тӱрлӧ тӱсан пырчат улыт. 

Иктаж монар шолдырарак ошма пырчым йандаш пыш-
тэн, парньа дэнэ тэмдалынрак йанда ӱмбач удыралына. 
Ошма пырчэ-влак йанда ӱмбалым удырэн, корэн кайат. 
Ошма пырчэ-влак пэшкыдэ улытат, ошман рокым курал-
маштэ плугым, тырмам йылгыштарат. 

Шынымаш. Чоргатым налын, тушан эрыктымэ мамы-
кым пыштэна; мамыкэш ошмам шавэн, ӱмбачшэ вӱдым 
опталына. Ошма вошт вӱд вашкэ йогэн пыта. Тэвэ ты 
шотышто ошма дэнэ шун коклаштэ ойыртыш уло. Ошман 
рокышко вӱд вашкэ шыҥа, рокэш огэш кучалт, сандэнэ 
тыгай рок вашкэ кошка. Тыгай рокым кукшо рок маныт. 

Чоргат гыч ночко ошмам луктын, тудын тӱрлӧ койы-
шыжым ончэна. Ночко ошма дэнэ шун сэмын руаш гай 
нӧнчыкым ышташ ок лий. Ошман ночко моклакажым кош-
каш кодэт •гын, кошкымэкыжэ тудо шун сэмын кӱйыш ок 
савырнэ, шаланэн вэлэ кайа. Ошма ок кӱйаҥ, ошма пырчэ-
влак ваш-ваш огыт пиж, сандэнэ тудым шӱштыра рок 



маныт. Ошман рокым куралашат куштылго, тугай рок 
сайын шалана. 

Ошман рок шунан рок дэч кэчэш сайынрак ыра. Шо-
шым ошман рок вашкэрак кошка, сайын ыра, сандэнэ 
шурнат йылэрак (вашкэрак) нэрэшт кушкэш. Ошман 
мландэш кушкыл-влак шунан дэч йылэрак шуыт, йылэрак 
пырчым альэ йэмышым шуктат. 

Шунан мландыштэ, путракшэ ошманыштэ, тургыж ша-
гал, шэм рокысо нарэ ок лий. Сандэн тушто шурнат ша-
галрак шочэш. Тугэ гынат, мландым сайын куралаш да 
ӱйаҥдаш гын, тыгай рокат шурным, моло кушкылымат 
сайын шочыктэн кэртэш. 

Кизыт мэмнан дэнэ пэш куго паша ышталтэш: мэ кол-
хоз дэнэ совхоз пасушто шурно лэктышым уло вий дэнэ 
чот кугэмдаш тыршэна. Ты пашам шуктымаштэ курал 
моштымаш, мландым сай ӱйаҥдымаш пэш кӱлэш. 

Мэмнан угыч ыштымэ у шолдыра завод-влак шуко 
трактырым, моло йал-озанлык тарманым ыштэн луктыт. 
Пэрвой вичийашыштэ мэмнан колхоз дэнэ совхоз-влак-
лан завотла гыч 120 тӱжэм трактыр пумо. Тынар трак-
тыр кок миллион имньэ ыштышаш пашам шуктэн кэртыт. 
Пэрвой вичийаш план шуктымо жаплан мэмнан йал-озан-
лык пашаштэ йал-озанлык машина дэнэ моло курал ви-
чийаш план тӱҥалтышысэ дэч кок кана шукэмын. Кизыт 
мэмнан Совэт Ушэмыштына мландэ паша ыштымэ маши-
нат, моло курал тарманат шуко уло. 

Пэрвой вичийаш жапыштэ мэмнан дэнэ пасу ӱйаҥды-
шаш шӧнчал йамдылышэ завот-влакат шуко ыштымэ. Ки-
зыт колхоз дэнэ совхозлаштэ мландым тӱрлӧ шӧнчал дэнэ 
ӱйаҥдымаш кумдан шарлэн шога. 

Наук туныктымо почэш мландэ пашам ыштэн, йал 
озанлыкыш тӱрлӧ машина-влакым пуртэн, тэхникым тунэм 
толын, мэ шурно лэктыш .^нӧлталшаш вэрч кучэдалына. 
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ГРАНИТ. 

Гранит кӱй утларакшэ мландэ йымалнэ, кэлгыштэ, шун, 
| ошма да моло пород лончо йымалнэ лийэш. Гранит млан-

дэ ӱмбакат йатыр вэрэ лэктэш. Йужо вэрэ курык-влак 
гранит гыч ышталтыныт. 

Гранит куй-влакым йужгынам пасуштат, чодраштат 
ужаш лийэш (5 сӱр.). 

Мландэ ӱмбалнэ шукыжым йошкаргэ дэнэ лудо (сур) 
тӱсан гранит уло. Гранит кӱй моклакам (кандарым) на-
лын, тудым чӧгыт дэнэ шалатэна, шэлшэ ӧрдыжшым ончэна. 

5 сӱр. Чодрасэ гранит куй-влак. 

Гранитыштэ мэ мом ужына? Шэлшэ вэрыштэ мэ гра-
нитыш пурышо ужаш-влакым куштылгын палэн кэртына. 
Йужо ужашыжэ йошкаргырак альэ ошалгырак улыт, 
тидэ — пасу шпат. Гранитыштэ утларакшым пасу шпат 
шукырак лийэш, сандэнэ гранитын тӱсыжӧ пасу шпат 
тӱсан — йошкаргэ альэ лудо. Гранитышкэ пурышо моло 
ужаш-влак йанда гайак вошткойшо улыт, тидэ — кварц. 
Пасу шпат дэнэ кварц пырчэ-влак коклаштэ йылгыжшэ 
шэм шум-влак койыт, тидэ — сльуда. 

Тыгэ, гранитышкэ кварц, пасу шпат да сльуда пурат. 
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Гранитын шэлышталт шаланымыжэ. 

Пӱртӱсыштӧ чылажат вашталт толэш; гранитат вашталт-
дэ ок код. Жап эртымэ сэмын гранит шэлышталт ша-
лана, шун дэнэ ошмаш савырна. Гранит вӱд, йуж, шокшо 
да йӱштӧ полшымо дэнэ шалана. 

Йӱштӧ дэнэ шокшын гранит шалатымым палышаш вэрч, 
тыгай шынымашым ыштэн ончэна. 

1-шэ шынымаш. Кӱртньӧ воштыр мучашэш гранит 
кӱй моклакам (кандарым) кылдэна. Вэс мучашэш кагазым 
пӱтырэн, тудым кидыш налынат, спирт лампэ тулэш альэ 
примус тулэш гранитым йӱлаташ тӱҥалына. Утларак ырык-
тэн гранит моклакам йӱштӧ вӱдыш кэнэта пыштэна. Ик-
таж монар гана тыгэ ырыктэн вӱдыш пыштымӧҥгӧ, гранит 
шэлышталтэш, тыгыдэ моклакалашкэ савырна. 

Ырыктымэ да кэнэта йӱкшыктымӧ дэн гранитын молан 
шаланымыжым умлышашлан, мэ тыгай шынымашым ыштэна. 

2-шо шынымаш. Латшымураш вӱргэньэ оксам, йак-
лака пу оҥам, адак кок пудам налына. Оҥаш кок пудам 
коклаштышт окса коштшашын кырэна: океан тӱржӧ эр-
тымэ годым изиш гына пудаш тӱкныжӧ. Ындэ луатшым-
ураш оксам азыр дэнэ налын, спирт лампэ тулэш ырык-
тэна. Вара оҥаш пыштэн, пуда кокла гыч колташ тӱҥа-
лына. Окса эртэн кэртэш, альэ ок кэрт? Ок кэрт. 

Молан окса пуда-влак коклаштэ эртэн ок кэрт? Тэвэ 
молан: ырыктымэ дэнэ окса кугэмын, еандэнэ эртэн ок кэрт. 
Иктаж кок-кум минут эртымӧҥгӧ окса йӱкша, адакат ту-
до пуда-влак коклаштэ эрташ тӱҥалэш. Тыгэ, ырымэ дэнэ 
вӱргэньэ окса кугэмэш, йӱкшымӧ дэнэ —изэмэш. 

Тыгай шынымашым моло пэшкыдэ кап-влак дэнат 
ыштэн ончалтын, нунат ырыктымэ дэнэ тугак кугэмыт, 
йӱкшыктымӧ дэнэ изэмыт. Тыгэ ыштымэ годым тӱрлӧ 
кап-влак тӱрлын кугэмыт: иктышт — утларак, вэсышт — 
шагалрак. 

Гранитат ырыктымэ дэнэ кугэмэш, йӱкшэммэ годым 
изэмэш. Гранит дэн шынымашым ыштымына годым ырык-
12 



Тымэ почэш тудо шарлыш: ӱмбачшэ утларак шарлыш, кӧр-
гыштыжӧ — шагалрак. Ырыктымэ гранит вӱдыш пыштымэ 
дэнэ кэнэта йӱкшыш, сандэнэ кугытшат изэмэ: ӱмбачшэ 
утларак турто, кӧргыштыжӧ —шагалрак. Тыгэ лиймэ дэнэ 
гранит шэлыштэш, тигыдын шалана. 

Тылэч поена тыдым мондыман огыл: гранит ик тӱрлӧ 
кӱй огыл; гранитыштэ пасу шпатын, кварцын, ельудан пу-
дыргышт ушымо 
улыт. Ик еэмын 
ырыктымэ альэ 
йӱкшыктарымэ дэ-
нэ нуно икнарак 
огыт шарлэ, ик 
еэмын огыт турт. 
Сандэнэ ырымэ го-
дым, кэнэта йӱк-
шымӧ годым гра-
нит кӱй адак ут-
ларак шэлыштэш, 
тыгыдэ пудырго 
лийын шалана. 

Пӱртӱсыштат б еӱр. Шэлышталт шаланышэ кӱй курык. 
гранит тугак шэ-
лышталт шалана. Кэчывалым тудо ;кэчэ чот ырыктымэ дэ-
нэ ырэн шарла, йӱдым йӱкшэн туртэш. Тыгэ пӱртӱеыштӧ 
шокшо дэнэ йӱштӧ чот вашталтмэ годым, гранит шэлыш-
тын утларак да утларак тыгыдэм шалана. Гранит курык 
йымалнэ коч кунамат шолдра да тигыдэ кӱйым ужаш 
лийэш; ты куй-влак гранит курык да чоҥгата шэлышталт 
шаланымэ дэн лийыныт. Тидэ еэмынак моло кӱй курык-
влакат шэлышталт шаланат (6 еӱр.). 

Гранит куй-влак умбакыжэ мушкын йоктарышэ курык 
эҥэр вӱд дэнэ шаланат, адак курыкла гыч эркын волы-
шо ий-влак дэнат шалаталтыт. Курык эҥэр да волышо 
ий-влак гранит кӱй моклакам мушкын луктыт, ваш-ваш 
йыгэн тыгыдэмдат. Тыгэ эркын-эркын, жап эртымэ еэмын, 
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гранит шэлышталт шалана, тыгыдэмэш, пасу шпат дэнэ 
кварц пудыргыш, сльуда шӱмыш савырна. 

Ваш-ваш йыгалтын кварц пудырго-влак ошмаш савыр-
нат. Иуж дэн вӱдын паша ыштымышт дэнэ тыгыдэмшэ 
пасу шпат дэнэ сльуда шуныш савырнат. Гранит гыч лийшэ 
шуным да ошмам вӱд йогын, мардэж тӱрлӧ вэрэ наҥгайэн 
шалатат. 

Тыгэ пӱртӱсыштӧ миллион ий дэн жап эртымэ сэмын 
моткоч шуко ошма да шун лийыныт. Нуным мэ коч куш-
тат шуко ужына. 

Кизыт мэ гранит кӱйым, тудын шэлышталт шаланы-
мыж дэнэ лийшэ ошмам, шуным палышна. Гранит, шун, 
ошма мландэ комышто улыт, наукышто нуным курык ту-
кым маныт. 

Шун кӱй да ошма кӱй кузэ лийут. 

Гранит шэлышталтын шаланымэ дэн лийшэ шун дэнэ 
ошма гыч моло курык тукым лийыт. Тыгай курык тукым 
шотыш шун кӱй дэнэ ошма кӱй пурат. 

Шун кӱй шэмалгэ тӱсан, лончан курык тукым. Шун 
кӱй ӱмбакэ шӱлалтэт гын, шун ӱпшым шижаш лийэш. 

Кузэ вара шун гыч шун кӱй лийын? Ӱмбалсэ курык 
тукым тэмдымэ, пизырымэ дэн йымаясэ шунжо пэшкыдэ-
мэш, кӱйыш савырна. Тыгэ ала [монар миллион ийышкэн 
шун тэмдалтмэ дэнэ шун кӱй лончо лийын. 

Шун кӱй монар шукырык курык тукым йымалнэ кийа, 
тунарэ утларак тудо пэшкыдэ лийэш. 

Шун кӱйым курыклаштэ луктыт. Кӱй лончо оҥа дэнэ 
курыклаштэ илышэ калык-влак пӧртым лэвэдыт. Шун кӱй 
тӱрлӧ уло. Иужо пэшкыдэ шун кӱйжӧ дэнэ (графит) сэрымэ 
оҥам ыштат, пушкыдырак кӱйжым оҥаш сэрымэ грифэль 
ышташ кучылтыт. 

Ошма кӱй извэстньак дэн альэ шун дэн нэрынчалтшэ 
ошма пырчыла гыч лийэш. Ошма кӱйым катэн ончэна гын, 
катымэ вэрыштыжэ ошма пырчэ-влак раш койыт. Ошма 
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кӱйат шун кӱй сэмынак ала монар миллион ий коклаштэ 
ӱмбал лончо-влак тэмдымэ дэнэ лийын. 

Ошма кӱйым курыклаштэ луктыт. Тудын дэнэ орал-
тым да монь ыштат. Адак вакш кӱйым, тӱрлӧ ӱзгар шу-
мымо (пӱсэмдымэ) кӱйымат ыштат. 

Гранитым, шун кӱйым, ошма кӱйым ончэн лэкмэкэ мэ 
пӱртӱсыштӧ ик курык тукым шэлышталтын пудыргымо 
дэнэ вэсэ, у курык тукым лиймым умлэн нална. 

КАЛЫК ОЗАНЛЫКЫШТЭ ШУН, ОШМ \ ДА ГРАНИТ 
ГЫЧ МОМ ЫШТАШ ЛИЙЭШ. 

Шун гыч кэрмычым кузэ ыштат. 

Шун гыч пӧртлык, моло оралтылык кэрмыч ыштымым 
чыланат шинчат. Кэрмычым кэрмыч завотышто ыштат, за-
вотшым шуко шун улмо вэрлаштэ ыштат. 

Шуным кэҥэжым кӱнчат, тэлылан ора дэнэ оптэн ко-
дат; тэлым кийшэ шун шӱштыра лийэш. Тыгай шун гыч 
сай шун нӧнчык лэктэш. 

Кэрмычлык нӧнчыкым йамдылаш шуныш вӱдым пыш-
тэн, поена машина дэн нӧштылыт. Нӧштылмӧ годым шу-
ныш ошмам йэшарат. 

Сай нӧштылмӧ шуным коч могай формышкат еавыраш 
лийэш; тыгай шуным нӧрӧ шун маныт. 

Кустар завотышто кэрмычым калып дэнэ ыштат. Куго 
завотышто кэрмыч ыштымэ станок уло. 

Илэ шун кэрмычым лэваш йымалнэ мардэж пуалмэ 
дэнэ коштат. 

Лэваш йымалнэ коштымӧҥгӧ, кэрмычым лӱмын ыштымэ 
коҥгаш шуарат. Шуарымэ кэрмычым, коҥга гыч лукмӧҥгӧ, 
эркын йӱкшыктат. Шуарымэ кэрмыч пэшкыдэ лийэш. Ты-
гай кэрмычым вӱд дэнэ нӧртэт гынат, тудо мӧҥгэш шу-
ныш ок еавырнэ, пэшкыдак кодэш. 

Завотышто лукмо кэрмыч тӱрлӧ завот, фабрик, пӧрт, 
школ, больницэ, клуб да монь ышташ пэш шуко кайа. 
Кэрмыч — мэмнан етройымо пашаштэ пэш кӱлэшматэриал. 
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Шӱн гыч атым кузэ ыштӓт. 

Тыгылай шун атым кӧршэк завотышто шун гыч ыштат. 
Пэрвой шуным нӧштылыт, руаш гай нӧнчыкым ыштат, 

вара атэ сэмын тудлан кӱлэш формым пуат. 
Шун атым утларакшэ кид дэнэ, машина лэч поена 

тыгылай етанокэш ыштат. Шуным пӧрдшӧ ӱстэл ӱмбалан 
пыштэн, пашазэ тудым кидшэ дэнэ альэ поена ӱзгар дэнэ 
кӱлэш формыш еавыра, кӧршӧкым, кӱмыжым, шӧр атым 
да монь ышта. 

Станокэш илэ шун дэнэ ыштымэ атым йужышто лэваш 
йымалан, альэ лӱмын ыштымэ коҥгаш коштат. Кошты-
мӧҥгӧ атым „глазурь" манмэ йылгыжшэ наста дэнэ шӱ-
рат; тыгай атэ вӱдым вошт огэш колто. Иужгынам, йыл-
гыжшэ наста дэнэ шӱрымӧ дэч ончыч атэш тӱрлӧ еӱрэ-
тым ыштат. 

Тылэч вара атым шуарат. Шун атэ шуараш поена коҥ-
га ышталтэш; ты коҥгаштэ атым тулэш эркын йӱлалтат. 
Йӱлатымӧҥгӧ, атым эркын йӱкшыктат. 

Фарфор атэ-влакым (чай коркам, тарэлкым, чайникым, 
кӱмыжым) йандар ош шуныш (каолин) ош ошмам йӧрэн 
ыштат; шун нӧнчыкыш адак тӱрлӧ настам пыштат. Ош 
фарфор атым завотышто утларакшым машина дэнэ ыштат. 

Йошкар шун Совэт Ушэмыштэ пэш шуко вэрэ уло. 
Ош шун (каолин) шукыжым Украин ССР-ыштэ, адак 
Уралыштэ да Сибирыштэ вэрэштэш. 

Йандам да йанда атым кузэ ыштат. 

Йандам да йанда атым йанда завотлаштэ ыштат. Йанда 
ышташ йандар ошмам налыт, тудым извэска дэн йа ош 
пор дэн да еодо альэ поташ манмэ наста дэнэ варат. Вара 
куго шун кӧршэкэш пыштэн, лӱмын ыштымэ коҥгаш чот 
ырыктат. Варымэ ошма массэ куго шокшо дэнэ лэвыктал-
тэш, вишкыдэ лийэш: тидэ вишкыдэ массэ дэнэ йандам 
ыштат. 
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Йанда атэ-влакым шӱлыш дэнэ пуэн ыштат. Пашазэ 
кӱртньӧ пучын ик мучашыж дэнэ вишкыдэ йандам налэш, 
пучын вэс мучашыж гыч 
пуаш тӱҥалэш. Пуымо 
дэнэ пуч мучаштэ изэ 
йанда шӱвыроҥ лийэш. 

Атэ лийын лэкшэ ма-
нын, пашазэ йанда шӱ-
выроҥым кӱлэш формыш 
пыштэн пуа. Формышто 
пушкыдо йанда формо сэ-
мын пизырналтэш, вара 
йӱкшэн пэшкыдэмэшат, атэ лийэш (7 сӱр.). Кизыт мэмнан 
йанда атэ ыштымэ завотлаштэ йанда пуымо нэлэ пашам 
йэҥ олмэш шукыжым машина ышта. 

7 сӱр. Йанда бутылка кузэ 
ышталтэш. 

Гранит гыч мом ыштат. 

Гранит — пэшкыдэ кӱй, сандэнэ тудо стройкылык ма-
тэриал шотыш пура. Мэмнан дэнэ гранит кӱйым утларак-
шым Уралыштэ, Карэл рэспубликыштэ, Украин ССР-ыштэ 
(Дньэпропэтровщиныштэ) луктыт. Тышэчын гранитым 
стройымо вэрлашкэ наҥгайат. 

Гранит дэн пӧрт нэгызым, кӱварын вӱдысӧ нэгызшым 
(мэҥгылам) ыштат. Гранит дэн оҥам ыштэн, тротуарэш, 
олалаштэ эҥэр сэрэш вакшыт. Йыргэшкэ гранит кӱйым 
урэмэш шарат, кӱй корным ыштат. 

Гранитым йыгэн йылгыжтараш, [йаклакам ышташ ли-
йэш. Йылгыжтарымэ гранит сылнын койэш, сандэнэ тӱрлӧ 
сылнэштарымылан кайа. Гранит дэн памӓтник шогалташ 
нэгызым ыштат. 

Ындэ мэ гранитым, шуным, ошмам, адак шун кӱйым, 
ошма кӱйым палышна. Мэ шинчэна: ты куй-влак калык 
озанлыкыштэ пэш кӱлэш улыт. Нуно куго пайдам пуат. 
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ӦзанЛыкышкына тӱрлӧ кӱлэшлан куй-влакым пуртышаШ 
вэрч, нуным мландэ гыч кӱнчэн лукташ кӱлэш. Сандэнэ 
гранит, шун, ошма, шун кӱй, ошма кӱй вэс сэмын кӱн-
чэн лукмо пойанлык манылтэш. 

Умбакэ мэ моло тӱрлӧ кӱнчэн лукмо пойанлык-влакым 
тунэмаш тӱҥалына. 

ИЗВЭСКА КӰЙ. 

Извэстньак кӱй шотыш тыгылай извэстньак, ош пор, 
адак мрамор пура. Ты куй-влак курык тукым улыт, 
нуным пӱртӱсыштӧ, путракшэ курыклаштэ ужаш лийэш. 

Шыны маш. Вишкыдэм-
дымэ шӧнчал кислотам налын, 
тудым извэска кӱй моклакаш 
чӱчыктэна. Кӱй ӱмбалнэ ки-
слота шоҥэштын шолмо гай 
лийэш, ӱмбалныжэ шӱвыроҥ-
влак погынат. Ош пор альэ 
мрамор ӱмбакэ чӱчыктэт гы-
нат тугак шоҥэштын шолэш. 
Тыгылай кӱй ӱмбалнэ кисло-
та огэш шоҥэшт. Тыгэ кисло-
там чӱчыктэн, извэстньак 
кӱйым коч кунамат палаш 
лийэш. 

Ош порым тэ чыланат шинчэда. Тудын дэнэ мэ класс 
оҥаш сэрэна. Вара ош пор мо тугай? 

Ош пор ложаш пырчэ-влакым микроскоп дэн ончаш 
гын, мэ тидым ужына: ош порышто пэш тыгыдэ, шин-
чалан койдымо ракпод-влак улыт (8 сӱр.). Тидэ ала ку-
намак колышо тигыдэ илышэ-влакын ракподышт улмаш. 
Ты тыгыдэ илышэ-влак тэҥызлаштэ илэныт. Колымэкышт 
нунын ракподышт тэҥыз пундашкэ волэн. Курым почэш 
курым, тӱжэм ий почэш тӱжэм ий дэн жап эртэн. Тэҥыз 
пундашэш ракпод утларак да утларак погынэн. Ӱмбал 
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ЛоНчо да вӱд тэмдымэ дэнэ ракпод .ора пизырналтын, чот-
кыдэмын. Тыгэ тэҥыз пундашэш кӱжгӧ ош гпор лончо 
погынэн. 

Кузэ вара ош поржым мэ тэҥыз пундаштэ огыл, кукшо 
мландыштэ муына? 

Учоный-влак тидым палэн налыныт: кизытсэ кукшо млан-
дэ улмо вэрыштэ шукэртэ ожно тэҥыз пундаш улмаш. 
Тэҥызыштэ ракпод да моло илышэ-влак дэч кодшо кап-
влакым мумо тидым ончыкта. Пэш шуко жап эртымэкэ 
йужо вэрэ тэҥыз пундаш нӧлталалтмэ дэн, адак вӱд пу-
чымо дэнэ тэҥыз пундашсэ ош пор кукшо мландэ ӱмбакэ 
лэктын. Жап эртымэ дэн тэҥыз пундашын тыгэ волымо-
кӱзымыжӧ кизытат лийэда; тидым тэҥыз сэр воктэн ужаш 
лийэш. 

Мэмнан Совэт Ушэмыштэ ош порым шуко вэрэ "муаш 
лийэш. Украиныштэ, Крымыштэ шуко вэрэ ош пор курык-
влак улыт. Ош пор пырдыж ошэмдаш кайа. Ложаш гай 
тыгыдэмдымэ ош пор дэнэ пӱй эрыктымэ порошокым 
ыштат. 

Извэска кӱй утларакшым лудо тӱсан, тудо моло тӱ-
санат лийын кэртэш. Извэска кӱй чӱчкыдынжӧ пэшкыдэ 
кӱй лийэш, пушкыдо извэска кӱйат уло. 

Извэска кӱйым пӱртӱсыштӧ пэш чӱчкыдын муаш ли-
йэш. Извэска кӱй шуко уло: Крымыштэ, Украиныштэ, 
Йӱдвэл Кавказыштэ, Йул вӱд сэрыштэ, Совэт Ушэмын 
моло вэрэжат. Извэска кӱй стройымо матэриал шотыш 
пура. Тудын дэнэ пӧртым, тошкалтышым, тротуарым ыш-
тат, адак тудо цэмэнт да извэска ыштымашкат кайа. 

Мрамор — пэшкыдэ, плотна кӱй йылгыжшэ пырчэ-влак 
дэнэ ышталтын. Ош мраморым шэлат гын, тудо шэлмэ 
вэрыштэ сакырла койэш. Мрамор моло тӱсанат лийэш. 

Мрамор сылнэ кӱй, сандэнэ тудын дэнэ пӧртым тӱж-
вач сылнэштарат, тудын дэнэ тошкалтышым, колонным да 
монь ыштат. Мрамор дэнэ адак памӓтникым, статуй-вла-
кым ыштат. 
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Извэска. 

Пӱртӱсыштӧ йамдэ извэска укэ, тудым извэска кӱй 
гыч ыштат. 

Извэска ышташ извэска кӱйым лӱмын ыштымэ коҥгаш 
йӱлатат. Йӱлатымӧҥгӧ извэска кӱй йӧрыктыдымӧ извэска 
лийэш. 

Тудо—ош кӱй. Извэска ӱмбак кислотам чӱчыкташ гын, 
тудо извэска кӱйла ок шоҥэшт. 

Йӧрыктыдымӧ извэска дэнэ йӧрыктымӧ извэскам ыш-
тат. Йӧрыктымӧ извэска ӱмбак вӱдым опталат гын, тудо 
ырэн кайа, иктаж монар жап эртымэкэ извэска кӱй мок-
лака шӱштра лийын ошмала шалана, тудо йӧрыктымӧ из-
вэскаш савырна. Йӧрыктымӧ извэскан тӱсшӧ „пунан" 
порошок гай лийэш. 

Извэскам тыгэ ыштат: йӧрыктымӧ извэскам вӱд дэн 
варат да извэска нӧнчыкым ыштат, тушко ошмам йэшарат. 
Тыгэ извэска лийэш. Кэрмыч -оптымо годым кэрмыч-вла-
кым извэска дэн пыжыктыл оптат. Йужышто извэска ва-
шкэ пэшкыдэмэш, кэрмыч-влакым пэҥгыдын уша. 

Извэска —стройымо пашаштэ пэш кӱлэш матэриал. 
Тудым кызыт мэмнан дэнэ пэш шуко йамдылат да тӱрлӧ 
стройкылаштэ пэш шуко кучылтыт. 

Цэмэнт дэнэ бэтон. 

Куго оралтэ ыштымаштэ кэрмыч опташ извэска сай 
матэриаллан шотлалтэш гынат, тудо пэш чоткыдо огыл. 
Сандэнэ кизыт тӱрлӧ куго оралтым ыштымэ годым извэс-
ка олмэш цэмэнтым налыт. 

Цэмэнтым извэска кӱй да шун дэнэ, альэ мэргэль 
дэнэ цэмэнт завотышто ыштат. Мэргэль — извэска да шун 
гыч лийшэ курык тукым. Эн пэрвой извэска кӱй дэнэ 
шуным альэ мэргэльым тыгыдын йоҥыштат, вӱд дэнэ 
варат. Тыгай варымэ лапаш дэнэ кэрмычым ыштат; пэрвой 
тудым йужэш коштат, вара куго шокшо коҥгаш йӱлатат. 
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Йӱкшышӧ кэрмычым йоҥыштэн пэш тыгыдэ порошокым 
ыштат. Тыдэ порошокэт цэмэнт лийэш. 

Цэмэнт, ошма да вӱд гыч руаш гай лапашым ыштэн, 
стройымо пашашкэ пуртат. Тыгэ ыштымэ матэриал йу-
жышто вэлэ огыл, вӱдыштат сай пэшкыдэмэш. "Цэмэнт 
руаш тӱрлӧ стройымо матэриалым, ты шотышто кӱртньы-
мат пэш чот куча. 

Цэмэнт адак бэтон ыштымашкэ пура. Цэмэнтым, ош-
мам, кэрмыч пудыргым да вӱдым пыштэн вараш гын, 
тудат йужышто вэлэ огыл, вӱдыштат пэшкыдэмэш. Тыгэ 
цэмэнт дэн ошма, кэрмыч пудырго да вӱд варышым бэтон 
маныт. 

Кизыт мэмнан дэнэ у фабрик, завот, куго порт-влакым 
куртньо-бэтон дэнэ ыштат. Стройымо годым тыгэ ыштат: 
пэрвой кӱртньӧ балкэ да кӱртньӧ воштыр дэнэ оралтын 
кышкаржым ыштат, вара тудым бэтон дэнэ тэмат. Бэтон 
пэшкыдэмэш, кӱртньӧ дэнэ пырльа пэш чоткыдо пырдыж 
лийэш. Вӱд йымалан иктаж мом -стройымо годымат курт-
ньо-бэтон дэнэ ышталтэш. Куртньо-бэтон дэнэ войэннэ 
укрэплэньымат ыштат. 

Мэмнан Совэт Ушэмыштэ нигунам уждымо, куго лэч 
куго паша ышталтэш: мэ шуко куго фабрикым, завотым, 
элэктростанцым, илымэ порт-влакым ыштэна. Тидэ куго 
пашам шукташ цэМэнт дэнэ бэтон пэш кӱлэш матэриал 
улыт. 

ШӦНЧАЛ. 

Мэмнан кочмо киндышкэ, да моло кочышышко пыш-
тымэ шӧнчалат мландэ гыч лукмо пойанлык. Тудым млан-
дэ гыч, тэҥыз вӱд гыч, шӧнчалан йэр гыч альэ памаш 
вӱд гыч луктыт. 

1-шэ шынымаш. Куго шӧнчал кандарым налына. Ту-
дын ӱмбалан имым кошар вуйжо дэнэ кэрынат вэс вуй-
жо гыч куштылгынрак пэрэна. Шӧнчал кандар гыч йак-
лака ӧрдыжан кубик-влак ойырлат. Ты кубик-влакым ты-
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гылай шинча дэнат ужаш лийэш. Тыгай кубикым шӧнча-
лын кристаллжэ маныт. 

2-шо шынымаш. Пэл стакан вӱдым налын, тушко 
шӧнчалым эркын шавэн пудыраташ тӱҥалына. Вӱдыштӧ 
шӧнчал сайын шула. Пэрвой кана пыштымэ шӧнчал шу-
лэн пытымэк, стаканыш адак шӧнчалым пыштэн, пудыра-
тэн ончэна. Тыгэ ыштымэ дэнэ мэ тидым ужына: пэрвой 
кана пыштымэ шӧнчал йӧршын шула, вара шагалрак шу-
лаш тӱҥалэш, почэшыжэ шулымым йалт чарна. Шӧнчал 
шулыдымо тыгай вӱдым шӧнчал шулэн тэмшэ маныт. 

Шӧнчал мыланна кочышлан кӱлэш. Шӧнчал мэмнан 
капыштына уло. Мэмнан вӱрат шӧнчалан. 

Шӧнчал кочышлан вэлэ огыл, моло шотыштат кӱлэш. 
Шӧнчал дэнэ мэ кочыш продуктым шӱймӧ, шопымо лэч 
аралэна. Шӧнчалтымэ продукт-влак —шыл, кол, пакча йэ-
мыш — огыт пужло. Шӧнчал лиймэ дэнэ гына мэпродукт-
влакым шуко жап аралэн кэртына. 

Кӱй шӧнчал. 

Йужо вэрлаштэ шӧнчал мландэ йымалнэ, кэлгыштэ 
лийэш. Мландэ йымалсэ кӱй ганьэ шӧнчалым — кӱй шӧн-
чал маныт. 

Кӱй шӧнчал шӧнчалан йэр-влак кошкымо дэнэ лийын; 
йэр-влакшэ ожнысо тэҥыз кошкымо почэш кодыныт. Йэр-
лаштэ вӱд эркын кошкэн пытэн, шӧнчалжэ йэр пундашэш 
кодын. Тыгэ шӧнчал кӱй лийын, вара тудым тӱрлӧ курык 
тукым-влак лэвэдыныт. 

Мэмнан ССР Ушэмыштэ Орэнбург лишнысэ „Ильэц-
кайа защита" манмэ вэрыштэ, адак Доньэц бассэйныштат 
пэш шуко кӱй шӧнчал уло. Ты вэрлаштэ шӧнчалым шук-
эртсэк мландэ йымач каткалэн луктыт. 

Мландэ йымач шӧнчалым тыгэ луктыт. Мландыштэ 
шӧнчал лончыш шумэшкэкэлгэ тавым (выньэмым) — шах-
тым кӱнчат. Тыштэ шӧнчал кӱйым кольмо альэ киркэ 
дэнэ, „врубовой" манмэ машина дэн руэн луктыт, дина-
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мит дэнэ пудэштарат. Шӧнчалым руэн, -кэлгыш пурымо 
сэмын, мландэ йымалнэ коридорым ыштат. Коридорын 
потолыкшым шӧнчал кӱй мэнтэ-влак кучат; тыгай мэҥгэ-
влаклан шӧнчал лӱмын руыдэ кодалтэш. Каткалэн, руэн 
лукмо шӧнчалым коридорышто тачкэ дэн альэ изэ вагон 
дэн шупшыктэн чумырат, вара нӧлтымӧ машина дэнэ млан-
дэ ӱмбак луктыт. 

Йандар кӱй шӧнчал йанда гай вошт койэш. Йужгынам 
тӱрлӧ варыш пурымо дэн чийа дэнэ чийалтымэ гай шӧн-
чалат вэрэштэш. 

Вӱд шӧнчал. 

Мландэ ӱмбалнэ кӱйаҥшэ шӧнчал дэч поена вӱдэш 
шулышо шӧнчалат уло. Шӧнчалан йэрысэ вӱдыштӧ шу-
лышо шӧнчал шуко уло. Тыгай йэр Каспий тэҥыз воктэ-
нысэ етэплаштэ шуко. Эн кугыжо Баскунчак дэнэ Эльтон 
йэр улыт. 

Ты йэрлаштэ вӱд пэш шӧнчалан, шӧнчал шулэн 
тэмын манаш лийэш; йэр пундаштэ пэшкыдэ кӱйаҥшэ 
шӧнчал погынэн. 

Каспий тэҥыз воктэнысэ етэплаштэ кэҥэжым пэш шок-
шо, кэчэ моткоч эҥда; тыштэ йӱрат пэш шагал лийэш. 
Йэрыштэ вӱд пучымо дэнэ шӧнчал пундашкэ вола, еэрэш 
погына. Тыгай шӧнчалым вӱд шӧнчал маныт. Йэрыштэ 
тыгай шӧнчалым ожно кольмо дэнэ чумырэн погэныт, ки-
зыт экскаватыр манмэ машина шӧнчалым йэр пундаш гыч 
кошталын налэш, вагоныш опта. Тыгай шӧнчалым кош-
тымӧҥгӧ, Совэт Ушэмыштэ тӱрлӧ вэрэ колтэдат. Шӧнчал 
наҥгайашыжэ Баскунчак йэр гыч Йул вӱд сэр дэкэ кӱрт-
ньӧ корно ыштымэ. 

Паша. Тэмэн шулыктарымэ шӧнчал вӱдым йамдылыза. Ту-
дым иктаж монар кэчылан шокшо вэрыш шындыза. Стакан пун-
даштэ, ӧрдыжыштӧ шӧнчал кристалл погынымым эскэрыза. Вӱд 
парыш еавырнэн пучымо дэнэ йэрыштат тыгак пундашэш альэ 
еэрэш шӧнчал шинчэш. 
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Шӧнчал памаш. 

Памаш вӱдыштат шӧнчал уло. Тыгай памаш-влак тыгэ 
лийыт. Мландэ ӱмбалсэ вӱд йымакэ вэрэштын, шӧнчал 
улмо вэрыш шуэшат, шӧнчалым шулыктара, мушкын 
луктэш. Вара шӧнчалан вӱдшӧ мландэ ӱмбак памаш лийын 
лэктэш. 

Тыгай шӧнчал вӱдан памаш гыч шӧнчалым луктыт. 
Насос дэнэ вӱдым градирньэ манмэ стройкыш кӱзыктат 

(9 сӱр.). Градирньэ манмыжэ пу дэнэ ыштымэ, кӧргэшыжэ 

наш йоктарэн, тулэш ырыктэн, шӧнчалым луктыт. Вӱд 
кошкэн кайымэкэ атэш кукшо шӧнчал кодэш. 

Шӧнчалан вӱд гыч кукшо шӧнчалым кузэ лукшашым 
тыгай шынымаш гыч палаш лийэш. 

Шынымаш. Кӱртньӧ кружкашкэ шӧнчал вӱдым опта-
лына. Тудым вӱд шолын пытымэшкэ тулэш ырыктэна. 
Кружкан пундашэшыжэ кукшо шӧнчал кодэш. 

укшла (чытыр) тэмымэ, йы-
малныжэ кӱй шарымэ бас-
сэйн уло. 

9 сӱр. Градирньэ. 

Шӧнчалан вӱдым ӱмба-
чын укшлашкэ йоктарат. 
Тыгэ ыштымэ дэнэ вӱд кош-
ка, сандэнэ бассэйнэш шӧн-
чалан нугыдо вӱд погына. 
Нугыдэмшэ шӧнчалан вӱ-
дым насос дэнэ адак кӱш 
кӱзыктэн йоктарат, вӱд укш-
лаш кодын кошка; бассэй-
ныштэ адакат нугыдэмшэ 
шӧнчалан вӱд погына. Тыгэ 
шӧнчал чот нугыдэммэшкэ 
вӱдым кӱш кӱзыктэн гра-
дирньэ коч пачаш-пачаш 
йоктарат. Нугыдэмшэ шӧн-
чалан вӱдым кумда аты-
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Вӱд гыч шӧнчалым тыгай йӧн дэн лукмым коштэн 
лукмо йӧн маныт. Шӧнчал промышлэнысыштат шӧнчал 
вӱд гыч кукшо шӧнчалым тыгак луктыт. 

Тэҥыз вӱд гыч шӧнчал лукмаш. 

Тэҥыз вӱд шӧнчалан. Тэҥыз вӱдыштӧ шуко шӧнчал 
шулыктаралтын. Кочмо шӧнчал дэч поена тэҥыз вӱдыштӧ 
кочо шончал-влакат улыт, еандэнэ вӱдын тамжэ кочо-шон-
чалан. 

Тэҥыз вӱдым пучыктараш гын, эн пэрвой пундашэш 
кочмо шӧнчал шинчэш, ты шӧнчал дэч почэш гына кочо 
шӧнчал шинчэш. Тидым шинчэн, тэҥыз шӧнчалым кочо 
шӧнчал дэч ойырэн налаш лийэш. 

Тэҥыз вӱд гыч шӧнчалым погаш куаш сэр воктэн 
пӱйам ыштат; пӱйажым тэҥыз вӱд дэч ойырыман. Кэчэ 
шокшо ырыктымэ дэнэ пӱйаштэ вӱд пуча, шӧнчалжэ пӱйа 
пундашышкэ вола. Кочмо шӧнчал дэнэ пырльа кочо шӧн-
чал ынжэ шич манын, пӱйаштэ вӱдым пытымэшкэ огыт 
пучыкто. Пӱйа пундаштэ шуко шӧнчал шичмӧҥгӧ, кодшо 
вӱдым тэҥызышкэ луктын колтат. Пундашэш кочмо шӧн-
чал гына кодэш. Тыгэ тэҥыз вӱдым пучыктарэн, мэмнан 
дэнэ шуко шӧнчалым луктыт. 

Мландэ ӱйаҥдымэ шончал-влак. 

Пӱртӱсыштӧ кочмо шӧнчал вэлэ огыл, моло шончал-
влакат улыт. Тыгай шӧнчал коклаштэ мландэ ӱйаҥдымэ 
шӧнчалат уло. 

Йӱдвэлнэ, Соликамск ола лишнэ, мландэ йымалнэ пэш 
шуко калий шӧнчал мумо. Кизыт тушто шахтэ-влакым 
ыштэныт, мландэ йымач калий шӧнчалым луктыт. Тышэчын 
мэмнан пасулам ӱйаҥдаш тӱжэм тонн дэн калий шӧнчал 
чыла вэрэ колталтэш. 

Пӱртӱсыштӧ мландэ ӱйаҥдымэ вэс шӧнчалат уло, ту-
дым еэлитрэ маныт. Сэлитрэ Кэчывэл Амэрикысэ Чили 
кугыжаныштэ пэш шуко уло, еандэнэ тудым чили еэлитрэ 
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манын лӱмдэныт. Кизытсэ жапыштэ сэлитрым завотыштат 
шкэ ыштэн лукташ тӱҥалыныт. 

Калий шӧнчал дэнэ сэлитрэ — йамдэ ӱйаҥдыш улыт. 
Пӱртӱсыштӧ адак апатит дэнэ фосфорит ӱйаҥдыш кӱй-
влак улыт; ты куй-влак гыч завотлаштэ мландэ ӱйаҥды-
шым йамдылат. 

Мэмнан дэнэ фосфорит шуко вэрэ уло, путыракшым 
Горький областьыштэ шуко. Кизыт йӱдвэлысэ Хибин 
курыкышто пэш шуко апатитым луктыт; йэҥ илыдымэ 
вэрыштэ кизыт Кировск ола кушкын. 

Фосфорит дэнэ апатитым йоҥыштэн порошокым ыш-
тат. Тидэ порошокым сэрнэ кислота дэнэ ушэн вэсэмдат; 
тыго супэрфосфат манмэ шӧнчал лийэш, тудын дэнэ 
мландым ӱйаҥдат. 

Мландым калий шӧнчал, сэлитрэ, супэрфосфат дэнэ 
ӱйаҥдымэ почэш шурно лэктыш кугэмэш. Ӱйаҥдымэ 
мландэш ӱдымӧ кушкыл-влак шкэ вожышт дэнэ вӱдэш 
шулышо шончал-влакым кочышлан шупшыт. Сандэнэ шӧн-
чал-влак дэнэ мландэ ӱйаҥдымэк, тудо шурнын, моло куш-
кылын лэктышышт чот нӧлталтэш. 

Кугыжан власть годым Российыштэ мландэ ӱйаҥдымэ 
шӧнчалым пэш шагал луктыныт, мландыжымат шагал 
ӱйаҥдэныт. Кизыт мэмнан Совэт Ушэмыштэ шурно лэк-
тышым нӧлталаш чот тыршалтэш, тидлан вэрч миньэрал 
ӱйаҥдышым лукташ, тудым завотлаштэ йамдылаш чот 
пижмэ. 

Кокымышо вичийаш план шуктымо жаплан миньэрал 
ӱйаҥдыш лукмо дэнэ йамдылымаштэ тӱньасэ чыла кугы-
жаныш-влакым поктэн шуын, эртэн кайыман. 

МЛАНДЭ ГЫЧ ЛУКМО ОЛТЫМО АРВЭР. 

Мландэ йымалнэ тыгай йӱлышӧ наста-влак улыт: торф, 
мландэ шӱй, ньэфть. Ты наста-влак сайын йӱлат, шуко 
шокшым пуат, сандэнэ калык озанлыклан пэш кӱлэш 
улыт. 
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Торф — йошкаргырак тӱсан пушкыдо массэ. Кукшо 
торфым вӱдыш шуэт гын, тудо пробка сэмынак ок воло, 
вӱд ӱмбалнэ лийэш,— тудо пэш куштылго. Торфышто 
шӱйшӧ кушкыл-влакым сайын палаш лийэш. Кукшо тор-
фэш тул вашкэ пижэш. 

Мландэ шӱй — плотна шэммассэ. Тудонэлэ, кӱй гайак 
пэшкыдэ. Пэрымӧҥгӧ тудо тигыдэ падыраш-влак лийын 
шалана. Вӱдыштӧ пундашкэ во-
ла. Йӱлымыж годым тудо шок-
шым торф дэч утларак пуа. 

Йӱлышӧ наста - влак гыч 
ньэфть эн сайлан шотлалтэш. 
Тудо мландэ шӱй дэч I1/2 кана 
утла, торф дэч 3 кана утла 
шокшымпуа. Ньэфть — шэмалгэ, 
ӱйан вишкыдэ наста. 

Торф кузэ лийэш. 

Торф йэрлаштэ, куплаштэ 
лийэш. Жап эртымӧҥгӧ ты йэр 
дэнэ куп-влак кошкат, торфан 
вэрыш савырнат. 

Йэр сэр воктэн кийак, омыж, 
шарэҥгэ, торф рэгэнчэ (моко) 
кушкэш (10 сӱр.). Йэр ӱмба-
лым эркын рэгэнчэ налэш, сэр-
ла гыч тӱҥалын покшэлжымат 
пэтыра. Тыгэ йӧршын рэгэнчэ 1 0 с у р Т о р ф р э г э н ч э ( м о к о ) 

дэнэ йэр пэтыралтмӧҥгӧ, тудо 
купыш савырна; вэс сэмын манмыла, купаҥэш (11 сӱр.). 

Жап эртымэ сэмын йэр ӱмбалнысэ рэгэнчэ кӱжгэмэш 
да кӱжгэмэш. Шӱйшӧ кушкыл-влак куп пундашкэ волат. 
Эркын-эркын шуко жап эртымӧҥгӧ торф рэгэнчэ чыла 
купым тэма. 

Купышто йуж укэ, сандэнэ рэгэнчэ шӱйын ок кэрт. 
Вӱдыштӧ рэгэнчэ шэмалга, шӱйаҥэш, вара торфыш савырна. 
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Торфым кузэ луктыт, тудын дэнэ мом ыштат. 

Торф — олтымо наста, тудым куплаштэ тӱрлӧ сэмын 
луктыт. 

Эн шукэртсэ тыглай йӧнжӧ — кид дэнэ лукмаш. Пулвуй 
таҥыт вӱдыштӧ шогэн, пашазэ-влак кольмо дэнэ торфым 

кӱнчэн луктыт, вара тудым коштат. Тидэ пэш нэлэ паша, 
сандэнэ кизыт мэмнан дэнэ торф лукмо пашашкэ утларак 
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да утларак машинам пуртат. Торф лукмо турло-турлб 
машина уло. Машина пуртымо дэнэ пашазылан куштылгы-
рак лийэш, адак пашажат писыирак ышталтэш, торф 
шукырак луктылтэш. 

Торф лукмаштэ эн сай йӧнжӧ тыгайэ (12 с)^.). Насос 
дэнэ вӱдым талын шыжыктэн, торфым мушкын луктын 
шалатат, вишкыдэ кышал гайым ыштат. Тыгай вишкыдэ 
торф кышалым машина дэнэ тулэн нальгн, вичкыж тӧр 

12 сӱр. Торфым машина дэн лукмаш. 

лончо дэнэ йоктарат да коштат. Вара тыгэ йоктарэн опты-
мо торф ӱмбач лӱмын ыштымэ трактырым колтат; тудо 
кукшо торфым пӱчкэда, кэрмычым ышта. Кэрмыч-влакым 
кошчаш кодат. 

Кошкымӧҥгӧ торфым лышыл элэктричэс станцыш 
шупшыктат. 

Тушто паровой машина коҥгаштэ (топка) йӱлатат. Торф 
йӱлатымэ дэнэ лийшэ шокшо элэктричэс лукмо машинам 
пӧрдыкта. 

Элэктричэсшэ станцэ гыч мэҥгэш сакымэ воштыр дэнэ 
олалашкэ, йаллашкэ колталтэш. 
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Гыгэ, Моско Лышнэ торфым йӱлатышэ Шатур элэк-
тростанцэ уло. 

Ты станцэ гыч элэктровийым мэҥгэш сакымэ воштыр 
гоч Москосо фабрик дэнэ завотлашкэ колталтэш. 

Лэнинград воктэнсэ Дубовкыштат Ньэва эҥэр сэрыштэ 
торф олтымо пэш куго элэктростанцэ уло. 

Ты станцэ гыч элэктричэствым воштыр дэн Лэнинград-
ысэ фабрик дэн завотлашкэ пуат. 

Мэмнан Совэт Ушэмна торф пойанлык шотышто тӱнь-
амбалнэ пэрвой вэрыштэ шога. Торф лукмо шотыштат мэ 
чыла кугыжаныш-влакым поктэн шуын, эртэн кайэн улы-
на, тӱньамбалнэ пэрвой вэрыштэ улына. 

Мландэ шӱй кузэ лийын. 

Мландэ шӱй кӱнчэн лукмо годым, мландэ йымалсэ 
тӱрлӧ курык тукым кӱйэш ожсо кушкыл лышташ пэчэт-
лалт кодмым муыт (13 сӱр.). Йужгынамжэ мландыштэ тул-

вуй гай шӱйаҥшэ пу-
шэҥгат вэрэштэш (14 
сӱр.). Тэвэ тыгай шӱ-
йаҥшэ пушэҥгэ да 
лышташ пэчэтлалт код-
мым мумӧҥгӧ, тунэм-
шэ-влак мландэ шӱй 
кузэ лиймым палэн на-
лыныт. 

Мландэ шӱй лончо-
влакым мумаштэ ала 
монар миллион ий ож-

13 сӱр. Шун кӱйэш ожсо кушкыл 
лышташла пэчэтлалт кодыныт. н 0 п э ш КУГ 0 чодра куш-

кын улмаш (15 сӱр.). 
Чодражэ вӱдан лоп вэрэш кушкын. Тунам ийгэчэ шокшо, 
ночко улмаш. Кавам эрэ пыл налын шогэн, чӱчкыдын йӱр 
йӱрын. Тунам чодраштэ пушэҥгэ кугыт кӱртньӧлдыш шудо, 
урвоч, молат кушкыныт. Мэмнан чодраштэ кизыт тыгай 
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пушэҥгэ ок куш. Кизытсэ 
чодрасэ кӱртньӧлдыш, урвоч 
тыгыдэ шудо улыт (16 сӱр.). 

Сӱмырлышӧ пушэҥгэ^лак 
лӱкӧ куп пундашкэ волэ-
ныт. Йомшо пушээтэ-влак 
олмэш, у пушэҥгэ^лак куш-
кыныт. Купышто умбала-умба-
ла сӱмырлышӧ пушэҥгэ^лак 
пэш шуко погынэныт. 

Купан лоп вэрлам тэҥыз 
вӱд лэвэдаш тӱҥалын. Вӱд 
налмэ вэрыштэ ошма, шун 
кушкын толын. Вӱд пундаштэ 
кийшэ пушээтэ-влак утларак 
да утларак ошма да шун 
дэнэ лэвэдалтыныт. Вӱд йы-
макэ йуж пурыдэ ӱмбач пэш 
чот тэмдымэ дэнэ, ала монар шӱдӧ миллион ий жап кок-
лаштэ ожсо кушкыл-влак мландэ шӱйыш савырнэныт. 

15 сӱр. Акрэт годсо чодра; тыгай чодра гыч мландэ шӱй лийын. 
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Вара вэс жап толмӧҥгӧ, тэҥыз кошкаш альэ пунда-
шыжэ нӧлталалташ тӱҥалын. Иктаж монар жап эртымӧҥгӧ, 
тэҥыз пундаш N олмэш кукшо мландэ лийын. Тидлан вэрч 
мландыштэ, йымалнырак альэ кӱшнырак мландэ шӱйым 
муын кэртыт. 

Миллион ий коклаштэ мландыштэ мландэ шӱй кузэ 
лиймым кугын тунэмшэ-влак палэн налын, умландарэн 

16 сӱр. Кизытсэ чодрасэ кӱртньӧлдыш. 

пуэныт. Мландын историйжым тунэмын, куго учоный-влак 
тыдым палэн налыныт: мэмнан илымэ мландылан рэлигий 
туныктымо сэмын шым тӱжэм ий вэлэ огыл, мландэ лий-
мылан шуко миллион ий эртэн. 

Мландэ шӱй кузэ луктылтэш. 

Мландэ шӱй мландыштэ лончо дэнэ кийа, лончо кок-
лажэ моло тӱрлӧ курык тукым дэнэ тэмалтын. Мландэ 
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шӱй лончо-влак тӱрлӧ кӱжгы-
тан у л ы т — 1 0 мэтр кӱжгыт 
мартэ да утларакат. 

Мландэ шӱйым кӱнчэн лук-
.таш шахтэ манмэ кэлгэ тавым, 
вӱд выньэм гайым кӱнчат (17 
сӱр.). Шахтыштэ кӱшыч ӱлыкӧ 
клэткэ-влак коштыт, тушан па-
шазэ-влак кӱшыч ӱлыкӧ волат, 
альэ ӱлыч кӱшкӧ кӱзат. Тыгай 
клэткэшак мландэ йымач кӱн-
чэн лукмо мландэ шӱйым кӱшкӧ 
кӱзыктат. 

Шахтэ гыч ӧрдышкыла ко-
ридор-влак кайат. Коридорыш-
то мландэш рэльс пыштымэ, 
тидэ рэльс дэнэ изэ вагонлаш 
оптэн мландэ шӱйым шупшык-
тат. Коридорысо потолык дэнэ 
пырдыжым кӱжгӧ пу мэҥгэ дэ-
нэ чоткыдэмдат, чараклат. Млан-
дэ шӱй кӱнчымӧ куго шахтэ-
влак мландэ йымалсэ ола сэмын 
койыт; урэм олмэшыжэ чыла 
вэкэ коридор-влак кайат, кори-
дорышто урэмыштэ коштмо сэ-
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17 сУр. Мландэ шӱй лукмо шахтэ. 
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мынак пашазэ-влак тышкэ-тушко коштыт, изэ вагон 
дэнэ мландэ шӱйым шупшыктат. 

Шахтыштэ кэчэ йэда тӱжэм дэнэ пашазэ-влак пашам 
ыштат. Нуно мландэ гыч шэм шӧртньым — мландэ 
шӱйым — кӱнчэн луктыт. Мландэ шӱй кунчышо-влаклан 
мландэ йымалнэ пашам ышташ нэлэ. Эн куго нэлыжэ 
шӱйым руэн, каткалэн лукшылан пэрна, тыгай пашазым 
забойшик маныт. Тудо мландэ йымалнэ пэшкыдэ лончым 
руэн каткала. Мландэ йымалнэ шахтыштэ шыгыр, шокшо, 
сандэнэ тудлан йужгынам чыла вургэмым кудашын, пӱгыр-

17а сӱр. Шахтыштэ шӱй румо врубовый машина. 

нэн, тӱрлӧ сэмын кийэн да монь мландэ шӱйым кӱнчаш 
вэрэштэш. Кизыт мландэ шӱй каткалымэ нэлэ пашам 
машина дэнэ ышташ тӱҥалыныт. 

Кызыт мландэ шӱй промышлэнысыштэ киркэ манмэ 
тарман олмэш, мландэ шӱйым врубовый машина дэнэ 
кӱнчат. Ты машина пэшкыдэ, кӱй гайэ мландэ шӱйым па-
шазэ дэч ала монар гана писынрак ышта, мландэ шӱйым 
шукырак кӱнчэн луктэш (17а сӱр.). 

Каткалэн лукмо шӱйым шэҥгэкэ кышкат, тушэч тудым 
изэ вагонэш оптэн, тӱҥ шахтэ дэкэ шупшыктат. Тывэч 
шӱйым мландэ ӱмбак луктыт. 

Мландэ шӱй утларакшым олташ кайа. Тылэч поена, 
мландэ шӱй гыч тӱрлӧ продуктым луктыт; мландэ шӱйым 
йуж пуртыдэ ырыктэн тыгай продукт-влак лэктыт: кокс, 
мландэ шӱй смола, йӱлышӧ газ. Кокс чойыным лэвык-
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таш кӱлэш. Мландэ шӱй смола гыч тӱрлӧ чийам, эмым. 
моло продуктымат йамдылат. Йӱлышӧ газ дэнэ ола урэ-
мым да монь волгалтарат. 

ССР Ушэмыштэ мландэ шӱй пэш шуко уло. Доньэц 
бассэйныштэ мландэ шӱй шуко лукталтэш, адак Сибирысэ 
Кузньэцк бассэйныштэ моткоч шуко мландэ шӱй уло. 
Учоный-влак Совэт Ушэмыштэ мландэ шӱй моло вэрыш-
тат шуко маныт. 

Пэрвой вичийаш план шуктымашэш Совэт Ушэм мландэ 
шӱй лукмаштэ тӱньамбалнэ нилымышэ вэрым налын. 

Ньэфтьым кузэ луктыт. 

Совэт Ушэмыштэ ньэфтьым Кавказ вэс вэлнэ, Туркэс-
таныштэ, Уралыштэ, Сибирыштэ, моло вэрыштат лук-
тыт. Чылаж лэч коч ньэфтьым Кавказыштэ, Баку ола лиш-
нэ, шуко луктыт. Тыштэ ньэфть пэш шуко уло, тудо 
йужгынам мландэ ӱмбакат йогэн лэктэш. 

Ожно мландэ ӱмбак йогэн лэкшэ ньэфтьым корка дэнэ 
кошталын погэныт. Вара лӱмын кэлгэ выньэмым кӱнчэн, 
тушэч ньэфтьым вэдра дэнэ коштал лукташ тӱҥалыныт. 
Выньэм кӱнчымӧ годым йужгынам ньэфть кӱшкӧ нӧлталт 
кайэн, фонтан сэмын шыжалт йогэн. Тыгэ ньэфтьым 
кӱнчэн лукмо годым шуко ньэфть ӧрдышкыла йогэн, арам 
йомэш улмаш. 

Кызыт мландэ йымач ньэфтьым вэс йӧн дэнэ луктыт. 
Тидэ йӧнжӧ пайдалырак лийэш. Кизыт ньэфтьым лукташ 
кэлгэ выньэм олмэш вурс проу дэнэ аҥышыр рожым 
шӱтат. Шӱтымӧ вэрыштыжэ мэҥгым (вышкым) ыштат 
(18 сӱр.). Мландышкэ вурс проум шындэн, тудын дэнэ 
пролат. Проум элэктричэс вий дэнэ пӧрдыктат. Мландым 
пролымо годым проужо кӧргыш пура. Пролымо вэрыш-
тэ кӱй вэрэштэш гын, вурс проу олмэш алмаз проум 
шындат. Алмаз проу дэнэ коч могай пэшкыдэ кӱйымат 
пролаш лийэш. 

Проу почэш шӱтымӧ рожышкыжо мэталл пучым вол-
тат. Пучшо пролымо сэмын ӱлыкӧ волэн шога. Пэрвой 



пуч волымӧҥго, ӱмбачшэ адак вэсым шындат, умбакат 
тугак ыштэн толыт. Тыгэ пролэн ньэфть дэк шумэшкэ 
пучым шындэн волат. 

Мландыштэ пролэн ньэфть дэкэ шумӧҥгӧ ньэфтьшэ 
йужгынам фонтан сэмын кӱшкыла чымалт лэктэш, мландэ 
ӱмбалнэ ӧрдышкыла йогэн шуко йомэш. Ньэфтьым йом-
мо дэч аралышаш вэрч, пуч ӱмбалан краным ыштат, вара 

18 сӱр. Ньэфть лукмо мэктэ-влак. 

кранжэ ньэфтьлан мландэ ӱмбак лэкташ ок пу. Мландэ 
йымач ньэфть шкэ кӱзаш ок тӱҥал гын, тудым насос дэ-
нэ тулэн луктыт. 

Лукмо ньэфтьым пуч дэн куго кӱртньӧ чанышкэ альэ 
ньэфть эрыктымэ завотышко йоктарат. Тышэчын ньэфтьым 
кӱлэш вэрлашкэ колтат. 

Завотышто олтымо дэч поена ньэфть гыч тӱрлӧ про-
дуктым луктыт. Ньэфть завотышто ньэфтьым ырыктэн, 
бэнзиным, Красиным, адак мазутым луктыт. Мазут гыч 
вара адак парафин, вазэлин, машина шӱрымӧ ӱйым да 
моло пайдалэ настам луктыт. 
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Мэмнан Совэт Ушэмыштэ ньэфтьым шуко луктыт. 
Ньэфтьым, Красиным, бэнзиным мэ вэс кугыжанышлашкэ 
шуко ужалэна. Ужалэн налмэ оксаж дэнэ кӱлэш машина-
влакым кондэна. 

Ньэфть лукмо шотышто пэрвой вичийаш планым мэ 
кок ийат пэлыштэ шуктышна. 

Пэрвой вичийаш план шуктымо жаплан ньэфть лук-
мо шотышто Совэт Ушэм тӱньаштэ кокымшо вэрым 
нальэ. 

ССР Ушэм калык озанлыкыштэ олтымо арвэрым 
кучылтмаш. 

Мэмнан калык озанлыкыштына олтымо арвэр-влак 
пэш куго вэрым налыт. Фабрик дэнэ завотлаштэ, элэктро-
станцылаштэ мыланна олтымо арвэр шуко кӱлэш. Паровоз, 
пароход, автомобиль 'да аэроплан-влакат олтымо арвэр 
лэч поена коштын огыт кэрт. Трактыр дэнэ комбайнланат 
йал озанлык паша ышташышт олтымо арвэр кӱлэш Илымэ 
порт-влакым шокшэмдаш да волгалтарашат олтымо арвэр 
кӱлэш. Мэталл дэнэ олтымо арвэр—элын озанлыкыштыжэ 
тӱҥ нэгыз улыт. 

Олтымо арвэр лукмо промышлэнысым мэ адакат талын 
вийаҥдаш тӱҥалына. Мэ ты шотышто йатыр капиталист 
элым поктэн шуын, эртэн кайэн улына. Пэрвой вичийаш 
план шуктымо жаплан торф лукмаштэ пэрвой вэрыш 
лэкна, мландэ шӱй лукмаштэ — нилымшэ вэрым нална, 
ньэфть лукмо шотышто—кокымшо вэрым. Пэрвой вичийаш 
план шуктымо дэнэ мэ тыгай куго еэҥымашкэ лэкна. 

Кокымшо вичийашлыкыштэ олтымо арвэр лукмо про-
мышлэнысым мэ адакат нӧлталына. 

Олтымо арвэр лукмо промышлэнысым вийаҥдэн, мэ 
шкэ элнан куатшым нӧлталына. 

МЭТАЛЛ-ВЛАК. 
Кӱртньӧ, вӱргэньэ, альуминий, евиньэц, шӧртньӧ 

мэталл улыт. Мэталл-влакын кӱлэшышт пэш куго. Машина, 
о! 



станок, пароход, паровоз, автомобиль, аэроплан, рэльс, 
кӱртньӧ кӱвар — чылажат мэталл дэнэ ышталтын. Чылаж 
лэч коч мыланна кӱртньӧ шуко кӱлэш. 

Мэталл-влак могай койышан улыт, мо шотышто нуно 
моло пӱртӱс наста дэч ойыралтыт? 

Вӱргэньэ оксам йыгаш гын, тудо йылгыжаш тӱҥалэш. 
Шӧртньӧ, ший, вӱргэньэ, моло мэталл-в лакат йылгыжыт. 
Тыгэ чыла мэталл-влак йылгыжшэ улыт. 

Апшат кудышто ырыктымэ кӱртньым кырымэ годым 
тудо молэмэш, могай форманым ыштынэт, тугай форман 
лийэш. Чӧгыт дэнэ кӱйым пэрэт гын, тудо шаланэн вэлэ 
кайа. Мэталл-влакым тапташ лийэш, нуно тапталтшэ улыт. 

Йошкаргымэшкэ ырыктымэ мэталлым таптымэ вэлэ 
огыл, шуйэн (шупшын) воштырымат ышташ лийэш. Тыгэ 
мэталл-влак шуйнышан улыт. 

Мэталл-влак чылажат пэшкыдэ наста улыт, ртуть гына 
ты шотышко ок пуро. Ртуть — вишкыдэ мэталл. Пэшкыдэ 
мэталлымат ырыктымэ дэнэ вишкыдыш савыраш лийэш. 
Тидым умландарэн пуаш тыгэ ыштыман: вулно падра-
шым мэталл совлаш пыштэн, спирт лампэ тулэш, альэ при-
мус тулэш ырыктэиа гын, тудо вишкыдэ лийэш, лэвык-
талтэш. Тӹгэ мэталл-влак лэвышэ улыт. 

Йанда тойам налына. Тудын ик мучашыжым спирт 
лампэ альэ примус тулэш ырыктэна. Ик мучашыжэ ырык-
талтэш гынат, кид дэнэ кучымо вэс мучашыжэ ок ырэ. 
Тыгай кужытанак кӱртньӧ воштырын ик мучашыжым 
ырыктэна гын, вэсыжат вашкэ ырэн кайа, кидым когар-
таш тӱҥалэш. Мелан тыгэ лийэш? Моланжэ палэ: мэталл 
шокшым сай шара. 

Элэктричэствэ колтымо воштырым мэталл дэн ыштат: 
мэталл воштыр элэктричэствым шкэ кочшо сай колта. 

Кӱшнӧ ончыктымо мэталл-влакын койышышт коч могай 
мэталлынат уло; тугэ гынат, мэталл-влак иктэ-вэсэ дэч 
ойырлалтыт. Кӱртньӧ вӱргэньэ лэч ойырлалтэш; вӱргэньэ 
альэ кӱртньӧ дэнэ шӧртньым таҥастарымаштэ тудын шкэ 
ойыртышыжо уло, 
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Кӱртньӧ, вурс, чойын шэм мэталл улыт. Вӱргэньэ, 
вулно, альуминий — тӱсан мэталл, шӧртньӧ — шэргакан 
мэталл. 

Мэталл-влак гыч шукыжо мландыштэ йандар огыт ул, 
йужо мэталлжэ гына эртак йандар муылтэш. Шукыжо 
мландыштэ иктаж могай вэс наста дэнэ ушнэн, руда ман-
мэ лийыт. Рудажэ — курык тукым лийэш; рудаштэ мэталл 
иктаж могай вэс наста дэнэ ушналтын. 
Руда-влак мландэ йымалнэ улыт. Йуж-
гынам руда мландэ йымалнэ кэлгыштэ 
ок лий, мландэ ӱмбакат лэктын кэртэш. 

Кӱртньӧ руда. 

Кӱртньым кӱртньӧ руда гыч луктыт. 
Утларак кӱртньан рудажэ курыклаштэ 
лийэш. Тыдэ — кӱрэн кӱртньӧ руда, 
йошкар кӱртньӧ руда, адак магнитан 
шэм кӱртньӧ руда. Магнитан кӱртньӧ 
руда шкэж дэкэ кӱртньӧ арвэрым маг-
нит сэмын шупшэш (19 сӱр.). 

ССР Ушэмыштэ кӱртньӧ руда эн 
шукыжо Уралыштэ, адак кэчывал вэл-
нэ — Кривой Рог манмэ вэрыштэ да 
Крымыштэ Кэрчь лышнэ, тулэч поена 
Сибирысэ Кузбасс районышто уло. 

Уралыштэ магнит кӱртньӧ рудажэ курыкла оралалтын 
шуко вэрым налэш. Тыгэ тыштэ Магнитнайа, Высокайа, 
Благодать манмэ магнит руда курык-влак улыт. Уралысэ 
Магнитнайа манмэ курык воктэн чойын лэвыктымэ ги-
гант-завот ыштымэ; завот воктэн куго Магнитогорск ола 
ышталтын. 

Кӱртньӧ рудам кузэ луктыт. 

Курыклаштэ кӱртньӧ руда мландэ йымалнэ куашыштэ 
лийэш гын, тудым лукташ карйэр манмэ кумда лакым 
кӱнчат. 
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Руда — пэшкыдэ курык тукым, сандэнэ тудым кид вий 
дэнэ каткалэн, руэн лукташ пэш нэлэ, пайдажымат шуко 
налаш ок лий. Рудам динамит дэнэ пудэштарэн шалатэн 
луктыт. Пудэштарашыжэ рудаштэ рожым шӱтат, тушко 
динамитым пыштэн, элэктричэствэ дэнэ альэ йӱлышӧ 
шӱртым пыжыктэн пудэштарат. Пудэштарымэ жапыштэ 
пашазэ-влак рудник гыч лэктыт. Пудэштарэн шалатымэ 
рудам погэн налыт. 

Мландэ йымач кэлгэ гыч рудам лукташ выньэм гай 
шахтым кӱнчат. Шахтэ пундаш гыч ӧрдышкыла кӱнчэн, 
коридорым ыштат. 

Мландэ йымалнэ, шахтылаштэ рудам лукташ нэлэ, 
лӱдмашан паша. Шахтыштэ мландат пашазэ ӱмбак сӱмыр-
лэн кэртэш; мландэ ынжэ сӱмырлӧ манын, чарак мэҥгэ-
влакым шогалтылман. 

Шахтыштэ вӱдат погынэн кэртэш, тудым эрэ тулэн 
лукман; вӱдым луктын от шого гын, чыла шахтым вӱд 
налэш. Тылэч поена шахтышкэ йандар йужым пуэн шогаш 
кӱлэш, адак пужлышо йужым насос дэнэ тулэн лукман. 

Тыгэ айдэмэ мландэйымакат пурэн, тушэч пойанлыкым 
кучэдал налэш. 

Чойыным, вурысым, кӱртньым кузэ вэлэн 
луктыт. 

Эн пэрвой кӱртньӧ руда гыч чойыным вэлат. Чойын 
вэлэн лукташ лӱмын коҥгам ыштат: тыгай коҥгам домно 
коҥга альэ домна маныт (20 еӱр.). 

Домна — башньэ гайэ пэш куго коҥга, тудын кӱкшыт-
шӧ 20—30 мэтр лийэш. Домна коҥгаш ик кана олтатат, 
нигунам огыт йӧртӧ, ала монар ий чарныдэ йудэт-кэчэт 
рудам лэвыктат, чойыныш еавырат. Тоштэммӧҥгӧ, шала-
наш тӱҥалмӧҥгӧ гына тушан олтымым чарнат. 

Домна коҥгашкэ кӱшычын мландэ шӱйым, рудам, адак 
извэскам да ошмам лончо дэнэ ӱмбала оптат. Извэскаж 
дэнэ ошмам руда гыч йӧрдымаш наста-влакым : ойырэн 
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лукташ пыштат. Коҥгаштэ ӱлнӧ рож уло, тушэчын коҥ-
гашкэ ырыктымэ йандар йужым пуртат. Коҥгаштэ йандар 
йуж ок ситэ гын, шӱй йӱлэн ок кэрт. 

Шӱй йӱлымӧ годым руда гыч пэрвой кӱртньӧ ойыр-
лалтэш; коҥгаштэ йӱлэн пытыдымэ шӱй дэнэ ушнэн тудо 
чойын лийэш. 

Лэвыкталтшэ чойын коҥга пундашкэ йогэн погына. 
Шуко чойын погынымӧҥгӧ, шун дэнэ шӱрэн пэтырымэ 
рожым шалатэн почыт. Вара коҥга 
гыч лэвыктымэ чойын шыжык-
талтын вӱдла волак дэнэ йогаш 
тӱҥалэш. Йӱкшымыжӧ сэмын пэш-
кыдэмэш. Тыгэ кӱртньӧ руда гыч 
чойын лэктэш. 

Чойынышто кажнэ ЮОужаш 
гыч 3 — 6 ужашыжэ шӱй лийэш. 
Чойын пэш пэшкыдэ, каура, пэры-
мэ дэнэ куштылгын пудырга. Чо-
йын дэнэ лэвыктэн тӱрлӧ ӱзгарым 
ыштат. 

Лӱмын ыштымэ моло коҥга-
лаштэ чойын гыч вурысым, адак 
кӱртньым ыштат. Лэвыктымэ чо-
йын вошт шокшо йужым чот кол-
тат, тыгэ ыштымэ дэнэ чойыны-
со шӱйын ужашыжэ йӱла; тудо 
йӧршынжак йӱлэн ок пытэ: 100 
ужашлан \1'/2—2 ужаш шӱй ко-
дэш гын, вурыс лийэш. Вурыс 
пэш пэшкыдэ, тудым тапташ лийэш. Вурыс дэнэ маши-
нам, инструмэнтым, рэльсым ыштат. 

Лэвыктымэ чойынышто шӱй йӧршын гайак йӱлэн пыта 
гын, тудо кӱртньӧ лийэш. Кӱртньым пушкыдо мэталл 
кӱлмӧ годым кучылтыт, кӱртньӧ лист (калай) дэн пӧрт 
вуйым лэвэдыт, вэдралан, тазлан, моло ӱзгарланат 
кайа. 

20 сӱр. Домно коҥга. 
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Йужышто кӱртньӧ рӱдаҥэш. Сандэнэ кӱртньӧ ӱзгарым 
чийалтат, альэ рӱдаҥдымэ мэталл — цинк, никэль дэнэ да 
монь лэвэдыт. 

Вурысат йужышто рӱдаҥэш, сандэнэ машина-влак со-
доррак тӱганат. Рӱдаҥдымэ вурысым муаш шуко тыршэныт. 
Кизыт рӱдаҥдымэ вурысым ышташ йӧным муыныт. Тидэ 
йӧным мумо — совэт наук дэнэ тэхникын пэш куго сэҥы-
машышт. 

Ожно, кугыжан власть годым, Российыштэ чойын, 
кӱртньӧ, вурыс пэш шагал луктылтын. Кизыт Совэт Ушэ-
мыштэ ий гыч ийыш у домно коҥга^лак ышталтыт; ки-
зыт мэ чойыным, кӱртньым, вурысым шуко вэлэн луктына. 

Чойын лукмо шотышто пэрвой вичийаш план шуктымо 
жаплан мэ тӱньамбалнэ кокымшо вэрым, Йэвропышто 
пэрвой вэрым нална. 

Вӱргэньэ. 

Вӱргэньэ утларакшэ рудаштэ лийэш, йужгынам йандар 
вӱргэиьымат муыт. Йандар вӱргэньыжым шкэ шочшо 
маныт. 

Руда гыч вӱргэньым кӱртньӧ сэмынак лэвыктэн луктыт. 
Йандар вӱргэньэ йошкар тӱсан. Тудо сайын тапталтэш, 

воштыр лийын шуйналтэш. Вӱргэньэ пэш пушкыдо, сан-
дэнэ йандар вӱргэньэ дэнэ ӱзгарым пэш шагал ыштат. 
Моло мэталл дэнэ лэвыктэн ушаш гын, тудо пэшкыдэмэш, 
тӱрлӧ пэшкыдэ сплав лийэш. 

Вӱргэньэ дэнэ вулнын сплавшэ бронзо (томбак) маныл-
тэш. Бронзо дэнэ статуйым, памӓтньыкым, сылнэ ӱзгарым 
ыштат. 

Бронзо машина ыштымаштат кучылталтэш. 
Вӱргэньэ дэнэ цинкын сплавшэ латунь манылтэш; 

марлажэ тудым той маныт. Вӱргэньэ ӱзгарым утларакшэ 
той дэнэ ыштат. Той дэн вӱргэньым ойырэн палаш нэлэ 
огыл. Самаварым, опса дэнэ окна кылым, молымат той 
дэнэ ыштат. Машина ыштымашкэ да сӧй паша ӱзгар йам-
дылымашкат той шуко кайа. 
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Альуминий. 

Альумииийым йэьг-влак палэн налмылан шӱдӧ ий вэлэ 
эртэн. Эн пэрвой тудым Гэрманийыштэ луктыныт. Тунам 
альуминий пэш шэргэ улмаш. Ик килограммжэ 1 200 тэҥгэ 
шогэн; луктын моштэн огытылат, сандэн шэргэш логалын. 
Тудын дэнэ сылнэ ӱзгарым гына ыштэныт. 

Шукэртэ огыл элэктричэствэ дэнэ лукташ тӱҥалмӧҥгӧ 
гына альуминий шулдэштын. 

Альуминий — пэш кӱлэш мэталл. Озанлыкыштына тудын 
кӱлэшыжэ эрэ кушкын толэш. Альуминий — толшаш жа-
пын мэталлжэ манаш лийэш. 

Молан вара альуминий моло мэталл-влакым сэҥэн, 
озанлыкыштэ нунын вэрыштым налэш? Альуминий мэталл 
мландэ ӱмбалнэ эн шуко шотлалтэш. Йандар альуминийым 
мландыштэ муаш ок лий гынат, тудо курык тукымлаштэ 
шуко уло. 

Альуминийым утларакшэ боксит руда гыч луктыт. 
Боксит рудажэ Лэнинград областьыштэ, адак Уралыштэ 
шуко уло. 

Руда гыч альуминийым элэктричэствэ дэдэ луктыт. 
Альуминий — ший тӱсан ош мэталл. Йужышто тудо ок 

рӱдаҥ. Альуминий куштылго, сандэнэ тудо аэроплан 
дэнэ дирижабль ыштымашкэ шуко кайа. 

Альуминий вӱргэньэ гайак пушкыдо мэталл, садлан 
альуминий дэнэ моло мэталлым ушэн сплавым ыштэн гына 
тӱрлӧ узгар-влакым лукташ лийэш. Чынжым каласаш гын, 
альуминий узгар-влак — совла (паньэ), кружка да монь — 
альуминий сплав дэнэ гына ыштымэ улыт. 

Свиньэц. 

Пӱртӱсыштӧ свиньэц утларакшэ рудаштэ лийэш, тудым 
свиньэц йылгыж маныт. 

Свиньэц пэш пушкыдо мэталл, тудым кӱзӧ дэнат куш-
тылгын пӱчкаш лийэш. Сандэн йандар свиньэцым ӱзгар 
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ышташ огыт кучылт, моло мэталл дэнэ лэвыктэн сплавым 
ыштат. 

Вулно дэнэ свиньэц сплавым куштылгын лэвыкташ 
лийэш, тыгай сплав дэнэ узгар-влакым паитлат. Вулно, 
свиньэц да сурьма сплав дэнэ кнага пэчэтлымэ буква 
вэлалтэш. Свиньэц гыч кочмо-йумо атым огыт ыштэ; тудо 
йадан, йэҥым чэрландарэн, пуштынат кэртэш. 

Эртак йандар свиньэц дэнэ пучым, тропым, пульам, 
пломбым ыштат 

Шӧртньӧ. 

Шӧртньӧ мландыштэ эртак йандар гына лийэш. Моло 
мэталл-влак дэнэ ок ушналт. Тудо курык тукымышто изэ 
падраш альэ корно (жилка) гай лийэш. Йужгынам млан-
дыштэ куго шӧртньӧ моклакам муыт; тыгай шӧртньым 
шкэ шочшо маныт. 

Курык тукым шаланымэ годым шӧртньӧ пырчыла 
ошмашкэ вэрэштыт, тыгэ шӧртньан ошма лийэш. Ошмаштэ 
шӧртньӧ уло гын, тудым шӧргньан ошма маныт. Тыгай 
ошма йӧрэ лийшэ шӧртньым вӱд дэнэ мушкын луктыт. 
Шӧртньӧ ошма дэч нэлэ, сандэнэ мушмо годым тудо 
пундашкэ вола, мушмо атэш кодэш. 

Шӧртньан ошмаштэ шӧртньыжӧ пэш шагал: 160 кило-
грамм ошмаштэ 1 грамм шӧртньӧ лийэш гын, тыгай ошма 
гыч шӧртньым лукташ пайдалэ маныт. Шӧртньым лук-
маштэ паша вий шуко кӱлэш, сандэнэ шӧртньӧ шэргын 
шога. 

Йандар шӧртньӧ— пушкыдо мэталл, сар тӱсан, чот 
йылгыжэш. Йужышто шӧртньӧ ок рӱдаҥ. Шӧртньӧ пэш 
пушкыдат, тудым тапташ куштылго, адак пэш сайын 
шуйаш лийэш. Шӧртньӧ дэн утларакшым оксам ыштат, 
адак сылнэштарымэ ӱзгарлан кучылтыт. Тӱрлӧ ӱзгарлан 
шӧртньым ший йӧрэ лэвыктэн сплавым ыштат. 

ССР Ушэмыштэ шӧртньым Уралыштэ да Сибирыштэ 
луктыт. 
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Лукмо шӦртньӦ дэнэ мэ вэс кугыжанышла гым Со-
циализм ыштымаштэ завот-влаклан кӱлэш машина-влакым 
налына. 

ССР Ушэм калык озанлыкыштэ мэталл-влакын 
кӱлэшышт. 

Олтымо арвэр дэнэ мэталл-влак мэмнан калык озанлык-
ыштэ пэш куго вэрым налын шогат. Эн пэрвойак мэталл 
машина ышташ кӱлэш. Машина дэч поена эл индустрий-
аҥдымэ пашам шуктэн огына кэрт ильэ. 

Лэнин туныктымо почэш мэ нэлэ промышлэнысым, 
путыракшэ машина ыштымэ промышлэнысым вийаҥдэна. 
Пэрвой вичийаш план шуктымо жапыштэ мэ шкэнан нэлэ 
промышлэныснам моткоч кӱш нӧлтална. 

Мут гыч, мэмнан Магнитогорск дэнэ Кузньэцкыштэ 
пэш куго чойын лэвыктымэ завот-влак ышталтыныт. 

Тӱсан мэталл лэвыктэн лукмо куго завот-влак ыштымэ, 
мутлан Уралысэ вӱргэньэ лэвыктэн лукмо завот, Волко-
высо альуминий завот, молат. 

Сталинград дэнэ Харьков олаш трактыр завот-влак 
ышталтыныт, Саратовэш — комбайн ^авот, Ростовэш—йал 
озанлык машина лукмо завот, молат. 

Автомобиль, еамольот, мотор ыштымэ завот-влак ыш-
талтыныт. 

Импэриалист еӧй лэч ончылсо жап дэнэ таҥастараш 
гын, кизыт ССР Ушэмыштэ машина ыштымаш 10 кана 
утла кушкын. 

Мэмнан Совэт Ушэмна шэҥгэлан кодшо йал озанлыкан 
эл гыч вийан индустрийан элыш еавырныш. 

II. ВӰД. 
Мландэ ӱмбалнэ вӱд шуко уло. Кумдан шарлэн кийшэ 

куго лэч куго тэҥыз да окэан мландэ ӱмбалым лэвэдыт. 
Кӧ тэҥыз дэкэ мийэн огыл гын, тудо тыгай сэр койдымо 
вӱд кумдыкым нигунам ужын огыл. Тэҥызын вӱдшӧ мот-
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коч кумдан шарлэн кийа, мучашдымыла койэш. Ала кушто, 
мӱндӱрнӧ^ӱндӱрнӧ, тэҥыз вӱд кава дэнэ ушнымыла койэш. 

Шотлэн пытарыдымэ эҥэр^лак — кугыжат, изыжат — 
мландэ )'мбалнэ тӱрлӧ могырышкыла йогат, окэан дэнэ 
тэҥызлашкэ йогэн ушнат. 

Мландэ йымалнат шуко вӱд уло. Вӱд тавым кӱнчаш 
тӱҥалмэк, мландэ йымалнэ — кэлгыштэ альэ куашыштэ — 
эрэ вӱдым муаш лийэш. Тыгай вӱдым рок вӱд маныт. 
Йужо вэрэ корэмлаштэ тудо памаш лийын мландэ ӱмбак 
лэктын йога. 

Мландыштэ да мландэ йымалнэ вэлэ огыл, йужыштат 
вӱд уло. Мландэ ӱмбач кӱшнӧ коштшо пылат вӱд улэш; 
пылыштэ вӱдшӧ пэш тигыдэ чӱчалтыш альэ ий кристалл 
сэмын лийэш. Пылысэ вӱд мландэ ӱмбакэ йӱр альэ лум 
лийын вэлэш. 

Вӱд лэч поена кушкыл, вольык, айдэмат илэн огыт 
кэрт. Калык озанлыкланат вӱд пэш кӱлэш. 

Вӱдын кум тӱрлӧ лиймьшэ. 

Вӱд—вишкыдэ наста; тудо кылма гын, ийыш еавырна 
Ий — пэшкыдэ наста. Вӱд пучэн альэ шолын пытымыж 
дэнэ вӱд пушыш (парыш) еавырна. Вӱд пуш — йуж гайак 
газ лийэш. 

Тыгэ, вӱд кум тӱрлӧ лийэш: вишкыдэ, пэшкыдэ, адак 
газ гай. 

1-шэ шынымаш. Стаканышкэ ий мокакам пыштэн, 
ырыкташ тӱҥалына. Тудо шула, вӱдыш еавырна. Тыгэ 
пэшкыдэ ий-вуд ырыктымэ дэнэ вишкыдэ вӱдыш еа-
вырна. 

2-шо шынымаш. Стаканыштэ лийшэ вӱдым адак 
ырыкташ тӱҥалына. Вӱд шолын, парыш еавырна. Тыгэ 
ырыктымэ дэнэ вишкыдэ наста гыч вӱд газ гайыш 
еавырна. 
, Ырыктымэ дэнэ вӱд пэшкыдэ гыч вишкыдыш еавырна, 

вӱд гыч вӱд пар лийэш. Вӱд шкэ тӱсшым кылмыктымэ 
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дэнат вашталта: йӱкшымӧ дэнэ пар вӱдыш савырна, кылма 
гын, ий лийэш. 

3-шо шынымаш. Тыгай шынымашым ыштэна. Кол-
быш вӱдым пыштэна, тудым пробко дэнэ пэтырэн, пробко 
вошт колбышко йанда пучым колтэна. Вӱдым колбышто 
шолмэшкэ ырыктэна. Вӱд шолын 
парыш савырна (21 сӱр.). Колбы-
штат, тудын аҥжэ дэнат пар ок кой. 
Тыштэ шинча дэнэ уждымо пар. 
Тудо кӱшкӧ кӱзэн йӱкша, вара пэш 
тыгыдэ вӱд чӱчалтышыш савырна. 
Тыгай тигыдэ вӱд чӱчалтыш гыч 
тӱтыра лийэш. Тыгэ, йӱкшымӧ дэ-
нэ газ гыч вӱд вишкыдыш сав-
ырна. 

Вӱдым чот кылмыкташ гын, 
тудо кылмэн ийыш савырна. 

4-шэ шынымаш. Вичкыж йан-
дан изэ атым налына. Атышкэ из-
ыш вӱдым пыштэна, вара ий дэнэ 
шӧнчал варышым ыштэна, тушан 
вӱдан йанда атынам шындэна. Ий 
дэнэ шӧнчал варыш пэш йӱкша, 
сандэнэ атысэ вӱдат чот йӱкша 
да кылма, ийыш савырна. Тыгэ 
кылмымэ дэнэ вишкыдэ вӱд пэш-
кыдэ вӱдыш —ийыш савырна. 

Мландэ ӱмбалсэ вӱд йандар мо. 

Мландэ ӱмбалсэ вӱд — тэҥыз, 
йэр, йогын, тавэ вӱд лийэш. Пӱр- 2 1 сур_ В у д ы м п а р ы ш 

тӱс вӱд нигунамат йандар ок шого. савырымаш. 
Вӱдыштӧ чӱчкыдын румбык лийэда. Путыракшэ шошым вӱд 
талышнымэ годым йогынышто (эҥэрыштэ) румбыкан лийэш. 
Адак вӱдыштӧ коч кунамат тӱрлӧ шулыктарымэ наста 
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лийэш. Путракшэ тэҥыз вудыштӧ шулыктарымэ шӦнчаЛ 
шуко уло. Тэҥыз вӱдыштӧ шуко кочо шӧнчал шулыкта-
ралтмэ дэнэ тэҥыз вӱд шӧнчалан, кочо лийэш. 

Озанлык пашаштэ йандар вӱд чӱчкыдын кӱлэш. Йуж-
гынамжэ тӱрлӧ шӧнчал дэч эрыктымэ вӱд кӱлэш. 

Вара вӱдым румбык дэч альэ шӧнчал дэч кузэ эрык-
тыман? 

Стаканэш вӱдым налын, ик совла шуным да ик совла 
шӧнчалым пыштэна. Сайракын пудратэна. Вӱдыштӧ шун 
ок шуло. Шун . вӱдым румбыкаҥда. Шӧнчал вӱдыштӧ 
шула, сандэнэ вӱд шӧнчалан лийэш. Тыгэ мэ румбыкан 
шӧнчалан вӱдым йамдылышна. Ындэ ты вӱд гыч румбык 
дэнэ шӧнчалым ойырэн налаш тыршэна. 

Румбыкан вӱдым кузэ эрыктат. 

Шынымаш. Вӱдым румбык дэч шӱрэн эрыктэна (фильт-
рлэна). Шӱрымашым вӱд шупшшо кагаз дэнэ ыштыман (22 

кагазым пыштэна. Румбыкан шӧнчалан вӱдым эркын шӱ-
раш манын шӧнчалан вӱдым чоргатыш йоктараш тӱҥалына. 

Чоргатыш мэ румбыкан вӱдым йоктарэна, бутылкаш-
тыжэ йандар вӱд погына. Тыгэ шӱрышӧ кагаз вӱдысӧ 
румбыкым кучэн кода. Вӱдым тыгэ эрыктымым шӱрымаш 
(фильтрлымаш) маныт. 

Кизыт мэ вӱдым кагаз дэнэ шӱрэн эрыктышна. Тыге 
аптэклаштэ да лабораторийлаштэ тӱрлӧ вишкыдым эрыктат 
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Водопровод станцыштэ вӱдым ошма фильтр дэнэ шӱрэн 
эрыктат. Румбыкан вӱдым ошма лончо вошт йоктараш 
гын, тудын вошт лэкмэкшэ вӱд йандар лийэш, румбыкшо 
ошмаш кодэш. Вӱдым водопровод станцыштэ тыгэ эрыктат. 
Водопровод гыч мэ эрыктымэ вӱдым налына. 

Фильтр вӱдым шӧнчал дэч эрыктэн кэртэш мо? Фильтр 
йымач лэкшэ вӱдым умшаш налын ончэна. Тудо тугайак 

шӧнчалан кодын улмаш. Тыгэ вӱ-
дым шӱрэн румбык дэч вэлэ эрык-
таш лийэш. Шулыктарымэ шӧнчал 
дэч эрыкташ ок лий. 

23 сӱр. Вӱдым шӱрымаш 24 сӱр. Вӱдым парыш савырэн 
(фильтрлымаш). эрыктымаш. 

Вӱдым шулыктарымэ шӧнчал дэч кузэ эрыктыман. 

Шынымаш. Вӱдым шӧнчал дэч эрыктышашлан тудым 
ончыч парыШ савырат, вара паржым адак вӱдыш савырат 
(24 сӱр.). 

Колбыш шӱрэн эрыктымэ вӱдым йоктарэна. Колбын 
аҥжым рожан пробко дэнэ пэтырэна, рожышкыжо йанда 
пучым шындэна. Йанда пучын вэс мучашыжым пробиркыш 
колтэна; пробиркыжым ий альэ лум оптымо стаканыш 
пыштэна. 

Колбысо вӱдым ырыкташ тӱҥалына. Вӱдым шолмэшкэ 
ырыктэнат, умбак шолташ тӱҥалына. Иктаж монар жап 
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эртымӧҥгӧ пробиркыштэ вӱд погынаш тӱҥалэш. Пробир-
кыштэ вӱд кушэч погына? Палэн налына. 

Шолмо годым вӱд парыш савырна. . Пар колбо гыч 
пучыш лэктэш, пуч гыч лэктын, йӱштӧ пробиркыш вэ-
рэштэш. Тыштэ тудо йӱкшэмын адак вӱд лийэш. Тыгэ 
вӱдэт пробиркыштэ утыр погына. Пробиркыштэ вӱд тэм-
мӧҥгӧ колбо ырыктымым чарнэна. 

25 сӱр. Оварнышэ пыл. 

Тыгэ мэ вӱдым парыш савырэн, колбо гыч пробиркыш 
кусарышна. Тыгай вӱдыштӧ шӧнчал укэ, тудо шэрэ таман. 
Вӱдым пушыш савырэн, пуч гоч колтэн, шӧнчал дэч 
эрыктышна. Тыгай вӱдым парыш савырэн эрыктымаш 
маныт. Тыдэ йӧршэш йандар вӱд. 

Тыгак аптэк дэнэ лабораторийыштэ вӱдым парыш са-
вырэн эрыктат. Тыгай вӱдэш аптэкыштэ эмым, лаборато-
рийыштэ тӱрлӧ шӧнчалан вӱдым (растворым) йамдылат. 

Йӱр дэнэ лум. 

Мландӱмбал дэн тэҥыз, йогын, йэр да моло вӱд парыш 
савырнэн, кӱшкӧ кӱза. Тушто вӱд пар йӱкша, пэш тигыдэ 
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вӱд чӱчалтыш лийэш. Тыгай чучалтыш-влак гыч пыЛ 
лийэш (25 сӱр.). Тигыдэ вӱд чучалтыш-влак ушнат, нэлэ 
лийыт. Тыгэ вӱд пуш погынэн, йӱран шэм пылыш са-
вырна. Пэш изэ вӱд чучалтыш-влак ваш ушнат, нэлэмыт, 
кугэмыт. Нэлэ вӱд чучалтыш-влак пыл гыч мландэ ӱмбак 
вэлыт. Тыгэ йӱр лийэш. 

Йӱр шокшо жап годым гына йӱрэш, йӱштӧ годым лум 
лумэш. Лумат вӱд пар гыч лийэш. Йӱштыштӧ вӱд пар 
гыч лум пырчэ лийэш (26 сӱр.). Пэш -йӱштӧ огыл гын, 
лум пырчэ-влак оралалтын вэлыт. Мландэ ӱмбак вэлын, 
лум ош мамык сэмын мландым тӧр лэвэдэш. 

Лупс дэнэ покшым. 

Йӱр дэнэ лум мландэ дэч кӱшнӧ, йужышто лийыт. 
Лупс дэнэ покшым йӱкшышӧ мландэ ӱмбалнэ пэшкыдэ 
арвэр ӱмбалан лийыт. Лупсым альэ покшымым мэ шудо, 
кӱй, моло арвэр ӱмбалнэ ужына. 

Лупс тыгэ лийэш. Кэҥэжым кастэн альэ йӱдым, мландэ 
ӱмбал да тудын ӱмбалнэ улшо тӱрлӧ арвэр-влак йӱкшат. 
Мландэ лишылсэ йуж йӱштэммэ дэнэ йужысо вӱд парат 
йӱкша, сандэнэ вӱд пар мландэ ӱмбалан — шудэш альэ 
иктаж могай арвэрэш шинчын лупс лийэш. 

Мландэ ӱмбалсэ арвэр-влак пэш йӱкшэныт гын (шыжым 
альэ тэлым), вӱд пар пэш тыгыдэ лум пырчэ (кристалл) 
лийын шинчэш, тыгэ покшым лийэш. 
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Пӱртӱсыштӧ вӱдын йыр савырнымыжэ. 

Кэчэ мландым ырыкта. Тудо мландэ ӱмбалым, тэҥызысэ, 
йогынысо, йэрысэ вӱд ӱмбалым ырыкта. Кэчэ шокшо дэнэ 
вӱд пуча, вӱд парыш савырна. Вӱд пар кӱш кӱза, тушто 
йӱкша: пар монарэ кӱш кӱза, тунарэ чотрак йӱкша. 
Йӱкшымӧ дэнэ вӱд пар гыч тнгыдэ вӱд чӱчалтыш альэ ий 
кристалл лийэш. Тыгэ кӱшнӧ тигыдэ вӱд чӱчалтыш альэ 
ий кристалл гыч пыл лийэш. Пыл гычын мландэ ӱмбак 
йӱр альэ лум возэш. 

Йӱрын альэ лум вӱдын иктаж могай ужашыжэ млан-
дышкэ шыҥа, адак эҥэр лийын йогынышко йога, куго 
йогынжо тэҥызышкэ йогэн шога. Тыгэ тэҥыз гыч пар 
лийын кӱш кӱзышӧ вӱдэт, адакат мландэ ӱмбак вэлын, 
тэҥызышкэ мӧҥгэш вэрэштэш. 

Адак угыч кэчэ шокшо дэнэ тэҥыз вӱд парыш савыр-
нэн кӱш кӱза. Адак пыл лийэш, пыл гыч йӱр альэ лум 
лийын мландэ ӱмбак вэлэш, мӧҥгэш тэҥызышкэ йога, 
альэ адак вӱд пушыш савырна. 

Тыгэ курым-курымэш, нигунам чарныдэ пӱртӱсыштӧ 
вӱд йыр савырныл коштэш. 

Ырымэ дэнэ вӱд шарла, йӱкшымӧ дэнэ — туртэш. 

Вӱдын тыгай койышыжым палышаш вэрч тыгай шы-
нымашым ыштэна (27 сӱр.). 

Колбым налын, тушко тӱсаҥдымэ вӱдым тэмэна. Кол-
бым пробко дэнэ сай пэтырэна. Колбышко пробкысо рож 
гыч йанда пучым колтэна. Тыгэ ыштымӧҥгӧ колбо гыч 
пучыш вӱд кӱзаш тӱҥалэш. Вӱд шогымо вэрэш шӱртым 
кылдэн, палым ыштэна. Ындэ шынымашым ыштэна. При-
бор йамдэ. 

1-шэ шынымаш. Колбысо тӱсаҥдымэ вӱдым эркын 
ырыкташ тӱҥалына, тидлан вэрч тудым шокшо вӱдыш 
шындэна. Тӱсаҥдымэ вӱд вашкэ пуч кӧргыштӧ кӱзаш 
тӱҥалэш. Вӱд ырэн шарлымэ дэнэ тыгэ лийэш. 
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2-шо шынымаш. Ындэ колбысо тӱсаҥдымэ вӱдым 
йӱкшыкташ тӱҥалына. Тидлан вэрч тудым йӱштӧ вӱдышкӧ 
алъэ лумышко пуртэн шындэна. Тӱсаҥдымэ вӱд пучышто 
эркын волаш тӱҥалэш. Тыдэ мыланна вӱдын йӱкшымӧ 
дэнэ туртмыжым ончыкта. Сандэнэ тудо пучышто вола. 

Тыгэ, ырыктымэ дэнэ вӱд шар-
ла, шукырак вэрым налэш, йӱкшымӧ 
дэнэ туртэш, шагалрак вэрым налэш. 
Моло вишкыдэ наста дэнат (спирт, 
ртуть, красин) тугак лийэш. Вӱдын 
адак шкэ поена койышыжо уло. 

Кылмымэ дэнэ вӱдын шарлымыжэ. 

Шынымаш. Бутылкаш вӱдым тэ-
мэна. Пробко дэнэ тудым чот пэтырэна, 
вара ты бутылкам тӱгӧ йӱштыш шын-
дэна. 

Иктаж монар жап гыч мэ тудым 
ужына: бутылкаштэ вӱд кылмэн, бу-
тылкажэ пудэшт кайэн. Бутылка мо-
лан пудэштын? Кылмымэ дэнэ вӱд шар-
лэн, еандэнэ тудо :пудэштын. Коч могай моло вишкыдэ 
настат кылмымэ дэнэ туртэш. Вӱдшӧ кылмымэ дэнэ ок 
турт, шарла вэлэ. Вӱдын тэвэ тыгай поена койышыжо уло. 

Озанлык пашаштэ вӱдын тыгай улмыжым эрэ шинчэн 
шогаш кӱлэш. Олалаштэ водопровод пуч-влакым млан-
дыштэ кэлгышкырак волтэн оптат. Тыгэ оптымо дэнэ водо-
провод пучышто вӱд кылмэн ок кэрт. Вӱд кылма гын, 
тудын шарлымыжэ дэнэ кӱртньӧ пуч-влак пудэшталтыт. 
Коч могай кӱжгӧ пуч лийэш гынат, вӱд кылмымэ дэнэ тудо 
пудэшталтэш. Ужыда, кылмышэ вӱдын вийжэ могай куго. 

Пӱртӱсыштӧ тыдэ вий дэнэ куго куй-влак шэлыштал-
тыт. Кӱйэш лийшэ шэлшышкэ вӱд тэмын кылма гын, тудо 
шарлэн кӱйым шэлэш, шалата. Тыгэ кылмышэ вӱд курык 
тукым-влакым, шэлышт шалата. 
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Тэрмомэтр. 

Тэрмсмэтр, альэ градусник дэнэ пӧртыштӧ альэ тӱнӧ 
йужын, вӱдын да монь шокшо-йуштыжым вискалат. Тэр-
момэтр дэнэ тэмпэратурым палат. 

Тэрмомэтрым вичкыж йанда пуч дэнэ ыштат, тудын 
ик мучашыжэ шар сэмын шарла, шарлымэ вэрыштыжэ 

ртуть альэ чийалтымэ спирт уло. Тэрмомэт-
рын пучшо оҥаш пыжыктымэ. Оҥаштэ ӱлыч 
кӱшкыла градус ончыктышо пӧлымӧ палэ-влак 
ыштэн толмо, кажнэ палылан тура поена цифр 
шындымэ. Ты цифр-влак градус шотым он-
чыктат (28 еӱр.). 

Ырыктымэ годым ртуть шарлаш тӱҥалэш, 
вара пучышто кӱш кӱза. Йӱкшымӧ дэнэ ртуть 
туртэш, ӱлыкыла вола. Тыгэ ртутьын коштмыжо 
годым тэмпэратурым палышашлан, ртутьын 
могай цифр воктэн чарнымыжым ончат. 

1-шэ шынымаш. Тэрмомэтрым шулышо 
ийыш альэ лумыш шогалтэна. Тыгэ ыштымэ 
годым ртутьын мэҥгыжэ О цифрлан тура ли-
йэш. Ртутьын мэҥгыжэ ий шулэн пытымэшкэ 
О цифрлан тура шога. Тыгэ ий О градус го-
дым шула. Адак О градус годым йандар вӱ-
дат кылма. Нуль (О) градус — ий щу лымо, 
адак вӱд кылмымэ точко манылтэш. 

2-шо шынымаш. Ындэ тэрмомэтрым шол-
шо вӱд ӱмбалсэ парэш кучэна. Тыгэ кучымо 
годым ртутьын мэҥгыжэ тэрмомэтрысэ 100 
цифрлан тура лийэш. Тыдэ цифрлан тура вӱд 
шолын пытымэш шога. Йандар (эрэ) вӱд 
100 градус ончыктымо годым шолэш. 100 

градус — вӱд шолмын точкыжо. 
Тэрмомэтрыштэ вӱд кылмымэ дэнэ вӱд шолмо коклам 

100 иктӧр ужашлан шэлыт. Тыгай ужашлам градус ма-
ныт. Тыгай градус-влакым О градус дэч ӱлыкат, 100 гра-
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дус дэч кӱшкат ыштат. О градус дэч ӱлыкыла йӱштӧ 
ончыкталтэш, кӱшкылажэ — шокшо ончыкталтэш. 

Градусым кӱчыкын0 палэ дэнэ ончыктат. Тыгэ сэрат: 
ий 0° годым кылма, вӱд 100° годым шолэш. 

Тыгай ртуть дэнэ тэмымэ тэрмомэтрым 190 ий ожно 
Цэльсий лӱман учоный ыштэн. Ты тэрмомэтрым сандэнэ 
Цэльсий тэрмомэтр манын лӱмдэныт. 

Паша. Тэрмомэтр дэнэ лэвэ да йӱштӧ вӱдын тэмпэратуржым 
висэн палыза. 

Тэрмомэтр ончыктымым сэрэн налза. 

Вӱдын пӱртӱсыштӧ ыштымэ пашажэ. 

Пӱртӱсыштӧ вӱд тутыш коштэш, эрэ ик вэрыштэ ок 
шинчэ. Шкэ коштмыж дэнэ вӱд куго пашам ышта. 

Эн пэрвойак вӱд пӱртӱсыштӧ шалатымэ пашам ышта. 
Тудо курык-влакым шэлыштылын шалата, мландэ ӱмбалын 
тӱсыжым эрэ вашталтэн толэш. 

Тэҥызлаштэ толкын-влак сэрым лупшэн шалатат. Ио-
гынышто альэ эҥэрыштэ вӱд сэрым урыкта, путракшым 
курык гыч йогышо эҥэр^лак чот йогэн, сэрым мушкын 
шалатат. Шошым, куго вӱд годым, вӱд пэш кугын сэрым 
мушкын луктэш, сӱмыра. 

Шуҥгалт йогышо вӱд (водопад) рокым мушкын луктэш, 
кӱйым шалата. 

Йӱр вӱд дэнэ лум вӱд мландэ ӱмбалым мушкын лук-
тыт, шуко корэмлам ыштат. 

Курык ӱмбалсэ ий-влак ӱлыкыла волэн, мландэ ӱмба-
лым тӧрлат, кӱйым шымартат, порошокыш савырат. 

Тыгай шалатымэ паша лэч поена, вӱд пайдалэ паша-
мат ышта. Талын йогышо вӱд ошмам, шуным мушкын 
луктын, ӱлыкыла наҥгайа, чот йогышо вӱд тигыдэ кӱйымат 
наҥгайэн кэртэш. Эркын йогымо вэрышкэ шумӧҥгӧ, пэр-
вой куй-влак пундашэш кодыт, вара ошма шинчэш, эн 
почэшыжэ шун шинчэш. Тыгэ йогынлаштэ куаш вэр, остров-
влак лийэдат, сэр воктэнат ошма оралалт кодэш. 

55 



Курыкла гыч ий (ледник) волымо дэнэ шуко кӱй, 
ошма, шун волталтэш. Ий шулымо почэш мландэ ӱмбалан 
йыргэшкэ кӱй, ошма, шун кодэш. 

Тыгэ шуко курым коклаштэ вӱдын паша ыштымыж 
дэнэ мландэ ӱмбал кугынак вашталтэш. 

ВӰД ВИЙЫМ ОЗАНЛЫКЫШТЭ КУЧЫЛТМАШ. 

Ожно айдэмэ шкэ вийжэ да ашнымэ вольык вийжэ дэнэ 
вэлэ пашам ыштэн. Тунам айдэмэ нымогай машинам шин-
чэн огыл, илышын вийжэ дэн вэлэ пайдаланэн. 

Илэн-толын айдэмэ шкэ вийжэ да вольык вийжэ дэч 
поена, адак пӱртӱс вийымат пашашкэ пуртэн. Тыгэ айдэмэ 
вольык вий олмэш вӱд альэ мардэж двигатэльым, моло 
двигатэльымат кучылташ тӱҥалын. 

Вӱд вий. 

Вӱд вий дэнэ пашам ышташ тӱрлӧ двигатэльым шонэн 
луктыныт. Ты шот-гыч эн тыгылайжэ—вӱд орва лийэш 

. (29 еӱр.). Йал вакшыштэ вӱд 
орва еавырнэн шурным йоҥыш-
та. Орва ӱмбак вӱд йогэн, ту-
дым шӱкэн еавыра, пӧрдыкта. 
Вакшыштэ вӱд орва вакш кӱй 
дэнэ ушымо; вӱд орва еавырна 
гын, вакш кӱйат пӧрдэш, шур-
ным йоҥышта. 

Вӱд орвам шукэртак ожно 
^шонэн луктыныт. 100 ий ожно 

Францийыштэ вӱд Турбиным 
29 еӱр. Умбач йогэн пӧр- ШОНэн луктыныт. 

Сӱрэтыштэ вӱд турбин шын-дыктымӧ вӱд орва. 

далтмым ончыктымо (30 еӱр.). Турбин кок мэталл орва 
дэнэ ыштымэ. Ик орва вэс орвашкэ пуртэн шындымэ, ик 
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орважэ вэр гыч тарваныдэ шындымэ, вэсыжэ пордын 
кэртэш. 

Труба дэн вӱд талын турбинышкэ вола, турбин кӧр-
гысӧ кольмо-влакым чот пэрэн Турбиным пӧрдыкта. Турбин 
машина дэнэ ушымо. Турбинын савырнымыжэ дэнэ маши-
нат савырна. Элэктростанцылаштэ тыгай савырнышэ ма-
шина-влак элэктричэствэ вийым ыштэн луктыт. 

Тыгэ вӱд орва да Турбиным пашашкэ пуртымо дэнэ 
айдэмэ шкэ озанлыкыштэ шуҥгалт йогышо вӱдлан пашам 
ыштыкта. 

Вӱд вий дэнэ пашам ыштышэ мэмнан элэктростан-
цэ-влак. 

Вӱд дэнэ пӧрдыктымӧ турбин-влак мэмнан озанлык 
пашаштына пэш кӱлэш улыт. Тыгай турбин дэч поена 
вӱд дэн пайдаланышэ ик элэктростанцат ок ышталт. Элэк-
тростанцыштэ элэктричэствэ вий ышталтэш. Тыжэчын 
элэктричэствыжэ мэталл воштыр дэнэ фабрикышкэ, за-
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вотышко, совхозышко, колхозышко колталтэш. Тушто элэк-
тричэствэ тӱрлӧ машинам, станок-влакым пӧрдыкта. 

Лэнин ой почэш мэ шуко элэктростанцым ыштэна. 
Ты мартэ мэмнан эн куго элэктростанцылан Волховысо 

станцэ шотлалтэ. Ты станцэ 1926 ийыштэ Волхов йогынэш 
ыштымэ. Волхов элэктростанцэ гыч элэктричэствым Лэ-
нинградысэ завот, фабриклашкэ воштыр дэнэ колтат. 

1932 ийыштэ Дньэпрыштэ вӱд дэн пайдаланышэ элэк-
тростанцэ ыштымэ. Дньэпрогэс — ССР Ушэмыштэ вэлэ 
огыл, Йэвропыштат эн куго вийан элэктростанцэ. Ты стан-
цыштэ пэш куго 9 турбин шындымэ. 

Ты станцыштэ ыштэн лукмо элэктричэствэ воштыр 
дэнэ шуко фабрик, завот, совхоз, колхозлашкэ кайа. 

Дньэпрогэс станцэ Волховысо станцэ дэч 10 гана шу-
кырак элэктричэствым ыштэн луктэш. 

Мэмнан совэт правитэльствын планжэ почэш Йул вӱд 
дэнэ Ангараштэ тулэчат куго вӱд элэктростанцым ышташ 
тӱҥалыт. 

Тыгэ мэ пӱртӱс вийым сэҥэн, тудым социализм ыщ-
тымэ пашашкэ шогалтэна. 

Паровой машина-влак. 

Айдэмэ шкэ озанлыкыштыжэ вӱд йогымо вийым гына 
огыл, пар дэнэ пӧрдыктымӧ машинамат пашашкэ пуртэн, 

Парын паша ыштымыжым ончыктышаш вэрч тыгай 
шынымашым ыштэна. 

Шынымаш. Пробиркыш чэрыкшэ нарэ вӱдым пыш-
тэна, вара пробиркым пробко дэнэ пэтырэна. Пробиркым 
чоткыдын шындэн, тулэш пробиркысэ вӱдым шолташ тӱ-
ҥалына. Иктаж монар жап эртымэкэ йӱкым ыштэн про-
биркэ гыч пробко пудэшталт лэктын кайа. Мо вэрч тыгэ 
лийэ? 

Шолтымо годым вӱд парыш савырна. Пар шуко по-
гына. Ырыктымэ дэнэ вӱд гыч пар лийэш, тудо шуко вэ-
рым налэш. Пробко пэтырымэ дэнэ тудлан лэкташ, щарлаш 
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вэр укэ. Туртшо пар пробиркэ пырдыжым, пробкамат шӱ-
ка. Пар шӱкымӧ дэнэ пробиркэ гыч пробко лэктын кайа. 

Тэвэ тыгай туртшо парын вийжым паровой машина 
пӧрдыкташ кучылтыт. 

Паровой машинам шукэртсэк шонэн лукташ тӧчэныт. 
Ты машина-влак ончылтэн паша ыштымаштэ йӧнан, кэл-
шышэ лийын огытыл. Паровоймашинам 170 ий ожно Уатт 
англичан сайэмдэн. Тудын сайэмдымыжэ дэч вара паро-

31 сӱр. Парын поршэньым кузэ шӱкымыжӧ да орвам пӧрдык-
тымыжӧ. 

вой машинам озанлык пашашкэ пуртэныт. Паровой маши-
нам шонэн лукмӧҥгӧ пароходым, почэшыжэ паровозым 
шонэн луктыныт. Чыла вэрэ паровой машина дэнэ паша 
ышташ тӱҥалыныт. 

Кузэ вара пар машинаштэ пашам ышта? 
Паровой машинаштэ вӱд тэмымэ под уло. Вӱдым по-

дышто чот ырыктат. Вӱд шолэш. Подышто шуко пар погына. 
Парым труба дэнэ цилиндрышкэ колтат. Ындэ сӱрэтыштэ 
ончыза (31 сӱр.). 

Цилиндрыштэ коштшо поршэнь манмэ уло, тудо виш 
кодыдэ цилиндрыштэ шындымэ. Туртшо пар поршэньым 
чот шӱка, тудым мӧҥгэпьоньыш коштыкта. Поршэньжэ 
орва дэн ушымо, сандэнэ коштмыж годым поршэнь орвам 
савыра. Тыгэ пар паровой машинаштэ пашам ышта. 

Паровой машина-влак мэмнан озанлыкыштына пэш куго 
пашам ыштат. Паровой машина паровозышто, пароходышто 
уло. Ты машина-влак мэмнан йатыр фабрикыштэ, заво-
тышто, совхозышто, колхозышто пашам ыштат. 
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III. ЙУЖ. 
Ойар кэчыштэ мэ куш ончалына гын, кандэ тӱсан ка-

вам ужына. Кандэ кава — кэчэ "дэнэ волгалтарымэ йуж. 
Мландэ ӱмбалым 700 киломэтр кӱжгыт нарэ йуж лончо 
лэвэд шога. Йуж мэмнан йыр чыла вэрэат уло. 

Йуж вэрым налэш. 

Йуж — тӱсдымӧ, вошт койшо газ, сандэнэ мэ тудым 
огына уж. 

Шынымаш. Йара стаканым налын, тудым вӱд тэмымэ 
тэркэш кумыктэна. Стаканыштэ йуж уло, сандэнэ тушко 
вӱд ок пуро. 

Стаканым изыш шӧрын ыштэна. Стакан гыч йуж шӱ-
выроҥ лэкташ тӱҥалэш (32 сӱр.). Утларак шӧрын ышташ 

32 сӱр. Йуж стакан гыч лэктэш. 

гын, стакан гыч йуж утларак лэкташ тӱҥалэш. Стакан 
гыч йуж лэкмэ сэмын тушко вӱд пура. Тыгэ йужым ик 
стакан гыч вӱдан вэс стаканыш кусныкташ лийэш. Тыдэ 
шынымаш йужын вэр налмыжым ончыкта. 

„Йара" стакан, „йара" бутылка, „йара" вэдра маныт. 
Чынжым каласаш гын, нуно йара огыт ул, йуж дэнэ тэ-
мымэ улыт. 

Йужын нэлытшэ уло. 

Пэшкыдэ дэнэ вишкыдэ наста-влакын нэлытышт уло. 
Йужын нэлытшэ уло, укэ? Тыдым палаш тыгай шыныма-
шым ыштэна. 
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Шынымаш. Вичкыж пырдыжан куго колбым налына, 
тудым сайын пробка дэнэ пэтырэна. Виса тэркэш выньэр 
ластыкым пыштэн, тушан колбым шындэнат, кир-влак дэнэ 
висам тӧр ыштэна. Вара колбым налын, пробкым лукты-
нат, колбым спирт лампэ тулэш ырыктэна. Ырымэ дэнэ 
колбо гыч йуж лэкташ тӱҥалэш. Ырыктымэ колбым пробко 
дэнэ адак сайын пэтырэна, виса тэркэш шындэна. Колбо 
куштылгырак лийын: ырымэ дэнэ колбо кӧргӧ гыч йуж 
лэктын. Тышэч палэ: йужын нэлытшэ уло. 

Йуж вӱд дэч йатыр куштылго. Ик литр вӱд 4° тэмпэ-
ратур годым 1000 грамм виса. Тыгай тэмпэратуран йуж 
Р/з грамм нэлытан вэлэ лийэш. Садын дэнэ йужым куш-
тылгылан шотлат. Тугэ гынат, пӱртӱсын моло кап-влак 
сэмынак тудын нэлытшэ уло. 

Йуж туртэш, шарла. 

Йужым туртыкташ лийэш. Монар утларак тудым тур-
тыктэт, тудо тунар утларак кумда вэрым налаш, шарлаш 
тырша. Йужын тыгай койышыжым туртмо дэнэ шар-
лымэ койыш маныт. Йужын туртмо да шарлымэ койышым 
палышаш вэрч, тыгай шынымашым ыштэна. 

Шынымаш. 50 сантимэтр кужытан кумда йанда пу-
чым налына. Ты пучын мучашкыжэ кӱжгӧ парэҥгэ лончым 

33 сӱр. Йуж пистолэт лӱйа. 

пӱчкын шындэна. Парэҥгэ йыргэшкэ пучын ик вуйжым 
пэтырэн шога. Тыгак пучын вэс мучашыжымат парэҥгэ 
дэнэ пэтырэна. 

Ындэ ик кидышкэ пучым налына, вэсышкэ — вичкыж 
изэ тойам кэрына. Тойа дэнэ кӧргышкыла парэҥгэ йыр-
гэшкым шӱкаш тӱҥалына. 

Парэҥгэ йыргэшкым пучын пэлышкыжат ышна шук-
то, вэс мучашсэ парэҥгыжэ лэктынат кайыш. Мэмнан йуж 
пистолэтна лӱйэн кэртэш (33 сӱр.). 

Ты оҥай шынымашым адак угыч ыштэна. 
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Молан вара ты йуж пистолэт лӱйэн кэртэш? 
Парэҥгын йыргэшкыжым кӧргышкыла шӱкымына го-

дым мэ йужым туртыктэна. Вэржэ шагалэмын, йужшо ту-
нарак кодын. Мэ йужым туртыктэн, тудлан вэрым шага-
лэмдышна. 

Ты туртшо йуж шарлынэжэ. Тудо кок могырышкат 
шӱка: ик йыргэшкыжымат, вэсыжымат. Йуж шӱкымӧ дэнэ 

ик йыргэшкыжэ йӱкын лэктын ка-
йа. Лэкмыж годым туртшо йуж пу-
дэшталтэш, йыргэшкэ лэктын кай-
ымэ годым лӱймыла шокта. Турт-
шо йуж шарлышан лиймыж дэнэ 
кумда вэрьтм налэш. 

Туртмо дэнэ шарлымэ койы-
шым тэхникыштэ пашашкэ пур-
тат. Тыгэ кӱртньӧ корнышто ва-
гонын, паровозын, тормоз-влак 
йуж туртмо дэнэ пашам ыштат, 
вагоным альэ паровозым чарат. 
Туртшо йуж дэнэ чийам шыжык-
тэн, оралтым чийалтат. Автомо-
бильын, вэлосипэдын шиныштэ 

туртшо йуж уло, тудын туртшо улмыж дэнэ автомобиль 
дэн вэлосипэдын чытыралтмышт изэмэш. Йоча модмо то-
пышто (мэчыштэ) йуж уло. Тушто туртшо йуж улмо дэнэ 
тудо тӧршта. 

Паша. 34-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын шынымашым ыш-
тыза. Пучым умшашкэ налын, бутылкашкэ йужым пуалза. Вара 
ӧрдышкӧ бутылкам содор налза. Туртшо йуж вӱдым шӱкэн, фон-
тан сэмын бутылка гыч йоктарэн луктэш. 

Ырыктымэ дэиэ йужын шарлымыжэ, йӱкшыктымӧ дэнэ 
туртмыжо. 

Моло наста сэмынак, йужат ырыктымэ годым шарла, 
йӱкшымӧ годым туртэш. Тидым тыгай шынымаш-влак гыч 
палаш лийэш. 
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1шэ шЫнымаш. ВичкьГж йанда колбым альэ бутыл-
кам налына, тудын рожшым пробка дэнэ пэтырэна, проб-
кашкэ кужо, вичкыж йанда пуч шындымэ лийжэ. Тидэ 
пучын ик мучашы-
жым г стаканысэ -«^Ъч \ 
тӱсарГвӱдыш кол- [к^Г^р 
тэна. Колбым альэ \ 
бутылкам шкэнан / / ч ! Т 4 

шокшо кидна дэнэ 
ырыкташ тӱҥалы-
на. Колбо гыч пуч 
дэнэ йуж лэкташ 
тӱҥалэш. Молан 
тыгэ лийэш? Кол-
бышто йуж ырэн 
шарла, сандэнэ ту-
до вичкыж пуч 
гыч лэкташ тӱҥа-
лэш (35 сӱр.). о с .. , , „ „,. 

4 г ' Зо сӱр. Ырымэ годым йуж шарла, йук-
И-ШО ШЫНЫ- шымӧ годым туртэш. 

маш. Ындэ кол-
бышто йужым йӱкшыктэна. Колбым кид дэнэ кучымо ол-
мэш, тудым пробка гыч налын кучэна. Колбысо йужым 
йӱкшыкташ колбо ӱмбак йӱштӧ ночко шовычым пыштэ-
на. Ындэ вӱд стакан гыч пучыш кӱзаш тӱҥалэш. Тыгэ 
йуж йӱкшэмын туртмыж дэнэ лийэш. 

Йуж шокшым ольан (эркын) шара. 

Тэлылан пӧртыштӧ кок пачаш тӧрзам шындат. Тыгэ 
ыштымэ дэнэ пӧртыштӧ шокшо сайын кучалтэш. Кок тӧрза 
олмэш кӱжгӧ йандан ик тӧрзам шындаш гын йӧра ыльэ 
вэт? — манын йодын кэртыт. 

Укэ, тыгэ ыштымэ дэнэ пӧртыштӧ шокшым кучаш ок 
лий. Кок тӧрза коклаштэ йуж лончо лийман. Тыгэ ыштымэ 
дэнэ пӧртыштӧ шокшо сай кучалтэш. Йуж лончо шкэ 
воштшо шокшым ольан колта. 
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Тидым тыгай шынымашым ыштэн умлаш лийэШ. 
1-шэ шынымаш. Кок ик гайэ йанда стаканым налына, 

иктыжэ кӱжгӧ, вэсыжэ вичкыж йанда лийжэ. Кок стака-
нышкат иктӧр шокшо вӱдым тэмэн, йанда дэнэ лэвэдына. 
Стакан-влакым йыгырэ шындэна. Ик стаканжым ӱстэл 
ӱмбалан шындэна, вэсыжым йанда атэ кӧргэш, йара спичка 
калта ӱмбак шындэна. Тыгэ ыштымэ годым йанда атэ дэнэ 
кокымшо стаканын кӱжгытышт пэрвойын дэнэ ик гайэ 
лийжэ. Кок стаканын ойыртышышт тыгайэ: кокымшо ста-
канжэ шокшо вӱд дэнэ йанда атэ кӧргыш пуртэн шын-
дымэ, стакан дэнэ йанда атэ коклаштэ йуж лончо уло. 
Тидэ йужшо шокшым аралаш полша, укэ? 

Иктаж монар жап эртымӧҥгӧ тэрмомэтр дэнэ альэ кид 
дэнэ кучэнак палаш лийэш: стакан-влакыштэ вӱд иктӧр 
йӱкшэн огыл. Кокымшо стаканыштэ вӱд шагалрак йӱкшэн, 
пэрвойышто — утларак. Кокымшо стаканыштэ вӱдлан йӱк-
шашыжэ атэ дэнэ стакан кокласэ йуж лончо пуэн огыл. 
Тышэчын мыланна тыгэ койэш: йуж шкэ воштшо шок-
шым ольан колта. 

Тыгак вургэмым чиймэ дэнэ, путыракшэ коваштэ вур-
гэм дэнэ, мэмнан капна шокшым арала. Кап дэнэ вургэм 
коклаштэ йуж лончо лийэш. Вургэм мэмнан капым ок 
ырыктэ, вургэм йымалсэ йуж лончо кап шокшым арала, 
шкэ воштшо ок колто. Тидым сайын умлышаш вэрч, ты-
гай шынымашым ыштэна. 

2-шо шынымаш. Кок ик гайэ бутылкам налын, ик 
гайэ шокшо вӱдым тэмэн, пробка дэнэ пэтырэна. Ик бу-
тылкам коваштэ альэ ыштыраш дэн пӱтырэн шындэна. 
Иктаж монар жап эртымӧҥгӧ кок бутылкамат ончэна. 
Пӱтырымӧ бутылкаштэ вӱд шагал йӱкшэн, вэс бутылкаш-
тыжэ чотрак йӱкшэн. Тышэчын мыланна тидым палаш 
лийэш: бутылка дэнэ коваштэ кокласэ, адак коваштысэ 
альэ ыштырашысэ йуж шкэ воштшо шокшым ольан 
колта. 

Шынымэ да эскэрымэ дэнэ мэ палэн нална: йуж шкэ 
воштшо шокшым ольан колта, кучэн шога. Йужын ты-
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гай койышыжым шинчэн, тудым озанлык дэнэ сурт па-
шашкэ пуртат. 

Шокшо йуж альэ йӱштӧ йуж куштылгырак. 

Йуж ырымыж дэнэ шарлат, куштылгырак лийэш, кӱш 
кӱза. Коҥга олтымо годым ырышэ йуж шикш дэнэ, йуж-
гынам тул йып дэнэ пырльа тӱньык гыч кӱш кӱза. Йӱ-
лышӧ красин лампыштэ 
шокшыжо лампэ пуч гыч 
кӱш кӱза. Лампэ пучыш 
тигыдэ папирос кагазым 
шуаш гын, кагаз тул ум-
бак волэн ок воч, мӧҥ-
гэш лампэ пуч гыч шок-
шо йуж дэнэ нӧлталтэш, 
тышэч мэ ужына: ыры-
шэ йуж йӱштӧ йуж дэч 
куштылгырак, сандэнэ 
тудо кӱш кӱза. 

Шынымаш. Классы-
сэ йуж коридорысо йуж 
дэч шокшырак. Класс ом-
сам изиш почына, чӱкты-
мӧ сортам ӱлан шындэ-
на (36 сӱр.). Сорта тул 
класс кӧргышкыла тайна. Тышэч мэ палэн кэртына: йӱштӧ 
йуж нэлырак, сандэн тудо ӱлыч кайа. 

Сортам налын, омса ӱмбал тура кучэна. Ындэ сортан 
тулжо коридор вэлкэ тайна. Тышэч палэ: шокшо йуж куш-
тылго, сандэн тудо кӱшыч коштэш. 

Коридор омсам тӱгӧ почын, сортам чӱктэн, тидэ шыны-
машымак ыштэна гын, кӱшнӧ ойлымо сэмынак лийэш. 

Пӱртӱсыштӧ йӱштӧ дэнэ шокшо йуж вэр гыч вэрыш 
эрэ (тутыш) куснэн коштэш. Кэчэ мландым ырыкта. Мландэ 
ӱмбал ырымэ дэнэ йужат ыра. 
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Ырышэ йуж куштылгырак лиймыж дэнэ кӱш кӱза, ту-
дын вэрышкэ йӱштӧ йуж толэш. Тыгэ ырымэ да йӱкшымӧ 
дэнэ пӱртӱсыштӧ йуж вэр гыч вэрыш куснэн коштэш. 

Йужышто пэрвой коштшо йэн~-влак. 

Йужышко кӱзэн, кайыкла чоҥэштыл кошташ айдэмэ 
шукэртсэк шонэн илэн. Тидым шукэртсэк шукташ тыр-
шэныт. Шокшо йужын йӱштӧ дэч куштылго лиймыжым 
умлымӧҥгӧ гына, йужышко кӱзаш шонышо-влак шкэ шо-
нымыштым шуктэн кэртыныт. 

150 ий ожно, Францийыштэ, ик изэ олаштэ, Монгольф-
йэ изак-шольак вичкыж виньэр дэнэ куго шарым ыштэ-
ныт, тудым ӱмбачшэ кагаз дэнэ лӱмылэныт. Шар йымалан 

тулым олтэн, шарыш шокшо йужым 
тэмэныт. Шар йолыштымо кэрэмым 
рудымӧҥгӧ, шар кӱш кӱзэн чоҥэш-
тэн кайэн. Тидэ пэрвой колтымо 
йуж шар улмаш. 

Тылэч вара Монгольфйэ изак-
шольак йэҥым нӧлтышӧ шарым лӱ-
мын ыштэныт. Шаржым кугым ыш-
тэн, тушко ырыктымэ йужым тэмэ-
ныт (37 сӱр.). 

1783 ийыштэ нойабрын 23-жо 
Париж олан куго площадьыштэ шу-
ко калык ончылно йуж шарым кол-
таш йамдылэныт. Шарэш кок тунэм-

шэ шинчын. Канатым кудалтэныт. Шар писын кӱш кӱзаш 
тӱҥалын. Ужаташ погынышо калык куанэн кычкыраш 
тӱҥалын. Шар кӱш кӱзэн, шинчаланат койдымо лийын. 
Вара шар куш лийын? 

Ырыктымэ йуж шарыштэ эркын йӱкшаш тӱҥалын. Шар 
нэлэмын ӱлык волаш тӱҥалын, вара йӧршын волэн 
шинчын. 

Тыгэ пэрвой гана айдэмэ йуж шар дэнэ чоҥэштэн. 
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Тылэч вара ырыктымэ йужым тэмымэ шарэш ШуКо 
йэҥ чоҥэштылаш тӱҥалын. Тыгэ чоҥэштымэ годым эҥгэ-
кат лийэдэн. Йужым ырыкташ шарыштэ тул олтымо атым 
шындат улмаш. Шар выньэрыш тул вэрэштмэ дэнэ пожар 
лийэдэн. 

Вара сэмын у йӧным кычал муыныт, йуж шарыш йуж 
олмэш куштылго газым тэмаш тӱҥалыныт. Тыдэ газ йуж 
дэч куштылго улмаш. Тыгай шар дэнэ кизытат йужышто 
чоҥэштылыт. 

Йуж шар. 

Кизытсэ йуж шарыш куштылго газым — водородым 
тэмат. Тидэ газ шар виньэр вошт ок лэк. Шар ӱмбачшэ 
кол кучымо гай шолдыра шинчан сэткэ дэнэ лэвэдалтэш; 
ты сэткэш корзинкэ сакалтэш, ту-
шакын йэҥ^лак шинчыт, адак тушто 
кӱлэш ӱзгарат лийэш. Йуж дэч куш-
тылго лиймыжэ дэнэ шар кӱш кӱза. 

Йуж шар пэш кӱшкӧ нӧлталалт 
кэртэш. Тугэ гынат, аэростат манмэ 
тыгылай йуж шар дэнэ йэҥ^лак 
10800 мэтр кӱкшытыш вэлэ нӧлта-
лалт кэртыныт. Тугай кӱкшытыштӧ 
йуж пэш шуэ, тушто шӱлашат нэлэ, 
йэҥ колэнат кэртэш. 

Мландэ гыч пэш кӱшкӧ нӧлтал-
таш стратостат манмэ лӱмын ыш-
тымэ йуж шар кӱлэш (38 сӱр.). 
Стратостат — пэш кугойуж шар. Ту-
дын кӧргышкӧ пэш куштылго газ — 
водород альэ гэлий тэмалтэш. Стра- 3 8 сур. „СССР" етра-
тостатын ӱланжэ почылт шогышо тостат. 
корзин олмэш йуж пурэн кэртдыма-
шын пэтыралтшэ гондола манмэ мэталл шарым еакат. 
Гондола кӧргысӧ йэн'-влак лӱмын поена прибор-влакэш 
налмэ кислород дэнэ шӱлат. 
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Мэмнан дэнэ ССР Ушэмыштэ эн пэрвой стратостатым 
1933 ийыштэ ыштымэ. Ту ийыштак сэнтьабрын 30-жо эр-
дэнэ „СССР" стратостат кум талэ шымлышэ-влакым шын-
дэн, Моско ола ӱмбалнэ нӧлталалтэ. 4 сагат гыч тудо 
19300 мэтрыш кӱзыш. Тыгай кӱкшытыш тӱньамбалнэ 
альэ иктат нӧлталалтын огыл. 

Стратостат дэн кузышо-влак шкэ сэҥымашышт нэргэн 
стратостат гыч мландышкэ радиодэн рапортым пуышт. Кастэ-
ныжым стратостат Моско воктэнак сайын мландыш волыш. 

„СССР" стратостатын чоҥэштымыжэ уло тӱньамбалнэ 
куго увэр лийэ, совэт наук дэн тэхникын куго сэҥыма-
шыжэ лийэ. 

Йуж корабль. 
Йуж корабль, альэ дирижабль, кужака форман. Тыгай 

кужака форман 'лиймэ дэнэ тудо йужым сайын шэҥын 
кайа (39 сӱр.). 

Дирижабль кӧргыштӧ йуж дэч куштылго водород газ лий-
эш. Дирижабль йымалнэ пуш гай гондола манмэ уло, тушто 

йэҥ^лак шинчат. Дири-
жабльыштэ мотор-влак 
улыт; мотор дэнэ дирижа-
бльым виктараш лийэш. 

Йуж корабль дэнэ пэш 
мӱндӱркӧ кошташ лийэш. 

39 сур. Дирижабль. 1926 ийыштэ куго тунэм-
шэ Амундсэн дирижабль 

дэн йӱдвэл польусыш мийэн. Чылажэ дирижабль шичдэ 
71 шагат чоҥэштэн коштын, мӧҥгэш савырнэн толын. 

Ты мартэ мэмнан дирижабль укэ ыльэ. Кизыт мэ 
дирижабльым ышташ тӱҥална, ындэ мэмнан шкэнан 
дирижабль-влакат улыт: нуно мыланна озанлык пашаштэ, 
наук дэнэ шымлымэ пашаштэ кӱлыт. Адак мэмнан эллан 
кэрылташ йамдылалтшэ капиталист-влак дэч аралашат 
мыланна дирижабль кӱлэш. 

Шкэнан эл аралымэ пашам пэҥгыдэмдэна! 
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Мардэж. 

Йуж нигунамат ик вэрыштэ тып ок шого. Тудо эрэ 
коштэш. Йужын коштмыжо мардэж манылтэш. 

Мардэж тӱрлӧ могырышкыла пуа. Кэчывэл мардэж, 
йӱдвэл мардэж, т. м. вэл мардэжат лийэш. Мардэжын ку-
шэч пуымыжым фльугэр манмэ ӱзгар дэнэ палаш лийэш 
(40 сӱр.). 

Мардэж тӱрлӧ вийан лийэш. Ольан пуышо мардэж 
пушэҥгыштэ лышташым изиш гына тарватылэш. Вийан 
пуышо мардэж пушэҥгын кӱжгӧ укшла-
жым тарватылэш, лӱҥгыкта. Тыгай мардэж 
пушэҥгэш, оралтэш, пэчэш, мэҥгэш сапнэн 
шӱшка, пирыла урмыжэш. Пэш чот пуы-
шо мардэж пушэҥгым лӱҥгыкта, мардэж 
ваштарэш толшо йэҥым чактара. Тыгай 
мардэжым таул мардэж маныт. 

Мландэ ӱмбалнэ адак тӱтан мардэжат 
лийэда. Тыгай мардэж мландэ гыч пушэҥ- 40 Сур. Фльугэр. 
гым луктын шуа, пӧртымат, моло орал-
тымат сӱмыра, йэҥлан пэш куго зийаным конда. Тӱтан 
мардэж утларакшым кэчывал вэлыштыла лийэш, мэмнан 
дэнэ тыгай мардэж пэш шуэн лийэда. 

Ольан пуышо мардэж сэкундышто 4—5 мэтрьщ эрта 
вийан мардэж—11—13 мэтрым. Тӱтан мардэжшэ сэкун-
дышто 35 мэтр мартэ эрта. 

Пӱртӱсыштӧ мардэж пэш куго пашам ышта. Курык 
тукым шэлыштын шаланымэк, мардэж ошма дэнэ шуным 
вэр гыч вэрыш наҥгайа. Тыгэ тэҥыз сэр воктэн дьун 
манмэ куго ошма ора лийэш. Ошман вэрлаштэ, пустыньы-
штэ, мардэж пуымо годым ошма вэр гыч вэрыш кусна. 
куго ора дэнэ оралалт шинчэш, тыгай орам бархан маныт. 

Вэр гыч вэрыш куснэн коштшо ошма озанлыклан пэш 
куго зийаным ышта. Сандэн ошмам пэҥгыдэмдышаш вэрч, 
вашкэ кушшо вондэрым, пушэҥгым шындат. 

69 



Мардэжын озанлыкыштэ пашам ыштымыжэ. 

Айдэмэ шукэртэ ожнак мардэжлан шкэ озанлыкыш-
тыжэ пашам ыштыкташ тӱҥалын. Мардэжын вийжым тудо 
коштыктышо вий олмэш пашашкэ пуртэн. 

Шукэртэ ожнак вӱд ӱмбалнэ айдэмэ пушэш парусым 
ыштэн мардэжым кычкэн. Парусым пуэн, мардэж пушым 

41 сӱр. Магэлланын корабльжэ. 

альэ корабльым шӱка. Тыгэ мардэж пушышто удырышо-
влак (грэбцы) олмэш пашам ышташ тӱҥалын. 

Ожно парусан корабль-влак дэнэ вӱд ӱмбалнэ пэш 
шуко коштыныт. Тыгэ 1492 ийыштэ парусан корабльэш 
Колумб пэрвой гана Йэвроп гыч Амэрикышкэ мийэн. 
Парусан корабльэшак 1519 ийыштэ Магэллан мландэ йыр 
савырнэн толаш кайэн. Кум ий эртымӧҥгӧ, 5 корабль 
гыч иктыжэ мландэ йыр савырнэн мӧҥгэш толын 
шуын (41 сӱр.). 

Паровой машинам шонэн лукмӧҥгӧ „тул пушымат" 
шонэн луктыныт. Пароходым пэрвой тугэ лӱмдат улмаш. 
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42 сӱр. ,,Товарищ" корабль. 

Парус дэнэ коштшо корабль олмэш пароход-влак лийыныт. 
Тугэ гынат, парусан корабль йӧршын йомын огыл. Сӱрэ-
тыштэ мэмнан кум мачтан „Товарищ" лӱман парусан 
корабль ончыктымо (42 сӱр.). Ты корабль окэаныштэ шу-
ко коштын толын. 

43 сӱр. Мардэж вакш. 44 сӱр. Мардэж двигатэль 

Вӱд ӱмбалнэ вэлэ огыл, кукшо мландэ ӱмбалнат ай-
дэмэ мардэжлан шукэртсэк пашам ыштыкташ тӱҥалын. 
Шукэртэ ожнак мардэж вакшым ыштымэ улмаш (43 сӱр.). 
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Мардэж вакшын шулдыржым савыра. Шулдыр дэн пырльа 
вал пӧрдэш. Вакшын кӧргысӧ валжэ пӧрдмӧ дэнэ вакш 
кӱй пӧрдыкталтэш, шурно йоҥышталтэш. 

Кнзыт мэмнан дэнэ куго вийан мардэж двигатэльым 
ыштат (44 сӱр.). Мардэж двигатэльын шулдыржо-влакым 
савыра, шулдыр савырымэ дэнэ вал пӧрдэш, машинам 
пӧрдыкта, элэктричэствэ лийэш. Элэктричэствыжэ вара 
воштыр дэнэ колталтэш, машина станок-влакым пӧрдыкта. 

Тыгэ мардэж вий калык озанлыклан полшэн шога. 

ЙУЖ ДА ТУДЫН УЖАШЫШТ-ВЛАК. 

Мэмнан мландына йыр йуж уло. Йуж дэнэ мэ шӱлэна. 
Йуж газ лийэш. 150 ий ожнак тунэмшэ-влак йужын ужа-
шышт-влакым палэн налыныт. Йужышко тӱҥ шотшо дэнэ 
кок газ пура. Нунын гыч иктыжэ йӱлаш полша, тудо 
газшэ кислород манылтэш. Вэс газшэ йӱлаш ок полшо, 
тудо азот газ. Кислород дэнэ азот дэч поена йужышто 
адак изыш гына угльэкислый газ уло. 

Пэрвой кислород дэн угльэкислый газын могай улмыш-
тым, нунын койышыштым палэн налына, варажэ шыны-
машым ыштэн, йужышко пурышо" моло ужашыштым тунэ-
мына. 

Кислород. 

Иужышто кислород азот дэнэ йӧрналтын. Сандэнэ ту-
дым йуж гыч ойырэн лукташ пэш йӧсӧ. Мэ йандар кис-
лородым вэс йӧн дэнэ луктына (45 еӱр.). 

Шынымаш. Пробиркышкэ пэл еовла марганцан шопо 
калийым пыштэна. 

, Пробиркым пробка дэнэ пэтырэна, пробкашкыжэ ка-
дыртымэ йанда пуч шындымэ лийжэ. Пучын мучашыжым 
вӱдэш кумыктымо етаканыш колтэна, етаканыштыжат 
вӱд тич лийжэ. 

Спирт лампэ тулэш пробиркым эркын ырыктащ тӱҥа-
лына. 
72 



Пробиркысэ йуж ырымэ дэнэ шарлат, пробиркэ гыч 
пучышко пэрвой йуж шӱвыроҥ лэктэш. Йуж лэкмӧҥгӧ 
пробиркэ гыч кислород шӱвыроҥ лэкташ тӱҥалэш. Пуч 
гыч лэкмыж сэмын, кислород стакан гыч вӱдым шӱкэн 
луктэш. Стаканыштэ кислород утыр шукэмэш, почэшыжэ 
стаканыштэ вӱд нымат ок код. Стаканыш газ тэммӧҥгӧ, 
пробиркэ ырыктымым чарнэна, стакан гыч йанда пучым 
луктына. Стаканым йымач кагаз дэнэ пэтырэна, вара савы-
рэн ӱстэмбалан шындэна. 

45 сӱр. Кислородым лукмаш. 

Ты стаканышкэ тул шолгыман (тулшолан) чырам пуртэна. 
Чыра волгалтын чот йӱлаш тӱҥалэш. Тышэч мэ ужына: 
кислород йӱлаш полша; йандар кислородышто чыра пэш 
волгалтын йӱла. Тыгэ, кислород йӱлымым вийаҥда. 

Кислород шӱлаш кӱлэш. Иктаж могай илышым, мут 
гыч кольам, кислороддымо атышкэ шындаш гын, тудо 
вашкэ кола. Айдэмат кислород дэч поена илэн ок кэрт. 
Нэлын чэрланышэ йэҥлан шӱлашыжэ больницаштэ йандар 
кислородым пуат. 

Угльэкислый газ. 

Кислород дэнэ азот дэч поена йужышто адак угльэ-
кислый газ уло, Чын, ты газшэ йужышто пэш шагал. 

73 



1-шэ шынымаш. Бутылкашкэ ош пор падрашым 
пыштэна, ӱмбачын иктаж могай кислотам, мут гыч уксу-
сым, опталына. Бутылка аҥым пробка дэнэ писын пэты-
рэна, пробкашкыжэ кадыртымэ пуч шындымэ лийжэ. Пучын 
ик мучашыжым сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын вӱдан стака-
ныш колтэна (46 сӱр.). Пуч гыч вӱдышкӧ газ шӱвыроҥ-

влак лэкташ тӱҥалыт. Тыдэ угльэкис-
лый газ лэктэш. Тыдэ газат тӱсдымӧ 
лийэш, тудым моло газ сэмынак ужаш 
ок лий. 

Газ лукшо пучым ындэ извэскан, 
вошт койшо вӱдыш колтэна. Стака-
нысэ извэскан вӱд румбыкан лийэш. 
Тыгэ,угльэкислый газ извэскан вӱ-
дым румбыкаҥда. 

Ындэ газ лукмо пуч мучашым „йа-
ра" стаканыш колтэна. 

46 сӱр. Угльэкислый ПУЧ ГЫЧ с т а к а н ь ™ газ лэктэш, 
газ лукмаш. тыдэ стаканыш газ тэмэш. Иӱлышӧ 

чырам стаканыш пуртэна гын, тудо 
йӱлымым чарна, йӧра. Стаканыштэ кислород огыл, угльэ-
кислый газ, сандэнэ чыра йӧра. Тыгэ, угльэкислый газы-
штэ тул ок йӱлӧ. 

Вӱд опталмэ сэмынак угльэкислый газым стакан гыч 
йара стаканыш опталына. Ындэ ты стаканыш йӱлышӧ 
чырам чыкэна. Чыра йӧрэн кайа. Тыгэ стаканыштына йуж 
олмэш угльэкислый газ ''лийын. 

Ындэ шаҥгэ угльэкислый газ улмо стаканыш чырам 
пуртэн ончэна. Чыра ок йӧрӧ, йӱла. Тыгэ ындэ ты ста-
каныштэ угльэкислый газ олмэш йуж лийын. 

Мэ угльэкислый газым вӱд сэмынак стакан гыч ста-
каныш оптална. Угльэкислый газ йуж дэч нэлэ улмо 
дэнэ вэлэ тыгэ ышташ лийэш. 

Угльэкислый газ йужышто чыла вэрэ уло. Утларакшым 
тудо илымэ пӧртысӧ йужышто лийэш. Пӧртыштӧ йэҥ мо-
нарэ утларак погына, тунарэ шукырак угльэкислый газ 
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погына. Мэмнан тунэммэ классыштат угльэкислый газ 
шуко уло. Классэш вошт койшо извэскан вӱдым шындэна. 
Вашкэ мэ вӱд ӱмбалнэ ош чорам ужына. Тудо йужышто 
угльэкислый газ улмо дэнэ лийын; газшэ вӱдым румбык-
аҥдэн. Тыгай шынымашым ыштымэ дэнэ йужышто угльэ-
кислый газ ӱлмым палаш лийэш. 

Молан вара угльэкислый газ йэҥ илымэ пӧртыштӧ 
шуко погына? 

2-шо шынымаш. Вошт койшо извэска вӱдан стака-
ным налына. Шӱлэн лукмо йужым йанда пуч дэнэ альэ 
лым дэнэ извэскан вӱдыш пуаш тӱҥалына. Стаканыштэ 
извэскан вӱд румбыкаҥэш. Тыгэ, шӱлымына годым мэ 
угльэкислый газым шуко шӱлэн луктына. 

3-шо шынымаш. Вичкыж кӱртньӧ воштыр дэнэ йӱ-
лышӧ сортам кылдэнат, стаканыш волтэна; стаканым ӱм-
бачшэ йанда дэнэ лэвэдына. Стаканыштэ сорта йӱлао 
Иктаж монар жап гыч сорта йӧрэн кайа. Молан тудо. 
йӧра? Стаканыштэ кислород пытэнат, садлан сорта умба-
кыжэ йӱлэн ок кэрт. Стакан гыч сортам луктына, извэ-
скан вӱдым опталын лугалтэна. Стаканыштэ вӱд румбы-
каҥэш. Тыгэ, йӱлымӧ годым стаканыштэ угльэкислый газ 
погынэн улмаш. 

Тышэчын ындэ илымэ пӧртыштӧ угльэкислый газ молан 
шуко лиймым умлаш лийэш. Тудо шӱлымӧ дэнэ, адак тул 
йӱлымӧ дэнэ погына. 

Йужышто могай ужаш улмым ончыктышо шынымаш. 

Кислород дэнэ угльэкислый газ койышым палэн нална. 
Ындэ йужышто могай ужашла улмым палаш шынымашым 
ыштэна (47 сӱр.). 

Шынымаш. Кумда йанда атэш вошт койшо извэска 
вӱдым йоктарэна. Вӱдэш кумда пробкам пыштэна, тудын 
ӱмбалан изэ чӱктымӧ сортам шогалтэна. Пундашыжым 
пӱчкын налмэ бутылка дэнэ сортам пэтырэна. Бутылкан 
аҥжэ пробка дэнэ пэтырымэ лийжэ. 
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Бутылка йымалнэ сорта йулаш туҥалэш: бутылкаштэ 
кислород уло. Сорта йӱлымӧ дэнэ бутылка йымалсэ кис-
лород шагалэмэш, вара йӧршын йӱлэн пыта. Тунам сор-

тат йӧрэн кайа. Кис-
РЗ лород олмэш бутыл-

Ш Хч Ш* каштэ угльэкислый 
газ лийэш. Монарэ 
кислород улмаш, уг-
льэкислый газшат 
тунарак лийэш. 

Сорта йӱлымӧ го-
дым лийшэ угльэкис-

^ лый газым извэска 
47 сӱр. Йужышто могай газ-влак улмым в « д Ш у П ш ы н налэш, 

ончыктышо шынымаш. 
тудын дэнэ ушна, 

сандэнэ вӱд бутылкаштэ 7& ужаш нарэ кӱза; йужышто 
тынар кислород улмаш. Кодшо 4/5 ужашыжэ йужышто 
азот лийэш. 

Тыгэ тыдэ шынымаш мыланна тыдым ончыкта: йужыш-
то кок газ уло — кислород дэнэ азот. Кислородшо йужыш-
то 7в ужаш лийэш, азотшо 4/б ужаш. 

IV. ЭЛЭКТРИЧЭСТВЭ ПӰРТӰСЫШТӦ. 
Кӱдырчӧ кузэ лиймым чыланат шинчат. Кава шэм пыл 

дэнэ лэвэдалтэш, йӱр шыжыкта, мландэ кумдыкэш вол-
гэнчэ волгалтара, кӱдырчӧ кӱдырта. 

Ожно йэҥ^лак кӱдырчым кудырчо-йумо колта манын 
шонэныт. 

Йумо иктаж молан шыдэшкат, мландышкэ кӱдырчым 
да волгэнчым колта маныныт. 

Йужо пичкэмыш йэҥ кизытат тыгэ шона: каваштэ 
Ильйа пророк тул орва дэнэ кудалыштэш, кавам чыты-
рыкта, мландэ ӱмбакэ тул пикшым — волгэнчым колта 
манын ӱшанат. Вара кӱдырчӧ тыгэ лийэш мо? 
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Мо тугай кӱдырчӧ да волгэнчэ. 

1752 ийыштэ кэҥэжым Амэрикысэ кугун тунэмшэ Фран-
клин кӱдырчан годым пасуш лэктын, „почан кишкым" (змэй) 
колтэн. Тудо кӱдырчӧ мо тугай улмым палынэжэ улмаш. 

Франклин почан кишкыжым куго порсын шовыч дэнэ 
ыштэн. Кишкын кӱшыл вэлэшыжэ кошар кӱртньӧ вош-
тырым шындэн. Кишкым сра-
вочэш кылтымэ муш шӱртӧ 
дэнэ колтэн. Сравочэшыжэ 
порсын шовычым кылтэн, ту-
дын дэн кишкым кучэн шогэн. 

Почан кишкэ ӱмбач кӱдыр-
чан пыл эртымӧҥгӧ, Фран-
клин парньаж дэнэ сравочым 
тӱкалтэн. Сравоч гыч изэ 
волгэнчэ — элэктричэствэ йып 
лэктын, пудэшталтмэ йӱк 
ольан шоктэн. Тыгэ Франк-
лин пэрвой гана волгэнчын 
элэктричэствэ улмыжым па-
лэн налын. Волгэнчэ — пэш 
куго элэктричэствэ йып, кӱ-
дырчыжӧ —тыдэ йыпын чот пудэшталтмэ йӱкшӧ (48 сӱр.). 

Умбакыжым куго тунэмшэ-влак тидым палэн налыныт: 
волгэнчэ дэнэ кӱдырчӧ ик жапыштак лийыт. Тугэ гынат 
кӱдырчан годым пэрвой волгэнчэ койэш, вара кӱдырчӧ 
шокта. Волгыдо мэмнан дэкэ йӱк дэч вашкэрак шуэш, 
сандэнэ мэ ик жапыштэ огына кол, огына уж. 

Волгэнчэ дэнэ кӱдырчӧ кузэ лиймым палэн налмӧҥгӧ, 
наук рэлигийын шойакшым, тӱрлӧ поп, молла, карт олта-
лымым тӱжвак луктын. 

Мо тугай волгэнчэ кораҥдышэ (громоотвод). 

Кӱдырчӧ лиймэ годым волгэнчэ ик пыл гыч вэс пы-
лышкэ, альэ пыл гыч мландышкэ кайа. Мландыш вэрэш-
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тын, волгэнчэ пӧртым альэ моло оралтым рашкалтэн, ту-
лым пыжыктэн, альэ йэҥым пуштын кэртэш. Волгэнчэ 
дэч аралышаш вэрч, пӧрт ӱмбалан, фабрик трубаш волгэнчэ 
кораҥдымэвоштырышталтэш. Тудымрушла громоотвод — 
кӱдырчӧ кораҥдышэ маныт. Тудым Франклин шонэн 
луктын. 

Франклин тыгай шынымашым ыштэн. Тудо мландым 
кэлгын кӱнчэн, кӱшкӧ мэталл мэҥгым шогалтэн. Кӱдырчӧ 

рэныт, волгэнчэ дэч аралаш чыла вэрэ шогалтат (49 сӱр.). 
Волгэнчэ кораҥдышэ уло гын, кӱдырчӧ рашкалтымэ дэч 
лӱдман огыл. Ындэ мэ волгэнчымат виктарэн кэртына, 
шкэ ойнам колыштарэна. 

Кизыт мэ шкэнан озанлыкыштына элэктричэствым 
шуко ыштэн луктына. Мэмнан кизыт элэктростанцэ шу-
ко ышталтын, тугак шуко ышталтэш; тидым мэ чылан 
шинчэна. Элэктричэствэ ыштышэ машина пӧрдыктышашлан 
элэктростанцылаштэ торфым, мландэ шӱйым олтат, адак 
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годым волгэнчэ ты мэҥгыш ло-
га лын, мландышкэ кайэн. Тыдэ 
пэрвой элэктричэствэ кораҥдышэ 
улмаш. 

49 сӱр. Волгэнчэ кораҥды-
шэ (фабрик труба ӱмбалнэ): 

Тыгай шонэн лукмо воштыржо 
дэнэ Франклин кӱкшӧ оралтым, 
трубам волгэнчэ дэч аралаш ойым 
пуэн. Оралтэш альэ труба воктэн 
мэталл воштыр шогалтымэ дэнэ 
нуным волгэнчэ дэч аралаш йӧнан 
лийын. Волгэнчэ вэрэштэш гынат, 
тудо воштыр дэнэ викак мландыш 
кайа. Волгэнчэ кораҥдышым пэр-
вой Амэрикыштэ, вара Йэвропыш-
тат шогалташ тӱҥалыныт. Кизыт 
волгэнчэ кораҥдышым йӧнэшта-

Элэктричэствэ калык озанлыкыштэ. 



шуҥгалтшэ вӱд вий дэн мардэж вийымат кучылтыт. Мэмнан 
озанлыкыштына элэктричэствэ вий дэнэ шуко тӱрлӧ паша 
ышталтэш. Кокымшо вичийаш план шуктымӧҥгӧ, элэктри-
чэствэ ыштэн лукмаштэ мэ чыла капиталист кугыжаны-
шым эртэн кайэна. 

Тыгэ наук дэнэ тэхникым тунэмын, мэ социализм илыш 
ыштымашкэ элэктричэствымат пуртышна. 

Паша. Элэктричэствым йыгэнат лукташ лийэш. Тидым тыгай 
шынымашым ыштэн умландараш лийэш. 

Пычкэмыш пӧлэмыштэ кукшо ӱпым эбонит шэргэ дэнэ шэр-
ман. Шэрмэ годым тул йып лэктэш, ольан пудэштмэ йӱк шокта. 
Тидэ йыгымэ дэнэ элэктричэствэ лиймым ончыкта. 

Элэктричэствым йыгэн лукташ лӱмын прибор-влак ышталтыт. 

V. КУШКЫЛ ИЛЫШ. 

Кушкыл-влак эр шошым кузэ илат. 

Шошо шуын. Кэчэ утларак да утларак ырыкташ 
тӱҥальэ. 

Чодраштэ пушэҥгэ дэнэ вондэр альэ лышташ да пэ-
лэдыш дэч поена чара шогат. Тугэ гынат, кычкышт ова-
рэныт, вашкэ нуно лышташ 
дэнэ, вара пэлэдыш дэнэ лэ-
вэдалтыт. 

Кы чкэ. 

Куго рӱдӧ вондын ук-
шыжым кӱрлын налына. 
Тудын ӱмбалнэ шуко кычкэ 
уло (50 еӱр.). 

Чыла кычкыжэ ик гайэ 
огыл. Иктышт—тыгыдырак, 
вэсышт — шолдырарак. Тыгыдыракышт лышташ 
улыт, шолдыраракышт — пэлэдыш кычкэ. 

50 еӱр. Куго рӱдӧ вондын кыч-
кыжэ—нэрэштмэ дэч ончыч, вэра 

нэрэшташ тӱҥалма почэш. 

кычкэ 
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Лышташ кычкым почаш тӱҥалына. Тудо ӱмбачшэ ко-
ваштэ гай шӱм дэнэ лэвэдмэ. Кычкэ кӧргыштӧ вурго дэнэ 
лышташ лийшаш нэр уло. Лышташ кычкэ гыч лышташан 
укш кушкэш. 

Пэлэдыш кычкат ӱмбачшэ коваштэ гай шӱм дэнэ лэ-
вэдалтын. Кӧргыштыжӧ пэлэдыш шочшаш нэр уло. Тыгай 
кычкэ гыч вара пэлэдышан укш кушкэш. 

Пушэҥгэ дэнэ вондэрэш лышташ кузэ кушмым эскэ-
раш пэш оҥай. 

Пэрвой кычкэ-влак лӧчат, вара кэчэ йэда кушкаш, 
кугэмаш тӱҥалыт. Кычкэ ӱмбалсэ шӱмжӧ торла, вара кыч-
кэ гыч ужар лышташ лэктэш. Тыгэ кычкэ кушкын шарла. 

Шарлышэ, кушшо кычкэ гыч куптыргылшо тыгыдэ 
лышташ-влак лэктыт. Нуно эркын кушкын пушэҥгыштэ, 
вондэрыштэ ужмына гай ужар лышташ лийыт. Кушкыл-
влак лышташ дэнэ лэвэдалтыт. Тыгэ кушкыл лышта-
шаҥэш. 

Лышташаҥмаш. 

51 сӱр. Шараҥгэ пэлэдыш. 52 сӱр. Пӱкшэрмэ пэлэ-
дыш (пӱкш порсын). 



Пэлэдмаш. 

Иатыр пушэҥгэ дэнэ вондэр эр шошымак пэлэдаШ 
Тӱҥалыт. Сӱрэтыштэ мэмнан йужо пушэҥгэ дэн вондо 
пэлэдыш ончыктымо: шараҥгын (вуд-уан) пэлэдышыжэ, 
пӱкшэрмын „пӱкшпорсынжо", топыльын „йолважэ" (51,52, 
53 сӱр.). 

Ты кушкыл-влак лышташ шарлымэ дэч шуко ончычак 
пэлэдаш тӱҥалыт. 

Шошымсо пэрвой пэлэдыш-влак. 

Эр шошым йужо шудо кушкылат пэлэдэш. Вара мо-
гайжэ эр шошым пэлэдэш? 

Шунан мландыштэ эр шошым „мать-мачэха" шудо 
кушкылым шуко вэрэ ужаш лийэш (54 дэн 55 сӱр.). Тудо 

53 сӱр. Топыль пэлэдыш 
(ошко йолва). 

54. сӱр. Эр шошым пэлэдшэ 
„мать-мачэха" шудо. 

лышташ шарымэ дэч ончыч пэлэдэш. Пэлэдышыжэ сар 
тӱсан, изиш шӧрга вуй пэлэдышла койэш. „Мать-ма-
чэха" шудын лышташыжэ почэшрак лэктэш. Лышташын 
ӱмбал вэлжэ ужаргэ, йаклака; йымалжэ портыш гайэ ош 
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пунан. Тыгай лышташым ӱмбал вэл дэн ыштЭн шӱргэШ 
пыштэт гын, йӱштын чучэш, йымал вэлжэ дэнэ — шокшын 
чучэш. Сандэнэ тудым „мать-мачэха" манын лӱмдэныт. 

Мландыштэ „мать-мачэха" пэлэдышын укшан, кӱж-
гӧ вож гай вургыжо уло; ты вургэш шыжымак кушкыл-
лан кӱлэш кочыш наста погалтын. 

Кочышлан кӱлэш кочыш настажэ моло эр пэлэдшэ 
пэлэдышынат мландэ йымал ужашыштыжэ погалтын, мут-
лан комбо шоганын рок йымал вургыштыжо, „хохлаткэ" 
пэлэдышын — вож-саскаштыжэ. Шыжым погымо кочыш 
наста запасшэ кушкыллан шошым кушкашыжэ кӱлэш. 

Шошымсо пэлэдыш вашкэ пэлэд эрта, сандэнэ нуным 
шкэ жапыштыжэ эскэраш кӱлэш. Кэҥэжым нуным ужын 
от кэрт. 

Пырчэ гыч кушкыл кузэ кушкэш. 

Мэмнан Совэт Ушэмыштына шошым мучашдымэ кумда 
пасулаштэ шошо ага паша ышталтэш: икийаш шурно, 

тӱрлӧ тэхник кушкыл 

# ӱдалтэш. Тыдэ — эн кӱ-
лэш йал озанлык кампа-
ньэ. Ӱдымӧ шурно гыч 

* озым лэктэш, киндэ куш-

^ И ! / / у Пушкыдо, вӱдыжгӧ 
/ мландыш пырчэ возэш 

\ У / г гын, кӱлэш нарэ шокшо, 
\ Ы кэчэ волгыдо лийэш гын, 
у Ч щ тудо вӱдым налын лӧча, 

вара нэрэштэш (шыта). 
Кажнэ пырчын кӧр-

гыштыжӧ шочышлык (за-
родыш) уло. Тыдэ шо-

чышлык гыч кушкыл кушкаш тӱҥалэш. Вӱдэш пурсам 
нӧртэн лӧчыктэна. Тӧргалтшэ коваштэ гай ӱмбал шӱм-
жым налына. Вара пурсан кок ужашыжым торалтэн 
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ончэна гын, коклаштэ изэ нэрым ужына; ты нэр гыч 
пырчэ кушкэш. Адак уржа пырчым лӧчыктэн ончэна, ту-
дын шочыктыш нэржэ ӱмбалныжак койэш. Ты нэр куш-
кашыжэ кочыш настам пырчэ ужашла гыч налэш; пырчэ 
ужашла гыч кушкыл эркын кушкэш. 

Шынымаш. Пырчэ нэрэштмым, адак пырчэ гыч изэ 
кушкыл кушмым палэн налаш шынымашым ыштэна. Кок 
йанда стаканым налына. Кажнэ стаканым 
ӱмбачшэ марльэ альэ шуэ выньэр дэнэ 
пидына. Марльым альэ выньэр ластыкым 
изиш стакан кӧргышкыла тэмдалына. 
Марльэ альэ ластык нӧрыжӧ манын кок 
стаканышкат вӱдым тэмэна. 

56 сӱр. Уржа пырчын нэрэштмыжэ. 

Ик стаканыш марльэ ӱмбалан пурсам оптэна, вэс ста-
каныш марльэ ӱмбалан шыдаҥ альэ уржа пырчым оптэна. 
Вӱд кошкымо, пучымо сэмын вӱдым тэмэн толына. Ындэ 
пырчэ нэрэштымым, вара пурса альэ уржа кушмым эскэ-
рэна (56 сӱр.). 

Кушкыл-влакын вожышт. 

Пырчэ нэрэштмэ годым шочыктыш (зародыш) пырчысэ 
кочыш наста дэнэ кушкэш. Мутлан, ӱдымӧ пырчэ мландэ 
гыч нэрэшт лэктын. Пырчэ гыч ужар кушкыл-влак лийы-
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ныт. Нунын вожышт пушкыдо рокышко кэлгын пурэныт. 
Мландэ ужар озым дэнэ лэвэдалтын. Кузэ, мо дэнэ изи 
кушкыл кушкэш? 

57 сӱр. Нэрэштшэ кэчшудын вожшо мландыш пура. 

Вӱдым, кочыш настам ӱмбал рок гыч кушкыл шкэ 
вожшо дэнэ налэш. Ындэ палэн налына: тӱрлӧ кушкылын 
вожышт могайэ улыт, нуно кузэ ышталтыныт. 

58-шэ сӱрэтыштэ тӱрлӧ культур кушкылын вожышт 
ончыктымо. Могай куго улыт! Кузэ кэлгын, кумдан шар-
лат! Кузэ нуно ӱмбал рокым вошт эртэн кушкыт! 

58 сӱр. Кэчшудын, йошкар ушмэнын, уржан вожышт. 
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Кэчшудын ик рӱдӧ вожшо уло, тудо шкэ гычшэ моло 
тыгыдэ вожлам ӧрдышкыла колтэн кушкэш. 

Тыгай вожым рӱдан вож маныт. 
Йошкар ушмэнынат вожшо рӱдан. Тидэ вожшо кӱжгӧ, 

вӱдан. Тыгай вожышто шуко кочыш наста погалтын. 
Йошкар ушмэн вожышто клатэш 
оптымо сэмынак шуко кочыш на-
ста погымо. Рэвын вожшо тугак 
ышталтын, тудын формыжо, тӱс-
шӧ гына вэсэ. 

Уржан вожшо кэчшудын да 
йошкар ушмэнын гайэ огыл. Ур-
жан рӱдӧ вожшо укэ. Тудын вож-
шо помылала кушкэш, тыгай во-
жым помыла вож маныт. 

Кушкыл-влакын вожыштым 
сайын тӱслэн ончаш гын, ӱп гай 
тыгыдэ вожлам ужаш лийэш. Ты-
гай вожлам ӱп вож-влак маныт 
(59 сӱр.). Ӱп вож-влак дэнэ куш-
кыл мландэ гыч вӱдым, адак вӱ-
дэш шулыктарымэ кочыш шӧнчал-
влакым шупшэш. 

Тыгай вожлам кӱрышташ гын, 
кушкыл илэн, кушкын ок кэрт. 
Сандэнэ кушкылым ик вэр гыч 5 9 СУР- Горчицын вожэш 

кушшо ӱп вож-влак. вэс вэрыш луктын шындымэ го- у 

дым (парник гыч пакчашкэ) вичкыж вож-влакым кӱрыштмӧ 
дэч аралыман. 

Кушкылын вожшо шуко. Вожлаштэ ӱп вожшым шот-
лэнат от пытарэ, пэш шуко. Шуко вож лиймэ дэнэ куш-
кыл мландэ гыч утларакшым вӱдым, адак вӱдэш шулык-
тарымэ кочыш шончал-влакым шупшэш. 

Рокышто кочыш шӧнчал шагал лийэш, сандэн млан-
дым ӱйаҥдышаш вэрч кочыш шончал-влакым мландыш 
пуртыман. 
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Мландьгм кӱлэш сэмын, наук ой почэш курал-тырма-
лэн, ӱйаҥдэн, пасуштына шурно лэктышым нӧлталына! 

Кушкылын ужар лышгашышт. 

Ужаргэн шогышо пасум, олыкым, чодрам ончэн мэ куа-
нэна. Молан вара пушэҥгын, моло кушкылын лышта-
шышт ужаргэ улыт? Тидым чылан шинчат, укэ? 

Шынымаш. Кок шун кӧршэкыш, альэ калай атыш 
рокым тэмэна. Вӱдым шавэн, иктаж могай шурным, мут 

гыч пурсам альэ шӱльым, 
ӱдэна. Ик кӧршэкым кэ-
чэ волгыдэш шындэна, 
вэсыжым — кэчэ логал-
дымэ пичкэмыш вэрэш. 

Кэчэ волгыдэш кушшо 
шурно пасушто ӱдымӧ 
сэмынак ужар лышташан 
кушкэш. Пычкэмыштэ 
кушшо — кужо, ошалгэ 
сар тӱсан, ужар тӱсшӧ 
йӧршын укэ. Тыгэ, куш-
кыл кэчэ волгыдышто 
вэлэ ужаргэ лийэш. Кэ-
чэ волгыдышто кушкы-
лэш тӱсаҥдышэ ужар 
наста погына. Садын дэ-
нэ кушкылын лышташла-60 сӱр. Шолаштэ — пычкэмышэш, 

п у р л а ш т э - к э ч э волгыдэш кушшо й у 
кушкыл-влак. •> г г 

кушкыл — волгалтарышэ 
кэчын йочажэ манаш лийэш. Кушкыл-влак кэчэ волгыдо 
дэч поена кушкын, илэн огыт кэрт. Тидым мландэ паша 
ыштышэ-влак чыланат шинчат, еандэнэ кэчэ волгыдо 
укэан вэрэш нуно огыт ӱдӧ, огыт шындэ. Тыгай вэрлаштэ 
шурным, вож-саскам шочыктэн от кэрт. Мэ чыланат шин-
чэна: кэчэ волгыдо дэч поена ужар кушкыл илэн ок кэрт; 
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тугэ гынат, ужар кушкыллан кэчэ волгыдын молан кӱл-
мыжым мэмнан коклаштэ шукыжо огыт шинчэ. 

1840 ийыштэ ик кугын тунэмшэ йэҥ кушкыл илышын 
ик пэш оҥай койышыжым палэн налын. Тудо тидым па-
лэн налын: кушкыл-влак кочыш настам мландэ гыч вэлэ 
огыл, йуж гычат налыт. Ужар кушкыл йуж гычын угльэ-
кислый газым налэш; тудо ты кочышым кэчэ волгыдо улмо 
годым вэлэ налын кэртэш. 

Мландэ гыч вӱд дэнэ вӱдэш шулышо кочыш настам 
кушкыл шкэ вожшо дэнэ налэш. Угльэкислый газым 
кушкыл шкэ лышташыжэ дэнэ йуж гыч пога. Угльэ-
кислый газ дэнэ вӱдыштӧ улшо наста-влак гыч кэчэ 
волгыдан годым, ужар лышташыштэ крахмал кочыш 
наста лийэш. Тэвэ мо вэрч кушкыллан кэчэ волгыдо кӱ-
лэш. 

Тӱрлӧ кушкылын вургышт могай улыт. 

Мландэ ӱмбалсэ кушкыл-влакым кум куго ужашлан 
пайлаш лийэш: шудо кушкыл-влак, вондо-влак, пушэҥ-
гэ-влак. 

Шудо кушкыл-влак пушкыдо шудо вурган улыт. Вон-
до дэн пушэҥгэ^лакын вургышт пэшкыдэ, — пу вурган 
улыт. 

Вондэр дэнэ пушэҥгэ коклаштэ могай ойыртыш уло 
вара? Иктаж могай пушэҥгым, мут гыч пиштым, куэм на-
лына гын, нунын ик рӱдӧ вондо лийэш, тувэчын укшэр 
шарла. Вондэр-влакын: шоптыр-вондын, пӱкшэрмын рӱдӧ 
вондо укэ, нунын вож гыч ала монар ик гайэ вондо-влак 
кушкыт. Тыгэ пушэҥгэ дэнэ вондэр тӱҥ рӱдӧ ышталтмэ 
дэнэ ойырлалт шогат. 

Кушкыл-влак гыч шукыжын вондышт вик шогышо 
улыт. Йужыжын — пӱтырналт кӱзышӧ, альэ шаралткийшэ 
улыт. Пӱтырналт кӱзышӧ вондо умылан, фасольын, пур-
сан лийэш. Ты вондо-влак кужо, пушкыдо улыт. Тыгай 
вондо иктаж могай мэҥгэ йыр пӱтырнэн кушкэш, лыш-
ташлам кэчэ волгыдыш луктэш. Шаралт кийшэ вондан 
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кушкыл, мут гыч кийар, лийэш. Тудынат вургыжо пуш-
кыдо да кужо. Пӱтырналт кӱзышӧ вондан кушкыллан, 
мут гыч, 1 фасольлан, йыраҥэш тойам шогалтат. Шаралт 
кийшэ вондан кушкыллан, мут гыч кийарлан, вургыжым 
мландэ ӱмбач колташ вэр шуко кӱлэш, сандэнэ нуным то-
ран шындаш вэрэштэш. 

Вондэш укшла кушкыт, укшлаш — лышташ-влак. Вондо 
шкэ кушмыж дэнэ ужар лышташым куча, кэчэ волгыдыш 
луктэш. Вондо-влак адак вэс пашамат ыштат. Тидым па-
лаш тыгай шынымашым ыштэна. 

Шынымаш. Бутылкашкэ альэ стаканышкэ изиш вӱ-
дым пыштымэ йошкар чэрнилам йоктарэна. Вара бутылкаш-
кэ лышташан укшым шогалтэна. 

Эрлажым укшым луктын, торэш пӱчкын да мучко шэ-
лын ончэна гын, вондын йошкар чэрнила дэнэ чийалгы-
мыжым ужына. Лышташысэ корно-влакат йошкаргэныт. 

Ты шынымаш гыч мэ тэвэ тидым палэн кэртына: вож 
гыч вондо дэн лышташлашкэ вӱд .да вӱдэш шулышо коч-
ыш наста-влак кӱзат. 

Кушкыл-влакын вӱдым парышкэ 
савырымышт. 

Вӱдэш шулыктарымэ миньэрал шӧнчал кушкыл вож 
дэнэ шупшылтын, кушкылэш кодэш. Кушкыл налмэ ты 
шӧнчалым мэ йӱлатымэ годым ужын кэртына: йӱлатымэ 
дэч кодшо ломыж — миньэрал шӧнчал лийэш. Мландэ гыч 
налмэ вӱд чылажак кушкылэш ок код. Шуко вӱдым лыш-
таш-влак парыш савырат. Кушкылын вӱдым парыш савы-
рымыжым тыгай шынымаш гыч палаш лийэш. 

Шынымаш. Вӱд пыштымэ атыш лышташан изэ ук-
шым шындэна. Вӱд ӱмбак ӱйым пыштэна, тыгэ ыштымӧҥ-
гӧ, вӱд пучэн, парыш савырнэн ок кэрт. Вӱд ӱмбал тура 
палым ыштэна. Кок-кум кэчэ гыч атыштэ вӱд шагалэмэш, 
пуча. Кушкыл вӱдым вожлаж дэн налын, лышташлаж дэн 
парыш савырэн, тидлан вэрч атыштэ вӱд пуча. 
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Кушкыл-влак пэш шуко вӱдым пушыш савырэн йужыш 
колтат. Культур кушкыл дэнэ пырльа шӱкшак шудо-влак 
мландэ гыч шуко вӱдым налыт, парыш савырат, мландым 
коштат. Сандэнэ кукшо ийгэчэ ваштарэш кучэдалмаштэ 
шӱкшак шудо пытарымаш пэш куго паша лийэш. 

ПЭЛЭДЫШ, ТЫГЫДЭ ЧОҤЭШТЫЛШЭ1 ДА МАРДЭЖ НЭРГЭН. 

Пэлэдшэ вишньэ (чийэ) сатыштэ. 

Вишньэ шошым пэлэдэш. Укшлаштэ шуко-шуко пэлэ-
дыш шарла. Вишньэ мэмнан сатыштына эн ончыч пэлэдэш. 
Пэлэдыш ӱмбач мӱкпьвлак ызгалтын ик пэлэдыш гыч вэс 
пэлэдышышкэ чоҥэштылыт. 

Вишньын пэлэдышыжым кӱрлын налын, кузэ ышталт-
мыжым ончэна (61 сӱр.). 

61 сӱр^Вишньын покшэч пӱчмӧ пэлэдышыжэ (кугэмдымэ). 

Эн пэрвойак тудын ош пэлэдыш лышташыжым ужаш 
лийэш. Лышташыжэ визыт, пырльа пэлэдыш шӱдыш (вен-
чик) манылтэш. 

Ындэ пэлэдыш кӧргышкӧ ончалына. Тушто мэ шуко 
пэлэдыш узо-кудым (тычинка) ужына. Кажнэ узо кудыжо 
шӱртӧ гай, мучашыштыжэ сар тӱсан пурак калта уло. Ты 

1 Тыгыдэ чоҥэштылшэ — насекомое. 



пурак калташтэ пэш тыгыдэ пурак пырчэ-влак улыт. Пу-
рак пырчэ лийын шумӧнтӧ калтажэ шэлэш, пурак пыр-
чыжэ вэлэш. Пэлэдышын покшэлныжэ пэлэдыш ава-кудо 
(пестик) койэш. Вишньэ пэлэдышыштэ тудо иктэ вэлэ. 
Пэлэдыш вондын кумдаҥшэ пундаш ужашыжэ пэлэдыш 
тӱҥ (завязь) манылтэш. Ава-кудо мучаштэ тӱрвӧ уло. 

Пэлэдышым ӱлыч ончалына гын, 
тудын тыгыдэ ужар лышташыжэ уло. 
Тидэ пэлэдыш корка лышташ-влак улыт. 
Тыгай лышташыжэ визыт лийэш. Лыш-
таш-влак, пырльа ушнэн, корка сэмын 
пэлэдышым тӱжвач лэвэдыт. 

Вишньын пэлэдышыжэ кузэ ышталт-
мым мэ ындэ палэна. Пэлэдыш ӱмбалнэ 
чоҥэштылшэ мӱкшыжӧ мом ыштэн кош-
тэш вара? Нунылан мо кӱлэш? 

Вишньын ош пэлэдышыштыжэ шэрэ 
вӱд ӱло; мӱкпьвлак тудым кычалын чо-
ҥэштылыт. 

Мӱкшын чоҥэштылмыжэ пэлэдыш-
ланат пайдам пуа. Шэрэ вӱд налмыжэ 
годым мӱкшын пунан капэшыжэ пурак 
калта гыч вэлшэ пурак пырчэ-влак пи-
жыт. Мӱкшын чоҥэштыл коштмыж го-
дым капэшыжэ шичшэ пэлэдыш пурак 
вэс пэлэдыш вуйэш пижын кодэш. Ты-
гэ мӱкпьвлак пэлэдыш пуракым ик пэ-
лэдыш гыч вэс пэлэдышышкэ нумал 

коштыт. Тыгэ мӱкш полшымо дэнэ вишньэ пэлэдыш 
шыркаҥмэ (пуракаҥмэ) лийэш. Тыгэ шыркаҥмэ дэнэ 
гына пэлэдыш тӱҥ гыч кэҥэжым вишньэ йэмыш (саска) 
шуэш. 

Уржа шыркаҥмаш. 

Уржа кэҥэжым пэлэдэш — шыркам колта. Уржа шыр-
кан пэлэдыш коркажэ укэ (62 сӱр.). Йымачын ужар шӱм 
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дэнэ лэвэдалтын, кӧргыштыжӧ кум шырка йол, адак кок 
пыстыл гай пэлэдыш ава-кудо уло. 

Тэ шырка колтышо уржа пасу ӱмбалнэ чоҥэштылшэ 
мӱкшым огыда уж. Кузэ вара уржа шырка пурак ик уржа 
вуй гыч вэс уржа вуйыш вэрэштэш? 

Уржа пэлэдмым шырка колтымо жап маныт. Уржа шыр-
ка колтымо годым пасуш лэктын ончэна. Пасушто, шикш 
сэмын лэвэдын, сар пурак шога. Тидэ уржан пурак калта 
гыч вэлшэ пурак пырчышт-влак тыгэ шикшла койыт. Мар-
дэж тудым ик пэлэдыш гыч вэс пэлэдышыш наҥгайа. 

Тыгэ ава пэлэдыш дэнэ узо пэлэдыш пуракаҥыт, пэ-
лэдыш тӱҥ гыч уржа пырчэ кушкэш, тидэ уржам кэҥэ-
жым тӱрэд налыт. 

Культур кушкыл-влак. 

Мэмнан культур кушкыл гыч шукыжо икийаш улыт. 
Пасуэш, пакчаш шошым ӱдымӧҥгӧ кэҥэжымак кушкын 
шуыт, саскам, пырчым пуат. Икийаш кушкыл дэч поена 
адак моло культур кушкылат уло. Нуно ик кэҥэжыштэ 
кушкын шуын огыт кэрт, нунылан кушкашышт жап шу-
кырак кӱлэш. 

Мэмнан дэкэ шокшо вэл гыч кондымо пакча саскам— 
помидорым викак шошым мландэш ӱдаш гын, тудо лийын 
ок шу. Сандэнэ тудым шошым парникэш эррак ӱдэн куш-
тат. Парникыштэ, йанда йымалнэ, тӱжвал йуж дэч шок-
шырак. Парникэш кушшо помидорым шокшо лиймӧҥгӧ 
йыраҥыш кусарэн шындат. Тыгэ ыштымэ дэнэ мэмнан 
дэнат помидор кушкын, лийын шуэш. Парникэш шындэн 
моло пакча саскамат эр куштэн лукташ лийэш. 

Шокшо вэрэш шочшо кушкыл-влакым тэлымак пар-
никэш шындэн, шошымлан йэмышым погэн налаш 
лийэш. 

Тыгэ кушкыллан илашыжэ чыла кӱлэшым шинчэн, туд-
лан кӱлшӧ кочыш настам пуэн, мландым йамдылэн, вӱ-
дым, волгыдым еитарэн, мэ шкэ озанлыкыштына кушкыл 
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илышым вуйлатэна. Пакча саска (йэмыш) пэш куго пай-
дам пуа, тудо сай кочыш продукт лийэш. Йӱдвэлсэ йужо 
кушкылланат кушкын пырчым, саскам пуашыжэ жап шуко 
кӱлэш. 

Мэмнан дэнэ ӱдымӧ уржам налаш гын, тудо ик кэҥэ-
жыштэ кушкын ок шу. Тудым шыжым ӱдэн, вэс ийыштэ 
кэҥэжым гына тӱрэдыт. Шошым ӱдэт гын, ик кэҥэжыштэ 
лийын ок шу, ужаргэ кодэш, шудылан вэлэ йӧра лийэш. 
Шыжым уржам альэ шыдаҥым ӱдымӧҥгӧ, тудо озым 
лийын, лум йымалан кодэш. Лум тудым лэвэдын, йӱштӧ 
дэч арала, кылмэн йомаш ок пу. Тэлылан озым кушмы-
жым чарна. Шошым лум йымач лэкмӧҥгӧ, кэчэ шокшо 
ырыктымэ дэн кушкаш тӱҥалэш, икийаш шурно дэчат эр 
шуэш. 

Кизыт кокийаш шурно кушмо жапым кӱчыкэмдаш йӧ-
ным муыныт. Ты йӧнжӧ тыгайэ: тэлэ пытартышлан, ӱдымӧ 
жап дэч йатыр ончыч шурным вӱдыжтат: нэрэшташ тӱҥал-
шэ пырчым нэрэштмыжым чарышаш вэрч йӱштӧ вэрэш 
пыштат, мутлан лумэш урат. Тыгэ нэрэштыктэн йӱштӧ 
вэрыштэ кучымо шурным шошым икийаш шурно сэмын 
ӱдат. Тыгай йӧн дэнэ йамдылымэ уржа ик кэҥэжыштак 
шуэш. Тыгэ кокийаш шурным икийаш шурныш савырат. 

Икийаш дэнэ кокийаш шурно мэмнан озанлыкыштына 
пэш кӱлэш улыт. Пырчан шурно-влак мэМнан тӱҥ киндэ 
улыт. Сандэнэ пырчан шурным куштэн моштымо — мэм-
нан йал озанлыкын эн куго пашажэ. Кокымшо вичийаш 
план шуктымына годым мыланна культур кушкылын, пут-
ракшэ шурно кушкылын, шочмыштым пэш чот нӧлталман. 
Наукын адак тэхникын палэн налмыштым совхоз дэн кол-
хоз пашашкэ пуртэн, ты куго ыштышаш пашам шуктэна. 

VI. ТАЗАЛЫК АРАЛЫМАШ. 
Мэмнан социализм шуктышо обшэствыштэ таза, тунэм-

шэ йэҥ лийшаш вэрч, мыланна изиньэкак тазалык ара-
лаш да кӱлэшын ышташ тунэмман. 
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Школышто паша ыштымэ да канымэ. 

Сайын тунэмшаш да шкэнан тазалыкнам аралышаш 
вэрч классыштэ эн пэрвойак арулык дэнэ порӓдкым чот 
кучыман. 

Классыштэ пуракан, лавран годым класс йужыштат 
шуко пурак коштэш. 

Тыгай пуракан йуж дэнэ мэ шӱлэна; йуж дэнэ пырльа 
оҥышкына пурак пура, тудо шодышкына вэрэштэш. 

Пуракыштэ коч кунамат шуко микроб уло. Микроб-
влак — тыдэ шинчалан койдымо пэш тигыдэ илышэ-влак 
улыт. Пуракан йужышто микроб пэш шуко уло. Пуракан 
йужым оҥышко шӱлалтэн налмаштэ микробат пура, шо-
дышко вэрэштэш, тушто илана. 
Тыгай микроб-влак коклаштэ шодо 
тубэркульоз (чахотко) чэр пыжык-
тышэ микробат уло. Тубэркульоз 
дэнэ шуко йэҥ кола. 

Классыштэ йужым йандар кучы-
шаш вэрч, фортычкым почын йужым 
чӱчкыдын эрыктыман: тӱнӧ йӱштӧ 
огыл гын, окнамат почаш кэлша. 
Тунам класс гыч пуракан шокшо 
йуж тӱгӧ лэктэш, тӱнысӧ йандар 6 3 СУР- У с т э л коклаштэ 
. , вик шинчымэ. 
(эрэ) йуж классыш пура. 

Адак классыштэ курышталаш, лаврам пурташ ок лий. 
Йолым коч кунамат ӱштын пурыман. Класс оҥам, парт 
ӱмбалым ночко шовыч дэнэ ӱштман. 

Классыштэ паша ыштымэ — лудмо, сэрымэ, сӱрэтлымэ 
годым ӱстэл коклаштэ вик шинчыман. 

Шуко тунэмшэ-влак ӱстэл коклаштэ альэ парт коклаш-
тэ йоҥылыш шинчат: пӱгырнат, ӱстэл шӧрэш оҥ дэнэ во-
зыт, эрэак тыгэ шинчымэ дэнэ нунын тупрӱдышт кадыр-
гэн кушкэш, вара курымэш пӱгыр тупан лийыт. Шинчы-
мэ годым тупрӱдӧ вик лийжэ, нигушкат кадыргэн шинчы-
ман огыл (63 сӱр.). Мастэрскойышто паша ыштымэ го-
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64 сӱр. Паша ыштымаштэ ка-
пым йоҥылыш да вик кучымо. 

дымат вик (тӧр) шогыман (64 сӱр.). Лудмо, сэрымэ годым 
йоча-влак кнага альэ тэтрадь ӱмбакыла пӱгырнэн шинчат. 
Тыгэ эрэ (тутыш) пэш пӱгырнэн шинчымэ дэнэ шинча 

пужла, тунэмшэ аламан ужаш 
тӱҥалэш, мӱндыркӧ уждымо 
лийэш. 

Лудмо, сэрымэ годым кна-
га альэ тэтрадь дэн шинча 
кокла коч кунамат икгай лий-
жэ. Кузэ шинчыман, могай 
коклам кучыман, тидым 65 
сӱрэтыштэ ончыктэн пумо. 

Шинчымэ годым кэчэ альэ 
лампэ волгыдо кнагашкэ шо-
ла вэл гыч вочшо. Шинчаш 
волгыдо викак ынжэ логал.1 

Кэчэ альэ лампэ волгыдо ви-
как шинчаш возэш гын, шинча пужла. Шэҥгэч волгыдо 
вочмат ок кэлшэ: вуй дэнэ волгыдо авыралтэш.^ Пурла вэл 
гыч вочмо годым волгыдым кид 
ӱмыл пэтыра. Садын дэнэ вол-
гыдо шола вэл гыч вочмо го-
дым вэлэ лудаш альэ сэраш 
кэлшышэ лийэш. 

Пашам ыштэн моштымо гы-
на ок ситэ, адак канэнат мош-
таш кӱлэш. Классыштэ шуко 
жап шинчымӧҥгӧ альэ мастэр-
скойышто шогымӧҥгӧ, физкуль-
тур минутым эртарыман, окнам ~ 
почын иктаж кап-кыл упражнэ- 65 сӱр. Кнагам монарэ тора 
ньым ыштыман. Тыгэ ыштымӧҥ- В ЭР г ы ч л У * а ш лиймым ку-

зэ палаш. 
го ноиымо эрта, тунэмшэ-вла-
кын капыштат, ушыштат кана. Урок эртымӧҥгӧ канаш 
кӱлэш. Канымэ жапым йандар йужышто коштын альэ мо-
дын эртарыман. Тыгэ канымӧҥгӧ тунэммат сайракын кайа. 
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Мӧҥгӹштӧ паШа ыштымэ да канымэ. 

МӧҤтыштат эрэлык (арулык) дэнэ порӓдкым чот кучы-
ман. Мӧҥгыштӧ илымэ пӧртыштӧ лавра, пурак ынжэ 
лий, кӱварым, пырдыжым, тӧрзам эрэн (арун) кучыман. 
Эрдэнэ пӧртыш йандар йужым пурташ кӱлэш, кастэнат, 
путракшэ малаш вочмо дэч ончыч, йужым вашталтыман. 
Пӧртыштӧ йуж вашталтымым кӧ ок шинчэ гын, умланда-
раш кӱлэш. 

Пӧртыштӧ альэ пӧлэмӹштэ вургэм шалан кийа, кнага, 
тэтрадь, моло ӱзгарат кушан вэрэштын, тушан кодымо 
гын, эрэлык кучаш пэш йӧсӧ, паша ышташат, тунэмаш, 
урок йамдылаш йӧнан огыл. Мӧҥгыштӧ паша ыштымэ лук 
лийман, тушто урок йамдылаш чыла арвэр лийжэ. 

Мӧҥгыштӧ урок йамдылымэ да модмо дэн гына жапым 
эртарыман огыл, пашамат ышташ кӱлэш; пашажэ вий 
шутымо лийжэ. Йочалан каныдэ кодаш ок лий. Канышаш 
вэрч йандар йужышто кошташ, альэ модаш кӱлэш. Тэлым 
курык гыч мунчалтэн, йол йэчэ дэнэ, йэчэ дэнэ мунчалтэн 
канаш каньылэ. 

Кэчэ йэда кок шагат нарэ йандар йужышто коштман. 
Кылмышаш огыл манын, йужыжо вургэм ӱмбалан вургэ-
мым чийа, шӱйжым шарф альэ шовыч дэнэ пӱтыра. Тӱгӧ 
лэктэшат, шинчажэ гына изыш койэш. Тыгэ шокшын чий-
ымэ, пӱтыралтмэ тазалыкым чоткыдэмдымэ олмэш мӧҥгэш-
тараш вэлэ полша. Сандэнэ йочалан шкэ капшым йӱштым 
чыташ эркын туныктыман. Кастэнэ жапыштэ мадаш воч-
ман. Тэндан ий шотан йочалан кэчэ йэда 10 шагат дэч 
шагал малыман огыл. . 

Пашазэ-влакын производствышто паша 
ыштымэ да канымэ. 

Ожно, фабрик дэнэ завот капиталист кидыштэ улмо 
годым, пашазылан 10 шагат дэчат утла пашам ышташ вэ-
рэштын. Капиталист оза-влак пашазым чот пизырэныт, 
тудын пӱжвӱд дэнэ пойэныт. Нуно пайдам гына утларак 
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Лукташ шонэн кийэныт. ПашйзЭ-вЛакын илышыштым сай-
эмдаш, куштылэмдаш иктыжат ушышкат налын огыл. 

Фабрик-завотым пашазэ кидыш налмӧҥгӧ, совэт власть 
8 шагатан паша кэчым ыштэн. Кизыт мэмнан завот дэн 
фабриклаштэ 7 шагатан паша кэчэ ыштымэ. Айдэмылан 
зийан кондышо производствышто 6 шагат гына пашам 
ыштат. 

Мэмнан фабрик дэнэ завотлаштэ пашазэ-влакын паша 
ыштымашышт (труд) аралалтэш. 

Эн пэрвойак фабрик-заводышто эрэлыкым (арулыкым) 
шукташ тыршат. Путракшэ пуракым пытарат. Шуко фаб-
рикыштэ, мут гыч ситцэ, посто куымо фабрикыштэ шуко 
пурак погына, тудым паша пурак маныт, тудо паша ыш-
тымэ годым лэктэш. Тыгай пуракым пытараш станок альэ 
машина пэлэн, пурак лэкмэ вэрэш — пурак шупшшо ма-
шина шындалтэш. Машина шындымэ дэнэ пурак нӧлта-
лалт шарлэн ок шого, пашазэ шодышко ок логал. 

Йужым эрыкташ вэнтильацым ыштат. Окнаш альэ 
пырдыжэш кумда трубам шындат; трубаштэ элэктричэствэ 
дэнэ йуж шупшшо орва пӧрдэш, пич йужым пурак шупш-
мо сэмынак шупшэш, йандар йужшым пурта. 

Фабрик дэнэ завотлаштэ йэҥлан лӱдмашан вэрыштэ 
пӧрдшӧ машина, станок-влак пэтырымэ рэшоткам, оҥам 
да монь ыштат. Тыгэ ыштымэ дэнэ пашазын кидшэ, йолжо 
орва, альэ машина пӧрдмашкэ ок логал. 

Фабрик дэнэ завотлаштэ адак кэчэ альэ элэктричэствэ 
волгалтарымым эскэрат. Волгыдо шинчашкэ туран ынжэ 
воч, паша ыштымэ вэрым—станокын, машинан кӱлэш 
ужашыжым сайын волгалтарыман. Тыгэ ыштымэ дэнэ па-
шазын шинчажэ ок пужло. 

Фабрик дэнэ завотыштопаша ыштымаштэ к а н ы м э ж а п 
ышталтэш. Кочкаш кужырак жап пуалтэш, тунам пашазэ-
влак завот столовойышто кочкыт. Завот дэнэ фабриклаштэ 
пырльа кочмаш утыр шарлэн толэш. 

Кажнэ завот дэнэ фабрикыштэ эмлымэ пункт уло, тушто 
пашазэ-влаклан чэрланымэ годым полышым пуат. 
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Пижшэ чэрым шаркалышэ микроб-влак. 

Пижшэ чэр-влак кузэ, мо шот дэнэ лиймым йэҥ^лак 
шуко жап шинчэн огыт ул. Ожно пижшэ чэр-влак пэш 
шарлэн шогэныт. Шучко чума, шэдра, хольэр чэр шарлэ-
ныт, миллион дэнэ йэьг-влакым пы-
тарэныт. Тыгай эпидэмий шогымо 
дэнэ олаштэ, йаллаштэ илышэ-влак 
йужгунам йӧршын колэн пытат ул-
маш, тойашыжат йэҥ лийын огыл. 
Кизыт наук ончык кайымэ дэнэ чу-
ма, хольэр, шэдра шагал толшо уна 
улыт. Кузэ чэр-влак лийыт, кузэ 
шарлат, кузэ ваштарэшышт кырэ- ( ^ ӧ Г в о Й " ™ " 
далман —тыдым мэ ындэ шинчэна, кугэмдэн ончыктымо). 
кырэдалаш тунэмын улына. 

Тунэмшэ-влак палэныт: пижшэ чэрым микроб-влак 
кондат. Микроб-влак—•тыгыдэлэч тыгыдэ, тыглай шинча 
дэнэ уждымо илышэ-влак улыт. Ик чӱчалтыш вӱдыштӧ 

^ ала монар миллион микроб шотлалтэш 
^ / ^ ^ (66 дэнэ 67 сӱрэтым ончо). 

Микроскоп манмэ кугэмдымэ пу-
' ^ чым ыштымӧҥгӧ вэлэ микробым палэн 
^ ^ ^ ^ налыныт (68 сӱр.). Микроскоп дэнэ 

к о 4 м о г а й тыгыдэ ужашлам ужаш ? лийэш. Тудо 1 ООО кана, тулэч утла-
^ ^ ракат кугэмдэн кэртэш. 

67 сӱр. Хольэр мик- Микроб-влак пуракан йужышто 
роб-влак (микроскоп улыт, лавран вӱдыштӧ, коч могай лав-
вошт чот кугэмдэн р а ш т а т Сайын иланат. Микроб-влак 

ончыктымо). „ .. .. 
аидэмэ капышкэ вэрэштмоҥго, чэрым 

луктыт. Тыгэ тиф микроб тиф чэрым конда, тубэрку-
льоз микроб — тубэркульоз чэрым. 

Чэрым кондышо микроб-влак мэмнан эн шучко, шин-
чалан койдымо тушманна улыт. Нунын дэнэ мыланна чар-
ныдэ кучэдалаш кӱлэш, нунын дэч шкэнам аралаш кӱлэш. 
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Микроб-влак айдэмэ капышкэ пурак дэнэ, лавран вӱд 
йӱмӧ дэнэ, вара лавра дэнэ пырльа пурат. Сандэнэ, пижшэ 
чэр дэч аралалтшаш вэрч, коч кунамат арулыкым чот кучы-
ман. Тидым шукташ огына тӱҥал гын, пижшэ чэр дэнэ 
кучэдалын, тудым сэҥэн огына кэрт. 

Мэмнан йыр тубэркульоз дэнэ чэрланышэ йэҥ йатыр 
уло. Тыгай йэҥын шӱвылжӧ мыланна шучкым конда, шӱ-
валмаштыжэ миллион дэн тубэркульоз микроб уло. Шӱвыл 

вӱд кошка, микроб-
влакшэ огыт коло. 
Нуно мэмнан шо-
дышкына вэрэштын, 
чэрландарэн кэртыт. 
Тыгэ тубэркульоз дэ-
нэ йатыр йэҥ чэр-
лана. 

Йэҥ пэрвой шкэн-
жын чэрланымыжым 
ок шиж. Вара сэмын 
тудо кошкаш тӱҥа-
лэш. Эмлаш огыл 
гын, чэр вийаҥын 
айдэмым сэҥа, йэҥ 
кола. Сандэнэ шкэ-
нам пижшэ чэр дэч 

аралышаш вэрч коч кунамат арулыкым чот кучыман: кӱва 
рыш шӱвэдылаш пуман огыл, пӧртыштӧ альэ пӧлэмыштэ 
йужым чӱчкыдын вашталтыман, пич йужан пӧртыштӧ альэ 
пӧлэмыштэ шуко шинчаш ок кӱл; йандар йужышто, кэчэ 
волгыдышто утларак коштман: кэчэ волгыдо микробым 
пуштэш. 

Кэҥэжым йоча дэнэ куго йэҥ^лакат чӱчкыдын дизэн-
тэрий (вӱран пушкэдыш) дэнэ чэрланат. Дизэнтэрий ми-
кроб лавра вӱд дэнэ альэ кочыш дэнэ пырльа шолышко 
вэрэштэш. Тыгэ иктаж могай саскам мушдэ кочкаш гын 
ты дизэнтэрий микроб шолышко вэрэштэш. 
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Вӱран пушкэдыш — шучко чэр, тудо айдэмым пэш ин-
дыра. Тудын дэнэ колашат лийэш. 

Вӱран пушкэдыш дэч шкэнам аралаш нэлэ огыл. Ла-
вран вӱдым йӱаш ок кӱл, мушдымо йэмышымат нигунам коч-
ман огыл. Кочмо дэч ончыч коч кунамат кидым сайын муш-
ман. Кажнэ йэҥлан кочкашыжэ, йӱашыжэ поена атэ лийжэ. 

Вэрам кучышо йэҥ^лак шкэат чэрланат, вэра койыш 
кучымо дэнэ моло-влакланат чэрым шарат. Чэркыштэ таза-
жат, чэрлыжат крэсым, йумо оҥам да монь шупшалын, 
иктэ-вэсэ дэч чэрым шаркалат. Адак „причас" подылмо 
годым ик еовла дэнак аракам, киндым кочкыт, йӱыт. Ку-
гэчэ годым чылан — тазажат, чэрлыжат ваш-ваш шуп-
шалын коштыт. Тэвэ тыгэ чэр шарла. 

Сандэнэ мыланна пычкэмыш йэҥ^лакын тыгай кӱлды-
маш, чэр шарымэ койышышт ваштарэш чот кучэдалаш, 
умландарэн пуаш кӱлэш. Вэра койыш-влак тазалык аралы-
мэ наук ваштарэш — гигиэн ваштарэш кайат, тӱрлӧ«чэрым 
шаркалат, еадлан нунын дэнэ эрэ кучэдал шогыман. 

Чэрым шаркалышэ тӱрлӧ тыгыдэ илышэ-влак. 

Йужо тыгыдэ илышэ-влак микробым шаркалат, мэмнам 
тӱрлӧ чэр дэнэ чэрландарат. Тыгай тыгыдэ илышэ-влак 
мэмнан пӧртыштат илат, айдэмэ капэ-
шат лийын кэртыт. Ты шотышко пу-
рат: кармэ, умдыла, таракан, тий, шур-
шо, шыҥа. 

Кармэ (орашыҥа) коч куштат чо-
ҥэштылэш (69 еӱр.). Шкэ нэрыштыжэ, 
йолыштыжо тӱрлӧ микроб-влакым пи-
жыктэн нумалыштэш, чыла вэрэ шар-
кала. Дизэнтэрий, мӱшкыр тиф, хо-
лэр, тиф чэрым кармэ шаркала. 

Кармэ-влакым пытараш кӱлэш. Тэ-
рысым, шӱк орам да монь пӧрт лиш-
нэ кучыман огыл. Тыгай вэрэш коч кунамат кармэ пла-
на. Пӧртыштат кармым пытараш кӱлэш. Чыла кочышым 
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кармэ логалмэ дэч пэтырыман. Нымомат чараш кодыман 
огыл. Окнаш марльэ шупшмо рамым шындыман: вара пӧр-
тыш кармэ да шыҥа пурэн огыт кэрт. 

Лавран йэҥ ӱмбалнэ шучко тушман ила. 
Тыдэ — тий (70 сӱр.). Тий тиф чэрым шар-
кала. 

Тий чэрлэ йэҥын вӱржым кочмӧҥгӧ таза 
йэҥлан логалэш гын, пурылмыжо годым ту-
дын вӱрыш чэрым колта, иктаж монар жап 
гыч вара тудат чэрлана. 

7 0 с„ Коч кӧланат капым арун (эрэн) кучыман: 
с>р. ии. В у ^ ы м ЧуЧ К ЫдЫ Н мушкаш, мончаш кошташ, 

ӱпым кӱчыкын тӱрэдаш, тувыр-йолашым чӱчкыдын ваш-
талтэн шогаш кӱлэш. 

таҥастарэн палаш лийэш. 

Мальарий шыҥат айдэмылан пэш лӱдмашан (71 сӱр.). 
Мальарий шыҥа чэрлэ йэҥым пурлын, таза йэҥым пур-
лэш гын, тудыжат мальарий дэн чэрлана. 

Мальарий утларакшэ купан вэрыштэ 
шарла, тушто мальарий шыҥалан илана-
шыжэ пэш йӧнан. Ты шыҥа^лак вӱд шин-
чымэ вэрыштэ тӱлат. 

Мальарий шыҥа дэнэ тыгэ кучэдалыт: 
куплам коштат, купышко ньэфтьым йокта-
рэн вӱдым пэтырат, вара шыҥан муныжо 
йомэш. Мальарий шыҥа дэнэ тӱшкан ку- удыртыги тий. 
чэдалман. 

Тӱрлӧ тыгыдэ илышэ-влак коклаштэ адак удыртыш 
чэр шарышэ микроб уло, тыдэ — удыртыш тий (72 сӱр.). 
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Тудо коваштэ йымалан илана, удыртыш чэрым луктэш. 
Удыртыш дэч утлаш нэлэ огыл. 

Удыртышан дэнэ кидым ваш кучыман огыл; кнагажым, 
тэтрадьшым да монь кучылташ ок лий; тыгэ шкэндым 
аралэт гын, чэр ок пиж. 

г 

Кэҥэж канымаш. 

Вашкэ школышто тунэм чарнат; тунэмшэ-влак кэҥэж 
жаплан канаш колталтыт. Кэҥэжым илаш пэш сай. Кэҥэ-
жым чыла йоча-влак пэш вучат. Кэҥэжым канаш, таза-
лыкым сайэмдаш кӱлэш. 

Йандар йуж тазалык нӧлталаш нимо дэч коч гюлша. 
Йоча-влаклан кэҥэжым йандар йужышто, шуко пушэҥгэ 
лоҥгаштэ, пурак да мйкроб укэан вэрыштэ коштман. 

Кэҥэжым чодрашкэ, пасушко, эҥэр дэкэ кошташ таза-
лыклан пайдалэ. Тӱрлӧ сэмын йужышто модаш лийэш — 
топла, паҥгала, моло сэмынат. 

Пакчаштэ, сатыштэ мландэ пашам ышташат пэш кэлша. 
Йандар йужышто тыгай паша ыштымэ тазалыклан пэш 
пайдалэ. Шокшо кэчывал годым гына паша ышташ ок 
кэлшэ, эрдэнэ да кас вэлэш ышташ кӱлэш. 

Кэҥэжым йӱштылаш (вӱдэш пураш) тазалыклан пай-
дан, вӱд тазалыкым чоткыдэмда. Йӱштылашыжэ кэчэш 
кок кана дэч коч ок лий, эрдэнэ да кастэнэ вэлэ йӱштыл-
ман. 

Вӱдыштӧ лу-лучко минут дэч коч лийман огыл. Йӱш-
тылмӧ годым ийаш тунэмаш кӱлэш, ийын коштмо чога-
шылым (мускулым), кап-кылым вийаҥда. 

Кэчэ волгыдат тазалык нӧлталаш пэш полша. Кэчэ 
волгыдышто вуй лэвэддэ коштат гын, вуй коршта, адак 
чот шокшо годым шокшо пэрнымэ дэн йэҥ чэрланэн, ко-
лэнат кэртэш. Кэчыштэ чараватырын шуко кийаш гын, ко-
ваштэ эҥын кайа. Кэчэ волгыдышто иктаж монар минут 
кийымӧҥо, ӱмылышкӧ пурыман, вара йӱштылаш кӱлэш. Ты-
гай „кэчэ ваннэ" вэлэ йэҥлан пайдалэ. 
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Кэҥэжым чыла шотышто правилым шуктыман: эрдэнэ 
жапыштэ киньэлаш, кастэнэ жапыштэ малаш возаш кӱлэш-
Кочмо-йумо шотыштат правилым шуктымаи. 

Тазалык аралымэ дэнэ тудым чоткыдэмдымаштэ кӱлэш 
правил шуктымаш — эн кӱлэш паша. 

Совэт властьын шэмэр-влак дэн нунын йочашт таза-
лык вэрч тыршымыжэ. 

Идалык мучко, утларакшэ кэҥэжым, шӱдӧ тӱжэм дэн 
ССР Ушэмысэ пашазэ-влак канаш альэ тазалык пэҥгы-
дэмдаш санаторийышкэ, канымэ пӧртышкӧ кайат. Каны-
мэ пӧрт дэнэ санаторий-влак ожнысо помэшык, байар сур-
тэш, адак пашадэ йолколанэн кийшэ буржуйлан ышты-
мэ курортэш почмо. Рэвольуцо ма^тэ пашазылан нымогай 
канымэ пӧрт, санаторий укэ улмаш, лийынат кэртын огыл, 
вэт пашазэ тазалык нэргэн капиталист шоналтэнат огыл. 
Пашазэ-влаклан канымэ пӧрт дэнэ санаторий Октьабр 
рэвольуцын сэҥымыжэ дэнэ гына лийын. 

Шуко шӱдӧ тӱжэм йоча — школ йоча, пионьэр-влак 
кэҥэжым канаш, тазалык пэҥгыдэмдаш пионьэр лагэрыш, 
йалыш кайат. Вожатый вуйлатымэ почэш, врач ончэн шо-
гымо дэнэ пиоиьэр лагэрыштэ йоча-влаклан тазалык ара-
лаш кӱлэш порӓдкэ ыштымэ — канаш, модаш, тунэмаш, 
пашалан, малаш. 

Олаш кодшо йоча-влаклан йоча площадкым почыт, 
тушто йоча-влак модыт, тунэмыт, гимыастикым, пашам 
ыштат. 

Канымӧҥгӧ, тазалык погымӧҥгӧ, йоча-влак шыжым 
школыш тунэмаш погынат. Капиталист-влак шэмэр йоча 
тазалык нэргэн нигунамат шонэн огыт ул. Совэт власть 
гына шэмэр-влакын да нунын йочаштын тазалыкшым ара-
лаш, пэҥгыдэмдаш тырша; совэт власть — шэмэр-влакын 
властьышт, садлан тудо ты пашам шуктэн толэш. 



Йэшартыиг. 

ШКОЛЫШТО ПАША ЫШТАШ МОМ ПОГЫМАН. 

1. „Ӱмбал рок дэнэ мландэ гыч кӱнчэн лукмо пойан-
лык" пӧлкалан. 

1. Тӱрлӧ ӱмбал рокым погаш. Тӱрлӧ ӱмбал рок погаш тыгэ 
ыштыман: пасушто, пакчаштэ, чодраштэ кэлгэ выньэмым кӱнчы-
ман. Тӱрлӧ кэлгыт гыч рокым налын, кагазэш вӱдыл пыштэна. 
Вара рокым йужэш коштэна. Коштымо рокым спичкэ калташ 
оптэна. Картон дэнэ йанда лэвэдышан атымат ышташ лийэш. 
Калташ кагазым сэрэн пыжыктыман (могай рок, кушэч налмэ). 

2. Шун дэнэ ошма мландым погаш. Шкэндан вэрласэ тӱрлӧ 
шуным (йошкаргэ, ошо, сур, моло тӱсан) погаш. Кэрмычлан, аты-
лан кучылтмо шуным погаш кӱлэш. Тӱрлӧ ошмамат погыман 
(тигыдэ, шолдыра, сэр ошма, вӱд ошма). Шун дэнэ ошмамат 
коштымӧҥгӧ калташ оптэн, кагазэш сэрэн пыжыктыман. 

3. Гранит кӱйым погаш. Шкэндан илымэ вэрлаштэ — па-
сушто, чодраштэ, курыклаштэ, корно дэнэ улшо гранит кӱйым 
погыза. Гранитам шалатэн ончэн палаш лийэш. Чӧгыт дэнэ 
пэрэн шэлын, шэлшэ вэржым ончыман. Шэлшэ гранит кӱйыштӧ 
кварцым, пасу шпатым, сльудам раш ужаш лийэш. Утларакшэ 
йошкар дэнэ лудо тӱсан гранит вэрэштэш. Тӱрлӧ гранит кӱйым 
погэн, коллэкцийым ыштыман. 

4. Шун да ошма дэнэ ыштымэ тӱрло арвэрым погаш. 
Тӱрлӧ кэрмычым, тыгыдэ шун атэ-влакым, йанда дэн ош шун 
атэ пудыргым. »Шун да ошма дэнэ мом ыштат" манмэ тьэмылан 
коллэкцийым погаш. 

5. Извэска куй-влакым погаш. Тӱрлӧ извэска кӱйым по-
гыман — тӱрлӧ пэшкыданым, тӱрлӧ тӱсаным (лудо, ошо, кынарак, 
молат). Ракэ подан извэска кӱйым муаш пэш оҥай. Тыгай кӱй 
ракэ под гыч ышталтын, тидым тыгылай шинча дэнат ужаш 
лийэш. 

Мрамор кӱйым муаш. Извэска кӱй коллэкцийым ышташ. 
6. Извэска дэнэ цэмэнтым пОгаш. Шулыктарымэ дэнэ 

шулыктарыдымэ извэскам, адак цэмэнтым стройымо вэрыштэ 
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муаш лийэш. Погымо годым тидым мондыман огыл: извэска — 
капым кочшо, йӱлатышэ наста. Тудым пэш эскэрэн кучылтман. 
Извэскам пробиркыштэ кучыман. Ты коллэкцийым мэргэль дэнэ 
йэшараш сай лийэш. Мэргэль—шун дэнэ ошма йӧрнымӧ курык 
наста. Цэмэнт завотышто мэргэль дэнэ цэмэнтым ыштат. 

7. Маньэрал $йаьедыш-влакым погаш: калий шӧнчалым, 
сэлитрым, супэрфосфатым, молымат. Нуно агрономий пунктышто, 
совхозышто, колхозыштат улыт. Ты матэриалым пробиркыштэ 
кучыман, лӱмыштым кагазэш сэрэн пробиркэш пыжыктыман. Ты 
коллэкцийышкэ апатитым, фосфоритым йэшарыман, нунын гыч 
завотлаштэ супэрфосфат ӱйаҥдышым ыштат. 

8. Кӱнчэн лукмо олтыш арвэрым погаш: торфым (кук-
шым), кӱрэн тӱсан шӱйым, кӱйаҥшэ мландэ шӱйым, антрацитым, 
ньэфтьым. Ньэфть гыч лукмо продуктым погаш — бэнзиным, 
Красиным, машин ӱйым, вазэлиным, парафиным. Ты продукт-вла-
кым пробиркыштэ сайын пэтырэн аралыман. 

9. Куртньӧ рудам погаш: кӱрэным, йошкаргым, магнит 
кӱртньым. Тӱрлӧ руда дэнэ колэкцийым ышташ. 

10. Чойыным, вурысым, куртньым погаш, нунын дэн кол-
лэкцийым ышташ. Чойын, кӱртньӧ, вурыс дэнэ ыштымэ тигыдэ 
ӱзгарым погаш. 

II. „Кушкыл илыш" пӧлкалан. 

1. Шошо шумэшкак вондо дэнэ пушэнгэ укшлам погаш. 
Укшлам вӱд дэнэ тэмымэ атэш школышто пӱртӱс лукэш шындаш. 
Атысэ вӱдым кум кэчыштэ ик кана вашталташ. Кычкэ лӧчымым, 
кушмым, вара лышташ дэнэ пэлэдыш шарлымым эскэраш. 

2. Эр шошым эр пэлэдшэ вондо дэнэ пушэнгэ укш-вла-
кым погаш. Нунын дэн гэрбарийым ышташ. Тидлан вэрч газэт 
листам пӱчкэдэн, коклаштышт пэлэдышан укшлам сайын опташ. 
Тыгэ ыштымӧҥгӧ кагаз листам сайын пужарымэ кок оҥа коклаш 
пыштэн, иктаж могай нэлэ ӱзгар дэнэ, мутлан кӱй дэнэ тэмдаш. 
Иктаж монар жап гыч кагаз вӱдыжга: тудо кушкылын пушыш 
савырнышэ вӱдшым йӱмӧ дэнэ тыгай лийэш. Сандэнэ вӱдыж-
гышӧ кагазым кэчэ гоч кукшо кагаз дэнэ вашталтэн коштыман. 

Кушкыл-влакым кошкымӧҥгышт кагазэш кагаз лэнтэ дэнэ 
клэитлэн шындыман. Кажнэ кушкыл йымалан сэрыман: 1) кушкылын 
лӱмжым, 2) кушто мумо, 3) кунам мумо, 4) кӧ муын. Тидэ эр 
пэлэдшэ кушкыл-влак гэрбарий лийэш. 

3. Эр пэлэдшэ шудО кушкыл-влакым погаш: „мать-мачэха", 
хохлаткэ, комбо соганым, молымат. Нунын рокысо кочыш наста 
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погымо ужашыштым эскэрыман. Нуным кӱнчэн 'луктын, шун 
кӧршэкэш альэ моло атэш шындаш кӱлэш. Куш кылым кушмо 
рокышт дэнэ пырльа луктын шындаш. Пӱртӱс лукышто кузэ 
кушмыштым эскэраш. 

4. Пасу дэнэ пакчасэ кумкыл пырчым да ношмым по-
гаш. Нуным поена пробиркэш альэ изэ йанда атэш пыштэн, ка-
газэш кӱлэшыжым еэрэн пыжыкташ. Культур кушкылын пырчыш-
тым, нӧшмыштым тӱжвал тӱсыштым ончалын палаш тунэмман. 

5. Тӱрлӧ вожан кушкыл-злакым погаш. Ӱдымӧ кушкыл 
гыч шыдаҥым, уржам, пурсам налаш. Ир кушкыл гыч — шӧргаш 
вуйым, корно шудым. 

6. Тӱрлӧ вурган кушкыл-влакым погаш: пушэҥгэ вурго 
пӱчкышым (йыргэшкэ моклака гыч пильа дэнэ пӱчкын налаш), 
вондо укш пӱчкышым, шудо вурго-влакым. Шудо вургыжым 
ончыч кагаз коклаш коштыман. „Кушкыл вурго-влак" тьэмылан 
коллэкцийым ышташ. 

7. Тӱрлӧ лышташлам погэн кошташ. Коштымо лышташ 
дэнз гэрбарийым ышташ. 

8. ПОчэш пэлэдшэ кушхыл укшым погэн кошташ 
(шудо кушкылын, вондын, пушэҥгын). Гэрбарийым ышташ. 

9. Йашлыкэш альэ кӧршэкэш рокым оптэн, пэрэҥгы м 
тыгылай шоганым, кэшырым, ковышта вургым шындаш. Ты ужаш-
влакыштэ кочыш наста погалтын. Нуныл кушмыштым эскэраш 
кӱлэш. Вӱдым шаваш мондыман огыл. 

Ю. Школышто пӧрт кушкыл лу.еымышташ. Ты лукыш-
то шкэ вэрыштэ мумо кушкыл-влакым—традэцканциным, при. 
мулым, бэгонийым, молымат погаш. Адак нӧшмьга налынат шын-
дыман. Кэҥэж жаплан ты кушкыл-злакым йӧратышэ тунэмшэ-
влаклан пуаш лийэш. 



МУТЭР. 
Ава-кудо — пестик. 
Ава-кудо тӱҥ — завязь. 
Ава-кудо тӱрвӧ — рыльце. 
Ава-рок — материнская порода. 
Арулык, эрэлык — чистота. 
Важмалтык тӱлаҥмэ — скрещи-

вание. 
Вишкыдэмдымэ, йыгыртымэ— 

разбавленный. 
Волгэнчэ кораҥдышэ — громо-

отвод. 
Волышо ий — ледник. 
Вондэр, уала — кустарник. 
Вулно — олово. 
Вӱдвулно, ошвулно, свиньэц — 

свинец. 
Вэлэш, возэш — падает. 
Вӱдпуш, пар — пар. 
Вэлаш, пэлташ, лэвыкташ (чой-

ыным) — плавить (чугун). 
Илышэ вӱд, тыргӱмыж,ртуть— 
„ ртуть. 
Иӱлышӧ газ — светильный газ, 

волгалтарышэ газ. 
Йымал рок — подпочва. 
Иып, сэскэм — искра. 
Комыльа, кандар, моклака — 

кусок (земли). 
Курык тукым, курык пород — 

горная порода. 
Кушкыл — растение. 
Кӱй оҥа, плита — плита. 
Кӱртньӧлдыш, кӱртньӱлыш— 

папоротник. 
Кӱнчэн лукмо пойанлык — ис-

копаемые богатства. 
Кычкэ — почка растения. 
Кычыка, йача — вязкий. 
Кэчшудо, кэчыйыр, кэчывӧр-

тэм — подсолнечник. 
Лупс, лупш — роса. 
Мальарий, йӱштӧ мужо — ма-

лярия. 
„Мать-мачэха" шудо — мать и 

мачеха. 
Мужо, йӱштӧ мужо — лихо-

радка. 
Пӱртӱс — природа. 

Пӱртӱс тунэммаш — естество-
знание. 

Пэлэдыш — цветок. 
Пэлэдыш йылмэ — лепесток 

цветка. 
Пэлэдыш корка — чашечка. 
Пэлэдыш корка лышташ — ча-

шелистик. 
Пэлэдыш шӱдыш — венчик. 
Пэлэдыш пурак — пыльца. 
Пэлэдыш пурак калта — пыль-

ник. 
Пэлэдыш узо-кудо — тычинка. 
Пэшкыдэ кап-влак — твердые 

тела. 
Саска, йэмыш — плод, фрукты. 
Свиньэц, ошвулно — свинец. 
Тарман — орудие. 
Том, туш — ядро. 
Томбак, бронзо — бронза. 
Тыгыдэ илышэ-влак — насеко-

мые. 
Тургыж, шэмрок — перегной. 
Турлыктараш, сундаш — от-

стаивать. 
Тутыш, эрэ—постоянно, непре-

рывно. 
Тӱлымаш, ӧрчымаш — размно-

жение. 
Тӱсан мэталл-влак — цветные 

металлы. 
Ӱмбал рок — почва. 
Шӧргаш вуй шудо, мамык вуй 

шудо — одуванчик. 
Шуараш (кэрмычым) — обжи-

гать. 
Шуйаш (олма-пуым) — приви-

вать (яблоню). 
Шукш-копшаетэ — насекомое. 
Шулэн тэмшэ — насыщенный. 
Шун кӱй — глинистый сланец. 
Шурно лэктыш — урожай. 
Шынымаш — опыт. 
Шыркаҥдымаш — опыление. 
Чоргат, вороҥга — воронка. 
Эрыктымэ мамык — гигроско- ч 

пическая вата. 



ВУИЛЫМАШ. 
Тӱҥалтыш ой Мландэ щӱй кузэ лийын 30 

I. Умбал рок дэнэ мландэ М л а н Д э ш ? й КУЗЭ луктыл-
гыч кӱнчэн лукмо пойанлык. „ 
< у , . Ньэфтьым кузэ луктыт . 35 У мӧал рок 4 с с р У ш э м к а д ы к о з а н л ы . 

Умбал рок мо гыч ыштал- ^ к ы ш т э о д т ы м о а р в э р ы м 

„ % кучылтмаш 37 
Тургыж 7 ^ 
Шуи ^ Мэталл-влак 37 
° ш м а 9 Кӱртньӧ руда 39 

Гранит II Кӱртньӧ рудам кузэ лук-
Гранитыншэлышталтша- тыт 39 

ланымыжэ 12 Чойыным, вурысым, кӱрт-
Шун кӱй да ошма кӱй ньым кузэ вэлэн луктыт 40 

кузэ лийыт 14 Вӱргэньэ 42 
Калык озанлыкыштэ шун, Альуминий 43 

ошма, гранит гыч мом Свиньэц 4.3 
ышташ лийэш 15 ^ 0 Р Т " Ь ° 4 4 

Шуи гыч кэрмычым кузэ С С Р У ш э м к а л ы к о з а н -
ыштат . . . . . . . . 15 лыкыштэ мэталл-вла-

Шунгычатым кузэыштат 16 кынкӱлэшышт . . . 45 
Йандам да йанда атым ку-

зэ ыштат 16 П. Вӱд. 
Гранит гыч мом ыштат . 1 7 ^ .. 

Вӱдын кум тӱрло лии-
Извэска кӱй 18 м ы ж э 4 6 

Извэска 20 Мландэ ӱмбалсэ вӱд йан-
Цэмэнт дэнэ бэтон . . . 20 д а р м 0 47 

Шӧнчал 21 Румбыкан вӱдым кузэ 
Кӱй шӧнчал 22 эрыктат 48 

- Вӱд шӧнчал 23 Вӱдым шулыктарымэ шӧн-
Шӧнчал памаш 24 „ чал дэч кузэ эрыктыман 49 
Тэҥыз вӱд гыч шӧнчал Йӱрдэнэлум 50 

лукмаш 25 Лупс дэнэ покшым . . . 51 
Мландэ ӱйаҥдымэ шӧн- Пӱртӱсыштӧ вӱдын йыр 

чал-влак 25 савырнымыжэ . . . . 52 
Мландэ гыч лукмо олтымо Ырымэ дэнэ вӱд шарла, 

арвэр 26 йӱкшымӧ дэнэ—туртэш 52 
Торфкузэ лийэш, . . . 27 Кылмымэдэнэвӱдыншар-
Торфым кузэ луктыт, ту- лымыжэ 53 

дын дэнэ мом ыштат . 28 Тэрмомэтр 54 
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Вӱдын пӱртӱсыштӧ ыш-
тымэ пашажэ . . . . 55 

Вӱд вийым озанлыкыштэ 
кучылтмаш 56 
Вӱд вий 56 
Вӱд вий дэнэ пашам ыш-

тышэ мэмнан элэктро-
станцэ-влак 57 

Паровой машина-влак . 58 

III. Йуж. 
Йуж вэрым налэш . . . 60 
Йужын нэлытшэ уло . . 60 
Йуж туртэш, шарла . . 61 
Ырыктымэ дэнэ йужын 

шарлымыжэ, йӱкшык-
о тымӧ дэнэ—туртмыжо 62 
Йуж шокшым ольан (эр-

кын) шара 63 
Шокшо йуж альэ йӱштӧ 
о йуж куштылгырак . . 65 
Йужышто пэрвой кошт-

шо йэн--влак 66 
Йуж шар 67 
Йуж корабль 68 
Мардэж . • 69 
Мардэжын озанлыкыштэ 

пашам ыштымыжэ . . 70 
Йуж да тудын ужашышт-

влак 27 
Кислород 72 
Угльэкислый газ . . . . 73 
Йужышто могай ужаш 

улмым ончыктышо шы-
нымаш 75 

IV. Элэктричэствэ 
пӱртӱсыштӧ. 

Мо тугай кӱдырчӧ да вол-
гэнчэ 77 

Мо тугай волгэнчэ ко-
раҥдышэ (громоотвод) 77 

Элэктричэствэ калык 
озанлыкыштэ . . . . 78 

V. Кушкыл илыш. 
Кушкыл-влак эр шошым 

кузэ илат 79 
Пырчэ гыч кушкыл кузэ 

кушкэш 82 
Кушкыл-влакын вожышт 83 
Кушкылын ужар лыш-

ташышт 86 
Тӱрлӧ кушкылын вур-

гышт могай улыт . . 87 
Кушкыл-влакын вӱдым 

парышкэ савырымышт 88 
Пэлэдыш, тыгыдэ чоҥэш-

тылшэдамардэжнэргэн 89 
Культур кушкыл-влак . 91 

VI. Тазалык аралымаш. 
Школышто паша ышты-

мэ да канымэ . . . . 93 
Мӧҥгыштӧ паша ышты-

мэ да канымэ . . . . 95 
Пашазэ-влакын производ-

ствышто паша ышты-
мэ да канымэ . . . . 95 

Пижшэ чэрым шарка-
лышэ микроб-влак . . 97 

Чэрым шаркалышэ тӱрлӧ 
тыгыдэ илышэ-влак . 99 

Кэҥэж канымаш . . . . 101 
Совэт властьын шэмэр-

влак дэн нунын йочашт 
тазалык вэрч тыршы-
мыжэ 102 

Йэшартыш. Школышто 
паша ышташ мом погыман 103 
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