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ОНЧЫЛ МУТ.

ВКП (б) Ц К‘ан 1931 ий 5 шэ сэнтьабырыштэ лукмо пун- 
чалжэ школын тӱҥ пашажлан „социализмым ыштышэ-влакым 
чыла могырымат шуко палышым. тэорийм илыш паша дэнэ 
ушэн моштышым йамдылмым“ шотла.

Социализмым ыштышэ-влаклан чыла наукымат чот па- 
лэн шогыман. Школышто тунэммэ тӱҥ науко коклаш ЦК 
ышкэ пунчалыштыжэ шочмо йылмымат пуртэн.

Лэнин туныктымо ваштарэш кайышэ, „школ пыта“ ман- 
шэ тэорий гыч лэкшэ проэктно—комплэксный систэмэ шоч- 
мо йылмым моло тунэммэ прэдмэт дэнэ лугаш тӧчыш. Шоч- 
мо йылмым лиймэ сэмын гына тунэм шогымо, шочмо йыл- 
мэ тунэммашым жапысэ паша-дэн пызырыктымэ тудым 
кӱлын тунэммашым волтэн шогыш. Шочмо йылмым школ- 
ышто ойыотэмын тунэмман, тудын вэржэ посна лийман. 
Шочмо йылмым посна тунэммым моло прэдмэт дэнэ кыл 
йучыдэ, илыш дэчын ойырэн (тунэммашкэ савырыман огыл, 
кылмэ тунэммаштэ налмэ палымашым илыш пашашкэ пур- 
тэн мошташ туныктыман.

Тыгай шот дэнэ тидэ кнагатшэ пуртымо матэриал моло 
прэдмэт гычын, эн ончыч обшэствовэдчэский тэмэ гыч 
вичийаш план, социализм ыштымэ пашагыч, моло могырымат 
налылтын улыт.

Шочмо йылмэ тунэммэ моло тунэммаш дэнэ пырльа ту- 
нэмшэ-влаклан кӱлэш моштымашым, марксиско лэнинский 
воспитаньым пуаш полшыжо манын, садэ учэбник сэрымэ 
годым шоналтын.

Социализм ыштымаш талын кайымэ эл озанлыкымат, ку- 
льтурымаг вийаҥда.

Экономикэ, тэхникэ, культуро кушмо, выйнымэ погэш 
йылмын вийнымыжат кӱлын шога. Класдымэ обшэствыш 
пуршаш годым вийан, лывыргэ йылмэ дэнэ ольэн мошты- 
маш пашазэ дэнэ шэмэр крэсаньык кидыштэ лийман. Ком- 
унист партий ончыктэн толмо почэш класдымэ обшэствым 
ыштымаштэ, клас кокласэ крэдалмаш вийнымаштэ, тэх- 
никьш тунэм сэҥымаштэ пролэтар йылмэ пӱсо лийман.

Йылмэ шотышто палымаш, кӱлэш моштымаш пумо 
пролэтар корно дэнэ кайыман.

Книга сэрымэ годым чыла тидэ шотым ушыш налын, 
моштымына сэмын илышкэ пурташ тӧчышна, тидэ шот дэн- 
ак ойлымаш-влакымат, лончылшаш пашамат пуртэн улынна.
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Кузэ лэктын, шонымынам кузэ шуктэн улына, лудшо-влак 
туныктышо-влак тэ утларак палэн кэрыда.

Учэбникыштэ улшо матэриалым программэ почэш посна 
раздэлым ыштэн пуртымо. Матэриалым радамлымэ шоты- 
што ик могырым тошто кыша дэнэ кайалтын, вэс могыр- 
ым туныктшылан кӱлэш матэриалым кычал муаш куштыл- 
эмтшашлан, раздэлым, тьэмым кугутшым палэмдаш, раздэлым 
тэмым кӱрыштымылан лийын тыгэ ышталтын.

Туныктымо годым, ончыч тӱҥалын пытартыш страрицэ 
маркэ рӓд дэнэ кийыман огыл, кӱлэш матэриалым тӱрлӧ 
раздэл гычын алмаштыл налаш лийэш, куштылгогыч йӧсышкӧ 
кайэн туныкгыман, Матэриал кычалаш куштылэмтышашлан 
лийын мучаштэ вӱйлымаш пуалтын. Вуйлымаштэ цифыр 
дэнэ тэмым, буква дэнэ ойлымаш-влакым ончыктымо.

Тидэ марий йылмэ кнага ожнысо марий йылмэ кнага- 
влак дэчын матэриал пуртымо йӧндэн, йылмэ тунэмашым 
историчэский (подход) шод дэнэ адак йылмэ празил шот- 
ыштат ойырлэн шога. Йылмэ лончылмаштэ эн ончычак му- 
тын умылжо (значэниэ) ончалтын, вара ижэ тудын фор- 
мыжо.

Мут умыл вашталтмэ дэнэ мут формо вашталтмэ, мут 
фоомо вашталтмэ дэнэ мут умыл вашталтмым кӱлэшын 
ончыкташ тӧчымо.

Грамматикэ тэрмин ожнысо учэбник 1 ыч утларакшым 
налылтын, йужо тэрмин бригадэ шкэгыч пуртэн.

Орфографий йужо правилжым бригадэ кӧныдэак ма- 
рий туныктышо-влак кокымышо погынмашын пунчалжэ 
улмо дэ гына, пурталтын. Тыгай правилым мут мучаштэ 
шоктышо „Ы “ олмэш „О, Э, 0 “ сэрымаш, Т, М, пурат. 
Йужо орфографий нравилым йӧрдымылан луктын ышкэ- 
гыч вэсэ пурталтын.

1 ступэнь школын нылымышэ тӱшкажлан марий йылмэ 
кнага альэ пӧрвӧй сэралтэш, садлан вэрчын сэрымэ годым 
тӱрлӧ аптыратыш дэнат йатыр тӱкналтын. Вэс шотдэн уч- 
эбник сэрышэ-влак альэ пӧрвӧй сэрат, нунын тошто опыт- 
ышт укэ, шукышт ышкэштат альэ тунэмыт вэлэ, учэбни- 
кшат тунэммэ паша кокла гыч сэралтын. Паша тыгай шот 
дэн кайымэ дэн экшыкшат лийын кэртын.

Учэбник сэрышэ-влак лудшо, тунктышо-влак дэч сэдэ 
учэбникыштэ экшык мумышт нэргэн увэртараш йодыт. Чыла 
увэртарымашым^ ончыктьшашым тыгай адрэс дэнэ колтыза: 
Г. Йошкар-Ола, Агропэдинститут.

Бригадэ.



ВИИАШ ОИ.
Тыдэ ойлымашым сайын лудын лэкса;

Колхоз пасу паша.
Ийгэчэ^шыжэ вэлыш кайэн. Кэчэ ӱлӱчынрак кайаш 

тӱҥальэ. Йӱд йӱштырак лийаш тӱҥальэ. Уржа пас- 
ушто паша ындэ пытэн. Колхоз уржам пэш ӱдӓ.

1 сурэт. Трактыр дэн куралыт.

Пасу мучко трактыр-влак мӧҥгэш — оньыш кош- 
тыт. Трактыр почэш плуг курал кайа.

Куралмэ почэш тырмалат. Вара машина дэн ӱдат. 
Ш урно машина гыч мландыш пуч вошт йога. Ш ӱд- 
ырныл кайшэ чэп шурным мландыш пэтырэн кайа.
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Колхозышто чыла паша бригад дэн ышталтэш. И к 
бригадэ куралэш, Вэс бригадэ тырмала. Кумышо — 
ӱда.

Йодыш. Тидэ ойлымаштэ мо нэргэн возымо?
Тидэ ойлымаштэ мыньар ой уло? |
Мыньар ой улмым кузэ палэда? |
Ойын тӱҥалтыш шомакшэ могай буква дэн возаш -

тӱҥалмэ? (
Ой почэш мо шындымэ? V

I

ПУНЧАЛ. Айдэмэ ужмыжым, колмыжым, шоны- |
мыжым ой дэн кутыра. Ойжым тудо турлын каласэн 
кэртэш Утларакшым тудо вик ойльа. Тыгай вик 
ойым вийаш ол маныт.

Ойым эрэ кугу буква дэн возаш тӱҥалӹт. 
Вийаш ой почэш точкым шындат.

Колхоз уржам ӱда. Трактыр мландым куралэш.
Ийгэчэ йӱкшымдаш тӱҥалын).

Паша. Книжка гыч иктаж могай изи ойлымашым налын , 
тушто мыньар ой уло шотлыза. ,

Вара шкэндан колхозышто паша ыштымэ нэргэн кӱчык 
ойым вийаш ой дэн возэн пуза.

Тидэ статьам лудын лэкса. Статьаштэ мыньар вийаш ой .
уло палэн налза.

Комсомол.
Комсомол-Комунистичэский сойуз молодэжи лийэш. 

Марла Лэнинский рвэзэ комунист ушэм лийэш.
Комсомол ушэм 1918 ийышттэ почылтын. Комсо- 

молышто шогышо-влак пэш кугу  пашам ыштэн шо- 
гат. Комсомол Комунист Партийын пунчалжым шук- 
ташлан вийын кырэдал шога.

„Социализм илыш ыштымаштэ тыландаэн ончылно 
лийман", — манын Комсомоллан Лэнин каласэн кодэн. 
Лэнинын каласымыжым шуктэн, социализм ышташ 
тудо чот полшэн шога. Олаштэ промышлэнность па-



шам, иалыштэ колхоз пашам ончык колтышашлан 
вийын чот кучэдалэш. Эша социализм ыштымаш 
пашаштэ турлӧ тушман-влак: поп, кулак, бьурократ, 
растратчик, паша ышташ ӧрканышэ-влак, чаракым 
ышташ тӧчат. Тыгай тушман-влак дэнат Комсомол 
чот кучэдал шога.

Сотсорэвнованьэ дэн ударничэствэ пашаштэ Ком- 
сомол эрэ ончылно шога. Моло чыла пашаштат йа 
фабрик заводышто тугак ончылнак шога. Чыла паша- 
жым Комсомол Комунист партий пунчалмэ почэш 
ышта.

Комсомолышто рвэзэ пашазэ-влак, рвэзэ нужна 
батрак, колхозник, адак ик марда гыч лэкшат шогат.

Комсомолышто 23 ийаш мартэ пӧрйыҥат, удырат 
шогат. 23 ий дэч умбакэ Комсомол гыч ончыл члэн- 
власым Партийыш пуат. Комсомолыш пойан, кулак 
ырвэзым огыт пурто.

Комсомол ышкэ йыржэ моло рвэзэ-влакымат (ак- 
тивым) чумыра. Активымат социализм ышташ пол- 
шыкта.

Комсомол чыла пашажым лэнинизм тунэммэ дэн 
ушэн шога.

Лэнинизмым тунэмаш активымат шупшын шога.
Пионэр пашам комсомолак вуйлата.
Комсомоллан эрэ пэҥгыдэ, талэ лийын шогыман.
Тыгэ Комсомол Комунист партийын сотсиализм 

ышташ полшэн шогышо шольыжо манаш лийэш.

Йодыш. Мо нэргэн тыштэ возымо? Мо тугай Комсомол? 
Комсомол шкэ пашажым могай корно дэн колтэн шога? 
Лэнин Комсомол нэргэн кузэ каласэн? Комсомол мо вэрч 
кучэдалэш? Комсомолыш кӧм пуртат? Комсомолшкэ йыржэ 
кӧм пога? Комсомол ш 1/э олмэшыжэ кӧм йамдылэн шоТа?

Паша. Тэндан колхозышто комсомол йачэйкэ могай 
пашам ыштэн шога тэтрадышкыда вийаш ой дэн возэн 
шындыза.



ИОДЫШАН ОИ.
Тидэ ойлымашым лудын лэкса.

Кнагазэ.
Йол корно дэн ырвэзэ кайа. Тупыштыжо пэстэр. 

Пэстэр тичак кнагалак. Ӱмбаланжэ „У  корно“ манын 
возымо. Кызыттудо „У ку а т “ колхозгычтолэш.Тушко 
у книгам, журналым, газэтым намиэн кодэн улмаш. 
Ындэ тушэч лудын пытармэ кнагам, журналым „Ӱж-  
ара“ колхозыш наҥгайа. Ш кэж э гайымак ваш лий- 
эшат, кутыраш тӱҥалыт.

— Куш  миэнат?
—  У куатыш.
— Молан?
— У корно паша дэн.
— Могай у  корно паша?
—  Тэвэ, пэстэрыштэ ончо.
— А, книга паша дэн улмаш.
—  Тугэ шол.
— Ындыжэ куш ко кайэт?
—  Ындэ „Ӱжарашкэ“ чымалтам.

Паша. Тидэ ойлымашым посна-посна ой шамычлан шэ- 
лэдыза. Палэн налза -  кудо ойжо могайрак, кудыжо йоды- 
шан, кудыжо йодышдымо. Шэкланыза — могай ой лудмо 
годым кузэ йӱк вашталтэш. Могай ой почэш могай ой ой- 
ыртэм (знак) шинча.

ПУНЧАЛ. Йодышан ой каласымэ, лудмо годым 
йӱк вик ижэмын, шуйналт каласалтэш. Возымо 
годым йодышан ой почэш йодыш палэ (?) шындал- 
тэш. М у т л а н :  Куш миэнат? Молан миэнат? Мом 
наҥгайэт?

" Г

Паша. Тидэ ойлымашым возэн налза. Ой мучашсэ йара 
вэрэш кэлшымэ шот дэн ой ойыртэмым шындылза — виаш ой 
почэш точкым, йодышан ои почэш йодыш (?) палым.
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Нэмыч пионэр-шамыч пашанам 
ончышт.

Нэмыч пионэр шамыч мэмнан игшывэ колхозыш 
тольыч. Мэ иунылан озанлык пашанам ончыктышна. 
Уна шамыч мэмнан дэч илышна нэргэн шуко йодыш- 
тыч. Мэат нунылан лончылэн каласкалышна.

—  Тэндан колхозышто кунар члэн уло?
—  Мэмнан колхозышто 123 члэн уло.
—  Тэ кунар час пашам ыштэда?
—  Кок алмаш дэн вич час жап ыштэна.
— Кунам канэда?
— Кудымышо кэчыштэ канэна.
—  Колхозышто чыланат ик праван улыда мо?

41

2 сӱрэт. Шийн — пуалтымэ (сложя. молотилка) дэн урлык
лукмо.

•!?
I

I;
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3 сурэт. Трактор вудымо машина дэн уржа улымӧ.

— Мэмнан тӧрат, кулат укэ мэ чыланат ик гай 
праван улна.

—  Вара кугурак шот дэн кӧ пашадам виктара? 
Ануш вуйэш вочшо пашаж нэргэн лончылэн ойлэн

пуыш. Тудо лачак мэмнан колхоз вуйлатышына ильэ.
— Тый вара шкэак озаланэт мо?
—  Укэ, ку гу  пашам колкоз каҥаш (совэт) вуй- 

лалта, мыйжэ колхоз каҥаш ойым вэлэ шуктэн шогэм.

Паша 1. Возымыдам коктын лудъш лэкса: иктыжэ нэмыч 
пионэр олмэш йодыштэш, вэсыжэ каласкала.

2. Тидэ кок сурэтым ончэн кэҥэж паша нэргэн шар- 
налтыза.

Колхозысо кэҥэж паша.
Колхозышто кэҥэж паша ыштымыда нэргэн бри- 

гадэгыч ик йэҥгыч ойлэн пуза. Вара паша радам 
(план) почэш ойлымашым сылнэштарэн возыза. Воз- 
ымашыжэ ко к  йэҥ ваш кутырыман лийжэ, иктыжэ 
йодыштэш, вэсыжэ каласкала. Кӱлэш вэрыш точкым, 
йодыш палым шындылза.
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КЫЧКЫРАЛМЭ ои.
Кыдэжлаштэ улшо посна ой шамычым лудын лэкса.

Йэроплтн, йэроп- 
лан кайа!
Йолташ - шамыч, 
шэкланыза!
Эй, погынымашкэ 
мийы за!

КуШТО ЙЭрОП !ЗН?

Вара мом каласэт?

Могай погыны- 
маш?

Ындыжэ м ы й а т 
у.кам.
Чынак шэкланаш 
кӱлэш.
Мыйат гогыны- 
маш кайшаш.

Ындэ шэкланыза — кудо кыдэжыштэ улшо ой луд- 
мо годым кузэ йӱк вашталтэш. Могай ой почэш 
могай ой ойыртэм шинча.

Ындэ адак нинэ кыдэжлаштэ улшо ой шамычым 
лудын лэкса.

Йошкар а р м и й I 
мом арала?

1 май кӧн пайрам?

Тэндан йалышты- 
да кунар тунэм- I 
дымэ кугу йэҥуло? ^

Йошкар армий 
Спвэт Ушэмым ар- 
ала.
1 май тӱньасэ про- 
лэтар пайрам.
Мэмнан йалыштэ 
тунэмдымэ кугу 
йэҥ иктат укэ.

Йошкар а р м и й 
вийан лийжэ!

1-шэ май пайрам 
куатан лийжэ!
Пичкэмыш илыш 
шэҥгэлан кодшо!

Ындэ нинэ посна ой шамӹчым кутырымо сэмын, 
кумытын лудын лэкса; иктыжсэ йодшо, вэсыжэ ваш 
мутым каласа, кумышо тӱҥ мут (лозунг) шот дэн 
кошарта. Вара тыгай ойым шкэ шонэн муза.

ПУНЧӒЛ. Ӧрмӧ, лӱдмӧ, йызыртымэ, куштымо 
годым ой кычкырал каласалтэш. Возымо годым 
кычкырал каласымэ ойым палэмдаш почэшыжэ 
кычкыралтыш палэ (!) шындалтэш. М у т л а н :  пэҥ- 
гыдэ колхоз — кулаклан шӱгар! Тэвэ кузэ ул маш! 
Вашкэ кораҥ!



—  12 —

Паша. Тидэ почэла мутым ой ойыртэмым шэкланэн, ку 
тырымо сэмын, раш лудын лэкса. Вара тудым книгаш ончы 
дэ лудаш тунэмза.

Бригадэ мур.
Ончыко,

Ударнэ бригадэ,
Урыс трактыр дэн! 
Йӧрдымӧ мландэ 

Ыльэ гын ожно, 
Тургжаҥжэ тудо 

Машинан 
Писэ пӱйж дэн. 
Колэктивын 

Кугу  вийжым 
Палышт чыланат.
Паша кумылнажэ лийжэ 

Кэч куштат... 
Пэҥгыдырак 

Тошкалшаш! 
Ӱшанэнрак 

Ончалшаш!
Паша тул 

Ынжэ йӧрӧ 
'Жапланат.

Большэвик тэмп 
Ынжэ лушко 
Нигуштат.

Вич ийашым —
Ныл ийштэ!

Тэвэ мэмнан 
Лозунгына. 

Бозьшэвикла 
Пашаш пижын,

Кэчмо йӧсымат 
Сэҥэна...

'Ынжэ лушко 
Пружин!

Ынжэ лушко 
Винт!

Пытыжэ
Його прогул,
Поп пайрам, 

Шуйнылын 
Жап эртармэ 

Арам...
Ӧрдышкӧ,

Тошто шога!
Корным

Урыс трактырлан!, 
Шудаҥ пытышэ 

Кӱкш  йыраҥын 
Лӱмжӧ
Каргалтшэ курымлан. 

Волэн шичшэ 
Йавык мландын 

Сынжэ 
Вашталтшэ ончыклан. 

Лӱшка ̂ шурно 
Толкын гайэ,

Пырчыж туто 
Пӱкш-том гайэ. 

Шӧрын ончат 
Тушман-злак, 

П ӱйШ 1ым шумат 
Мэмнан ӱмбак.

Тэк шыдэшкышт.

ш
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Тэк шумкалышт, 
Мыланна садак —
Кэрэк шэмэ, '

Кэрэк ошо, 
Пурла-„шола“ —
Тушман влак —
Чыла ик шачэ,—
Корно гычна 

Уштылына,
Паша тэмпым,
Паша куатым чотрак вэлэ 

Вийаҥдэна.
Ончыко!

Пӓтилэткым 
Ныл ийштэ 

Тэмэна мэ,
Шуктэна мэ!

Социализмым,
У  илышым 

Кэчэ дэнэ огыл,
Сагат дэнэ.

Куштэна:
Вий-тулнажым

Ситарэна.
Ударнэ тэмп, 

Сорэвнованьэ,
Бригадэ гыч —

Колхозыш,
Колхоз гыч —

Колхозлаш!
Эй.

Ончыко,
Шэмэр йолташ!

Н. Мухин.

МЭЛЫН МУТ.

I

■л

Тумйу Мучаш Ш К М  штэ тыгай плакатым возэн 
сакэн улыт.

„Ш К М  штэ тунэмшэ-влак, чылан 24 ийульлан пасуш 
киндэ погаш кайаш йамдэ лийза!

Комсомол-влак, бригадым ыштылза!
Пионэр-влак, тэат звэна-дэн пашаш лэкса! 
Иолташ-влак, пашаш лэкташ чыланат йамдэ лийза!“

Йодыш. Тидэ возымаштэ мыньар ой уло? Тумйу-Му- 
чаш школышто мо нэргэн плакатым возэн, кӧм пашаш уж- 
ын возымо?

ПУНЧАЛ. Ойышто Ӱжын каласымэ мутым (шо- 
макым) мэлын мут маныт (Йыван, казэт лудаш 
тол).
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Мэлын мут моло мут дэч запатой дэн (,) альэ 
кычкыралтыш палы дэн (!) ойралтэш (Йолташ-влак! 
чыланат зайом налаш пижса. Сэмон изай, йумылан 
ӱшанымэтым кудалтэ).

Мэлын мут ойын туҥалтыштыжат, кыдалны- 
жат лийын кэртэш (Пэтыр, пионэрыш тыйат пуро. 
Пионэрыштэ, Кыргори, тыйат шогэт?)

Кьпкыралтыш палэ кычкыралын каласымэ го- 
дым гына шындалтэш. (Пионэр-влак! Лэнинын куш- 
тымыжым шуктэн шогаш эрэ йамдэ лийза!).

Паша. Т ы ш т э  м э л ы н  м у т ы м  к ы ч а л з а .  Иолташ- 
влак! Мэ вичийаш планым ныл ийыштэ шуктэн шогэна. Чы- 
ланат пӓшалан ударнэ пижса!

Васли дэн йыван, бригадыдам кӱлэш сэмын вуйлатэн 
шогыза!

Тыйат, Пӧгыр, трактыр дэн пашам талын ыштэ. Удар- 
лын ыштэн социализм илышнам пэҥгыдэмдэна.

Вуй аҥыртышэ йумым чыланат кудалтыза.
Колхозник, колхоз пашам пэнгыдэмдаш эрэ чот шого.
Вэс паша. Тыдым шудын возэн налза. Возымыда годым 

мэлын мут почэш запӓтойым альэ кычкыралтыш палым шын- 
дыза.

Эй йорло-шамыч, тэ шогалза.
Вур йӱн илышэ ваштарэш (Интэрнационал муро) 
Пионэр-влак, шкэ газэт пашадам ида мондо! 
Йыван, куштсу шаҥгэ лудмо газэтна? 
Йолташ-влак, пӧртыштӧ тамакым ида шупш! 
Иолташ-влак, айста мэат кролик ашнаш пижына. 
Комсомол дэн пионэр-влак, ончыкыжат клас туш- 

ман дэн кучэдалаш эрэ талын полшэн шогыза.

Кумышо паша. Тыгай плакат-влакым тэат возкалыза.

Йолташ! Йӱштӧ вӱдым ит йӱ.

са1
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Йолташ-влак, пӧртышто тамакам ида шупш! 
Йолташ-влак, кочмо дэч ончыч киддам эрэ муш-

Возкалэн, кӱлэш вэрыш сакалыза,

ӦРДЫЖ ои.

Комун погынымаш.
Кэҥэж кэчэ. Пэш ойар. Уржа тӱрэдаш жап шуын. 
Ушэмнур комун уржа тӱрэдаш йамдылалтэш. Тачэ 

комунар-влак погынымашым ыштат.

4 сӱрэт. Комуя погынымаш.

Калык погынэн шуат, вуйлатышэ „йолташ-влак, 
комун погынымашым почмылан шотлэна-маньэ". Вуй- 
латышэ дэнсэркалшым сайлыза" адаквуйлатьнпэ маньэ. 
Йогор Васли дэн Пэтыр Кыргорим" манмэ калык кокла 
гыч шоктыш. Иӧра мо?“— вуйлатыштэ йодо. „Йӧрӓ! 
манын чыланат кычкыральыч.

Паша- радамым погынымаш вуйлатышэ лудын 
пушат, агрономлан мутым пуыш.
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„Йолташ-влак!“ манын агроном кутыраш тӱҥальэ:
„пасу шурно погаш жап шуын. Эрла чыланат шурно |  ч 
погаш пасуш лэкман. Пашам бригад-дэнак ышташ 
тӱҥалына. Кажнэ бригадылан посна участкэ шэлын 
пуалтэш. Сдэльшиным тугак пашашкына пуртэн шогаш 
тӱҥалына. Бригадэ коклаштэ сотсорэвнованьым ышт- 
ыман. Кас йыда бригадир-влак паша каймэ нэргэн 
польэводлан увэртарэн шогаш тӱҥалыт. Ш урно погымо 
пашам 20-шо ийульлан пытарыман“ .

Агроном мутым колышт налын, чыланат тыгай 
пунчал дэн кэлшышт: „Агроном ой дэн кэлшаш. 
Ш урно погаш эрлак пасуш лэкташ. Бригадир-влак 
коклаштэ сотсорэвнованым ышташ“ майыч.

Йодыш. Тидэ ойлымаштэмо нэргэн возымо? Ойлымаштэ 
кӧ, кӧ кутырат? Агрономий, калыкын, вуйлатышын шома 
кышт возышын (авторын) шомакшэ-дэч могай палэ-дэн 
ойралтын улыт?

Адак тидэ о^йлымашым лудын налза:
Пэтыр дэн Йыван ваш лийыт. Пэтыр йодэш:
—  Йыван, чодра пашаш тэ мыньар йэҥым кол- 

тышта?
—  Коло йэҥым,— маньэ Йыван
—  Мыньар колташ кӱлэш ыльэ?— Пэтыр адак йодо. 11
—  Лучко.
—  Вич йэҥым утым колтэн улда-с.
—  Коло огыл, мэмнан кумло йэҥат кайат ыльэ. 

Колхозышто паша улмылан ^ына кызытэш арньалан 
лужым ышна колто, маньэ Йыван.

Чодра пашалан чот пижыда койэш.
— Пиждэ. Чодра паша вэс вич ийаш планым 

в ,шкэ шукташ полша, Садлан чодра пашалан мэ чот 
пижына. Тэндан колхозымат мэмнан гайак пижаш 
ӱжына.

Йодыш. Тидэ ойлымаштэ возышо мыньар йыҥ мугым 
возэн? 1

т V
'■'■1
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Йыван дэн Пэтырын мутышт (шомакышт) мо дэн ойыр- 
алтын улыт?

Йыван дэн Пэтырын ойлымыштым кок йэҥ кутырмо 
сэмын лудын ончыза.

ПУНЧАЛ. 1 Кнагаш ойлымашым альэ тулэч 
молым возымо Г0 1 ЫМ возышо (автор) шкэ шомак 
коклашкыжэ вэс йэҥын ойы.м вашталтыдэ ойлымыж 
сэмынак пурта. Ойлымашкэ тыгай пуртымо ойым 
Ӧрдыж ой маныт. Васли Йыванлан „ т ы й а т  т р а к -  
т ы р  д э н  к у р д л а ш  т у н э м “ Ӧртыж ой возышын 
мутшо-дэч кавычкэдэн ойыралтэш. Йужгынам ковыч- 
кэ олмэш корэш (тирэ) шындалтэш. Адак к а л а с а ,  
о й л а  м а н э щ  мутла почеш ӧрды к ой ончылан 
мужыран точко шындалэш.

Лудмо годым ӧрдыж ойым йукым вашталтэн 
лудыт.

Йужгынам эртак ордыж ойым ойлылГашкэ пур- 
тат, Тыгай годым кажнэ ӧрдыж ой ончылан корэш 
шындалтэш.

Йыван, чодра пашаш тэ мыньар йэҥым колтышта?
—  Коло йэҥым.
— Мыньар колташ кӱлэш ыльэ?
—  Лучко. Визтым утым колгэн улына, тэндамат 

тыгак колташ ӱжына.

КЫДЭЖАН ОЙ.
Нинэ кыдэжлаштэ улшо ой шамычым лудын лэкса, 

ондак шола вэлыштэ возымым лудса, вара пурла 
вэлыштэ.

Мый лудам. 
Мый возэм. 
Мый шотлэм

Мый лудам, возэм, шот- 
лэм.

2-1342
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Лэнин Озаҥыштэ илэн.
Лэнин Москошто илэн.
Лэнин Лэнирградыштэ ил- 

эн.
Лэнин тылэч моло вэрэат 

илэн.

Мэмнан колхоз шульым 
эрыктэн ӱда.

Мэмнан колхоз уржам 
эрыктэн ӱда.

Мэмнан колхоз шыдаҥым 
эрыктэн уда.

Книгам йӧратыза.
Тудо илаш, пашалан тун- 

ыкта.

Шэрнур тракт пэш тӧр.
Корно мучко куй шармэ.

Эрдэнэ эр кыньэлза. Кас- 
лан мийэн шуаш кулэш.

Мутым пэлэшта.
Чыланат воштылыт.

Таза аза воштылэш.
Кэчэшыргыжмыла койэш:

Лэнин Озаҥыштэ, Моск- 
ошто, Лэнинградыштэ, ты- 
лэч моло вэрэат илэн.

Мэмнан колхоз шульымат, 
шожымат, шыдаҥымат эр- 
ыктэн Уда.

Книгам йӧратыза: тудо
пашалан, илаш туныкта.

Шэрнур тракт пэш тӧр: 
корно мучко куй шармэ.

Эрдэнэ’"эр кыньэлза: кас- 
лан мийэн шуаш кулэш.

Мутым пэлэшта — чыла- 
нат воштылыт.

Таза аза воштылэш—кэ- 
чэ шыргыжмыла койэш.

Паша. Ындэ шола вэлыштэ возымо дэн пурла вэлыштэ 
возымым таҥастарэн ончыза. Палэн налза — кувэлыштыжэ 
кунар шонымаш уло. Пурла вэлыштэ улшо ой-влак мо шот 
дэн могай ужашлан шэлалтыт.

ПУНЧАЛ. Йужо кужу ойышто посна шонымаштын 
кок-кум, шуко кӱчык ой шамыч лийыт. Кужу ой 
кӧргыштӧ посна шонымашан кучык ой-влак кыдэж 
шот дэн шэлалтыт. Садлан тугай кужу ойым 
кыдэжан ой маныт.
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Ойытшо мут-влакын вэрышт.

Пашазэ-дэн крэсаньык.

И к кана Москошто Крэсаньык погынымаш лийын. 
Крэсаньык шамӹч Михаил Иваныч Калинин дэч тыгэ 
йодыныт:

Совэт-властьлан пашазэ альэ крэсаньык шэргын 
шога? Рэвольуцо’ ышташ пашазэ аяьэ крэсаньык угла- 
рак полшэн?

Вара Калинин погынымаштэ шинчышэ-шамыч дэч 
тыгэ йодын;

—  Айдэмылан пурла альэ шола кидшэ шэргын 
шога?

Рэвольуцийлан пашазэ шэргын шога, крэсаньык 
шулдын шога-манмэ айдэмын пурла йолжым, альэ шола 
йолжым руал налмэ дэнэ иктак.

Пашазэ-дэн крэсаньык.
(Тудо статйак вэс сэмын возымо)

Москошто погынымаш ик кана крэсаньык лийын. 
Тыгэ улыт йодын Михаил Иваныч Калинин дэч крэ- 
саньык-шамыч:

—  Пашазэ шога шэргын альэ крэсаньык Совэт 
властьлан?

Ышташ рэвольуцийын пашазэ полшэн угларак 
крэсаньык альэ?

Шинчышэ-влак дэч йодын тыгэ вара Калинин 
погынымаштэ:

—  Ш ога шэргын пурла айдэмылан альэ шола 
кидшэ?

—  Ш ога шэргын пашазэ рэвольуцылан, шога шул- 
дын крэсаньык иктак налмэ дэнэ шолажым альэ йол- 
жым пурла айдэмын манмэ".

2*
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Йодыш: 1. Нинэ кок статьаштэ кудыжым утларак умлаш 
лийэш?

2. Молаи пӧрзӧй статьажым лудаш, умлаш каньылэ?
3. Вэсыжым молан умылаш ок лий?

ПУНЧАЛ: Ойыштӧ кажнэ мутын шкэ вэржэ 
уло. Ойышто эн кӱлэш вэрым тӱҥ мут (подлэжа- 
щий) дэнэ ой кошартыш мут (сказу мое) ндлын 
шогат. Тӱҥ мут ойышто ончылнат, кьыалнат лийын 
кэртэш Ой кошар.ыш мут эрэ тӱҥ мут-дэч вара 
шындалтэш, шукыжым тудым ой мучашэш возат. 
Тылэч посна, ойыштэ йэшартыш мут (доп элнение), 
палыктарышэ мут (опрэдэлэниэ), жапым, вэрым 
мойын ончыктышо мут-шамычат (обстойатэльствен- 
ное слово) лийын кэртыт. Йзшартыш мут, вэрым 
жапым ончыктышо мут тӱҥ мут дэнэ ой кошартыш 
мут коклаш шындалтыт. Йужыгунам вэр дэнэ жа- 
пым ончыктышо мут ой ончылнат, тӱҥ муг-дэч 
ончыч, шындалтыт. Палыктарышэ мут лӱм мут-дэч 
ончыч шындалтэш.

М у т л а н  налына:
Мэ кулакым пытарэна. Мэ тушман кулакым пыта- 

рэна. Мэ тушман кулакым вожгэак пытарэна. Тэҥ- 
гэчэ колхозышто кугу  погынымашым ыштышт.

Паша. „Пашазэ дэнэ крэсаньык" манмэ статьа ойышто 
шомакыштын вэрэштым ончык1ЭН пуза.

Тидэ ойлымашым раш лудын лэкса.

Тунэмшэ.
Эрдэнэ мый йолым нидам, шӱргым мушкам, пӱйым 

эрыктэм, уншам шӱйӓлтэм. Вара кочкам-йӱамат, шко- 
лыш кайэм. Школышто мэ тунэмына, пашам ыштэна, 
модына. Мэмнам лудаш, возаш, шотлаш, сӱрэтлаш,
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тылэч молыланат туныктат. Ацак паша радам (план) 
почэш апшатышкат, стольарнышкат, книга комэшташат 
коштына. ^

Тэҥгэчэ апшатышкэ мэмнан бригадэ „Пэлэдыш 
колхозын“ пуалтымэ машинажым олмыкташ полшаш 
мийэн. Моло бригадэ-влак кургылык ушмэн луктэдаш, 
мэханизмым шонэн луктынытат, тудым пэш тӧрлат. 
Паша вийаҥдышашлан бригадэ коклаштэ соцӱчашым 
ыштэн улына. Соцӱчаш почэш тэнэ мыланна шэфыш 
налмэ „Пэлэдыш колхозын" машина-влакыштым шэк- 
ланыман, адак пудыргышыжым олмыкташ полшыман.

Кэҥэжым экскурсий дэн Озаҥ олаш кайаш шонэиа. 
Тушто заводым, фабрикым, музэйым ончэна.

Йодыш; Ыядэ шэкланэн ончызат, палэн налза — кудо 
ойжо кыдэжан, кудыжо кыдэждымэ? Кудо кыдэжан ойыш- 
тыжо кунар кыдэж уло, ик кыдэж дэч вэс кыдэжшэ мо 
дэн ойыралтын?

Паша: Шкэат кыдэжан ойым пуртылын колхозын илы- 
шыжэ, пашажэ нэргэн ойлымашым возыза.

Тидэ ойльымашым рашкэмшын лудын лэкса.

Эвикан сэрмашыжэ.
Тэнэй кэҥэжым Эвика Парсай школым тунэм пыта- 

рыш. Ш ижэ мартэ аваж дэн пырльа колхозышто па- 
шам ыштэн илыш. Шижым колхоз правльэньэ кӱш- 
тымӧ почэш Эвикам аважэ Кукнур 7 ий тунэмман 
Школыш намийэн кодыш. Ш укэртэ огыл, Эвика кол- 
хозыш сэрмашым колтэн. Тудо тыгэрак воза.

Поро жапда лийжэ! ^
Иза-кугыза, ака-йыҥга-влак, комсомольэц йолташ 

шамыч, мийым тунэмаш колтымыланда тау.
Ачам граждан сарэш колмо дэн мыланэм авам 

дэн пырльа шуко йӧсым, ойгым чыташ логальэ; 
шужэнат, кылмэнат кошхым. Колхозыш пурмо мӧҥгӧ 
ижэ айдэмэ илышым ужым. Тэнэйсэ шижэ мартэ шкэ-
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нан йал дэч кугун тораҥ лэктын коштын омыл ильэ. 
Садлан мый школыштат ондак пэш лӱдам, вожылам 
ильэ. Вара сэмын ончэн-ончэн кӧнышымат, моло 
тунэмшэ-шамыч сэмынак илаш тӱҥальым.

Тунэмаш кызыт нэлынак ок туч: туныктымыштым 
умлэнак толам. Руш йылмым шагалрак шинчэмда, 
тудо гына изиш пашам чаракла,

Тунэммэ пашашкына соцтаҥасымашым,ударничэст- 
вым пуртэна. Почэшрак кодын тунэмшэ йолташ-шамыч- 
лан сайрак тунэмшэ, талыракын ыштышэ полшэн 
шогат. Тыштэ альэ шукак тунэмын омыл гынат, 
шинча утларак почылтмыла, йолӱмбак пэҥгыдырак шо- 
галмыла чучэш.

Мэмнан школ „Чын корно“ колхоз дэн ваш пол- 
шымо шот дэн шэф договорым ыштэн. Договор почэш 
мэ колхозышто практикэ пашам эртарэна, колхозник- 
влакым кнагалан туныктэна, моштымо, кэргмэ сэмын 
моло пашамат ыштэна. Колхоз мыланна кочмо-йӱмӧ, 
чиймэ шотышто полша. Тунэмшэ-влак чыланат пыр- 
льа илымыштэ (интэрнатыштэ) илэна. Пӧрйэҥ ырвэзэ- 
влак ик вэрэ, мэ ӱдыр шамыч вэс вэрэ, 5 — 6 йэҥ 
дэн посна пӧлэмыштэ илэна. Кочкаш йӱаш столовой- 
ышко коштына. Суткаштэ, 24 час жап илышлан, па- 
шалан кӱлэш шот дэн ужашлалтын. Кэрэк моат: ту- 
нэммашат, колхоз пашат, кочмо-йӱмат, модмат-эрэ 
оҥгыр йӱк дэн туҥалалтэш, оҥгыр йӱк дэнак пыга 
(чарна). Ордыж гыч ончымаштэ мэмнан илыш омарта 
кӧргысӧ мӱкшла вэлэ шолэш: иктыжэ иктым, вэсыжэ 
вэсым ыштат, чыла вэрэ шут. Тыгэ пырльа кэлшэн 
илымашым кодэн каймат ок шу. Но, чылалсымак 
кызыт возаш ом тӱҥал, кэҥэж канышлан (кан .куллан) 
мийэмат, чыла лончылэн ойлэн пуэм,

Йоча пӧрт вуйлаташ Майукым шогалтымыланда 
пэш куанышым: тудо игшывэ ончымо пашам сайын 
шинча. Кэҥэжымжэ мыйат моштымэм сэмын тудлан 
полшаш тӱҥалам. ^
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Чэвэрын! 
Тэндан ончыкылык паша йэҥда Эвика.
21/XI 1932 ий.
Ындэ палэн налза— кудо ойышто к,унар кыдэж уло, 

кыдэж дэн кыдэж мо дэн ушалт шогат. Лудмо годм, 
возымо годым кыдэж кузэ палэмдалтэш?

ПУНЧАЛ. Кыдэжан ойышто кыдэж дэн кыдэж 
ушэм дэч поснат, ушэм д э н и  ушналтыт. Кыдэж дэн 
кыдэжым ушышо ушэм-влак тыгай улыт; ат, да, 
гын, гынат, йа, адак.

Ушэм олмэш адак чучкыдын мут почэшлык дэн 
шындалтэш. Кыдэжан ойыш пуршо кӱчы к ой-влак 
лудмо годым, йӱк вашталтшэ шот, дэн, кыдэж коклаш 
чарналтымэ дэн Тталэмдалтыт. Возымо годым кыдэжла 
коклаш, шотлан толмо сэмын, запэтойым, мӱжуран 
точкым, корэшым шындат. М у т л а н :  Пу[ акым, лав- 
рам пытарза: пурак, лавра чэр пыжаш. 

Лэнин мом гына каласэн — эрэ лач толэш.

Паша. Ушэман кыдэжан ой дэиэ ушэмдымэ кыдэжан 
ойым пуртылын вэс школыш тӱшкан сэрмашым возь’за. 
Кыдэж коклаш, кӱлэш сэмын, ой ойыртэм-влакым шындылза 

Тидэ кок кыдэж-лаштэ возымо ой-влакым посна-посна 
лудын лэкса, ондак шола вэлыштэ возымым, вара пурла 
вэлыштэ.

Коришлан 8 ий тэмын огыл 
гынат.школыш пурмыж мӧҥ- 
гӧ пионэрыш возалтынат, 
тунэм лэкмэшкыжэ шкэ йол- 
ташышт дэн пырльа шко- 
лыштат, колхозыштат, вий 
шутымо сэмын, моштымыж 
дэн тӱрлӧ пашам ыштэн: 
погыным штэ кутырэн, пыр- 
дыж газэтыш возэн, йоҥлы- 
шым, эюныкым пытараш 
полшэн. Йаражапыштэ Ко-

Коришлан 8 ий тэмын огыл 
гынат, школыш тунэмаш пу- 
рэн.

Вара пионэрыш возалтын. 
Тунэм лэкмэшкыжэ йолта- 
шышт дэн пырльа шклоыш- 
тат, колхошштат тӱрлӧ па- 
шам ыштэн. Погынымаштэ 
кутырэн, пырдыж газэтыш 
возэн, йоҥлышым, экшыкым 
пытараш полшэн. Йара жа- 
пыштэ почэшрак кодын ту-

1.'
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риш почэшрак кодын ту- 
нэмшэ йолташыштлан пол- 
шэн шогэн, адак калык кок- 
лаштэ газэтлан, журналлан 
подпискым погэн, книгам' 
шуко ужалэн. Коч могай 
пашаштат тыршэн, шуктэ- 
нак ыштэн.

нэмшэ иолташ-влакыштлан 
полшэн шогэн. Адак калык 
коклаштэ газэтлан, журнал- 
лан подпискым погэн, кни- 
гам шуко ужалэн. Коч могай 
пашамат Кориш тыршэн, 
шуктэнак ыштэн.

ЙодлСаш. Шола вэлыштэ возымо дэн пурла вэлыштэ 
возымо коклаштэ могай ойыртэм уло’ Кудо вэлыштэ возымо 
ойышт шуко кыдэжан, кудо вэлыштэ шагал кыдэжан улыт? 
Мргай ойым лудаш каньылэ, шуко кыдэжаным, альэ шагал 
кыдэжаным?

ПУНЧАЛ. Шуко кыдэжан ой лудаш нэлэ, умыла- 
шат каньылэ огыл. Садлан ойым кужум, шуко кы- 
дэжаным возымо ок ӱл. Кыдэжан ойышто кок-кум 
кыдэж дэч шуко ынжэ лий, адак кэрэк могай во- 
зымашкэ кыдэжан ойым чӱчкыдын пуртыман огыл.

Кок точко шындымаш.
Тидэ почэла мутым ораньэк кок-кум кана лудын 

лэкса.

Паша. Мэмнам лӱдыктэн ок кэрт шучко йӱд.
Мэ толкын дэчат, осал йорлолык дэчат она лӱд. 
Мэ пашан вийан игшывыжэ улына.
Мэ рвэзэ калык улына.
Вуй ӱмбалнына шэм пыл гай тушман коштэш. 
Шучкын мӱгыра, йыр пӧртэш.
Мэ лӱдын она чӓкнэ: мэ пашам йӧратэна.
Мэ пашалан моктымо мурым мурэна:
Паша мэмнан ачана:
Паша мэмнам пукша, паша йӱкта.
Паша сай илаш туныкта!
Айста пашашкэ чылан,
Иктат инжэ код шэҥгэлан.
Чумыр колхозыштат, лӱшкалтшэ фабрикыштат.
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Мыландэ ӱмбалнат, мыландэ йымалнат 
Мэ пашам ыштэна,
Пашалан моктымо мурым мурэна; 
Паша мэмнан ачана:
Паша мэмнам пукша, паша йӱкта. 
Паша сай илаш туныкта!

Йодмаш. Молан „мэ толкын дэчат, осал йорлолык дэчат 
она лӱд“ манын каласалтын? Молан „мэ лӱдын она чакнэ“ 
манын каласалтын? Молан „Мэ пашалан моктымо мурым 
мурэна. Паша мэмнан ачана“ манын каласалтын?

„Паша мэмнам пукша, паша йӱкта, паша сай илаш ту- 
ныкта“ манын каласыдэ „паша—мэмнан ачана“ манын гына 
кодэна гын, „паша мэмнан ачана“ манмыжэ палэ лийэга 
ильэ, укэ? Кыдэжан ойышто ик кыдэжшэ вэсыжым умыл- 
тара гын, кок кыдэж коклаш мо возалтэш?

Тидэ почэла мутышто кушто тугай ой-влак уло?

ПУНЧАЛ. Кыдэжан ойышто ик кыдэжшэ вэсы- 
жым умылтараш возалтэш гын, кок кыдэж коклаш 
мужыран точко (:) возалтэш.

Ындэ нинэ посна ой-влакым лудын лэкса. 
1) СССР штэ тӱрлӧ калык ила: марий, руш, сӱас, 

чуваш, одо, калмык, киргиз т. м.
2) Мэмнан колхозыш луаткок йал пура: Кандрач, 

Эпак, Мэкэ, Ларий, Парсай, Алмамат, т. м.

Йодмаш. Нинэ ойышто могай ик шӧтан мут-шамыч 
почэла возалтыныт? И к гай шотан почэла возалтшэ мут- 
влак ончылно могай ой ойыртэм уло? Тидэ мутла иктэ 
вэсышт дэч мо дэн ойрлалт шогат? Тыгай ой лудмо годым 
йӱк кузэ вашталтэш?

ПУНЧАЛ. Ойышто йатыр ик шотан мут почэла 
лийэш гын, нунын ончылан мужыран точкым шын- 
дыман, иктыжым вэсышт дэч запэюй-дэн ойырман. 
Лудмо годым мужыран точко ончылан йӱк кӱжгэ- 
мэш, моло мутышт ик гай йӱк дэн лудалтыт.

Тидэ ойлымашым раш лудын лэкса.
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. Экскурсий дэн миймаш.
Кодшо КЭ1ГЭЖЫМ Йошкар-олаш экскурсий дэн мий- 

шна^ Каймына годым вич кугу  колхоз логальэ: Лэнин 
корно, Чумыр илэм, Спартак, Онар, У  вий. Корнышто 
кок вэрэ малышна: Облажэш, Кӧрдэм-Т>фэш.

Йошкар-олаш кас вэлэш, учрэждэнийлаштэ паша 
(заньатий) питымылан вэлэ миэн шуна. Кастэнэ йужо 
йолташ-шамыч ола воктэн ончэн коштыч, йужышт 
кинош миэн тольыч. Мый тудо кастэнэ нигуштак 
шым лэк: дэжурный ильым.

Эрлашыжым, кумышэшыжым кашжын, туныктышо 
дэн пырльа тӱрлӧ вэрэ ончэн коштна: музэйыш, 
элэктростансийыш, ӱ заводыш, оҥа пӱчмӧ фабрикыш, 
кӱртньӧ корно стансийыш, ааак ӱдыр-влакым ургаш, 
тӱрлаш тӱныктымо школыш тылэч моло вэрэат. Ик 
манаш —  Йошкар-олаштэ тӱрлым ужна, тӱрлым кол- 
на. Чылажэ экскурсий дэн коштмо дэн 6 кэчэ 
эртыш: 2 йунь гыч 7-шэ йунь мартэ.

Паша 1. Тидэ ойлымашым возэн налзат, ик гай шотан 
мут-влак йымач ик корно дэн удыркалза.

2. Тэат экскурсийш миймыда нэргэн ик гай шотан 
мутым ойыш почэла пуртэн возыза, кӱлэш вэрэш мужыран 
точкым шындылза, коклашышт ойырэн, запэтойым шындылза.

Нинэ ӱлӱлсӧ ой-влакым раш лудын лэкса.
Ӱчашэя ыштэт — пашат ушна.

Облигацийым налат — социализмым ышташполшэт. Лэнин 
мом гына ойлэн — эрэ лач толэш.

Пӧрйэҥжат, ӱдрамашыжаг — чыланат пашаштэ улыт.
СССР-штэ рушэт, сӱасэт, марийэт — вигэнат ик гай 

праван улыт.
Фабрикшэ — заводшо, колхозшо — совхозшо — ораньэк 

соцӱчаш дэн пашам ыштат.
Иодмаш. Тӱҥалтыш кум ойым лудмо годым йӱк кузэ 

вашталтэш? Ой кыдалан шогалдэ (чарныдэ) лудына гын, ой 
мо лийэш? Ой кыдалнэ шогалаш модэн палэмдымэ?

Вэс кум ойышто ик гай шотан муг-влак онч^1Лно йӱк 
кузэ вашталтэш? „Чыла“, „ораньэк", „вуйгэ“ манмэ мут- 
влак нунын дэч ончылсо мут-влакым мом ыштат?
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ПУНЧАЛ. Ик ой пытымэ мӧҥгӧ, изйш чарналтэн, 
вэс ой каласалташ тӱҥалэш гын, нуно иктыш ушнэн 
кыдэжан ойыш савырнат. Возымо годым тыгай 
ойын кок кыдэж коклашыжэ корэш ( — ) шындал- 
тэш. „Чыла“, „в>йгэ“, „ораньэк" почэла шогышо 
ик гай шотан мут-влакым чумырмыла каласалтыт. 
Возымо годым нунын ончылан корэш (—) шын- 
далтэш.

Паша. Ой кыдалнэ. чарналтымэ вэрэш корэшым шын- 
даш йӧршӧ ой-влакым шонэн возыза.

Пэлоҥган — скобкан ой.
Тидэ ойлымашым лудын лэкса.

Кузэ мэ зайомым нална.
Эрдэнэ мэ Прокой йолташэм дэн школыш лэктын 

кайышна. Омаш (орол пӧрт) дэкэ шуаш тӱҥалнат, 
Прокой йолташэм мыланэм каласыш: „Ончалйан,
Пэтыр, омаШ' опсашкэ могай сӧрал сӱрэтым пыжык- 
тэныт. Айстса миэн ончална, тудо могай кнага“ . — Ай- 
ста, — маньым мыйат. Омаш опса дэк мийшна, ончэна — 
кнагаштэ тӱрло сӱрэт сӱрэтлымэ. И к вэлы ш тэ-йол- 
таш-влак, кугыжанышлан окса кӱлэш. „Чэтвэртый 
рэшающий год пятилэтки“ зайомым налза!“ манын 
возымо.

—  Мо тугай „Чэтвертый решаюший год пяти- 
лэтки“ зайом?

Кузэ тудым палман— манын мыйПрокойдэч йодым,
— Ала, тидэ книгам (плакатым) мийат пэрвой 

кана вэлэ ужам. Могынат у зайом лэктын маньэ тудат. 
Вара мэ коктынат школышто туныктышо дэч йодаш 
манын кайышна.
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Школышко мийшнат, туныктышо дэч йрдна. Ту- 
ныктышо мыланна Тыгэ каласыш: „Кэчывал жапыштэ 
учкомлан тунэмшэ-влак погынымашым ыштыктыза. 
Погынымаштэ мый тыланда (тунэмшэ-влаклан) чыла 
умылтарэн пуэм“ маньэ.

Кэчвал жап шуо. Учком (тунэмшэ-влак паша вик- 
таршэ комитэт) погынымашым ыштэн. Погынымаштэ 
туныктышо мыланна тыгэ каласкалаш (умылтараш) 
тӱҥальэ:

„Кугыжан годсо сар мэмнӓн кугыжанышлан 
пэш кугу  эҥгакым (зийаным) кодыш, казнаштэ 
окса чыла пытыш, фабрик-заводла чылт шолдыргэн 
(шукшӱэм) пытышт. Нуным ачалэн (олмыктэн) шук- 
тышна. Адак тошто фабрик-заводышт калыклан кӱ- 
лэш ӱзгарым ыштэн огыт ситарэ. Садлан шуко фаб- 
рик, завод угыч ышталтыч. Тулэч посна, мэ ындэ 
капиталист кугыжаныш-влак дэч йӧршын утлынэна, 
чыла тӱрлӧ .заводым, фабрикым ыштынэна социализ- 
мым чоҥэна. Тидлан окса шуко кӱлэш. Кузэрак вара 
ситараш? Тэвэ кузэ.

Совэт власть — СССР калык дэч арман (кӱсынлы- 
ман) — манын пунчалым луктын. Тидэ армаш (зайом) 
вич ийаш планым ныл ийштэ кошартымэ шот дэн 
лэктын. Садлан „четвертый рэшаюший год пятилетки 
заем“ маналтын.

Тэат, рвэзэ-влак, тидэ зайом шармаш пашаштэ 
кугун полшэн кэртыда. Мыйн шонымаштэ (кэрэк 
кӧланат, тыгак шоныман) тыландат кэртмыда сэмын 
полшаш кӱлэш.

Туныктышо каласэн пытарышат, Ондрий лӱман 
тунэмшэ (тудо пионэр звэна вожатыйлан шога) ойлаш 
тӱҥальэ.

—  Йолташ-влак, мэмнан Совэт Ушэм, шкэат шин- 
чэда, социализмым ышта. Тидэ пашалан (социализм 
ышташ) калык вэлэ кугун полшэн кэртэш. Сандэн
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тидэ зайомым вашкэрак ужалэн пытармын кулэшыжэ 
нэргэн калыклан умылтарман. Тачсэ кэчэ-гыч мэ 
чыланат зайом нэргэн ача-авалан, иза-шольылан, пош- 
кудо-влаклан ойлаш тӱҥалына. Тулэч посна, йолташ- 
шамыч, мэат (чыла тунэмшэ-влак) чумыр калыкын 
ужашыжэ, шэмэр калыкын игшывыжэ улна. Мы- 
ланнат кунаргынат облигацийм налман.

Тылэч вара чылан ик ой дэн 30 тэҥгэаш облига- 
цийм ҥалаш— манын пунчальыч. Окса погаш Майук 
лӱман тунэмшэ 5дырым сайлышт.

Кум кэчэ эртышат, окса погаш сайлымэ йэҥна 
(Майук) 30 тэҥгэ олмэш 45 тэҥгэм погэн ситарэн. 
Тудо эрлашыжымок сэльсовэт гыч облигациймат на- 
лын кондыш.

Йодыш.’ СССР молан ззйомым луктэш? Зайом иалшэ 
СССР лан кузэ полшым пуа, шкэжэ могай пайдам налэш? 
Тунэмшэ кузэ зайомым шараш полшэн кэртэш?

Паша: Ындэ шэкланэн онгыза—моло ойлымаш дэнтаҥас 
тармаштэ тидэ ойлымэштэ угыч могай ой ойыртэш пурэн. 
Пэлоҥго, (скобко) коклаштэ улшо мут-влак могай йӱк дэн 
лудылтыт? Моло ой дэч ойыртышыжо уло, укэ? Молан йужо 
мугым пэлоҥго коклашкэ пуртэн возат?

ПУНЧАЛ. Пэлоҥго кокласэ ой, йа мут-влак моло 
ойым умылатараш возалтыт. Тыгай ой, мут-влак 
куштылгырак, шыпрак лудылыт.

Паша: Тэат пэлоҥго коклаш мут-влакым пуртэн, посна 
ой-влакым возыза.

ОКТЬАБР РЭВОЛЬУЦИЙ.
Шукэртэ^ огыл йӓлыштат, олаштат илыш тыгай 

огыл ильэ. Йалыштэ помэшик, кулак, поп, урӓдньык, 
зэмский начальньик, олаштэ — капиталист-фабрик-

; V
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завод оза, купэч, тӧра, молат озаланэныт, йалыштэ 
сайрак мыландэ кулак кидыштэ ыльэ; олаштэ фаб-, 
рик-заводым ораньэк капиталист-влак кучэныт. Тунам 
йалысэ шэмэр дэнэ оласэ пашазэ-влак нэлэ пашаш 
индыралт илэныт. Пашазэ крэсаньык пӱж вӱд дэн 
ситмыж пойан, коштан тӧра, поп тукым мындырланэн 
илэныт.

Умбакыжэ тугэ илэн кэртшаш лийын огылат, 1905 
ийштэ, йанварын 22-шо кэчыштыжэ Питэрсэ (тэнэ Л э -: 
нинград) пашазэ-влак шкэ ватышт, шочшышт-дэнМик- 
лай кугыжа дэк поро кумыл-дэн илыш куштылэмдаш] 
йодаш мийэныт. Миклай кугыжа нунын йодымыштым] 
шуктымо олмэш лупш дэн, пульа-дэн вэлэ пукшэн] 
колтэн.

Тулэч вара пашазын, шэмэрын кугыжалан ӱшан] 
пытэн. Нуно кугыжаныш ваштарэш крэдылаш тӱҥа-1 
лыныт, рэвольуций тарванэн. Олаштат, йалыштат зад 
бастовко, востаний лийэдэн.

9-шэ йанвар.

Йуштӧ... Пылан...
Вичкиж мардэж пуалэш, 
Кэчэ коклан,
Ш уэн гына ончалэш. 
Урэмлаштэ
Йумын муро шэргылтэш. 
Тидэ... Кушко,
Калык тыгэ ошкылэш? 
Йужышт-влак:
„Кугыжа полша“ манылдат. 
Вэсышт-влак:
„Йоҥлыш лийна“ шоналтат. 
Нинэ шэмэр,
Орланышэ йорло-влак.

Тун:
ваш-вап
властьш
Ш Ы Ш  В;

1914 
Сар пэ1 

калык, : 
йалсэ К} 
саньык 
пытыш, 
вийан п) 

: тдымо 
■ ВКП(б)

ОЙ дэн ' 
- 1917
[ДЫ Ш Т, в
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„Поро шӱмбэл
Ачашт дэк„— эрык йодаш кайат. 
Нунын вуй умбалнышт 
Мардэж йумым лойгыкта.
ТэБыс кугыжа-влакын илэмышт 
„Зимний дворэц" койылда. 
„Чыж-ж... ж  грот... коп... Уп! Ух! 
Пульа шӱшка, мӱгыра 
„Иӧрӓтымэ сай ача 
„Игшывыжым шымата".
„М о тугай? Поро йумо!
Кугыжак ындэ лӱйа мо?..
Тэвыс эрык, родо-влак!
Чылан йорлым чаманат.
„Молан тольым нинын дэк?
Пычал кӱлэш тушман вэк!“
Манын шэмэр туманла, 
„Пижшашакыс" шоналта.

Тунам пашазэ дэнэ йалсэ шэмэр, шонымыштым 
ваш-ваш шинчыдэ, посна-посна крэдалын, кугыжан 
властым пытарэн кэртын огытыл, утларак нэлэ илы- 
шыш вэлэ логалыныт.

1914 ийштэ сутланымэ кугыжаныш сар тӱҥальэ. 
Сар пэш талшнэн, кужун шогыш. Сарэш пэш шуко 
калык, пого пытыш. Тудо жапыштэ капиталист-влак, 
йалсэ кулак утларак пойышт, пашазэ дэнэ йорло крэ- 
саньык илыш путырак начарэштэ: кочкаш киндэ
пытыш, чийаш вургэм ыш код. Сандэн калык угыч 
вийан пудранаш туҥальэ, кугыжан законжым колыш- 
тдымо лийэ. Жапым умбак шуйаш лийдэмэ лийэ. 
ВКП(б) вуйлалтымэ почэш пашазэ дэн салтак-влак ик 
ой дэн тарванэн рэвольуцийлан пижыч.

1917 ий фэвраль тылызыштэ кугыжам кораҥ- 
дышт, власть пойан, помэшик кидэш кодо.



-  32 —

25 октьабрыштэ Пашазэ дэн крэсаньык буржуй- 
влак дэн чот крэдалын, властьым йӧршэш шкэ кидыш 
нальыч, ожнысо Росий кумдыкэш совэт властьым 
ыштышт. Тидэ пашаштэ Лэнин кочана —  Владимир 
Ильич чарныдэ корным ончыктэн шогыш. Лэнинын 
туныктымыжо почэш, ВКП(б) вуйлалтымэ дэн, умба- 
кыжэ пэҥгыдэ, кумда СССР шочын кушко.

СССР ӱмбак тӱрлӧ тушман — капиталист-влак, 
тӧра, поп, кулак оршыла кэржалт тӧчышт. Тӱрлӧ 
гэньэрал-влак офицэр тӱшкашт-дэн СССР ьш йыр 
аврэн шындышт-— граждан сар талышныш. Йудэнич, 
Корнилов гэнэрал-касвэлым, Врангэль, -Дэникни — 
кэчвал вэлым, Колчак, Дутов — эрвэлым толаш тӱҥ- 
алыч. Нунылан^пэш кугун окса дэнат, сар ӱзгар дэ- 
нат Франсий, Йапон капиталист-влак полшэн шогытт. 
Тунамак адак йӱд йымач Англий шыгырэмдэн тӧчыш. 
Польшат кужун крэдальэ. Мэмнан пашазэ дэнэ крэ- 
саньык Йошкар армий лӱдын ыш чакнэ, Совэт власть 
вэрч чот крэдальэ; пойан, тӧра тушманым ораньэк 
кожэн колтыш.

Ындэ мэмнан Совэт власть лиймылан 15 ий тэмэ. 
СССР кэчын кушкэш, вийаҥэш; у илышым, социализ- 
мым ышта. Кызыт СССР кумдыкэш угыч кугу завод- 
фабрикла, колхоз-совхозла, элэктростройла шочын, 
кушкын шогат. Тышкэ-тушко, эҥрэмыш водла кӱртньӧ 
корно шупшалтыт. Ик манаш — пашана шолэш вэлэ: 
эрэ уэмэш, кушкэш, шарла. Сталин йолташ ман- 
мыла, ындэ социализм илышыш пэҥгыдын тошкалын 
улна. Тугэ гынат, мэмнан тушман пытэн манаш огэш 
лий: моло кугыжанласэ капиталист, тӧра-влак СССР 
ӱмбак пӱйм шырэн шогат альэ. СССР штат шэмэрын 
тушман йӧршын пытэн огыл. Сарлан кӱлэш годым 
нун>ш ваш лийаш йамдылалт шогыман, тӱньасэ пашазэ 
шэмэр-дэн кылым кучэн шогыман, СССР, тӱньа ӱм, 
балнысэ капиталист клас тушманым (кулак, поп, карт- 
молла, врэдичыль) йӧршэш пытарман.
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плакатым возышна, спэктакльлан, концэртлан йамды- 
лалтна, кино сӱрэтым кондыктышна, радио апаратым 
сайрак ачалышна.

Октьабр пайрам ожсо кэчэ колхоз озанлык пашам 
кэчывал мартэ ыштышнат, комсомол, пионэр, моло 
ырвэзэ-влакат клуб сӧраштараш пижна. Пашам бри- 
гадэ-дэнэ ыштышна: ик бригадэ клубым —  кӧргӧ гыч, 
вэсӹжэ— тӱжвач сӧрастарышт, молышт коштырам 
эрыктышт адак трибуным (митинг годым ойлаш кӱ- 
зымӧ лӱмын ыштымэ кӱкшака вэрым) олмыктышт. 
Иатыр кас лиймэ мӧҥӧ, комисий пашанам йыр-ваш 
ончэн кошто; мо ужмо экшыкым 3-шо дэн 5-шэ 
бригадылан эрдэнэ эр тӧрлаташ кӱштыш.

7-шэ нойабр (тошто шот дэн 25 октьабр) шу. 
Кэчэ ойар, умыр. Каваштэ ик пылат огэш кой. Кас 
кэчэ вэлым лыжга мардэж нуалэш; пушэҥгэ вуйышто 
кодшо кукш у лышташым шыр-шыр-шыр тарвалта. 
Йол йымалнэ шижэ кэчэ-дэн ырыктэн кылмэ мы- 
ландэ шулэн тазылга. Мотор кэчылан куанэн, аламо, 
почэла-почэла, алмаштэн агытан-шамыч мутралтат. 
Пӧрт йыда тӱльык вуй-гыч тыргэ шикш лэктэш, 
очыни, эргудын пайрам кочкышым йамдылат.

Лач 10 шагатлан орол пӧрт дэн „кыльтиҥ, кыль- 
тиҥ, кылтиҥ" изи чаҥ йӱк шоктыш. Изиш лийын ик 
вэлнэ, вэс вэлнэ рӱжгэҥ мурмо йӱк, пионэр тӱм»быр 
кырмэ шокташ тӱҥальэ. Кӱшӱл мучаштэ йошкар флаг 
лойгалтгыч койэш. Тидэ пошкудо изирак колхозла- 
гыч мэмнан дэк митиҥгыш толыт.

Мэат кок йолташна —  шамыч-дэн содор клубыш 
куржна. Мэмнан колхозат лэкташ йамдэ шога. Мэ1 
йолташна-влак дэн мийэн вэл шуна ~  командир йӱк 
„шогалаш!“ ман шэргылтынат кайыш. И к-кок минуТ' 
коклаштэ рат-дэн шогалыи, ончыл йэҥ знамым 
налын, мурэн-мурэн митингыш кайышна.

Мийшна— трибун йыр, чыла вэлыштат тумэр отыла | 
калык л̂ ^^шкалт пюга, ӱмбалнӹжэ мэмнан шӱмым тар
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ватэн „выр-выр-выр" тӱрлӧ вэрэ йӧшкар флак лой- 
галтыт. Митинг калык изижэ-кугужо, пӧрйэҥжэ —  
ӱдрамашыжэ кутрат, воштылыт, чыланат куанэн шогат.

Кэнэта трибун вэлым пӱчкылтын пионэр пуч 
йӱк шэргылт кайыш, калык шыпланыш. Трибуныш 
5 йэҥ кӱзэн шогальэ, чыланат оҥэшышт, шокшэ- 
шышт тарайым пӱшкылыныт. Нуно иктэ вэсышт 
почэш чыланат салам мутым каласышт.

Митинг пытымэ мӧҥгӧ, рат дэнак урэм мучко 
коштна. Вара трибуна дэк пӧртылын, Конаш кугыза 
калыклан каласыш: „Кастэнэ клубышто Октьабр рэ- 
вольуци нэргэн доклад лийэш, доклад почэш кино, 
спэктакль, концэрт ончыкталтэш"— маньэ; вара калык 
вэран вэрыш шаланыш.

Н. -Мухин.
Нойабрын 7-шэ.

Кӧ нэзэр, пӱж-вӱдан,
Толза тыш!
Пӧртдам кодэн тэ чылан 
Лэкса выж!
Завот, фабрик, нур гычат 
Чылан вашкэ!
Йошкар тулын у куат 
Улына шкэ.
Ш уч тоштым шарнэна, 
Рӱзалына,
Социализмым шкаланна 
Ыштэна.
Лӱддэ ончык, йолташ-влак, 
Тошкалына!
Тушман куржэш чот шэҥгэк, 
Ужыда?
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Иошкар тистэ куатан, 
Лойгыжо!
Тӱньа мучко социализм 
Лийын шужо!..

КОНЧЭН ОНЧЫКТЫМАШ. 

Изи большэвик-шамычын куго пашашт.

Н. Мухин.

Тӱҥалтыш сӱрэт.

Пэчуй. (Вожатый). Сай дыр, йолташ-шамыч? Мэм- 
нан тышкэ толмынам ужын, тыглай йоча-шамычат 
толыныт аман?!. (Йыр ончалэш, кидшэ дэн вуйжым ни- 
йалта).

— Пэш йӧра!.. пэш йӧра!..
Мэмнан уло кугу  паша: 

Пионьэр-шамыч 
Бригад дэнэ 

Полшынэшт колхозлан,
Ударнэ тэмп дэн,

Болшэвикла,
Ӱдыр-рвэзэ —

Шэмэр икшывэ,
Колхоз пашаш,

У  пашаш,
Кумыл нӧлтын 

Чыланат 
И к ой дэнэ 

тарванат.
(Пионьэр-бригадир толэш)

/
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—  Кутырэт, бригадир^,
Изэ командир?

Бригадир. Кутырэм!
Пэчуй. Вашкэ тарванэда мо? Жапым арам ида 

эртарэ...
Бригадир. Кайэна вэлэ... тыйат мийэт дыр?
Пэчуй. Мийэм... Мийэм... Ш укэртэ огыл, кулак 

Йапык кид гыч изэ тулук Вачим утарышна... Кӧ пала? 
Ала „Спартак" колхозыштат Йапык гай шэмэр вӱр 
йӱшӧ уло?.. М ут шокта; сорэвнованьэ дэч лӱдын, па- 
шаш лэкдымат пуйто уло... йолагайланымаш, рвачэс- 
тво манмат альэ шокта... Колхозлан полшаш кулэш.

Пионьэр-шамыч. (ик йук дэн кычкыралыт).
Чылан йамдэ улына!

Пэчуй. А  мом вара колхозыш наҥгайна гын? Мо 
дэн „Спартакым" куандарэна гын?

Бригадир. Тӱрлӧ настамат наҥгайна... Каҥашыщна: 
пашам сайын колдынэна... Адак кулаклан ӱштэр вош- 
тырым наҥгайна...

Пэчуй. Тугэ... Спартакыштат ала кулак уло...
Бригадир. Кунам укэ?.. Кайэна—палэна... Кулак 

укэ гынат, тудын агэнтшэ —  подкулачник уло...
Пэчуй. Мыланна Партий дэн правитэльствын пун- 

чалжым (Рэшэнийжым) умылтараш кӱлэш.
Бригадир. Тугэ... Партийын пунчалжым умылта- 

раш, колхозым озаняык шотышто пэҥгыдэмдаш кӱ* 
лэш. Тидым мондыман огыл... Ну, чыла йамдэ мо?

I пионэр. Мо кӱлэш, чыла йамдэ! «
Бригадир. Кузэ докладта?.. Салам мутда?.. „Спар*- 

так“ вуча вэт...
Пионэр удыр. Чыла йамдэ!
Бригадир. Кӱлэш кнага?.. Газэт?.. Журнал?..
Бэс пионьэр. Чӹла уло.
Бригадир. Пийэс кнагада?
Пионьэр удыр. Пийэсат уло... Рольжымат шинчэна.
Бригадир. Радиоприйомник?
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I Пионэр. Тудат уло.
Бригадир. Тугэжэ кайышна, йолташ-шамыч! 

(Музык. Тумбыр йук. Тӱшкан мурмаш).

Мэ шэмэрын икшывыдсэ 
Партийн кӱштымыжӹм шукташ 

Йамдэ улына!
У  сэм-мэтод бригад дэнэ 
„Спартак" колхозыш кайэна.

Мо гын уло тушто тӧрсыр,
Йошкар тул дэн когартэна,
Пэрэгибӹм она ыштэ,
Уло гынжэ— тӧрлатэна...

Лэнин тистым, йошкар тистым,
Кӱшкырак мэ нӧлтэна,
Лэнин ӧйжым, ку гу  ойжым 
Ш укташ мэ йамдэ улына!..

Спартак колхоз

Кокымшо сӱрэт.

правлэньэ. Вуйлатышэ, 
4— 5 колхозник!

чотлышо.

I колхозник (вуйлатышылан). Кочкаш пуза, вара 
колхоз пашашкыда кайэм. Огыда пу— тэвэ чара ву- 
йэшэм ӱп шочшо— садак ом кай.

Вуйлатышэ. Пӧтр изай, ойлашыжэ ойлэт, мо ой- 
лымэтым шкат от шинчэ.

I колх. Кузэ ом шинчэ?
Вуйлатышэ. Сдэльшина манмым колынат?
I колх. Колынам, шинчэм...
Вуйл. Кодшо ий мэ тыйым кэчэ йыда гайак па- 

шаш ӱжна. Тый ӱскыртланышыч: ыжыч лэк.
I колх. Ш уын ом ул: вэс паша лийын.
Вуйл. А молан ватэт дэн ӱдырэтшым ыжыч колдо? 

Ватэт азан огыл, чэрлат огыл ыльэ. Ӱдырэтшэ кэҥэж 
мучко тӱрмэҥгым гына оролэн эртарыш...
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па-

I колх. Нунат пашан ыльыч.
Вуйл. Пашан ыльыч? мо...колхоз пашажэ паша 

огыл мо? Мэ мландэ паша штышэ киндым удэн, по- 
гэн налдэ киндан лийын кэртына мо? Молан колхоз 
пашаш тӱсэдымат ыжыч ончыкто? (Пӧтр шойак корэм- 
жым удыралэш). Пашажэ могай сӧрал!

I колх. Пудэак огыда кэрт: колхозын киндэ лий- 
маштэ шужэн колаш огыл...

Буйл. Паша штымэт лийэш— налат, укэ—укэ... Кӧ 
пашам шта, тудо кочкэш —тэвэ мэмнан лозунг.

Вэс колх. Мыйат изиш йоднэм ыльэ. Тэвэ йод- 
маш кагаз (пуа).

Вуйл. (лудэшат) Тидэ вэс шот: пашам ыштэн кэрт- 
дымэ шкэтын пашаш коштын тэмаш йӧсӧ... ончэна... 
пуэна...

I колх. Лӱдым... Лӱдмэм дэн тынарыш шуым: 
сорэвнованьэ^дэн пэш чот тӱнчыктараш тӱҥалыт гын 
шонышым... Йоҥлыш лийнам!..

II колх. Йоҥылышыжо... Кулак Сидырын мутшы- 
мат пэш колыштыч.

I колх. Тидат лийын.
Вуйл. Лийын манах? Сидырэт корным ончыктэн, 

киндыжым корнэтлан мийэн йод-йа, пуа?.. Тэвэ мо, 
Пӧтр изаи: мэ рвач дэн да лодыр-шамыч дэн чот 
крэдалына... Тэвэ, ик могырым, тый лодыр улат: „ува- 
житэльный причина" манмэ дэч посна пашаш ыжыч 
лэк, йолагайым штЭ1̂ ат, рэс вэлым — рвач улат: паша 
штымэт укэ гынат, колхоз клат гыч киндым шупш- 
нэт...

I колх. Эк, тынар илэнам, альат уш-акылэм ск 
ситэ улмаш!.. Шижым: шкак титакан улам улмаш!.. 
ончыкыжо тыгэ ок лий: примэрный колхозник лийам. 
(Урэмыштэ пионьэр отрӓдын муро йукшӧ шокта. „Мэ улына 
пионьэр, шэмэр калыкын икшывыжэ...").

Вуйл. Кайза кдубыш!.. Вожатый дэн кутурэмат, 
мийэм нэлэ...
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Кумышо сӱрэт.

Колхоз клуб. Пионьэр-шамыч плакатым, лозунгым 
пыжыктылыт, рупырым шындат, Колхозник-шамыч 
клуб тич.

Бригадир, Тэвэ мэ тылэнда, йолташ-шамыч, газэ- 
тым, журналым. кондэн улына.,, Тэвэ кокымшо пӓти- 
лэткэ нэргэнат кнага уло.,, Пэш кӱлэш кнага! лудса! 
Вич ий гыч элна могай лийшашым палэн налыда, 
(Колхозник-шшыч лудыт. Кэнэта радио шокташ тӱҥалэш).
Тэвэ радиомат колыштса. Моско гыч ойлат, (Рупор 
кутура).

Тачэ мэ, партконфэрэнсын кокымшо вич ийаш 
план нэргэн лукмо пунчалжым умылтарнэна.

Тидэ план нэргэн каҥашымашым уло тӱньа эскэ- 
рэн шогыш. Тушман капитялист-шамыч сырэн, пӱ- 
йыштым пур^.1т. Пашачэ калык гын, уло шӱмжӧ дэн 
йывыртэн. Йа кузэ от куанэ! Комунист партий вуй- 
латымэ дэн Совэт Ушэмыштэ сотсиализм общэство 
шталтэш, Совэт ушэм ий гыч ийшкэ вийаҥ толэш, 
пэҥгыдэ элыш савырна, Совэт ушэмыштэ кризисат, 
пашадымат укэ, Озанлыкат волэн ок шого, ий йэда 
талын кушкын толэш, '

Пэрвой пӓтилэткыштэ мэ социализм штымэ чот- 
кыдо нэгызым пыштышна, Олаштат, йалыштат капи- 
талист элэмэнт-шамычым шалатышна, Йорло дэн ик 
марда крэсаньык-шамыч колхозыш ушнэн толыт, Ма- 
шина- вийым кугун пуртымо дэн Совэт Ушэм — ты- 
гыдэ йал озанлык гыч тӱньамбалнэ эн кугу йал озан- 
лыкан элыш савырна,  ̂ ;

Пашачэ клас дэн шэмэр крэсаньыкым паша вий, { 
паша кумыл (рэвольутсионый активность) кушкын тол- I 
мо дэнэ, социалистичэский сорэвновэньэ дэн удар- 
ничэство нӧлталт толмо дэнэ, Лэнин партийын поли- 
тикшэ почэш, тӱрлӧ тӱсан опортунист-шамычлан пэҥ- 
гцдэ отпорым пуэн, партийын гэнэра,льный корны-

I';
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жым чакныдэ илышыш пуртэн шогымо дэнэ вэлэ ты- 
гай кугу  сэҥымашым ыштэн кэртынна.

Тыгай тӱҥалтыш вич ийаш планын итогшо. Вара 
ко^ымшо вич ийаш планыштэ пашана могай?

„Элнан пэш ку гу  пуртӱс пойанлыкшэ уло. Пашана 
большэвик социалистичэский тэмп дэн шталтэш. Па- 
шачэ дэн колхозник-шамычын активность талын куш- 
кэш, партийын чын корныж дэн элысэ уло шэмэр 
калыкым умылшо, социалистичэский класдымэ об- 
щэствым активно ыштэн шогышо йэҥыш савырман" 
(БКП(б) 17-шэ конфэрэнсийын пунчал гыч).

Мэмнан элысэ милион дэн шэмэр калыкын клас- 
дымэ обшэствыш ошкылмыжо пэш кугу  историчэс- 
кий корно лийэш.

Мэмран Совэт эл наук дэн тэхникэ шотыштат ты 
маркэ ончылно шогышо капиталист эллам поктэн 
шуын, ончылтэн кайа, пӱтӱнь Йэвропылан эн ончыл 
эл лийэш.

Мэтал штымаштэ, химичэский промышлэнысыштэ, 
элэктровий штымаштэ, эн утларакшым машина ыш- 
тымаштэ талын ончык каймэ дэн капиталист эллам 
шэҥгэлан кодэна.

Йал озанлыкыш эн сложный машина пурталтэш. 
Чыла колхозлаштат МТС пашам шташ тӱҥалэш.

Пасуштына шурно-лэктыш нӧлталалтэш. Куштылго 
промышлэнныс кушмо дэн шэмэрын кочкышыжат, 
чийэмжат сайэмэш.

Мэмнан элыштэ класдымэ социэлистичэский об- 
шэство лийэш. Класовый ойыртэмыш дэн эксплоата- 
ций шочыктаршэ амалым (причиным), экономикыштэ 
да калык шонымаштэ (ушышто) кодшо капитализмын 
косажым тӱрыс пытарэна.

Тугэ гынат, кокымшо пӓтилэткыштэ клас крэдал- 
маш чылт пыта, манаш ок лий.

Партийын 17-шэ конфэрэнцыжэ тидэ шотышто 
тыгэ каласэн: „Пашачэ клас капитализмын кодшо ко-
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саж ваштарэш крэдалын, шуйшӧ капиталист элэмэнт- 
лан чоткыдо отпорым пуэн, шэмэр калык коклаштэ 
буржуазный, мэлкобуржуазный шонымашым вожгэ 
пытарэн, адак шэмэр коклаштэ социалистичэский вос- 
питаньэ (уш-акыл почылтармэ) пашам штэн гына,— 
пашачэ клас социализм пашаштэ у  сэҥымашым штэн 
кэртэш“ ... /

(Музык)

I пионьэр. Класдымэ обшэствым шташ,
II пионьэр. Шэмэр вӱр йӱшӧ—

III пионьэр. Сидыр гай
Тушман кулакым 

Кӱлэш 
Тӱшкан. Вож гычак

Куклэн шуаш.
I пионьэр. Микитан Пӧтр гай

II пионьэр Подкулачникым
III пионьэр. Кӱлэш 
Тӱшкан. Самокритик тул дэн

Поньыжаш...^
(Музык)

I пионэр. Ынжэ лушко
Пружин!

II пионьэр. Ынжэ лушко
Винт!

Тӱшкан. Пытыжэ
Його прогул,

Поп пайрам,
Шуйнылын

Жап эртармэ 
Арам...

(Музык)

I
II
III

Мэмнан лозунг — 
Паша лозунг! 
Чыла вэрэ шужо.

1
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III
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IV Чыла йэҥат ужшо,—
Тӱшкан. Бригадэ гыч —

Колхозыш,
Колхоз гыч—

Колхозлаш!
Эй,

Ончыко,
Шэмэр йолташ!..

(Музык)

I Мэ пионьэр —
Шэмэр калыкын

Икшывыжэ улына.
III Мэмнан

Ача-аванажэ 
Тӱшкан. Мэмнам ончэн 

Куанат...
I Мэ шэмэрын икшывыжэ 
Партийын кӱштымыжым шукташ 

Тӱшкан. Йамдэ улына!..
Музык. Интэрнационал муро.

Йодыш; 1. Ты инцэнировкышто клас дэн клас крэдал- 
маш кувэч койын шога? 2. Пионьэр-шамыч „Спартак" колхо- 
зышто паша тӧрлаташ кузэ полшэныт? ,

Паша: 1. Ты инсцэнировка гыч кэлшышэ савыртышан 
ойым возэн лукса; 2 тэат тыгай инсцэнировкым ышкэндая 
колхоз илыш гыч возыза.

Кузэ йылмэ лэктын.
Ожнысо айдэмэ илышашлан лийын эрэак, чакныдэ 

пӱртӱс дэнэ кучэдал толын. Мӱшкыржым тэмэн илаш 
айдэмылан шкэт вуй-дэн пӱртӱс ваштарэш кучэдалаш 
лийын огыл. Сандэнэ тудо пырльа тӱшкан погынэн 
ик йэшла илэн. Тӱҥгодсо пырльа паша штышэ (ко- 
лэктив) дэн тӱҥ тодсо охотньык влакын артэльышт
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моло шкэт паша штышэ дэч йӧнлырак илэн кэрты- 
ныт.

Нуно тушкан погынэн кугурак йанлык-влакымат 
куж у кэрэм дэн авырэн, альэ кугу  выньэмым штэн, 
тудын умбак ондалаш оргажым оптат да тушко авы- 
рэн намийэн, пуртэн колтат улмаш. Тыгэ тушкан илаш 
нунылан сайрак лийын. Вийжат талэ, шкэжат айдэмэ 
тӱшкаштэ пэҥгыдырак чучын.

Тӱшкан погынэн илымын чыла тыгай йӧнлыкшо 
нуным иктыш ушэн шогэн. Пырльа ушнэн пырльа 
пашам ыштэн илымэ дэнэ айдэмэ чыла йӧсыжымат, 
осалжымат сэҥэн. Тыгэ илымэ айдэмылан шуко ончык 
кайашыжэ полшэн.

Ф. Энгэльс ты нэргэштэ тыгэ ойлэн: „Илышлан ку- 
лэш гыч лэктын шарлышэ паша айдэмым обшэствыш 
ушаш полшэн. Айдэмын ваш-ваш полышкалымашы- 
жат паша гычак лэктын. Пырльа паша штымашын 
сайлыкшэ чыла члэнжын ончылно раш лийын. Кучы- 
кын ойлаш гын, тыгэ айдэмылан иктэ вэсылан ала 
мом гынат, ойлашыжэ кулэш лийын“ (Эҥгэльс диалэк- 
тика природы). Айдэмылан ваш-ваш ойлаш, шкэ шо- 
нымыжым вэсылан виктараш кулэш пырльа паша 
штымаш гыч, узгар, паша тарман кулэш гыч лэктын.

Ваш-ваш умылэн кэртшаш айдэмын туҥалтыш 
йукшӧ паша тыч лэктын. Тудо йукшат паша йук 
улмаш. Паша штымаштэ йук лэкмым тэ кызытат ко- 
лын кэртыда. Иктаж йэҥ товар дэнэ руэштэш гын, 
туштат йукым пуа. Тыгай йук дэнэ айдэмэ ваш ваш 
пашаш кайшашымат, моло шотымат ыҥлаш тӱҥалын. 
Паша йук гыч лэктын варажэ йылмэ илымэ сэмын 
эрэ ончык кайэн. Ты иук дэнэ тудо шкэ шонымы- 
жымат виктараш туҥалын.

Йодыш: 1. Ожно айдэмэ шкэт посна илэн мо?
2. Молан нуно пырльа илэныт?
3. Фридрих Эҥгэльс йылмэ лэкмэ нэргэи мом ойлэн?
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4. Айдэмылан ваш-ваш ойлаш кулэш кушэч лэктын?
5. Эн ончыч могай ойлымаш лийын?
Эскэрымаш. 1. Чывэ дэнэ чывигэ кузэ кузэ ваш-ваш 

кычкыралыт?
2. Имньэ чомам йомдарымэ годым мом ышта?
3. Иылмдымэ йэҥ кузэ мутлана?

Паша. Щкэгыч шонэн иктаж паша нэргэн возыза. Ты 
возымыда годым паша йӱкым эскэрэн возыза.

Кид йылмэ.
Ш укэртэ ожно айдэмэ кызытсэ сэмын ойлэн мош- 

тэн огыл. Кызыт ойлымо сэмын ойлымэш пэш шуко 
жап эртэн, йатыр йӱштӧ шокшым айдэмылан ужаш 
логалын. Кызыт айдэмэ мутланымэ годым мэ чыла- 
нат тудын упша, йылмэ тарватылмвшым ужына, 
мутланымэ йӱкшымат колына. Мутланашыжат шкэт 
посна йӱкым ойрэн- ок шого, вик мут дэнэ каласа, 
ожныжо кузэ вара мутлана улмаш?

Эн ожныжым айдэмэ кызытсэ сэмын мут дэн ку- 
тырэн моштэн огыл. Тудо йӱк дэнэ вэлэ кутырэн 
манна. Адакшэ кидым, йолым кап-кылжым тарва- 
тыл мутлана улмаш. Тыгэ мутланымэ йылмым кид 
йылмэ маныт. М ут йылмэ лэкмэш айдэмэ кид йылмэ 
дэнэ посна йӱк йылмэ дэнэ кутырэн.

Айдэмын кид йыдмэ дэнэ кутырмашыжым кужэч 
мэ палэн кэртына?

Кузэ кид дэн ойлымым таҥастараш мландэ вис- 
калымэ пашам налын ончэна. Ты паша годым пасуш- 
то вэшкым налын ик тӱшка ик вэкэ, вэс тӱшка вэс 
вэкэ лийыт. Тугэ лиймэкэ, мландэ вискалышэ (зэмлэ- 
мэр) ик точкым муын, апаратым мландэ ӱмбак шында 
да, вэс кӱлэш точкым кычалын тужак вэс вэшкым шын- 
дыкта. Вэшкэ шындыктымэ годым шола, пурла вэкэ, 
альэ тура шындаш кидшэ дэнэ лупшкэда. Шола вэкэ 
кид лупшкэдымэ годым,'— шола вэкэ шындат, пурла 
могырыш кидшым .лупшалэш гын, пурла могырыш вэш-
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кьш налыт, лач тура шындышаш годым кидшым тура 
нӧлтат кидшым „роп“ волта. Тыгэ кид дэнэ ончык- 
тымым ужын,,вэшкэ шындышэ йэҥ, кид дэн ончык- 
тымым ӧрдыж гычак умылэн кӱлэш вэрыш вэшкым 
шогалта.

Тыгак кид йылмэ дэнэ йылмыдымэ йэҥ дэнат 
мутланат. Тугай йэҥ дэн кӧ иктажым мутланынэжэ 
гын, кидшым тарватыл ончыктэн мутлана.

Чыла тыгайым таҥастарэна гын, айдэмын кид 
йылмэ дэнэ кутырмыжым рашак ужына.

Айдэмэ кид йылмэ дэнэ кутырмашкэ шкэ шот 
дэнак шуын мо? Укэ, кид йылмэ дэнэ кутырмаш так 
шкэак лэктын огыл. Тудо пырльа паша штымаштэ 
кӱлэш гыч лэктын. Ты шотышыш шумэш айдэмылан 
пэш шуко шонашат, паша шташат логалын. Ушыжат, 
паша штымашыжат пэш шуко вашталташым ужын 
толын. Илымэ сэмын айдэмэ шкэжат, илышыжат, 
паша штымэ шотшаШпэш чот вэсэмын. Паша, уш, 
кушмо сэмын иӱк йылмат, кид йылмат вашталт 
шогэн.
  -У

Йодыш; 1. Айдэмэ кызыт могай йылмэ дэнэ мутлана?
2. Ожно могай йылмэ дэяэ мутланэн?
3. Кид йылмэ дэяэ мутланымым кушто, кунам мэ ужына?

.Мут йылмэ.
Айдэмэ кид, йӱк йылмэ дэнэ пэш шуко жапым илэн. 

Мут йылмыш шумэш ала мыньар шӱдӧ тӱжэм ий эртэн. 
Тӱҥ годым паша штымэ ӱзгаржат, ыҥжат шагалрак 
улмаш, ышкэ илышыжат тӱрлӧ амалым пэшка кугын 
муын шогэн огыл да ты кид йылмэ йатыр мартэак 
тудлан йӧрэн. Варажым ты кид йылмэ чылажым 
виктарэн шуктыдымо лийын.

Адэмылан илымаштыжэ пашаштыжэ пичкэмыш 
иӱдымат, моат кошташ, мутланымаш кӱлэш лийын.
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Тыгай жапыштэ айдэмылан кид йылмэ дэнэ гына 
мутланымэ ситыдымэ лийын.

Адакшэ тушкан погынэн пырльа паша штымаштэ, 
ик тушка вэс тӱшкалан (йанлыкла чодраштэ илышэ 
айдэмэтлан) иктыш чумыргаш ваш-ваш палдарашат 
кулын. Пырльа погынэн йук-мутым луктын кутыр- 
маш нунылан пэш ку гу  полышым пуэн, шкэнышты- 
мат куандарэн. Айдэмэ пырльа погынэн мутланымэ 
дэн, мурымо дэн ышкэныштым ваш-ваш чакэмдат, 
пэҥгыдэмдат. Ты шотым мэ альэ кызытат ужына. 
Иочат, кугуат кэҥэжым иктаж саска погаш каймэ 
годым пырльа чумыргэн, мутланэн, мурэн, мурэн кай- 
ат. Вара пич ку гу  чодраш шуытат саска (йэмыж) 
кычалаш ойрлат. Тыгэ ойрлымэкэ иктэ вэсым, ара- 
ныштым йомдармэ дэч ваш-ваш кычкыраш туҥалыт. 
Молан тугэ лийэш? Айдэмэ чылт ышкэт илэн ок 
кэрт, тудлан шкэт лийэш гын, илаш шуй тучэш: ваш- 
ваш полыш эҥэртыш укэ. Ваш-ваш мутланат, кутырат, 
иук-йуаным ыштат гын, айдэмэ куанэн пашам ышта.

Ожнысо айдэмат тыгак ваш-ваш мутланыдэ, йук- 
йуан ыштыдэ илэн кэртын огыл. Пырльаш погынаш 
ик сэмын йук-иуаным, пашаш кайаш вэс сэмын 
ыштэн. Паша ыштымэ шотыштат могай паша иук 
шокта тугай дэнэ пашаш лэктыт улмаш. Йукшат 
паша гычак лэктын. Паша вашталтмэ сэмын паша 
йукшат вашталтын, турлӧ паша лэкмэ сэмын турлӧ 
паша йук лэктын. Ты паша ыштымэ узгар йукэт мутыш 
савырнэн. Ты мутэт паша йэшаралтмэ сэмын эрэ 
кушкын, шукэмын. Айдэмын ыҥыштыжат паша иук 
дэн паша ыштымаш сурэтшэ ушналтын. И к айдэмын 
паша ыштымэ ыҥжым, шонымыжым вэс йэҥлан вик- 
тараш паша мут дэнэ паша сурэтым таҥастараш 
кулэш лийын. Ты шот моло йэҥланат кулэш лийын, 
чылаланат тыгэ виктараш логалын. Тыгэ чыла айдэмэ 
пырльа пашам ыштэн илымаштэ кэчэ йэда кулэш 
лийын. Айдэмылан шкэ умылымыжым, колмыжым иктэ
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вэсылан кутыраш (ойлаш) логалын. Тыгэрак айдэмэ 
мут йылмыш шуын.

Йодыш. 1. Кид йылмэ дэч моло могай йылмэ уло?
2. Молан мут йылмэ кӱлэш лийын?
3. Кызыт мут дэч посна кутыршо уло мо, кузэ нуно 

кутырат?

Иылмэ молан кӱлэш.
Нимагай йыҥат йылмэ дэч посна шкэ шонымыжым, 

мо кӱлэшыжым, йӧсыжым, сайжым, рсалжым кала- 
сэн ок кэрт, Коч кӧнат шкэ шонымыжым, куанымы- 
жым, ойгыжым, йылмэ дэнэ вэлэ виктарэн кэртэш. 
Айдэмэ паша штымаштэ ваш-ваш ушнэн шога. Тыгэ 
пырльа чумыргэн паша ыштымаштэ айдэмылан иктэ вэ- 
сылан мом гынатойлаш, ончыкташ, виктараш кӱлэш. 
Ты шотышто айдэмылан пырльа паша^штымаштэ пэш 
ку гу  полышым йылмэ пуэн шога. Йылмэ айдэмым 
ваш-ваш ушышо, ваш-ваш виктараш полышкалышэ 
тарманлан шатлалтэш. Тидэ вэлэ огыл, йылмэ айдэ- 
мылан иктэ вэсэ дэч колын шкэ уш-акыл шарашат 
пэш чот полша. Айдэмэ иктаж вэс йэҥын ойлымыжым, 
шинчымыжым колын, шкэ илышыжымат сайэмда. 
Йылмэ айдэмын уш-акылжым почылтара, шинчымашы- 
мат шара. Тидым кулэч мэ ужына? Айдэмэ шкэ йыл- 
мыж-дэн сайын чыла раш виктарэн, лончылын мошта 
гын, тудын ушыжат ончык кайэ. Пашажымат сай 
виктарэн кэртэш.

Йылмэ паша штымаштат пэш кугу  полышым пуа. 
Иылмэ дэнэ кутырэн айдэмэ пашамат вийаҥдэҥ кэр- 
тэш. Паша штымаштэ чылт ик мут мутланыдэак 
эртараш ок лий. Тыштэ йылмэ айдэмым ваш-ваш 
ушэн иктэ вэсым пэҥгыдэмдэн шога.

Тыгак йылмэ сациализм озанлык штымаштат пэш 
кугу полышым пуэн шога. Мэ кизытсэ жапым налына
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гьга, ты жапыштэ кузэ паша штымына нэргэн, пашана 
могац^ шотышто шогымым, адак ончыкшо пашам 
кузэ колтышашымат ваш-ваш йылмэ дэнэ умылтарэн, 
лончылэн шогыдэ огына кэрт. Ты шотышто йылмэ 
мыланна пэш ку гу  полышым пуэн шога. Йылмэ дэнэ 
чыла калыкат ваш-ваш виктарэн кэртыт.

Тугэгынат, пойан-капиталист кашак йылмым шкэ 
тарманыштлан шотлат, пролэтарийат адак шкэ кӱлэш 
тарманжылан пышта. Пойан, буржуй кашак, йылмым 
капиталистын косажэ — йылмым шкэ тарманжылан 
шотлэн, пролэтариатым шкэ кидышкыжэ налын тӱҥдэн 
ашнынэшт. Пролэтариатат йылмэ-полшымо — шуко 
дэнэ шкэ пашажым ышта. Тудо чыла пашазэ, батрак, 
колхозник, йорло марда крэсаньыкым сай умыл- 
тарэн социализм озанлыкыш луктэш. Сандэнэ капи- 
талист-кашак йылмыш шкэ куштра мутыштым шӱш- 
кыт, социалистичэский обшэства ыштышэ пролэтар 
калык сациалистичэский озанлыклан йӧрышӧ мутым 
пуртэн шога. Илышыштэ капиталист дэн пролэтар 
калык кучэдал шогымо сэмынак йылмыштат клас дэн 
клас крэдалмэ эрэак койын шога. Мэмнан порлэтар 
калык капиталист кашак ваштарэш кучэдылмаштэ 
йылмэ пэш кугу  кӱлэш тарман.

Йодыш: 1. Айдэмэ шкэ шонымыжым кузэ умылтара?
2. Паша ыштымаштэ йылмэ молан кӱлэш?
3. Социализм ыштымаштэ йылмын могай вэржэ?
4. Йылмыштэ клас дэн клас крэдалмаш уло мо, кузэ 

койын шога?
5. СССР ыштэ йылмэ кӧн тармаялан шотлалтэш?
Паша: Пашаштэ йылмэ дэч посна пашам штш лийэш

мо? Эскэрыза.
Молан ок лий? Возыза.
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1. Йылмэ—ушышо тарман.
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3. Йылмэ — вуй уш-ын вийаҥмым ончыкта.
4. Социализм штымаштэ йылмэ пэш ку гу  полы- 

шым пуа.
5. Кашакын пзша штымаштэ йылмэ ку гун  полша.

Ожно посна мут дэн йӱк могай шо- 
тышто шогэныт.

Ала мыньар тӱжэм ий ожно йӱк лэкмэ годым 
йӱк кызыт^э сэмын посна йандарын ойралт шогэн 
огыл. Ты годым ала мыньар йӱк иктыш з^шналтын, 
вольык ломыжмыла вэлэ шоктэн. Мутлан таҥастараш 
налына гын, тэвэ тыгэрак шокта улмаш: „йыдж, чж, 
выж“ . Кызыт ындэ тыгай йӱк укэ гайак манаш лийэш.

Тошто шот гыч таҥастараш гын, кызытсэ йылмэ 
пэш кугын ончык кайэн. Пэш шукэртэ ожно, чыла 
йылмат шуко йӱк иктыш ушнэн шогышан улмаш. 
Ожно йылмын кызытсэ гай огылыжым кушэч мэ 
ужына, кузэ палэна?

Ты шотым таҥастараш шэҥгэлан кодшо калыкын 
йылмыжым налын ончэна. Мутлан шэҥэлан кодшо 
китай, абхаз, суас, марий калыкын кылмыжым налы- 
на. Нинэ калыкын йылмыштым таҥастарэн, лончылэн 
налма гыч палэныт. Нинэ калык-влакын йылмыштышт 
тыгай иктыш ушналт шогышо иӱкым, альэ кызытат 
ужаш. лийэш. Марий йылмым налына гын, альэ кы- 
зытат „ч “  йӱк кок йӱкла ,,тш“  ла шокта. Мутлан 
„Вончо“ шолмакым налына гын, „вонтшо“ гай шокта.

Моло калык йылмым, француз йылмым налына 
гын, ,,ч“  йӱк кодынат огыл. Нуно ,,ч“  олмэш „ш т“  
йӱк дэнэ ко к буква дэнэ ончыктат. Чынжым налына 
гын „ч “  иӱкыштӧ кок ойралтымэ „ т “  дэн „ш “  йӱк 
улыт. Тыштэ кудо йӱкшӧ ондакырак лэктын ман 
ойыркалаш тӱҥалына гын, ужына: „ ч “  йӱк „ т “  дэн 
„ш “  дэч ондакырак лэктын улмаш. Нинэ пытартыш 
„ т “  дэн „ш‘“  йӱк-влак ик „ч “  йӱкым пайылымэ дэнэ.
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.ойыркалаш тӱҥалмэ дэнэ лэктыныт. Сандэнэ „ч“ 
иӱкым мэ ушнышо йӱк манына, а „ т “  дэн „ш “  тыглай, 
шкэт посна йук манын ойрэна.

Ожнысо жапым налына гын, ко к йӱк вэлэ огыл, 
кум-нил йӱк тыгэ иктыш ушнэн шогат улмаш. Ты 
жа®.1штэ посна мутат иктыш ушнышо йк йӱк олмы- 
штак шогэн. Тудо ик иӱкла шоктышо иӱкышто ала 
мыньар, моло ушныдымо йӱк ӱлыт улмаш. Тунамсэ 
йэҥ тудым посна иӱклан шотлэн огыл, мутланак вэлэ 
шотэш пыштэн.

Тыгай мутшат ожно кызыстэ сэмын шуко огыл 
улмаш. Ожнысо йэҥын мут шагалжым кушэч палаш 
лийэш?

Ты шотым тыгэ палэна. Ожнысо калыкын паша 
ӱзгаржэ шагал лийын, адак пашажат кызытсэ сэмын 
шуко тӱрлылан ойралтын огыл. Адакшэ моло калык 
йылмэ гычат палаш лийэш. Моло калык йылмын куш- 
мыжым, шарлымыжым ончэна гын, ик сэмын огыл.

Ончыкрак кайшэ калыкын пашажэ, ӱзгаржэ кугун 
шарлэн да, йылмыжат кушкын, мутшат ойлашыжэ 
шукэмын 50.000 — 60.000 нарыш шуын, шэҥгэлан 
кодшо калыкын шагал. Мутлан Австралийсэ бушмэн 

V калыкым налына гын, нунын чылажэ 300 — 400 му- 
тыш вэлэ шуэш.

Тидэ мом ончыкта? Тывэч мэ тыгай пашам ужына: 
калык илыш чот ончык каймаштэ йылмат чот куш- 
кэш, шарла; калык илыш эркын вашталт шогымаштэ 
йылмат эркын вашталтэш.

Ожнысо мут иктаж ала мыньар тӱрлӧ шотым он- 
чыкта улмаш. И к м^т дэнак ала мыньар тӱрлӧ шотым 
ончыктэныт. Мутлан ик „пыл“ мут дэн пылымат, 
кэчымат, мландымат, тызлымат, тулэч молымат ончы- 
ктат улмаш.

Варажым, йатыр жап эртымэкэ посна йӱк, посна 
мут ойыркалалтзш тӱҥалын. Илымэ сэмын мутшат ик 
шот ончыктымаш гыч вэс шот ончыктымаш шуын.

. 4*
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Йодыш:
1. Ожнат кызытсэ сэмынак йук посна ойралтын мо?
2. Тунам мыньар йук иктыш ушнэн шогэн?
3. Йук иктыш ушнымым кушэч палэна?
4. Ожно молан мут шагал улмаш?
Паша: - ^
1. Марий йылмыштэ шуко йук иктыш варнышэ йукым 

кычал возыза.
2. Ик мутак кок-кум-ьыл шот ончыктышан мутым кычал 

возыза.

Капиталист элэмэнтым пытарэн, социализм 
озаилыкым штэна.

ОЙ ШОТЭШ ПОСНА, ПОСНЛ МУТ  
ДЭН КУТЫРМАШ. 

Тушманым йӧршэш пытарэна.
Тэлэ. Кэчэ огэш кой. Пасушто, урэмыштэ мардэж 

йӱклана. лумым тӱргыкта — толаша. Йалыштэ улшо 
пушэҥгэ-влак чытыралтыт вэлэ—лӱшкат. Урэмыштэ 
пич, ик йэҥ иӱкат ок шокто, эс огыл шэм куж у 
почан пийжат ок опталтэ. Лач пӱгырналшэ шэм пон- 
дашан кугыза гына кӱчы к пинчакым чийэн, лӧзмӧн 
упшым упшалын, пӧрт йыда окна тура мийат, окна 
сэргам „шолт-шолт“ , пэралтэн, „погынымашыш" ма- 
нын кычкыра.

Кас. Пычкэмышалтын. Пӧрт йыда изи тул чыли- 
чули йӱлэн лум пургыж, тӱтан вошт пыкшэ, пӹкшэ 
волгалтара. Изиш лийат калык совэтыш пӧрт тичак 
тэмэ. Ӱстэл тӱрыштӧ шэмалгыра^к тӱсан, кудыр ӱпан, 
шэм шинчан колхоз вуйлатышэ Йыван шинча, ӧрдыш- 
тырак, ӱстэл вэс вуйыштыла возгалышэ Васок ка-
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газым ончыкшо пыштэн, кидэшыжэ карандашым ку- 
чэн шып' шинча. Погынышо колхоз члэн-влак шкэ 
каклаштышт ала мом пэш ойлат, воштылыт. Йыванат 
йырӹм йыр ончал колтышат каласыш: „Йолташ- 
шамыч! Ш ып лийза!" Пӧрйэҥгэ, ӱдрамашгэ —  чылан 
шыпланышт. И к йӱкат укэ. Шып. Шыҥа лийэш ыльэ 
гын, шыҥа чоҥэштымэ йӱкат шокта ыльэ дыр. Чы- 
лан вуйлатышэ мом ойла гын, манын вучат. Вуйла- 
тышат ӱстэл тӧр гыч кинэл шогальат, пэлэштыш:

„Йолташ - шамыч!  ̂ Тачэ ^мэ погынымаштэ тошто 
колхоз вуйлатышэ Йаки Йапык дэнэ возгалышэ 
Калуй Тмапийым колхоз гыч лукмо нэргэн кутыры- 
нэна“ .

Вуйлатыпаэ ойлаш тӱҥальэ: „Тэнэй мэмнан колхоз 
вуйлатышэ Йаки Йапык дэнэ Калуй Тмапий пэш 
кугу  эҥгэкым ыштэныт. Тэ ик кэчэ рэвиз комисэ 
ойлыма-гыч ыҥлышта, шкэжат шинчэда, нуно шуко 
олымым кодшо кэҥэжтым шӱктэн локтыльыч. Тудо 
ыш ситэ, шӱльӧ ӱдымӧ годым ачажэ бригадирлан 
коштат, шурнымат шуйэн ӱдыктэн. Вара государст- 
вылан киндэ погымо годым, киндэ мэмнан колхозы- 
што пуаш ок уто манын, шуко йэҥым чарэн шо- 
гышт. Молан тыгэ лийын шинчэда? А  вӧт молан: Йаки 
Йапыкын ачажэ ожно вольык дэн торгайэн кошто, 
сандэнэ тудлан тидэ илышэт ыш кэлшэ, тудо мэмнан 
колхозым эрэ шалаташ йӧным кычал кошто, шкэ 
вэкшэ моло йэҥымат савыраш тӧчыш, моло йэҥ- 
влакым кӧлхоз гыч лэкташ кӱлэш манын шэҥгэчын 
тулдэн шогыш. Тыгэ толашэн, толашэн Калуй Тма- 
пийымат шкэ могырышкӹжо савырэн.

Тыгэ тӱрлӧ йӧн дэн мэмнан колхозым шалаташ 
тӧчышт.

Мыланна тыгай капиталист элэмэнтым, кулак та- 
рзэ-подкулачникым колхоз паша пужгалышэ-влакым 
колхозышто шогыктыман огыл. Нуным тачак колхоз- 
ГЕлч лукман".
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Колхоз - члэн - влакат йатыр мутланымэкэ, тыгай 
паша пужгалышэ кулакым, подкулачникым колхоз- 
гыч лукташ манын кычкырал колтышт.

Колхоз погынымащ лукташ пунчальат, члэн-влак 
йатыр моло паша нэргэн кутырмэкэ мӧҥгышкышт 
шаланышт.о #

йуд. Урэм. Мардэж чарнэн.
Тымык. Йаки Йапыкын ачажэ шэм мыжэрым 

чийэн пэш содар ошкэда. Колхоз правлэньэ цӧрт дэк 
мйиэн шуат, кӱсэн-гыч бутылка красиным лукто, 
пырдыж вэлэн йоктарэн колтыш, шырпым удральэ. 
Тудын шэҥгач кок орол толын шуын, садым кыж- 
гож погэнат нальыч. Орол пӧртыш намийыштат пуса- 
кыш пидын шындышт.

Эрлажым. Эр. Пӧрт йыда тул чыли-чули койэда. 
И к оролжо орол пӧрт гыч колхоз вуйлатышэ дэк 
содор куржын мийэн ты осал паша нэргэн ойлыш. 
Колхоз вуйлатышэ, йал-совэт-гыч толшо милицэ осал 
паша нэргэн кнагам возыштат, ко к  йэҥ-шамычлан ки- 
дэшышт пычалым пуэи, Йаки Йапыкым, тудын ача- 
жым, Калуй Тмапийым кантонысо тӱрмаш ужатэн 
колтышт.  ̂ * *

Кэчывал. Йэҥ шамыч иктэ, вэсэ, кумышо колхо* 
зыш толын, толын, колхозыш пураш йодмо кагазым 
пуаш тӱҥальыч. Кулак дэнэ подкулачник-влакым кож- 
гатымэкэ, - йалгэ йорло — марда-влак колхозыш пур- 
ышт.

Кызыт ындэ тидэ колхозышто паша сай кайа. 
Ш урно лэктышым ожнысо дэч 40^/о нӧлтэныт, икты- 
шлымэ вольыкымат шукэмдэныт, имньат, ушкалат, 
шорыкат йатыр уло. Вольык ашнаш куго вӱтам 
штэныт. Шиймэ шурно аралымэ клатым, парэ- 
ҥгэ аралымэ вэрым штэныт. Дэтйасла столовойымат 
почыныт. Ӱдрамаш-влакат ожнысышт сэмын орланы- 
машышт укэ. Пашаш столовой-гыч шокшо кочышым 
кочкын кайат, икшывыштым дэтйаслэш кодат. Пашам
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куанэн гына штат. Кнага шинчэдымэ йэҥ 8 ийаш- 
гыч 50 ийаш мартэ иктат кодын огыл. Иктэ вэсэ 
дэнэ аргашышэ иктат укэ. Пашам штыдэ ок лий, 
пашачылам сэҥа уилышым шта, манын соцсорэвнованьэ 
дэнэ ударничэствым илышыш пуртэн чыла пашам 
раш шуктэн шогат. Колхозышто машинат шукэмын. 
Машина шукэммэ дэнэ мастар кид йэшаралтмэ дэнэ 
илыш (койын-вэлэ) сайэмэш.

Йодыш: 1. Ты ойлымаштэ могай йэҥ нэргэн возымо?
2. Колхоз пашаштэ кӧ мэщайэн?
3. Нуно кузэ кучэдалныт? ,
4. Кызыт пашашт кузэ кайа?
Паша: 1. Тидэ ойлымаштэ шкэт посна мутым кычалын 

тэтрадышкыда возыза (Эр. Йӱштӧ).
2. Ты шкэт мутым ой шотэш каласыза.
ПУНЧАЛМАШ: Шукэртэ, ожно айдэмэ тыгэ 

шуко мут-дэн ойлэн ок мошто улмаш. Ик пэлэш- 
тымэ мутшо ой шотэшак коштын. Тыгай шкэт (по- 
сна) мут альэ кызытат ой шотэш коштэш. Мутлак 
калсаш— тэвэ тыгай мут-влак: Тэлэ. Йӱштӧ. Кэчэ. 
Йӱд. Кэчывал, Урэм. Шыжэ. Шошо, молат.

Паша: Тыгай шкэт мутан ойым кычал возыза.

ШКЭТ МУТЫМ ОИЫШ СДВЫРМАШ.
Ты ластыкыштэ кузэ ик посна мут шуко мутан 

ойыш савырнна, эскэрыза.

Ой шотышто коштшо-посна, Ойыш савырнышэ поска мут (ойыш
посна мут влак. савырналтшэ мут).

Тэлэ Тэлэ жап, йӱштӧ, луман.
Эр Эр жап, кэчэ лэктын, йуалгэ.
Йӧра Йӧра — (кэлшымаш), маньэ

Йван.
Тымык Тымык, мардэж укэ, лыш-

таш ок тарвзнэ.
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Ой шотышто коштшо-посна, Ойыш савырнышэ п-сна мут (^йыш
посна мут влак. савырналтшэ мут).

йуд Йуд жап, пычкэмыш, шӱ-
дыр гына койэш.

Шыжэ Шыжэ жап, кэчэ кӱчыкэ-
мын, йӱр йӱрэш, лавыран.

Шошо Шошо жап, кэчэ ырыкта,
кэчэ ку.;,у.

Йодыш: I. Ой шот ончыктышо посна мутым кузэ ойыш 
савыраш лийэш?

2, Ик мут-дэн ойлымым ыҥлаш (умылаш) лийэш мо?
3. Молан ик мут дэн ойлымым ыҥлаш йӧсӧ?

ПУНЧАЛТЫШ: Ожно озанлык изи улмаш, шо- 
нымаш кучык лийын, сандэнэ айдэмэ шкэ шоны- 
мыжым ик мут дэн виктара улмаш. Кызыт ик мут 
дэн умылтараш йӧсӧ: ожно мут шагал улмаш, 
кызыт мут шукэмын. Мут шукэмаш паша дэнэ 
паша тарман, уш полшат. Тарман йэшаралтмэ, 
илыш вашталтмэ сэмын мут шукэмэш, кылмэ ку- 
шкзш-вийаҥэш.

Паша: 1. Нинэ шкэт мут-влакым ойыш савырыза:
о

Кэчэ. Эр. Шошо. Шыжэ. Тэлэ. Кэҥэж. Иӱд. Колхоз. 
Трактыр. Пашазэ. Вурс. Паровоз. Аэроплан. Кӱй. Чӧ- 
гыт. Пожар. Автомобиль. Комбайн. Ир.
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЭ МУТ-Ш  АМЫЧЫМ 
ШОТЫШТ ДЭН ТӰРЛО ТӰШКАЛАН  

ШЭЛЭДЫМАШ.

Лӱм мут мумаш.
Совэт Ушэм йыр шуко тӱрлӧ кугыжаныш уло. 

Эр Кэчэ вэлнэ Китай-дэн Йапон. Кэчывал кэчэ мо- 
гырышто Монголий, Афганистан, Пэрси, Турци, 
Кас кэчэ вэлнэ Польшо, Румын, Эстони, Финль- 
анди, Латви.

Латвийжат, Эстонийжат, Финльандййжат пэш ты- 
гыдэ кугыжаныш улыт. Нинэ коклаштэ эн кугужлан 
Финльандий шотлалтэш. Тидэ кугыжаныштэ Фин, 
Карэл, Эстон, Швэд-влак лӱман калык илат. Фин- 
льандийашгэ чылажэ 3.60Э.ООО йэҥ ила. Мэмнан 
Москошто илышэ калык дэн таҥастарэна гын, утыжо. 
изиш вэлэ уло. Тыштэ шуко чодра, курыкла, йэрла 
улыт. Финльандий мучко чылажэ кумло вич тӱжэм 
Йэр уло. Крэсаньыклан илаш йӧсӧ. Мландэ кӱйан. 
Иктаж пусак мландэ ӱдаш пӧрт ора гай шолдыра кӱй- 
влакым эрыкташ кӱлэш. Шэмэр крэсаньык изиш 
изиш мландым эрыктэн ӱдаш ни тӱҥал шуэш, ни 
укэ тутлан тудо мландыжлан ора йозакым (налогым) 
тӱлаш логалэш. Налогым тӱлэн ок кэрт гын, пойан 
финлан ужалат. Фин-крэсаньык ӱмыржо мучко пий гай 
орланэн, нз^жнан ӱмыржым эртара. Кажнэ 100 йэҥлан 
65 йэҥжэ крэсаньык. Власть капиталист дэн кулак 
кидыштэ. Пашазэ-влакымат тыгак пэш чот орлан- 
дарат. Пашам шуко ыштыктат пашадарым изин тӱ- 
лат. Крэ^аньык-влак шожым, шӱльым, адак моло 
шурным ӱдат гынат, кочкашышт киндышт ышкэны- 
штын ок ситэ. Сандэнэ эрэ вэс кугыжаныш гыч 
налын илат. Шкэдэчышт вэс кугыжанышыш колым, 
чодрам гына ужалэн илат.
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Тидэ ойлымашым лудмыда годым могай мут-влак 
посна шолдра буква дэнэ ойралт возалтмэ улыт, 
эскэрыза.

*

Йодыш: Йапон, Китай, Финльанди, Моско, Озан, фин, 
карэл, марий, руш,уржа, шож, йытын, кыньэ, чодра, рэвэ, 
кэшыр, пильа, товар, капиталист, кулак, васкӱзӧ манмэ мут- 
влак могай мут улыт?

ПУНЧАЛТАШ: Пӱртӱсыштӧ улшо чыла тӱрлӧ 
ӱзгарым ончыктышо мутым-лӱмым лӱм-мут маныт.

Лӱм мут кок тӱрлӧ лийэш: иктыжэ-—тӱҥ лӱм 
мут, вэсыжэ рат лӱм мут.

Шуко ӱзгар коклаштэ ик ӱзгарым вэс ӱзгар 
дэч посна, чотырак раш ойыршашлан лийын ты 
ӱзгарлан шкэтшылан посна лӱм пуалтэш. Ты ик 
гайак ӱзгар кокла гыч ӱзгарын шкэт улмыжым 
ончыктышо лӱм мутым ТӰ Ҥ  лӱм мут маныт.

Мутлан тэвэ тыгай тӱҥ лӱм-мут-влак:’Йыван, Сэр- 
гэй, Карл, Китай, Йапон, Карпат, Элнэт, „Патыр" 
колхоз.

Ик гай ӱзгарын тӱшкан улмыштым ончыктышо 
лӱм мутым рӓт лӱм мут маныт. Мутлан тэвэ ты- 
гай рат лӱм мут-влак: ола, йал, курык, фин, эстон, 
руш, шӱльӧ, уржа, шэмшыдаҥ, тэр, пильа, пичкэ, то- 
вар, йэр, нулго, кож, куэ, чывэ, лудо, комбо, пистэ, 
карандаш, пэро, ручка, кнага.

Паша: 1. Шкэ гыч шонэн тӱҥ лӱм мутан вич ойым, адак 
рӓт лӱм муган ойымат возыза.

2. Польшо манмэ статьам кнага гыч ончэн возыза. Во- 
зымыда годым лӱм мут йымач вичкыж корэш дэнэ удыралза.

3. Писма адрэсым возыза. ®
4. Анкэтым возыза.

Польшо.
Польшо Финльанди дэч куго. Тыштэ’ кялыкат 

шуко, чылажэ коло шым милионыш шуэш. Полыпышто 
польак, ӱкраин, бэлорӱс, йэврэй-влак илат. Тушто



—  59 —

эртак ркраин-влак илымэ вэрат уло. Польак фашист- 
влак нуным шкэ кид йымалнышт пызырэн ашнат. 
Мландышт йал-озанлык пашалан пэш кэлшышэ. Млан- 
дэ шукыжо помэшык, кулак кидыштэ. Власть помэ- 
шык, фашист-кашак кидыштэ. Польшышто моло ка- 
питалист кугыжанысэ сэмынак фашист кашак шэмэр 
ваштарэш крэдалшэ партий лийэш. Нуно крэсаньы- 
кым шкаланышт пашам штыктэн илат. Польшышто 
шуко мландэ шуат, цинкат, шончалат уло. Тушто чы- 
ла пойанлыкшат капиталист кашак кидыштэ. Пашазэ- 
влаклан кэчэш 10 шагат пашам штыктат гынат, 
пашадарым шулдын тӱлэн шогат. Сандэнэ пашазэ 
калык пэш чот йӧсланэн ила. Польшышто капитализм 
кризис кэчын шарла, пашадымэ калык кэчэ йыда 
кушкэш.

Гэрмани.

Польшо дэч кас кэчэ вэкыла Гэрман кугужаныш 
уло. Ты кугыжаныштэ луат кандаш тыгыдэ кугыжа- 
ныш уло. Тусо калык чыланат нэмыч йылмэ дэнэ 
кутырат. Тугэгынат, кутырмашыштышт пэш шуко 
ойыртэм уло. Тидэ кугыжаныштэ бавар, саксан, тьу- 
ргэн, мадьар, моло калыкат уло. Гэрманьыштэ фабрик, 
завот пэш шуко. Нуно чыла капиталист-влак киды- 
штэ. Капиталист эллаштэ озанлык ий йыда эрэ мӧҥ- 
гэштэш, шалана. Фабрикла гыч сату шуко лэктэш 
гынат, тудым налын кэртшэ укэ. Сандэнэ фабрик- 
завот-влак пэтыралтыт. Пашазэ влак пашадэ кодыт. 
Кызыт Гэрманьыштэ куд милион утла пашазэ калык 
пашадэч посна шужэн, ӧрын коштэш.

Йодыш: 1. СССР йыр могай, могай кугыжаныш улыт?
2. Финльанди, Гэрмани, Польшо кугыжанышлашт* могай, 

могай тӱрлӧ калык илат?
3. Нинэ кугыжанышлаштэ власть кӧн кидыштэ?
4. Пашазэ дэнэ крэсаньык кузэ илат?
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Паша: 1. Нинэ ончыктымо кугыжаныш-влакым картыштэ 
кычал муза.

2. Шинчыдымэ (ожно колдымо) мутлам шкэндан тэтра- 
дыш возэн умылтарэн пуза.

Койыш мут палымаш.
Франци.

Гэрман кугыжаныш дэн йыгырэак Франци кугы - 
жаныш уло. Тидэ кугыжаныштэ мландэ кызыт ончы- 
мо, кугыжанышла дэч сайракэш шотлалтэш. Киндат 
сай шочэш. Фабрик-завотат йатыр кушкын. Тугэ гы- 
нат, пашачэ дэнэ крэсаньык пэш йӧсын илат. Гэрма- 
нысэ сэмынак пашадымэ калык кэчэ йыда кушкын 
шога. Эн шуко пойанлыкшым Франци колонийштэ 
илышэ калык влак дэч шупшыктэн шога. Француз 
капиталист-влак пэш шуко вэрым Африкыштэ кучат. 
Тусо кллыклан нуно йара гайак пашам штыктат. 
Колонийсэ калык-влакын вӱрыштым йӱын илат.

■ Тидэ статьа ^удмыда годым могай, могай мут 
шолдыра буква дэнэ возымо улыт эскэрыза.

Йодыш: Уло, улам, ила, илэм, илэт, кушкэш, кушкын, 
ышта, ыштат, пуэн шогат, кондэн пуртэн, лэктын кайэн, 
толын, пурэн мура, руа, кочкэш, пужара, руэштэш манмэ 
мут — шамыч мом ончыктат?

ПУНЧАЛТЫШ: Ӱзгарын иктаж мо лиймыжым, 
иктаж мо ыштымыжым ончыктышо мутым койыш 
мут маныт.

Койыш мут-влак: улам, улат, уло, тол, толам, толат, то- 
лэщ, толына, толыда, толыт, илэм, илэт, ила, илэна, илэда, 
илат, кайэм, кайэт, кайа, кайэда, кайат, тунэмам, тунэмат, 
тунэмэш, тунэмына, тунэмыда, тунэмыт.

Паша: 1. Шкэ гыч шонэн койыш мутан вич ойгыч возыза.
Тэвэ тыгэ: Колхоз пасушто шудо солымо машина 

мӱгыра.
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Пасушто трактр дэнэ куралыт. Статьам возыза. 
Статьасэ койыш мут-влакым йымач корэш дэн уды- 
ралза.

Палэ мут мумаш.
Китай.

Мэмнан дэч эр кэчэ вэлыштыла Китай кугыжа- 
ныш уло. Тидэ кугыжаныш йарнышэ (нойшо) шэҥ- 
гэлан кодшо эллан шотлалтэш. Нимогай кугыжаны- 
штат Китай кугыжаныш чоло калык укэ. Тыштэ чы- 
лажэ 430 милион калык ила. Китай калык ӱмыржо 
мучко орланэн, нужнан илат. Нуным вэс (пойан) 
вийан кугыжаныш-влак эрэак толэн илат. Кызыт 
Тихий окэан вэс вэлнысэ Амэрикэ, Китай кугыжа- 
ныш дэнэ йыгырэ шогышо пошкудо Йапонжо, адак 
моло капиталист кугыжаныш-влакат Китайым шкэ 
кидышкышт налаш курныжла толашэн илат. Китайын 
кугурак ужашыштыжэ власть буржуй кидыштэ, изи- 
рак ужашыштыжэ Совэт власть кидыштэ. Совэт власть 
районыштыжо 80 милйон калык ила. Китайыштэ пой- 
ан-кашакын Гоминдан партийжэ уло. Тудо капита- 
лист кашакын шонымыжым виктарэн шога. Нуно 
пойан кугыжанласэ буржуй-шамыч-дэнэ кылым кучат.

Китай крэсаныкын мландыжэ пэш изи, ик чак 
шотлымаштэ йэҥлан гэктарын визымышэ ужаш гыч 
вэлэ логалэш. Тудо изи мландэшышт рисым, куку- 
рузым ӱдэн илат. Китай калык пэш чот орданэн ила. 
111тэн, толашэн илымыжым капиталист кашак шкэ 
кидышкышт погэн налыт. Пашазэ дэнэ шэмэрым 
орлантарат. Тидэ орлантармым палэн, шэмэр калык 
Совэт вэк лийын, Йошкар армийым штэн. Китайысэ 
Йошкар армий дэнэ ош гвардий талын кучэдалын 
шогат. Ты пашам тушто компартий вуйлатэн шога. 
Нунылан Коминтэрн мутым пуэн шога.
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Мэ ты кэчылаштэ йатыр кугыжаныш'илышым он- 
чышна. Нинэ ончымо эл-влак чылапат капиталисти- 
чэский кугыжаныш улыт.

Капиталист кашак пэш чот чойаланат. Нуно па- 
шазэ дэнэ шэмэр крэсаньык шкэ ӱмбакышт тарванымэ 
дэч ик кугыжанысэ шэмэр —  пашазэ дэн вэс кугы - 
жанысэ шэмэр ӱмбак, сырыкташ тӧчат. Ш кэ наций- 
ыштым вэлэ сайэш шотлат, моло нацийым йӧрдымы- 
лан пыштат.

Чынжым налаш гын, паша наций шотышто огыл, 
клас шотышто. Кэрэк могай капиталист кугыжаны- 
шым налына гынат, пашазэ дэнэ шэмэр крэсаньык 
тушто ик сэмынак орланэн ила.

Пашазэ клас пойан, буржуй, кулак кид гыч утлы- 
нэжэ. Тудо Совэт власть вэрч кучэдалэш.

Ты корным В. И. Л э н и н  ончыктэн п уэ н /Т ы  
корно дэнэ Совэт Ушэмат сэҥэн ончык кайа.

Нуно мэмнан ончык каймым ужытат, мэмнам 
огыт йӧратэ, куж у  пӱйыштым пурын шогат. Тушман- 
влак тӱрлӧ шылтыкым кычалыт. Туньамбал пашазат 
малмаш укэ. Пашазэ клас капиталист, фашист кашакын 
койшыштым чот эскэрат.

Мэмнан Йошкар армийнат эрэак йамдэ шога. Вич 
ийаш планым шуктэн, мэ шкэ армийнам пэҥгыдэмдэна, 
фабрик, завот пашам, йал-озанлыкым ий йэда ончык 
колтэна.

Йодыш; 1. Китайӹштэ могай власть?
2. Пашазэ дэнэ крэсаньык кузэ илат?
3. Молан капиталист кашак шэмэрым, шэмэр ӱмбак 

тарваташ тӧчат?
4. Капиталист дэч шэмэрым кӧ арала, кӧ СССРым ара- 

лаш полша?
Тидэ лудмо статьаштыда шолдра буква дэнэ во- 

зымо мут-влакым эскэрыза.
Адак тэвэ тыштэ, тидын йымалнэ возымаштэ 

посна шолдра буква дэнэ возымым лончылэн налза.



Йошкар армий вийан лийжэ! Изи йоча-влак дэт- 
йаслыш коштыт. Школышто тамлэ кочкышым шол- 
тэныт. Йӱштӧ тэлэ эртэн кайыш. Вийан айдэмэ тэлэ 
йӱштӧ дэч ок лӱд. Чот йӱкланэ вурс имнэ-трактр! 
Вычкыж, кужу, йылкын йактэ. Шэм пий кочшыжо —  
ош пийлан йолажэ.

Йошкар, вийан, изи, тамлэ, вычкыж, кужу, ошо, 
шэмэ, талэ, манмэ мут-влак мом анчыктат?

ПУНЧАЛТЫШ: Йужо мут ӱзгар лӱмым ончыкта, 
тудым лӱм мут маныт. Йужо мут ӱзгарын палы- 
жым тӱсыжым, могай улмыжым ончыкта. Ӱзгарын, 
лӱм мутын могайжым ончыктышо мутым палэ мут 
маныг. Ойлымаштат возымаштат палэ мутым „мо- 
гай?“ манмэ йодыш-мут дэнэ палат.

Палэ мут: ошо, шэмэ, йошкаргэ, изи, кугу, ушан, ушты- 
мо, кидан, китдымэ, праван, правадымэ, вийан, вийдымэ.

Ойышто йужо кунам лӱм-мут палэ мут шоты- 
што шога, палэ мут лӱм шотышто шога.

Мутлан тэвэ тыгэ:
1. Лэвашыштэ шорык коваштэ кэча. Кугу корэм 

сэрыштэ кӱ пӧрт койэш. Иван пу пӧрт воктэк кай- 
ыш. Йэҥ шамыч моча кӱ дэк кайышт.

2. Колхоз-члэн-влак пӧрт кӱ дэк кайышт. Мэ 
тэҥгэчэ пӧрт пу руаш мийышна. Мэмнан колхоз кӱ 
мочам ыштыш.

Паша: 1. Шкэ гыч шонэн шкэндан колхоз илыш нэргэн 
возыза. Возымыда годым палэ мутым йымач корэш дэнэ 
удыралза.

2. Китайысэ пашачэ дэнэ крэсаньык илыш нэргэн кӱчык 
статьйам возыза. • ■

3. Вэс вэрласэ пионэр-влаклан писмам возыза.
4. Китай мландым картыштэ кычал муза.
Паша: 1 Палэ мут шотышто шогышо лӱм-мутан вич 

ойым возыза.
2, Лӱм мут шотышто щогышо палэ мутаа вич ейыи щкэ 

гыч шонэн вӧзыза.
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Чот мут.

ш

Шнол.

Эркан — сола школым тӱжэм индэш шӱдо кумло 
ийыштэ почмо. Почмо годым кок группо вэлэ ыльэ, 
ындэ тэнэй ныл группо уло. Тунам ик туныктышо 
ыльэ, кызыт ныл туныктышо уло.

Ныл группылан кок клас уло. Ик класыштыжэ коло 
кандаш йоча тунэмэш. Пӧрйыҥ йоча луат кумытын 
улыт, ӱдыр йоча луат визытын тунэмыт. Вэс кла- 
сыштыжэ кумышо дэнэ нылымышэ ийлан тунэмшэ 
улыт. Тидэ класыштэ ӱдыр йоча шагалрак, вуйгэжаг 
индэш ӱдыр вэлэ. А пӧрйыҥ йоча луат кандашын 
улыт.

Ик класыштэ чыла тунэмшэ-шамыч коло канда- 
шын улыт. Вэс класыштыжэ кумло визытын ӱлыт. 
Эркан — сола школышто вуйгэжэ витлэ визытын 
тунэмыт.

Тэнэй тӱжэм индэш шӱдо кумло кок ийыштэ 
комсомол йачэй{£э пионэр отрӓдым почо. Индэш ӱдыр, 
луаткок пӧрйыҥ йоча пионэрыш пурышт* Отрӓд 
ныл звэналан шэлмэ. Звэна йэда лӱм пуэдымэ, адак 
пионзр кокла гычак звэна вуйлалтышэ у̂ло. Отрӓд 
погынымаш тылызылан ик канз лийэш. Йаслэ ком- 
сомол йачэйкэ гыч колтымо, комсомолэс Токтарова 
Ана пионэр пашам виктара.

ПУНЧАЛ: 1. Ик, кок, кум мутьш чотым ончык- 
тышо мут маныт.

2. Чот мут кок тӱрлӧ лийэш 1) кӱчӱк чот мут: 
ик, коКц кум..., 2) кужу чот мут: иктыт, коктыт, 
кумыт... ^

3. Кӱчӱк чот мут ойыштэ лӱм мут дэч ончыч 
сэралтэш: Кум бригадэ лийэш. Дэтйаслыштэ кок 
ӱдрамаш луат кум азам ончат. Кум ӱдрамаш, ныл 
пӧрйътҥ ударҥэ пашам ыштымылан ггӧлӧкым нальыч.
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4. Куж у чот мут лӱм мут почэш сэралтэш:
„Трактыр" колхозын бригадыжэ нылытэ уло. „Нэмдэ“ 
колхозын кугу  урлыкаш ӱшкыжшӧ коктыт уло. Ӱдра- 
маш-шамыч кудытын кино ончаш кайышт.

Паша: 1. Школ ойлымаштэ кӱчӱк чот мут дэн кужу 
чот мутым ойырэн мэнггы гай возэн налза.

2. Тидэ школ.ойлымаш гайак шкэндан школ нэргэн во- 
зыза. Кӱчук чот мутым ик кана йымач удыралза, кужу чот 
мутым кок кана удырал возыза.

3. Шкэндан колхоз нзргэн чот мутым пуртэн ойлыма- 
шым возыза.

Тӱрлӧ ойым возыза: кӱчӱк чот мутан лижэ, тудымак. 
кужу чот мутыш савырэн возыза.

Тыгэ: Вэчэрний ШКМ-кэ коло кум ӱдрамаш коштэш. 
Ӱдрамаш-шамыч коло кумытын вэчэрний ШКМ-кэ коштыт.

5. 13. 28. 9. 56. 7. 2. Н . 25. 6.
Тидэ чотым кӱчӱк дэнэ кужу чот мутан ойыш савырэн 

возыза: Борис ындэ кут ийыш пурэн. Ӱдрамаш-шамыч пэ- 
лэдыш пайрэмлан ӱчашэн куржаш луат кумытын возалтыч.

Кӱчук чот мут.

Ик, кок, кум, ныл, вич, кут, шым, кандаш, индэш, лу, 
латик, латкок, латкум, латныл, латвич, латкут, латшым, 
латкандаш, латиндэш, коло. Умбакыжат тыгак.

Куж у чот мут.

Иктытэ, коктыто, кумыто, нылытэ, визытэ, кудыто, шы- 
мытэ, кандашэ, индэшэ, (лу), латиктэ, латкоктыт, латкумыт, 
латнылыт, латвизыт, латкудыт, латшымыт, латкандаш, лат- 
индэш, (коло). Умбакыжат тыгак

Лӱм олмэштышэ мут мумаш.
Чодра пашашкэ.

Кас. Орол пӧрт тич калык. Тачысэ погынымаш 
колхоз члэн-влакым чодра пашаш колтышаш нэргэн 
чумыргэн. Вуйлатышэ дэнэ возгалышым ойрынэшт.

5 -1 3 4 2
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Элэксэ Вачи каласыш: „Вуйлатышылан Иваным, возга- 
лышылан Миклайым ойырэна йӧра вэт, пашкудо-влак?“

Иван пэлэштыш: „Вачи! Лучо тый шкэ' вуйлатэ, 
возгалышыжлан Миклай лийэш, мый тачэ ынэм вуй- 
латэ. Укэ гын эрэ мый, вэсаг вуйлатыжэ. Кэлша вэт 
пашкудр-влак?

— Йӧра, йӧра, манын пэлэштышт члэн-влак. Тыгэ 
кутырэн погонымашым почычат Йыван ойлаш туҥа- 
льэ:

— Иолташ-влак! Мэмнан „У  вий“ колхозлан кол- 
хозсойуз дэн лэстранхоз каҥашэн 11,8Э куб. мэтр 
чодрам пуэн. Ӱшыт вӱдыш шупшыкташ пуэныт. 
Мыйын шонымаштэ тидэ пашам мыланна шуктыдэ 
ок лий. Вэт тэ чыланат тыштэ улшо йэҥ-влак кол- 
хоз члэн уЛыда, шинчэда: кызыт мэмнан Совэт Ушэ- 
мыштэ пэш кугу  строитэльствэ кайа. Ш уко у фаб- 
рик-завотым штат. Ты фабрик-завот кушкэш гын, 
мыланнат йал-озанлык паша шташна сайрак лийэш. 
Фабрик-завот кушмо сэмын машина ӱзгар шукэмэш. 
Тэвэ тэ машина ӱзгар кушмым шкэ шинчада дэнак 
ужыда. Ожно йалыштына машина шуко ыльэ мо? 
Укэ. Чылажэ иктаж кок пуалтымэ машина да, иктаж 
вич плуг ыльэ. Тудыжӓт альэ вара ижэ лийыныт. 
Ожныжым тудыжат лийын огыл. Лийын гынат, кулак- 
влак кидыштэ гына. Мэмнан гай йорлыжын лийын 
огыл. Рэвольутсо дэч вара, Совэт власть лиймэкэ 
ижэ йорло кидышкат машина пураш тӱҥальэ. Тугэ- 
гынат, мэ шкэт озанлык кучымаштэ кугу  машинам 
налын ышна кэрт. Кызыт ты ийлаштэ, колхоз почмэк 
ижэ йатыр кугу машинамат, тыгыдымат погышна. 
Ындэ мэмнан колхозыштына шиймэ, ӱдымӧ, шудо 
солымо, парэҥгэ лукмо, тӱрэдмэ, шуко моло маши- 
нат уло. Тэ нинэ машина кужэч толын шонэда? Ну- 
ным чыла фабрик-завот луктын. Фабрик-завот-влак 
шукэмыт гын, илышна чотырак сайэмэш, машина 
шукэмэш. Вара айдэмэ кызытсэ сэмын уло вийжым
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оптэн силом (вийэш) ок толашэ, машиным вэлэ вик- 
тараш тӱҥалэш. Айдэмьш илышыжэ куштылэмэш. 
.Садлан кӧра мэ правлэньэ члэн-влак тидым ончэн 
шкэнан коклаштэ каҥашэн 10 имньэшкым, 5 йолэш- 
кым колташ штышна. Кӧ кӧм колтышаш спискымат 
йамдылэн улына. Кызыт тидэ пашам тэмдан дэн 
каҥашышаш улына, тэат колхоз члэн гай большэ- 
викла шкэ шонымыдам рашак каласэн пуза. Иван 
кутырэн пытярмэкэ Васли лэктат каласыш:

—  Тидэ Йыванын мо ойлымыжо чыла чын. Мы- 
ланна шкэнан властьна ӱжмӧ пашам шуктэҥ шогьшан. 
Кэч могай сайлыкым ыштэна гынат, чыла шкэнанак, 
капиталистын огыл. Мыйын шонымаштэ' тидэ пашам 
шукташак кулэш.

Эчай Оксина лэктын ойла: Пашкудо-влак1 Айтса 
тидэ пашалан 'тушкан сай пижын шошо ага мартэ 
пытарэн, толына. Мыйын шонымаштэ 15 йэҥ олмэш 
20 йэҥ кайэна. Ш укы н кайэнат пашажымат вашкэ- 
рак пытарэн толына. МолО. кодшо 65 паша йэҥжэ 
тыштэ ага пашалан йамдылалтыт.

Тыгэ^каҥаш дэн кэлшышэ мутым молат ойлышо 
лийыч. Йатыр кутырмэкэ члэн-влак „кайшаш, ышты- 
шаш“ ман пэлэштышт. 15 йэҥ олмэш 20 имньэшкым, 
10 йолэшкым пашаш колташ пунчалым луктыч. Туна- 
мак 15 йэҥ умбак иктыжэ, вэсыжэ мый кайэм, мый- 
ат кайэм манын возалтыч. Эрлашым чыла узгарым 
погэн кайаш лийшэ 30 йэҥ, 20 имньэ дэнэ ударлэ 
шот дэн пугэшышт йошкар шовычым сакэн, мурэн, 
воштыл кудал колтышт. Пашаш кайшэ йэҥ-влакым 
ужаташ моло йэҥат йатыр погынэныт ыльэ.

Йодыш; 1. Тидэ ойлымаштэ мо нэргэн каласалтын?
2. Социализм озанлык штымаштэ чодра йаша могай 

шотышто шога?
3. Колхоз-члэн-влак могай пунчалым луктыныт?
Паша: 1. Тидэ ойлымаштэ шолдыра буква дэнэ возымо

мут влакым шкэ тэтрадышкыда возыза.
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Йодыш: 1. Нинэ мут-влак могай мут олмэш шындалтыныт?
2. Тыгай мут-Блакым кузэ маныт?
ПУНЧАЛ: Возымаштат, ойлымаштат эрэак пачаш- 

пачаш лӱм мутым огыт возо, огыт ойло. Эрэ тугэ 
ойлэна гын, альэ возэна гын, кэлшыдымэ лийэш, 
ой сай ок шокто, Садлан лум мут олмэш вэс му- 
тым пуртат. Ты лӱм мут олмэш ойлымо, альэ во- 
зымо вэс мутым лӱм олмэштышэ мут маныт.

Мутлам тэвэ тыгэ: Йыван чодыраш кайыш, Йыван 
пум руа. Йыван пум шэлыштын артанаш опта. Тыгэ 
почэ-почэ Йыван да Йыван пэш сай ок шокто. Сан- 
дэнэ тыгэ ойлат: Йыван чодыраш кайыш. Тудо ту- 
што пум руэн, шэлышт ^артанаш опта.

Паша: Шкэ гыч шонэн вич лум олмэштышэ мутан ой- 
гыч возыза.

1. Лӱм олмэштышэ мут-влак: мый, тый, тудо, мыйын, 
тыйын, тудын, мыланэм, тыланэт, тудлан, мыйым, тыйым, 
тудым, мэ, тэ, нуно, мэмнан, тэмдан, нунын, мыланна, ты- 
ланда, нунылан мэмнам, тэмдам, нуным. Тудо, тидэ, шкэ, 
сэдэ, садэ. Чыла, чыланат, чылаланат, чылаштымат.

Паша: 1. Шкэ гыч шонэн ойлымашым возыза.
2. Ты во ымашыштыда лум олмэштышэ мутым йымач 

корэш дэнэ удыралза.

Ушэм мут дэнэ ушэм ужашла.
Ушым пуртыш.

(Фэльэтон гыч)

К . М а р ст й .

Тормак Пӧтр пэш оҥай йэҥ. Ожно, марий манмы- 
ла, шымлурашым подылэш да шым тэҥгэашым ту- 
манла ыльэ.

— Мый кӧ улам палэда? Мый вэт Тормак Пӧтр 
Иваныч улам.

—  Мыйын фамилийэм гай Росийыштэ ик йэҥы- 
нат укэ...
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Мыйын вэт фамилийжэ „Гэрманский“, манын 
колта ыльэ.

Чынак, Пӧтрын йолжо тормак гай торэшла, да 
ала мо тудлан тугай фамилийым пуэныт. Чын фами- 
лийжэ тудын Клопов, тугэгынат тудым эрэ Тормак 
Пӧтр маныт.

Тормак Пӧтр кызыт арака иумым чарнэн. Ышкэ 
манмыжла „могыр чучкалдыктымэ“ шумо лумэш вэлэ 
коклан изиш подылэда. Кызыт тудо йалыштэ „акти- 
вистлан" шотлалтэш. Сандэнэ йал совэт рэвиз члэн- 
лан шога. „Самокритик тул дэн шолэтгэ поньыжам", 
манэш тудо...

Паша: Тидэ статьаштэ шолдыра буква дэнэ пэчэтлымэ 
мут-влакым эскэрэн, тэтрадышкыда возыза.

Йодыш: 1. Ат, гэ, ла ужаш лам молан йэшарат?
2. Тыгай ужашым кузэ маныт?
3. Гын, гынат, гай, ала альэ, вара садлан манмэ мут- 

влакым молан мут коклаш пуртат?
4. Тыгай мутым кузэ маныт?

ПУНЧАЛ: 1. Возымо, альэ ойлымо годым, мут 
коклаштэ, ойышто моло мут-влакым' ушэн кэлыш- 
тарэн шогышо посна мутым ушэм мут маныт.

2. Возымо, альэ ойлымо годым мут мучашыш- 
тэ ушнэн кэлыштарэн шогышо мут ужашым ушэм 
ужаш маныт.

1. Тэвэ тыгай мутым ушэм-мут маныт: гын, гынат, 
ала, вара, сандэн, тугэгынат, да, йа адак молат.

Тыгай мутым ушэм ужаш: гэ, ла, ат.
Тӱрлӧ ушэм мут дэнэ ушэм ужашан ой влак:
1. Тунэмшырак йыҥ лийэш гын, сай ыльэ.
2. Капиталист пролэтар ваштарэш кучэдалэш гы- 

нат, сэҥэн ок кэрт.
3. Мый шойачэ поиын, капиталист тарзын ик мут- 

шымат ом колышт.
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4. М ики, Мики копэративыш мийэн тол альэ.
5. Тачэ „Патыр" колхоз ушкалгэ, шорыкгэ, сӧс- 

нагэ пасуш лукто.
6. Мэмнан вуй ӱмбач аэроплан кайыкла чаҥэш- 

тэн кайыш.

ПаШи: 1. Нинэ тӱрлӧ ойышто ушэм мут дэнэ ушэм ужа- 
шым кычал муза.

2. Ушэм мут дэн ушэм ужашан кум ой гыч шкэ гыч 
шонэн возыза.

3. Шкэ гыч шонэн ушэм мут дэн ушэм ужашан статьам 
возыза.

Йӱк оҥартыш мумаш.

Лагырыш кайат.

Ийунь тылзэ. Кэчывал жап. Кэчэ йатыр кӱшкӦ 
кӱзэн. Йошкар олам ырыкта.

Пушэҥгэ лышташ шарлэн. Йандар пуж пуалмэ 
сэмын ужар лышташла ,выл-выл“ шоктат.

Типографий дэч профклуб могырыш ончал колтэ- 
тат, ӧрдышто ужаргын-шэмын чодра шарлы-гыч койэш. 
Олыкышто, пасушто шурно, шудо сылнын вэлэ ужар- 
гат. ^

Йошкар олаштэ калык лӱшка, ик вэк да вэс вэкэ 
Совэт урэм дэнэ коштэш. Урэмыштэ пэш шуко йэҥ 
погынэн. Тушто шогышо калык лагырыш кайаш, 
адак кайшэ йэҥ-шамычым ончаш, ужаташ погынэныт. 
Кӱ шарымэ урэм покшэлнэ лагырыш кайаш чумыр- 
гышо крмсомол, пионэр, тунэмшэ влак, адак моло 
профсойуз члэн-влакат рат дэнэ шогылтыт. Калык 
ончылно ик йэҥ кидэшыжэ Осоавиоахимын йошкар 
тистыжым (зиамэжым) кучэн шога. Молышт, йужышт 
пычалым, йужышт противогазым вач коч сакэн шогыл- 
тыт. И к тӱшка, вэсэ, кумышо, нылмыщэ-чарныдэ 
вэс урэм могырым погынэн толыт. Лучко минут 
жапыштэ йатыр калык погыныш. Погынышо-влак



Горсовэт тура рат дэнэ шогальыч. Лагырыштэ сар 
пашалан туныктышо командират уло. Тудо лагырньык- 
влакым вэран вэрышкышт шогалтышат, кычкырал 
колтыш: „Смирно!" Чыла командэ шып. Ик йӱкат 
ок шокто. Пурла вэлнэ духовой оркэстыр (тӱрлӧ 
пуч дэн музык дэн толшо командэ) шога, моло вэрэ 
лагырньык-влак.

Горсовэтын кушыл пачашысэ балконыш ик йэҥ 
тушка лэктыда, нунын кокла гыч иктыжэ кок-кум 
йол тошкалтыш „колт-колт“ шоктэн ончык шогальат, 
кужун Тнуйалтэн ойлаш туҥальэ; „Йолташ-влак!

Мэмнан Йошкар оласэ Осоавиоахимын туҥалтыш 
лагырлан погынышо-влак митингым почылтмашэш 
шотлэна!" Тыгэ пэлэштымэкэ духовой оркэстр туҥа- 
льэ. Музык йук „дыҥ-дыҥ"— лра-тра-тра“ шоктыш. 
Интэрнационалым шоктэн чарнышат, садэ йэҥ умба- 
кыжэ ойлаш тӱҥальэ: „Йолташ-влак, умбакыжэ лагы- 
рыш кайшэ-шамычлан кугу  дэч кугу салам мутым 
Йошкар-оласэ Район комитэт партий лум дэн ик 
йолташ каласэн пуа маньэ. И к йэҥ лэктат тыгэ ой- 
лыш: — Йолташ-влак! Комунист, комсомол, пионэр, 
профсойуз члэн-влак,—  чыла пашазэ, шэмэр колык- 
лан мый горрайком ВКП(б) лум дэн кугу  дэч кугу  
саламым каласэм. Мэмнан Совэт Ушэм йыр капита- 
лист кугыжаныш-влак улыт. Нуно кугыжанышлаштэ 
илыш ий йэда кэчын эрэ пужлэн толэш. Кэчэ йыда 
манмэ гай фабрик-завот пэтырналтыт, пашадымэ ка- 
лык кушкэш. Пашачэ-влакым паша-гыч луктын, лук- 
тын колтат. Капиталист эллаштэ кризис шарла. Ш уш ӧ 
импэриализм, капитализм шкэ вэржым социализм 
илышлан йарак ынэжэ пу. Тудо тыгай кризис — гыч 
лэкташ тӧчэн сарым кычалэш. Капитализмым кризис 
дэч ик кучык жаплан сар гына утарэн кэртэш. Сан- 
дэнэ капиталист кашак эн ондак СССР умбак кэрыл- 
таш сарлан чот йамдылалт шогат. Мланна нуным ваш 
лийаш, сэҥаш эрэ йамдэ лийман. Сар пашалан тунэ-
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мын мэ йамдэ лийын шогэна. Вийан лийжэ Иошкар 
армий, вийан кайжэ Осоавиоахим паша!

М узык адак мугыраш тӱҥальэ: „дыр-дыр-быҥ-быҥ- 
тра-та-тра-та“ . Изи кугу  йӱкэт ола мучко .шэргылт

5 сӱрэт.

кайыш. Тудо йэҥ ойлымо почэш комсомол, моло 
оргапизацэ-влак лӱмдэпат лэктып, лэктып каласкалышт. 
Ойлэн пытармэкэ: Ура! Ура! Ура!

Й ӱк шэргылтэш. Чыла ойлэн пытымэкэ, лагырпьык 
влак командэ-дэнэ, музык йӱк почэш кайаш тӱҥальыч. 
М узык йӱк „диҥ-йоҥ-йоҥ, диҥ-йоҥ-йоҥ". Шокта, 
йэҥ-влак вуйыштым тура кучэп, рат дэнэ тура шога- 
лын „рашт-рашт“ шоктыктэп ошкэдат. Йошкар-ола 
урэмыштэ мур йӱк шэргылтэш.

Йодыш: 1. Тидэ ойлымаштэ мо нэргэн каласымэ?
2. Кӧмыт молан погынэныт?
3. Кӧ мо нэргэн ойлэн?
4. Мо тугай Осоавиоахим?
5. Тудо могай пашам ышта?
6. Погынышо калык куш кайыш?



Паша: 1, Ты статьаштэ шолдра буква дэнэ возымо 
кавычкэ дэч посна ойрэн налмэ мут-влакым шкэ тэтрадыш 
кыда возыза.

Йодыш: 1. Йылт-йолт! Кылт-колт-колт, днҥ-диҥ, тра- 
та-та. Манмэ мут мом ончыктат?

ПУНЧАЛТЫШ: Айдэмэ ойлымо, альэ возымо 
годым мо иктаж ӱзгарын йӱк-йӱан шоктымыжым 
оҥарэн каласэн, возэнат кэртэш. Ты оҥарэн кала- 
сымэ йӱк мутым йӱк оҥартыш маныт. Тэвэ тыгай 
мут-влак: „йылт-йылт“ (вӱд тӱчымым ончыкта)
„шырт-корт“— (кӱрлмым ончыкта).

Паша; Тидэ оҥартыш мут-влак мом ончыктат: Трр, Дӱр, 
Кыр! Шыр! Ам-ам! Шорг! Кроп! Кож-кож! Лыж-лыж! 
Кэкрэк-крэк! Рак, рак! Мӓ-мӓ-мӓ! Корак-корак!

Паша: 1. Шкэ гыч шонэн йӱк оҥартыш мутан ой-влакым 
возыза.

2. Шонэн статьам возыза. Ты статьаштэ йӱк оҥартыш 
лийжэ. Возымаштыда йӱк оҥартышым йымач корэш дэнэ 
удыралза.

Йодыш: Ура! Эй! Чу! Э-э! Уй-уй! манмэ мут-влак мом 
ончыктат?

ПУНЧАЛТЫШ: Айдэмэ шкэ куанымыжым, ойгыр- 
мыжым, чаманымыжымат йӱк мут дэн виктарэн 
кэртэш. Айдэмэ шкэ куанымыжым, лӱдмыжым, 
альэ чаманымыжым йӱк мут дэн внктарымым 
мэждомэтнй маныт.

Мутлан тэвэ тыгай: Ура!
Уй-уй! мый пэш лӱдам. Ӧй, лӱдымыс! Эй, Йыва- 

наг мом ыштылэш!

Паша: 1. Тидэ йук мут-влак мом ончыктат: Ура! Ӧй- 
ой! Уй-уй! Эй-эй! Эх кэкэк! Ох, какок!

2. Шкэ гыч шонэн йӱк мутан — мэждомэтийан ой-вла- 
кым возыза.

3. Шкэ гыч шонэн кӱчык статьам возыза. Ты статьаш- 
тыда мэждомэтий лийжэ. Возымашыштыда мэждомэтийым 
корэш дэн удыралза.
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Н . М . Арбан.

Иошкар армий куатан.
Луат вич ий Кокымышо
Ындэ шуын. Вич ий планлан
Йошкар армий Пижына.
СССР-ын Мэмнан вийнам.
Г  ранитсыжым Чын корнынам
Тушман дэчын Тӱньамбалсэ
Арала. Пролэтар
Йӱд йымалнэ, Раш ужэш.
Кэчывалнэ, Сар лийэш гын.
Эр вэл дэнэ. СССР-ым
Кас вэлыштэ Уло вий дэн
Тудын штикшэ Аралаш пижэш.
Эрэ йамдэ Эй шэмэр влак!
Тулла койын Адак тачэ
Вэл йӱла. ВКП(б)-лан
Мэ она лӱд. Щэмэр мутым
Лӱдаш укэ Ӱшандарэн —
Тушман дэчын Пуэна.
Нигунам, Мландэ ӱмбалнэ
Ӱшан уло — Сут буржуйым
Йошкар армий. Лунчылтарэн,
Сэҥэн кэтэш Сотсиализмыш
Чыла вэрэ. Писэ тэмп дэн
Кэч кунам. Кайэна.
Сотсиализмым СССР-ын.
Элыштына Вийжэ куго!.
Ыштэн шукташ Тушман дэчын
Уло вийнам Лӱдмаш укэ
Пыштэна, Нигунам.
Вич ийашын Ӱшан уло...
Куго планжым Йошкар-армий
Ныл ийыштак Сэҥэн кэтэш
Тӱрыс тэмэн. Кэч кунам.
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Паша; Тидэ почэла мутышто чь1 ла мутьш ойыркалыза 
Ойыркалымыда годым, тэвэ тыгай графа шот дэя ойрыза

Лӱм мут Палэ мут Койыш мут Лум олмэштышэ 
. мут

Ий Йошкар Шуын - Тудыи

Чот мут Койыш мут 
умылтаршэ

Ушэм мут дэн [Йӱк оҥар- 
ушэм ужашла тыш

М ут по- 
чэшлык

Луат ныл

Мут почэшлык.

Совэт сайлымаш.

Пӧтыр ватэ куж у шэм ужгам чийэн, кӱчӱк тойам 
кучэн, пӧртышкӧ пурэн шогальэ да, кэнэта пэлэштыш:

—  Чыла поктышым, иктымат ыжым кодо!
—  Йӧра!
Кантон гыч толшо Кукуш кин йолташ эркын пэлэш- 

тэн каласыш. Тудо устэл ӱмбакэ шуко кагазым лук- 
тын оптэн да, возгалэн шинча. Тачэ тудо „Трактыр“ 
колхозышко йал совэт члэн сайлаш толын. Пӧрйэҥ 
дэнэ ӱдрамашым луат кандаш ий дэч кӱшкыжӧ чыла 
чумырнэжэ. Погынымашкэ толшаш йэҥ спискыштыжэ 
чыла возымо. И к ӱдрамаш дэнэ пӧрйыҥым йал ка- 
ҥаш члэныш сайлаш шӱдымо?

—  Ӱдрамаш-шамычымат поктышыч мо? — манын, 
шаҥгак толшо Сидыр Йыван йодо.

Поктышым, Васли Марйа тавэ дэкэ вӱтлан мийа 
ыльэ, Оришым омаш дэран ужым, М икуш школ' 
пӧрт дэч кайа ыльэ, кум ӱдрамашгэ мийэна маньыч.

Ш укат ыш лий, калык пӧрт тич погынышт.



—  76 —

Сидыр Йыван ышкэ йал члэн пашаж нэргэн докла- 
дым ыштыш. Тудо пашам шуктэн ыштэн. Кантон 
Совэт исполком шудымо почэш йал озанлык пашам, 
киндэ, шыл, окса, мэж йамдылмэ компаньым жапыш- 
тыжэ план шот-дэн шуктэн толын. Кулак ой кутыр- 
шым, „шол^“ , пурла вэк лупшалтшым эскэрэн, тыгай 
койыш дэн пэҥгыдын крэдал шогэн. Чумыр пашаш- 
тыжат социализм вэрч чот крэдалын, совэт пашам 
виктарэн шогэн.

Доклад почэш шуко йодмаш, кутырмаш лийэ. 
Удрамаш-шамычат ойлышт, йодыч, тэргышт. Миклай 
Ана социализм илышыштэ ӱдрамаш шамычын пашаж 
нэргэн каласыш. Адак йал Совэт члэнын ончык ышты- 
шаш пашаж нэргэнат ойлэн пуыш.

Вара Кукуш кин йолташ шогальыда, возымо рэзо- 
льудыжым лудо. Рэзольуцышто йал члэнын шуктэн 
ыштымэ пашаж дэн тӧсыржым тӱрыс ончыктымо. 
Социализм илышыштэ ыштышаш паша нэргэн, клас 
дэн клас крэдалмэ шотым раш ончыктэн возымо. 
Возымаш „йӧра“ ман пэҥгыдэмдышт.

Йал Совэтыш кок йэҥым сайлышт: Кориш Пӧкла 
дэнэ Васли Кузмам. Калык йӱклымо годым, нуно 
шукырак йӱк налшэ улыт. Кок йэҥым кандидатыш 
возышт.

Паша: 1. Совэт сайлымаштэ мо нэргэн ойлымо, кучӱкын 
ышкэ мутда — дэн каласэн пуза.

2. Тидэ ойлымашым эскэрэн лудын лэкса, лу мут почэш 
могай кучук мут возалтын? Луктын возыза.

3. Мут почэш возалтшэ кучук мут кузэ возымо, поэна 
альэ пырльа-

4. Садлан тидэ кучук мутым кузэ манаш лийэш.

ПУНЧАЛ: 1. Лӱм мут почэш возалтшэ кӱчӱк 
мут-шамычым „гыч дэн, дэкэ, дэран“ мут почэшлык 
маныт.

2. Мут почэшлык лӱм мут дэч посиа возалтыт.
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Паша: Нинэ ойышто точко олмэш мут почэшлыкым па- 
лэн пуртэн возыза?

Мый колхоз погынымаш... толам. Йур толмэш кожэр... 
шуна. Шун... кӧршӧкым, пулашкам, кунганым ыштат. Авто- 
мобиль... пэш талын кайшна. Йогыр... Борис йашлыы... чэ- 
вэр карандашым луктыч да. сӱрэтлаш тӱҥальыч' Тозар... 
пырньам руат, пум шэлыт. Школ пӧрт лудмо пӧрт... кӱкшу- 
рак. Виктыр иктэ... лу йотын нэмычла, суасла, рушла лудын 
каласыш. Курал тошло трактырым кожла... ваш лийым. 
Кужу тойч... олма пу вуй... шукш-кудым кӱрштын погэн 
коштна. Лач корэм... имньэ пукшаш шогальна. Ануш ушкал 
вута... шайык... шудым опта. Туныктышо тачэ ик карандаш... 
пуэдыш.

Койыш мутым умылтаршэ мут.

Ваврэ дэнэ Васли.

Каври дэнэ Васли тачэ школыш пэш содор ошкы- 
лыт, пашаш вашкышыла вэлэ койӹт.

—  Эй, Васли, ончо уна кӱшпӧ турньа кайа, ко- 
лыт? — манын кандэ пинчыкым чийжэ кӱчукрак кӱж гӱ  
йоча, Каври йолташыжлан пышкэ-пышкэ шӱлэшт 
Каласа.

Коктынат йыгырэ шогалын улыт да пэш ончат. 
Васли эшэат ок уж. Тудо ала-кущко мӱндӱркӧ вэлэ 
онча, турньажэ вуй ӱмбалныжак кайат. Турньа кӱшка 
крльук-крльук кычкырат. Васли комбо сэмын вуйжын 
бурт комдык нӧлталын.

—  Тэвэ —  манын йыбыртэн виш пӱжӧ вошт шуш- 
калтымла каласыш. Пэш ончат, кидым вэлэ шинча 
дэк кӱш кучэныт,

—  Уна ончыч кайшыжэ корно мушо вэт. Тудын 
почэш вара кок вэлыш тормкаҥын кайат. Ончыч 
кайшыжэ пэл могырыш кораҥэш гын, вара чылап 
лугалтыт, чаҥа тӱшка гай вэлэ лийыт. Шинчэт, вара 
туман чылан магырэн-магырэн пӧрташ тӱҥалыт —
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манын шуктыш, турньа тӱшка шоктэ вэлэ пӧрташ 
тӱҥальыч.

Васли упшам вэлэ карэн, пэш онча. Каврн ойлы- 
мым колдымо гай нимо пэлэштыдэ шога.

Ӧ... Ӧкк... шэҥгэлнэ кычкырал колтыш, изиж — 
гына кораҥ кэртыч, автомобиль ончыкат эртэн кайыш, 
Пурак тӱтра гай койын кодо. Каври дэн Васли лӱдмӧ 
гайат лийыч, автомобиль толмым йылт шижыи огытыл.

Турньа тӱча эртэн кайышт. Каври дэн Васли шко- 
лыш содор гын куржын колткшт.

Йодыш: 1. Каври дэнэ Васли ойлымаштэ мо нэргэн 
возымо?

2. Шэмын савымэ мутым посна ойырэн ойлаш лийэш 
мо, молан ок-лий?

3. Нинэ могай мут дэн пижын шогат? Могай мутым 
умылтараш полшат, мом ончыктат?

ПУНЧАЛ: 1. Ойышто койыш мутым умылтаршэ 
мут лийын кэртыт, тудым койыщ мут умкзтаршэ 
мут маныт (наречие).

2. Кайыш мрт умылтаршэ мут жапым, вэрым, 
ӱзгарын кунам, кушты лиймыжым ончыкта.

1. Жапым ончыктышо койыщ мут умылтаршэ мут 
тыгаэ улыт: вашкэ, вара, кызытэ, точка, кунам, тачэ̂ , 
эрла, онжо, ночэш...

2. Вэр ончыктышо койыш мут умылтаршэ мут; 
тыштэ, тушто, ӱлнӧ, кӱшнӧ лишнэ, тораштэ, олмэш, 
воктэн, коклаштэ, шэҥгалнэ, тӱрыштӱ, мучко...

3. Узгарын кунам, кушто, кузэ лиймыжым умыл- 
таршэ койш мут умылтаршэ койыш мутшо: коч, вошт, 
сэмын, мартэ, йэда, изиш, пыкшэ, йӧршӧш, адак, арам, 
укэлан, йӧра, чынак, кузэ, эрэ, кэрэк, чылан, годым, 
торэш кутуй, шэҥгэч, ончыч, коклан-коклан...

4. Койыш мут умылтаршэ мутым лӱм мут дэчат, 
койыш мут дэчынат посна возат: Ӱдрамаш дэлэгаткэ 
погынымашым эрла мартэн кодэна.
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Паша: 1. Улнӧ улшо турлӧ ойым возэн налза. Койыш
мут умылтаршэ мутын мом ончыктымыжым палэн, умба- 
ланжэ номырым, альэ туҥалтыш ик букваштым шындыл 
палыктарыза.

Тӱрлӧ ой.
Ӱдрамаш-шамыч тыштэ столовой почмылан пэш 

куанэныт. Пильа, пужар, ий пэшак 'пӱсын шумымо 
улыт. Пэш умбалнэ, тораштэ. трактыр йӱк шокта. 
Колхозник-шамыч йыдым шэҥгэлнэ парэҥгым луктыт. 
Тэнэй кэҥэжым мучко трактыр пашам ыштыш. М ӱкш 
игэ омарта гыч модаш лэкмэ годым торэш-кутуй 
коштэш. Наука шӱдымо сэмын мландэ пашам ыштэна. 
Сэнтьӓбырьын лучкыжо мар1эн киндэ йамдылмэ ком- 
паньым пытарышна. Колхоз школышто тунэмшэ ӱдра- 
маш-шамыч ик газэт гыч возышна. Шӱльым адак 
трактыр дэнак шийна. Чынак автомобиль пэш талын 
кайа улмаш. Бригадир шӱдымо мутым эрэ шуктэнак 
ыштат. Тидэ почэла мутым тунэ^^мэм годым возэнам. 
Аэроплан тачэ эрдэнэ Тор-йал олыкэш вол-н шинчэ.

2. Тидэ Ворошилов колхоз ойлымаштэ койыш 
мут умылтаршэ мутым палэн йымач удыралын кага- 
зэшда возыза.

Ворошилов колхоз.
— Тачэ кочкышым пэшак сай шолтэныт. Шылжэ 

шукак огыл гынат, парэҥгым, кэшырым, шоганым, 
ковыштам пыштэн шолтэныт да, кэлшэн вэлэ.—  Тыгэ- 
рак йочаштлан вакш вакшыла Тачана мариж —дэн 
мутлана.

—  Вэс кӱмыж пучымышат ӱан ыльэ. И к кило 
сӧсна койам да 200 грам ушкал ӱм колтэнна майэ. 
Адак шинчэт, Сапанжэ вэт обэдэ шолташ краснэ 
армйэш тунэмын, тушто кашэварлан щогэн манэш,
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Чынак, ындэ умасыгай огыл,^ тэнэй кочкыш йалт 
вашталтын. Тока правлэньэ засэданьыштат шотлэныт 
да кочкыш роскот, тидэ кум тылызэ коклаштэ йалт 
шагал лийын,—  майӹч. Тыгэрак кызыт гына курал 
толшо тракторист Пэтыр йолжым рудэн шинчымыла 
эркын мутлана.

Тидэ Ворошилов колхоз почмылан тэнэй кум ий 
шуэш, тидэ кум ий ксклаштэ, шуко тӱрлӧ ваштал- 
тыш лийэ.

Почмо почэш колхозым кулак эргэ М икуш вуй- 
лалтэн шогыш. Тудо колхоз паша коклаштэ лугэн, 
колхозым йӧршӧш шалалтынэжэ ыльэ. Правлэньэ 
пашам, окса шотым, тӱрлӧ киндэ квитансымат ышкэ 
сэмынжэ кылэш окыл возгалыш. Колхоз погынымаштэ 
тӧрлаш шӱдымо мутым тӱвыт ок колышт ыльэ, ышкэ 
сэмынжэ кылэш — окыл вуйлалтыш.

Лач пэл ий эртымэк, правльэньым пужэн сайлы- 
маш лийэ. Тэргышэ комисс чыла пашам сайнак тэр- 
гэн нальэ. Тӱрлӧ даша кагазым, квитансым лугэн 
пытарэн гынат, колхоз оксам арам шалалтымыжэ, 
шурным айда-лижэ мотайкалмыжат раш лэктэ. Озап- 
лык ӱзгар ачалмаш, машин налэдымаш, вольык ончы- 
машат сайэмшаш олмэш йӧршӧш удэшт изэм толын. 
Колхозник-шамыч коклаштат батрак дэнэ йорло, 
срэдньак илыш шотышто пужгалэн вэлэ вуйлалтыш.

Калык сут М икуш Микалын чыла пашажым тэр- 
гэн нальат кок ийлан пэтыраш штыш. Тудын вэк 
шогышо ко к подкулачникым куд тылызылан принуд 
пашаш тунамак колтышт.

Тылэч вара 23 пӧртан изи Шэм-йэр йалыштэ 
кодшо йорло-марда озанлыкышт Ворошилов колхо- 
зыш иктэ йоткэ ушнышт.

Колхоз пашам кэнэта тӧрлалтэн кэртын огытыл 
гынат, талук коклаштэ 18 имньэ шогалтышаш вӱта 
дэн 25 вуй ашнышаш сӧсна вӱтам ыштышт. И к пуал- 
тьщэ машин дэнэ ӱдымо мащиным нальыч. Адак
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МТС гыч трактыр толын шыжэ мартэ пашам 
ыштыш.

Ындэ кум ий коклаштэ колхоз паша йатыр кайыш. 
Тидэ шошымлан плотньык бригадэ ӱмасэ столовой 
пӧртым пужэн изи урэм воктэн ыштышт. Вара сто- 
ловойым шуктымышт мӧҥгӧ, комсомол Начу дэнэ 
туныктышо Вэра Николайэвна лудмо пӧрт гыч радиом 
ушэныт.

—  Сапан, эрла мэмнан бригадым шийаш колтат. 
Кызытэш шийза, вара пытарэн сортировайаш тӱҥалда 
майыч. Кожэр воктэн да корэм кокла уржам чыла 
шийаш ойлышт,— ман Тачана мутлана.

—  Тушто вуйгэ куго урлык уржа ӱдымыс, тудым 
чыла, содор гына шийаш... кӱлэш манын,— пэлэ малаш 
тӧчӧн кийшэ Сапан коклан-коклан ватыж-дэн пэлэ- 
шта.

3. Тидэ почэла мутышто койыш мут умылтаршэ 
мутым возэн налза да, мо ончыктымыжым умылтарэн 
каласыза.

Шыжэ эр.
Мландэ ӱмбалнэ тӱтыра 
Шикшла вэлэ койылда.
Вара эркын кӱш кӱзэн 
Кайа йыр ваш шаланэн.
Тугра воштак шыр ончалын 
Чэвэр кэчэ лэгылда.
Ш ырчык, чаҥа, шэм корак 
Ойгыр мучко пасулаштэ йӱкланат.
Колхозник шамыч бригад дэнэ 
Корно мучко нур пашашкэ,
Ошкылалыт йывыртэн,
Шывэ^шывэ мутланэн.
Нунын ончыч трактыр колон 
Почэ кайат мӱгырэн.
Ышкэ урыс патыр вийштым

6—1342
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Колзозлан
Нуно шукэртак палыктэныт. 
Вийан,

Пэҥгыдын,
Лоч-лоч йӱкланэн 

Нур пашашкэ пэш кайат. 
Йуалгэ шыжым 
Эрдэн эрак 
Иктэ йоткэ пасу йыр 
Паша йэҥым колхоз шогалтат. 
Бригадир 

Ударник
Пашачэ-влак 

Ик йэш —  колхоз йэш. 
Кэчэгутак ӱчашэн 
Пашам ыштат талын пэш.

С. Д . Иванов.

Мут вож.
Колхоз школ.

Мэ тэнэйэ ӱдрамаш-шамыч сай тунэмына. Кэчэ 
кодышо, удан тунэмшэ укэ. Ышкэнан тунэммэ па- 
шашкына соцтаҥасымашым, ударничэствым пуртэн 
улына. Тунэммэ планым тӱрыс шукташ пошкудо 
школым ӱжын соцтаҥасымаш договорым ыштэн улы- 
на.

Договор шукдэн тунэммынам тылзэ вуйэш тэр- 
гэна, сай пашанӓм, ситыдымашнам ышкэнан пырдыж 
газэтна коч ончыктэн шогэна.

Тачэ туныктышо агроном дэн колхоз ушкал вӱ- 
таштэ ушкалым нэлгытшым палшаш вэрч ташма мэтр 
дэн вискалышна. Сай курго пукшымо дэн ушкал шӧр 
йэшармым шымлэн тунэмаш тӱҥална. Ушкалым ойы- 
рэн шогалташ, кургым виса шот дэн пукшаш шӱ- 

^дыш. Адак шӧрым лӱштымо йэда висащмайэ,
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Тунэмза, тунэммаштэ кугу  вий. Ик ӱдрамашат 
тунэмдэ огына код. Тунэммэ —  волгыдо, тунэмдымэ- 
пычкэмыш. Лэнинын „Тунэмаш, тунэмаш, тунэмаш“ ... 
манмэ мутшым илышыш пуртэна.

Йодыш: 1. Колхоз школышто кузэ тунэмыт, мо нэргэн 
туныктат?

2. Молан ушкалым виса шот дэн пукшат? '
3. Шымлэн тунэммэ мо лийэш?
4. Мучаштэ возымо лозунго-шамыч мом ончыктат?
Паша: 1. Тидэ ойлымаш — гыч туяэммэ манмэ мутым

чыла мэҥгэ сэмын возэн налза.
2. Вара чыла мутыштымат таҥастарэн ончыза, могай 

ойыртышышт уло?
3. Могай ужашыжэ вашталт шога, мугын могай ужашыжэ 

вашталтдэ кодэш?

ПУНЧАЛ; 1. Мут ойыш пурмыж годым тӱрлын 
вашталгэш (тунэмза, тунэммаштэ.. вашталтдэ ко- 
дшо мут ужашым МУТ ВОЖ маныт (тунэм).

2. Мутын мучашыжэ вэлэ вашталтэш, мут тӱрлӧ 
мучашан лийэш. Мут тӱҥалтыш ок вашталт ик 
сэмынак кодэш:

Мэ тачэ шырчык омарта-м ыштышна. Мэ газэт- 
ым лудым доклад-ым кандаш-ымышэ кэчы-штыжэ 
кум ударник-ым пӧлӧк-лышна.

Паша: 1. Ӱлнӧ ончыктымо мут-шамычын вожыштым ко- 
рэш дэн ойырэн возыза:

Колхозышко. Машиным. Ударникын. Карандашым. Заво- 
дышто. Сорлада. Вӱдышто. Чокытышт. Аэропланын. Шко- 
лышто. Мардэжан. Ручкам. Вагонышто. Товарэт. Сортироз- 
кына. Упшышто. Кношкада. Карасиным. Пырдыжэш.

2. Тидэ тӱрлӧ ойышто лӱм мутын вожшым корэш дэн 
ойырэн возыза.

Тӱрло ой.
Мэмнан тунэмшэ тӱшка зайомым налаш возалтыч. 

Ик пионэрат газэтым налдэ ынжэ код!
0*
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Ындэ кумышо кана школэш спэктакыльым шын- 
дэна. Колхоз дэн кыл кучэн политэхнизатсым илышыш 
пуртэн тунэмына. Корэмлаштэ, лакылаштэ вэлэ лум 
кодын. Кокымышо пэтилэткыштэ класдымэ общэствым 
ыштэна. Шошо аҥа компаньылан йамдылалташ пла- 
ным ыштышна. Пужарым, чӧгытым, азырым, ий^>ш 
пырдыж воктэн вэрышкыжак сакалэн кодышна. Йал 
Совэт пӧрт ваштарэш пӧрйыҥжэ, ӱдрамашыжэ, шоҥ- 
гыжо, ырвэзыжэ, тунэмшыжэ чыланат 1 май митин- 
гыш чумыргышна.

Мут мучаш.
Экскурсий.

—  Ындэ мэ лывэ нэргэн тунэмаш тӱҥална. Мы- 
ланна раш палаш кӱлэш: лывэ могай эҥгэкым конда, 
кузэ лывэ вашкэ кушкэш. Адак молан сатыштэ да 
олыкышто шуко лийэш. Садлан тачэ мэ олыкышко 
экскурсий дэн лывэ кучаш Кашакын кайэна.

Вара кучымо лывынам класышкэ кондэнат, эскэ- 
рэн тунэмаш тӱҥална — манын туныктышо Фэдор 
Пэтрович каласыш.

Мэ чыланат куанышна. Йужыш лэктын кошташ 
пэшак сайэ; могыр куштылэмэш, уш кана.

Виктыр дэнэ Эчан лывэ оптымо атым иктэ гыч 
нальыч. Анушлан, Начулан, Вачилан кум сачокым *) 
Фэдор Пэтрович кучыктэн пуыш. Вара мэмнан тӱш- 
каштэ тунэмшэ шамыч школ гыч лэкна да, олык 
вэлышкэ ошкылна.

Кэчэ пэш мотор ырыкта. Ш окш о. Пылат, мар- 
дэжат тӱвыт укэ. Тымык. Олыкышто тӱрлӧ пэлэдыш 
пэлэдэш. Тора гыч ончалат гын иктыш йӧшкаргын 
вэлэ койэш, —  пэш сӧралэ. Йыр-ваш тамылын уп- 
шалтэш, шулашат куштылго.

*) Лывэ кучымо атма.
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Мукшышт, кармышт, лӹвышт мучаштымэ шуко, 
тышкэ-тушко шоктэ вэлэ коштыт.

Нурышто колхозник шамыч пасу мучко шаланэ- 
ныт, тӱрлӧ пашам ыштат. Калык йӱк, вольык йук, 
трактыр йук, —  иктыш ушнэн торашкэ шыргылтыт.

Мэ чыланат олык мучко шаланышна. Кӧ сачок- 
дэн, кӧ упш дэн, кӧ кид дэн лывым кучэн курш- 
талаш тӱҥална.

Мый Эчан дэнэ вӱд воктэн кучэна, моло шамыч 
олыкышто, курык саҥгаштат куршталыт.

— Уна, Каври лывэт кайа пэтырэ! —  манын Мак- 
сым кычкыра.

—  Ындэ мэмнан лывына кудыт уло вэт, Каври!— 
манын Максым вӱд сэр воктэн волэн кайш.

Лывым сачок дэнэ вэлэ кучаш каньэлэ. Ануш 
дэнэ Начу кайшэ лывымак солалтэн кучат. Нунын 
лывыштат шуко тӱрлӧ уло докан.

Йатыр жап эртыш. Вара Фэдор Пэтрович ышкэ 
дэкыжэ кычкыральэ. Чыланат ик вэрыш чумыргышна 
да, школыш кайаш тарванышна. Фэдор Пэтрович 
мурым тӱҥал пуыш, вара кашакын школыш мурэн- 
мурэн ошкылна.

Школышто лывым ойыркалаш пижна. Лывэ шуко 
тӱрлӧ улмаш.

Йужышт изэ лывэ улыт, йужышт олача, кужу 
шулдыран улыт. Вара радамын гына кагазэш пӱшкыл, 
пӱшкыл шындышна. Каври дэнэ Вачи номыр шот 
дэн кагазэш возгалышт.

Окси дэнэ Нина кум лывым ужар лышташан укш 
пыштымэ йанда банкыш колтышт. Ӱмбачын марльэ 
шовыч дэнэ банкым лэвэт кылдэн шындышт.

— Эрла лывэ нэргэн, лывым ончэн, эскэрэн ту- 
нэмаш тӱҥална —  Фэодор Пэтрович манын каласы- 
шат, мэмнам мӧҥго колтыш. ^

Йодыш; 1. Мо тыгай экскурсий?
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2. Молан лывым погэн кондэныт?
3. Кузэ лывэ тӱльа, могай эҥгэкым пуа?
4. Кушто лывэ утларак лийэш?
Паша: 1. Тидэ ойлымаш-гыч лывэ вожан шомакым мэҥ- 

гыла возэн налза?
2. Вара тидэ шамакын тӱрлӧ мучашыжым таҥастарэн 

ончыза, могай мучашан улыт?
3. Шомакын могай ужашыжэ вашталтэш, могай ужашы- 

жэ ок вашталт?
4. Тидэ вашталт шогышо мучашым кузэ манаш лийэш?

ПУНЧАЛ: 1. Ойышко пуршо мутын мучашыжэ 
турлӧ сэмын вашталтэш.

2. Мутын вашталтшэ мучашыжым мут мучаш 
маныт.

Тидэ мут шамычын мучашыштым шуйэн, ойыш 
пуртэн, мучашыжым корэш дэн ойырэн возыза.

Т ы г э :  Тачэ трактыр кут плуг-ым пыжыктэн 
кэчэ гут куральэ.

Плуг. Машнн. Орва. Имньэ. Пужар. Чодра. Школ. 
Гранат. Кино. Автомобнль. Вэрстак. Стан. Пор. Ра- 
дио. Компас. Шашкэ. Кнэшка. Бэнзин. Пэра. Чӧгыт. 
Грам. Кэм. Зайом.

Паша: Тидэ „Мартын 8-жэ пӱтынь тӱньамбал шэмэр 
ӱдрамаш кэчэ“ ойлымаштэ лӱм мут шамычын мучашыш- 
тым вож-дэч корэш дэн ойырэн возыза.

Мартын 8-жэ пӱтынь тӱньамбал шэ- 
мэр ӱдрамаш кэчэ.

Тидэ кэчым 1910 нйштэ Копэнгагэн олаштэ лийшэ 
пӱтынь тӱньасэ удрамаш социалист погынымаштэ 
ойырмо.

Мэмнан шэмэр ӱдрамаш коклаштэ йатыр паша 
ышталтын. Лэнинын туныктымыжым илышыш пурташ 
тыршэна. Владимир Ильнч —  ӱдрамаш-шамычым по- 
литик пашаш ушаш, нуным ушыдэ полнтнк пашам
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кулэш сэмын виктараш ок лий^— манын каласэн. Рэво- 
льутцо дэч ончыч ӱдрамаш шамыч чот пызырналтын 
илэныт. Нунын правашт пӧрйыҥ дэч йатыр ӱлнӧ 
ыльэ. Адак суртышто эн нэлэ, эн лавран пашажэ 
ӱдрамаш ӱмбак логалын. Садлан ӱдрамашлан тӱрльым 
тунэмашыжэ йӧн лийын огыл.

Совэт власть вэлэ ӱдрамашлан правам пӧрйыҥ 
дэн тӧр пуэн: коч могай пашамат пӧрйыҥ дэн тӧрак 
ыштэн кэртэш. Кызыт капиталист кугыжанлаштэ па- 
шазэ шэмэр ӱдрамаш шамыч тошто гайак орланэн 
илат.

Мэмнан дэн кызыт ӱдрамаш коклаштэ могай па- 
шам ыштыман? Нуным иктэ котдэ кнагалан, политик 
пашалан туныктыман. Совэт, копэратсэ, тӱрлӧ учрэж- 
дэньылашкэ, моло пашашкат нуным вийан шупшман. 
Социализм илыш ыштымаштэ, тошто илыш-йула 
ваштарэш крэдалмаштэ ӱдрамаш чот полшэн кэртэш. 
Социализм илышым ӱдрамаш полшыдэ ышташ ок лий. 
Садлан колхоз ыштымэ да клас дэн клас крэдалмэ 
пашашкэ ӱдрамашым ушыман.

Совэт власть лиймэ дэч вара Марий кундэмсэ ӱдра- 
маш илыш йатыр ончык кайэн. Кызыт тӱрлӧ пашаштэ 
ӱдрамашым ужына. Кугун тунэмшэ ӱдрамашат йатыр 
уло: доктыр, агроном, инжэньэр, молат.

Марий кундэмыштэ тунэмшэ ӱдрамага ийын шукэ- 
мэш. Тошто илыш-йӱлам пытарэн, ӱдрамашат социа- 
лизмышкэ лэктэш.

ВОЗЬШАШЫН лэкмыжэ. 
Айдэмын тӱҥ годсо возымыжо.

Ш укэртэ, ожно, тӱҥ айдэмэ пич чодраштэ илы- 
мыж годым, тӱрлӧ йанлыкым тылэч молымат ваш 
лийын, нунын дэн крэдалын, нуным кучэдэн, пуштэ- 
дэн кочкын йӱын ИЛЭН.
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Туыам тудын кӱзӧ , товар, кэрдэ, пычал ӱзгаржат 
лийын огыл. Сандэнэ тойа дэн да, йара кидшэ дэн 
крэдал коштын. Адак илашыжат тэнэйсэ сэмын пӧрт- 
шат, кӱ полатшат, олажат, тэхникэ шотшат лийын 
огыл; пэшчорышто (курык выньэм), кӧрган пушэҥ- 
гыштэ да монь илэн. Кочкашыжат мо вэрэштын, 
тудым кочкын илэн. И к манаш, тӱҥ годсо ир ай- 
дэмэ вольык шотыштырак коштын. Шкэт-посна 
илэн тӱрлӧ йанлык дэн крэдалаш, кочкыш кычалаш 
йӧсылык айдэмым кугу  тушка дэн (пӧрвойсо комун) 
илыктэн. Тӱшка йыда вуйлатышэ (он) лийын. Коч- 
кыш кычалаш, тӱрлӧ вийан йанлыкым кучашлан ко- 
мун ик вэр гыч вэс вэрыш кусныл коштын. Тыгэ 
илэн коштмо дэн шкэ тӱшкажым, тукымжым мон- 
дымо дэч, адак поро осал йанлыкым палашлан, вуй- 
латышэ-влак эркын-эркын тамга сӱртым ышташ ту- 
ҥалыныт.

Илэн-толын калык йэшаралтын, озанлык нӧлта- 
лалташ, тэхникэ, кучылтмо ӱзгар кушкаш туҥалын, 
йанлык шагалэмын, природо вашталтын. Садлан кӧра 
тошто йӧн мумаш шагалэмын. Вара варажым айдэмэ 
эркын-эркын шкэ тукымжо дэн, комун шот дэн ик 
вэрэ илаш туҥалын. Тыгэ илаш туҥалмэк, йужо ту- 
кымжо шурным удэн, йужо —  вольыкым ашнэн, йу- 
жо — колым, тылэч молымат кучэн илэн. Уто лийаш 
туҥалмэкэ вашталтылаш туҥалыныт. Садыгэ илаш 
туҥалмэк, кочкышым, кучылтмо узгарым, погым ты- 
лэч молым вашталтылаш туҥалыныт. Адак тушка дэн 
тушка, кугу-нэлэ паша ышташлан, иктэ-вэсылан пол- 
шаш ушнылаш туҥалыныт, Тылэч посна, адак сар 
годым, тылэч моло годымат ваш-ваш ушнэн полшаш 
туҥӓлыныт. Тыгэ кыл кучаш туҥалмэк сурэтлӹмэ — 
тамга лэч посна, возымашат кӱлэш лийын.

Возымаш шотым карт (жрэц) вуйлатышэ, вожа- 
тый-шамыч туҥалыныт. Нуно шкэ коклаштышт 
ваш-ваш возымаш дэн кыльш кучэныт. Адак сурэт-
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тамга дэнэ ончыктылмо вашкэ ӱттылалт пыта. Тылэч 
посна шочшо, уныка-шамычыштлан ойым пуэн ко- 
дашланат йӧндымӧ лийын. Садлан кӧра турлӧ сэмын 
сэркалэн кодэныт. Адак калыкым лӱдыктэн ашныша- 
шлан лийын; карт, — жрэц да монь тӱрлӧ вэра нэр- 
гэн возэныт. Тӱҥ айдэмын тэнэйсэ сэмын возашыжэ 
кагазшат, чэрнилажат лийын огыл; папирус пушэҥгэ 
лышташэш, кӱйэш, лу ӱзгарэш, лӱмын ыштымэ шун 
кэрмычэш сӱрэтлыл возэныт.

Тӱҥ калыкын возаш тӧчымыжӧ йэгипэт калык 
памӓтник гыч койын шога. Тӱҥ айдэмын озанлыкшэ 
шарлымэ сэмын, культур нӧлталалтмэ сэмын, шкэ 
коклаштышт сӱрэтым ыштэн кыл кучымаш ситыды- 
маш лийаш тӱҥалын. Тудо вара эркын-эркын йӱкым 
ончыктэн, буква дэн возаш тӱҥалын.

Тидэ шот гыч буква дэн возымашат йэгипэт ка- 
лыкак тӱҥалмым кӹзытсэ науко ончыкта. Варажӹм 
тидэ алфавитым финикийа калык йэгипэт дэч налын 
грэцийыш кондэн. Грэций гыч рим калык налын; рим- 
ский (латын) алфавит запад йэвропа мучко (нэмыч, 
франсуз, англичан т. м.) калык коклаш пурэн. Ин- 
дэшымышэ (IX) курымышто славӓн (болгар) калык 
грэций гыц алфавитым налын, шкаланжэ йӧнэштарэн 
ыштэн. Славӓн алфавитым руш калык гражданский 
алфавитыш кэлштарэн.

Йодыш: 1. Тӱҥ айдэмэ кузэ илэн коштын?
2. Тӱҥ айдэмэ кунам, кузэ возаш тӱҥалын?
3. Мо шот-гыч возаш тӱҥалын?
Паша: Тидэ ойлымаш гыч умлыдымо мутым возэи 

налын, мутэр сэмын умылтарэн пуза.

Возымашын тӧрланэн толмыжо.
Илыш дэн экономик нӧлталаДтмэ сэмын славӓн 

алфавит дэнэ возымо илышлан йӧрдымӧ лийын. Вара 
зЛфавитым луаткандашымышэ (XVIII) курымышто ку-
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штылэмдэн тидэ гражданский алфавитыш савырэныт. 
Тидэ курымыштак гражданский алфавитым тӧрлалташ 
тӱҥалыныт.

СССР Ушэм 1918 ийын 10 шо октьабрыштэ, чы- 
ла Совэт учрэждэний дэнэ школлаштэ возышашым 
куштылэмдаш Совнарком алфавит нэргэн у дэкрэтым 
лукто. Тошто славӓн буквам: I, Ъ , ©, Ъ. луктын шу- 
йэн, адак мут мучашым вашталтэн, у правил дэн во- 
заш тӱҥалмэ.

Кызытсэ ССР Ушэмыштэ илышэ тыгыдэ калык 
коклаштэ (марий, чуваш, одо, мордва) шукышт руш 
алфавитым налын, шкаланышт кэлыштарэн ыштэныт.

Йодыш: 1. Руш калык шкэ алфавитшым могай калык- 
дэч налын?

2. Тошто алфавит молан ок йӧрӧ?
3. Могай курымышто алфавитым тӧрлалташ тӱҥалмэ?
4. Совнарком алфавит нэргэн кунам дэкрэтым луктын?

Марла возымашын лэкмэ корныжо.
Туҥ марий калык чодра лоҥгышто, вӱд воктэн 

илэн. Кызытат шукыжо эҥэрла-вӱд воктэнак илат. 
Тыгэ тудо природышто йанлыкым, кайык-вусым, ко- 
лым, мӱкшым кучэн илэн. Тудак шкэ сэмынжэ илымэ 
вэржым, вопшыжым, тылэч моло погыжым мондымо 
лэч. адак шкэ тукымжым палэн лийашлан, тамгам 
ышташ тӱҥалын. Тидэ тамга— палэ марийын возымо 
шотыштак улмаш. Мэло калык тукым сэмынак, ма- 
рий калыкат тӱшка — кугу  йэш-дэн илэн. Тыгэ тӱш- 
кан илымаштэ, нунын коклаштэ вуйлатышэ (онжат) 
лийын. Вара сэмын погыжат, вольыкшат, кучылтмо 
тарманжат йатыр погынэн. Илэн-толын тудат моло 
тукым калык дэн пого-ӱзгарым, тылэч моло сатум 
вашталтылаш кылым кучаш тӱҥалын. Тидэ кыл ку- 
чымашым, тӱҥ марийын возымо шотым тамга дэн - 
шэрава вашталтэн шогэныт.
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Илэн-толын марий калыкат руш капиталист, 
пойан кид йымак вэрэштын. Марий калыкым шкэ 
'вэлышкэ савырашлан вэрч, адак шкаланжэ пашам 
ыштыктышашлан лийын, руш правитэльствэ рушла 
возымашым марий коклаш пуртэн. Марий калык кы- 
зыт руш алфавит дэнак воза; йужо букважым вэлэ 
марий йылмылан кэлштарэн пуртымо: (Ҥ , Ӱ, Ӧ, Ӓ, 
ЙА, ЙО, ЙЭ).

Марий йылмэ дэн возымо кнага 1552 ий мартэ, 
пэчэтлалтын огыл. Тудыжат илыш корным туныктэн 
возымо олмэш, эшэ утларак колоний шотыш погэн 
налашлан, вуй аҥыртаршэ — вэра нэргэн гына пэ- 
чэтлалтын. Тидэ возымо марий калыклан пайдам 
пуэн огыл, марийын тошто сэмынак возымо олмэш 
шэрэва коштын. Марий кумалтыш тарватышэ карт- 
тылэч моло мундӱрнӧ илышэ марий шамычлан шэрэва 
дэн увэртарэн шогэн. Йозак погымо годымат, пастух 
чэрэт возашат тылэч моло шэрэва палэ-шамыч дэн 
лодкалэн возэныт. Тыгай шэрэва дэн возымо кызы- 
тат: аҥа вуйышто, пушэҥгыштэ монь койэш. Тидэ 
шэрэва-тамга марий калыкын тӱҥ годсо возаш 
тӱҥалмыжым ончыкта.

Октьабр рэвольутсий дэч ончыч марий калыкын 
возымо шотшо, литэратур пашажэ ончык кайэн огыл.

Совэт власть лиймэ мӧҥгӧ, марла возымо пашат, 
литэратур пашат пэш шуко ончык кайыш.

Рэвольуцо лиймэ дэнэ промышлэность, тэхникэ, 
индустрий, совхоз, колхоз элэктричэствэ вий шар- 
лымэ дэнэ, адак совэт литэратур вийаҥмэ дэнэ, кы- 
зыт шуко (интэрнациональнэ) у мут-шамыч пурэныт. 
Сандэнэ марий алфавитат пролэтар литэратур дэн 
пырльа ик гайак вийнэн шога.

Йодыш: 1. Тӱҥ марий могай Еэрлаштэ, могай пашам 
ыштэн илэн, кузэ возэн?

2. Кызыт могай алфавит дэнэ воза?
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Паша; 1. Марий алфавитыштэ кунар тӱрлӧ буква уло, 
тэтрадэшта возыза.

2. Марий алфавит дэн руш алфаритым таҥастарыза, мо- 
гай ойртышыжо уло.

Марла кнага лэкташ тӱҥалмаш.
Кугыжан правитэльствылан вэра пашачэ-влак шэ- 

мэр калыкым пызырэн кул шотышто ашнаш пэш 
чот полшышт. Утларакшым тыгыдэ национал калы- 
кым лавра илышыш тошкышт. Наукылан туныктымо 
олмэш, самодэржавнэ правитэльствэ пролэтарым, шэ- 
мэр крэсаньыкым вэра дэн аҥыртарэн ашныш.

Кнагажымат тыгыдэ калыклан вэра нэргэн вэлэ 
пэчэтлэныт. Тыгэ марий калык 1905 ийсэ рэвольутсий 
мартэ, ышкэ йылмыж дэн вэра лэч моло кнагам ужын 
огыл. 1905 ий дэч вара ижэ марий йылмэ дэнэ моло 
турлӧ кнагат ик жанлан лэктын шогыш. Рэвольутси- 
йым пызыралмэ мӧҥгӧ адакат марла кнагам возаш 
эркым ышт пу.

Пойан капиталист, помэшыкын кулышт — мисио- 
ньэр-шамыч, —  поп, монах вэра нэргэн гына кнага 
лукмо дэч посна тыгыдэ калыкым: марийым, чува- 
шьш, сӱасым, одым, йэврэйым молымат ӧкымэш рушла 
вэраш, рушыш савыраш тӧчэныт.

Адак школлаштат тыгыдэ калык игэшывым викак 
руш йылмэ дэнэ туныктэныт. Школжат нунылан цэр- 
ковно-приходский дэн двухклассный вэлэ улмаш. 
Кугу школыш (ВУЗ) кайаш корно пэтралт шогэн; 
коклаштэ кайэн гынат, пойан, торговой шочшо вэлэ 
кайэн.
Маркс: „Кэч могай наций, вэс нацийым пызыра гын, нимо- 

тай эрык ок лий“ .

Октьабр рэвольутсий дэч ончыч йужо тыгыдэ 
калыкын шкэ алфавитшат, возымыжат, школжат йӧр- 
шын лийын огыл.
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Совэт власть лийат, ВКП(б) вуйлатымэ дэнэ кажнэ 
калыклан шкэ йылмышт дэн тунэмаш тӱҥалтыш 
школ гыч тӱҥалын кугу  школ мартэ (ВУЗ) почылтыч. 
Шкэ йылмышт дэн тӱрлӧ искуствым тунэмашлан тэ- 
атр, клуб тылэч моло почылто.

Марий кундэмыштат ВУЗ-влак почылтыч. Тыгэ 
шкэ йылмэ дэн кажнэ тыгыдэ калык тунэмын, куль- 
туржым нӧлтэн, Социализм корно дэн ончык сай 
у илышыш кайа.

Кызыт кажнэ калык — ССР Ушэмыштэ шкэ йыл- 
мыж дэнэ тӱрлӧ газэтым, журналым, кнагам тылэч 
молым лудэш.

Йодыш; 1. Кугыжан правитэльствэ годым тыгыдэ калык 
шэмэр кузэ илэн?

2. Мо шот дэн вэра нэргэн кнагам луктын шогэныт? 
Паша: Вэран осалжэ нэргэн ойлымашым возыза.

Октӓбр рэвольуцо дэч вара лэкшэ 
марла кнага-влак.

Кугыжан правитэльствэ чыла тыгыдэ калыкым пы- 
зырэн илэн гын, Октьабр рэвольутсий шэмэр калык- 
лан кугу  эрыкым пуэн. ССР Ушэмысэ пролэтар ка- 
лык литэратурышко кугу  куатым пуртэн. 1918-1921 
ийлаштэ марий йылмэ дэнэ вич турлӧ газэт лэктын 
шогыш, адак йатыр изи брошурко лэктэдышт. Ко- 
мунист програм марла йылмыш кусаралт лэктэ. „Йош- 
кар кэчр- газэт лэкташ тӱҥальэ.^Граждан сар ий- 
лаштэ Йошкар армий коклаштэ .Йошкар салтак" лӱ- 
ман газэт пэчэтлалт шогыш.

Марий кундэм почмӧҥгӧ, марий литэратур 
паша вийаҥэ. Тӱрлӧ ушэм почылто, вэрын-вэрын 
шаланэн илышэ тунэмшэ марий-щамыч иктыш по- 
гыньпнт.
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1923 ийштэ рудӧ марий сэксий почылто. 1925 ий- 
штэ Марий Кундэмысэ Савыш (типографий) почылтат, 
марий литэратур паша утларак вийаҥэ. 1918 ий гыч 
1920 ий мартэ — 150 тӱрлӧ, ик 1930 ийштак —  210 
тӱрлӧ кнага пэчэтлалтын.

Йодыш: 1. Октьабр рэвольутсий дэч вара марий кна- 
гам мо нэргэн возат?

2. Могай марла кангам лудын улыда?
3. Мо нэргэн кызыт возат?
Паша: 1. Кнаган пайдажэ нэргэн ойлымашым возыза.
2. Тидэ почэла мутым ончыдэ лудаш тунэмза?

Типографий.
Йыр — ваш ӱстэлла,
Ӱстэмбалнэ йашлыкла,
Торэш — кутынь клэткэ-вла '
Койыт мӱкш карашла.

Буква тамка погышын 
Кидшэ коштэш шушала. ,
Ушыж дэнэ шоналтэн 
Буквам пога куткыла.

Тыршэн пижын, ӱчашэн 
Буквам ойлаш чумыра.
Ойлажым кэлштарэн 
Литэрэтурыш савыра.

Савыш цэхшэ моктана 
Уста сэрыш кушмылан.
Сотсиализм шташлан 
Газэт, кнага кӱлылдат!..

Топоров М .
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Марий йылмын илыш корныжо.
Кугыжан, гюмэшык, капиталист правитэльствэ го- 

дым, марий калыкын моло тыгыдэ калык сэмынак 
илышыжат, йылмыжат пэшак нужна ыльэ. Ий гыч 
ийыш озанлык эрэ шолдыргэн толын. Тунэммаш паша 
нигунарат ончык тарванэн огыл. Кызытсэ сэмын Ма- 
рий кундэмыштэ фабрик, завод, элэктричэствэ вий, 
чойын корно тылэч молат укэ ыльэ.

Тидэ шот гыч марийын йылмыжат, культуржат 
вийаҥ сэҥэн огыл. Марла возымаш, тунэммэ паша 
вэр гыч тарванэн огыл. Художэствэнный литэратур, 
газэт, кнага тылэч моло йӧршын лийын огыл.

Октьабр рэвольутсий лиймэ мӧҥгӧ, марий шэмэр 
у гыч шочмо гай тарваныш. Илыш йӱлажат, культур- 
жат, науко пашажат —  чыла тарваныш. Марий кундэ- 
мыштэ промышлэность, совхоз дэнэ колхоз тылэч 
моло шочаш тӱҥальэ. ВКП(б) Рӱдӧ комитэт дэн 06 - 
ком вуйлатымэ дэн, Лэнин национальнэ политикым 
чын корно дэн пуртымо почэш пэш кугу  тарванымаш, 
ончык каймаш лий. Марий рӱдӧ олаш (Й-ола) ВУЗ 
т. м. школ-шамыч почылтыч. Ожно школышто шкэ 
йылмым тунэмын огытыл гын, кызыт ындэ марий 
шэмэрынат ий гыч ийын илышыжэ, культуржо ви- 
йаҥэш.
, В. И. Лэнин: „Кэч могай калык, шкэ йылмыж дэн ту- 

нэмэш гын вэлэ ончык кайэн кэргэш“ .
Кызыт ындэ марий калыкат, моло калык гайак 

праван лийын. Садлан кӧра Сталин йолташын: „На- 
циональнэ тӱсан, социализм шотан культур вэрч тыр- 
шаш“ , манмыла шкэ йылмыж дэн тунэмын у илы- 
шым — социализмым ышта.

Йодыш: 1. Кугыжан власть годым, марий калыкын йыл- 
мыжэ молан вийаҥын кэртын огыл?

2. Ожно школышто марий йылмым молан туныктэн 
огытыл? ,

Паша; 1. Марий йылмышкэ пурышо у шомак мутэрым 
ыштыза.
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Марий йылмэ дэн кумытэрак кутыр- 
маш (3 нарэчий). Нунын ойыртэм шо- 

тышт.
Марий йылмыштэ кум тӱрлӧ кутырмаш уло; 1) 

Олык марий йылмэ, 2) Курык марий йылмэ, 3) Эр- 
вэл марий йылмэ. Курык марий утларакшым Йул 
вуд (Волга) пурла могырышто илат. Эр вэл марий 
Башрэспубликыштэ, Урал обл. илат. Олык марий чолман 
вӱд дэн Йул вӱд коклаштэ илат. Олык марий дэнэ 
Эрвэл марий кутырмаштэ кугунак ойыртыш укэ. 
Олык марий дэнэ Курык марий кутырмаштэ —  ойр- 
тэм кугу.

Ожно марий калык тӱрлӧ вэс тукым калык дэн 
крэдал коштын. Адак Моско кугыжа дэнат крэдалын. 
Тыгэ марий калык тӱрлӧ вэрэ шаланылын, тӱрлӧ 
озанлык дэнэ илаш туҥалын. Адак тӱрлӧ калык дэн 
тӱкныл илымэ дэн моло калыкын мутыштат, йула- 
штат, койыш-шоктышыштат марий коклаш пурэн. 
Тидэ шот гычак кумытэ кутырмо йылмэ лэктын.

Марла, кнагам, газэтым, —  литэратурым тылэч мо- 
лымат кызыт кок тӱрлӧ й ылмэ дэнэ возат —  пэчэтлат.

Кумытэ кутырмашым таҥастарэна;

(Олык марийла).

Ф эр-С идук. 

Индустрийым нӧлтэна.
Сойузна мучко  ̂

паша йӱк 
мӱгыра.

Мӱгыра,
рашкалтэш

индустриым йӧндара. 7-1342
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Тэхник вийна дэн 
индустриым 

нӧлтэна.
Нӧлтэна

вийаҥдэна
вурс гайым ыштэна.

Вурс орава, 
чолгыжэш 

пӧртэш.
Пбртэш

капиталым
йӱштӧ - мужла чытырыкта.

Машина вий 
■ пашанам

куштылэмта.
Куштылэмта

вашталта
СССР-ым Бийаҥда.. .

(Кырык марыла)

7-1342

Индустрим лӱктэнӓ.
Сойузна мычкы 

паша йӱк 
мӱгӹрӓ.

Мӱгӹрӓ,
рышкӓлтэш

индустрим йӧндарӓ.
Тьэхник винӓдон 

индустрим 
лӱктэнӓ.

Лӱктэнӓ
виӓҥдэнӓ,

вурсы ганььш ӹштэнӓ.
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Вурсы арава 
цолгыжэш 

сӓрнӓ.
Сӓрнӓ

капиталым
ӱштӹ ■ мыжла цытыра.

Машина сила 
пӓшӓнӓм

куштылта.
Куштылта,

вашталта,
СССР-ӹм виӓҥдӓ...

(эрвэл марийла).

Индустрийым нӧлтэна.
в  *  - . „  . .

Сойузна мучко 
паша йӱк 

мугыра.
Мӱгыра

раскал^тэш
индустрийым йӧнэштара.

Тэхникэ вийна дэн
индустрийым нӧлтэна.

Нӧлтэна,
вийаҥдэна,

вурс ганьым ыштэна.
Вурс орва

йылгыжэш,
пӧртэш.

Пӧртэш,
капиталым

йуштӧ-мужыла чытырыкта
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Машина вий 
пашанам

куштылэмда.
Куштылэмда,

вашталта,
СССР-ым вийаҥда..

Йодыш: 1. Тидэ кумытэ ойлымашым таҥастарза, могай 
.ойртышнжо уло?

ССР Ушэмыштэ шуко тӱрлӧ йылмэ 
улмо нэргэн.

•

Совэт Ушэм мыландэ пэш кумда, калыкшат тӱрлӧ 
вэрэ шкэ тукымжо дэн торан-торан ила. Ш кэ  шотшо 
дэн озанлыкым вийаҥдарэн, культуржым нӧлтэн, шкэ 
йӱлаж дэнэ ила. Садлан кӧра, кажнэ тукым калык 
шкэ йылмыж дэнэ ойла. Тыгэ шуко турлӧ калык 
улат, чылажэ 144 тӱрлӧ йылмэ дэнэ кутырмаш уло.

Тошто правитэльствэ годым, шуко тыгыдэ калы- 
кын йылмыжэ вийнэн кэртын огыл.

Октьабр рэвольутсий лиймэ мӧҥгӧ кажнэ калыкын 
шкэ йылмыж дэн тунэмаш школ, клуб, тэатр, лудмо 
пӧрт, сут, администраций тылэч моло почылто.

Йодыш: 1. Совэт Ушэмысэ илышэ тыгыдэ калыкын йыл- 
мыштым совэт власть кузэ онча?

2, Мо шот-дэн Совэт Ушэмысэ чыла калык йылмэ ик 
праванлан шотлалтыт?

Паша: 1. Шочмо йылмьш тунэммын пайдажэ нэргэн 
ойлымашым возыза.
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Национальный политик нэргэн.
Туньа ӱмбалнэ пэш шуко тӱрлӧ калык уло. СССР’ 

штэ 144 тӱрлӧ калык илат— марий, руш, сӱас, чу- 
ваш, одо (удмурт) т. м. Кэрэк могай калык иктэ 
вэсышт лэч йылмэ дэн, чиймз-шогалмэ дэн, койыш 
шоктыш дэн, йула дэн ойырлэн шогат. Тыгай тӱрлӧ- 
тӱрлӧ посна калыкым наций маныт. Ш уко калыкан 
наций —  Китай, Индус, Руш, Англичан, Йапон т. м. 
ку гу  нацийлан шотлалтыт. Шагалрак калыкан—'Ма- 
рий, Одо, Чуваш Йэврэй тыгыдэ нацийлан шотлал- 
тыт. Йужо нацийштын посна кугыжанышышт уло, 
шкэ шотышт дэн илат, йужышт вэс кугыжан кид 
йымалнэ колоний шотышто улыт.

Йужо кугыжанӹштэ адак тӱрлӧ наций уло. Ту- 
гай кугыжаныштэ могай гынат ик вийайрак наций 
озалана, моло нацийшт кул шотышто илат. Тыгак 
Октьабрь рэвольуций мартэ Росийштат оза калык- 
лан руш капиталист, помэшык шотлалтын, молышт 
вэс калыклан (инородцылан) шотлалтыныт. Властьшэ 
кугыжа, капиталист, тӧра кидыштЭ лийын.

Тыгыдэ наций шэмэрым пэҥгыдынрак кучашлан, 
вийштым утларак луштырташлан кугыжан власть 
шэмэрым пичкэмыштэ ашнэн, лӱмын ик калыкым 
вэс калык ваштарэш сыратэн шогэн. Сандэн ожно 
тӱрлӧ тыгыдэ наций коклашДэ йылт арамак крэдал- 
маш лийэдэн.

Марий калыкат тыгыдэ наций . шот дэн руш ку- 
гыжан кид йымалнэ 300 ий утла индыралт илэн. 
Садлан марий калык, руш калык дэн таҥастармаш- 
тат йатыр шэҥгэлан кодын. Альэ ты мартэнат шэҥ- 
гэлан кодмыжо раш койын шога: марий коклаштэ 
пичкэмыш, социальнэ чэр, тӱрлӧ укэлан инанымаш 
т. м. альэ йатыр уло.

Октьабр рэвольуций лиймэ мӧҥгӧ, Лэнинын на- 
ций политикыжым илышыш пуртымо дэн тыгыдэ
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^  калык илыш у корныш возо, йӧршэш вэсэмэ. Ындэ
Г чыла калыкат ик праван улыт. СССР-сэ путынь про-

лэтар, шэмэр калык шкэ йылмышт дэн тунэмын озан- 
лыкым вийаҥдэн, культурым шарэн Лэнин Комунист 
партий вуйлатымэ почэш у илышым —  социализмым 
ыштат. Совэт власть тыгыдэ наций-влаклан посна 
кундэмым, рэспубликым почэдэн. Сандэн СССР штэ, 
ожнысыла, оза нацийат, пызырнаЛтшат укэ, чыла па- 
шазат шэмэрат ик шотышто улыт. Кызыт СССР-сэ 
чыла калыкын шкэ рэспубликышт, посна кундэмышт, 
йа районышт уло. Ындэ, тоштыла, тӱрлӧ калык ваш- 
ваш пий дэнэ пырысла ырлэн, крэдал огыт илэ. 
СССР мучко Комунист партий' политикэ почэш чыла 
пашазэ шэмэр калык кэлшэн, ик ойдэн пичкэмышым 
пытарэн, кодшо капиталист клас дэн, пурла, шола 
опортунистдэн крэдалын колхозым —  совхозым шарэн 
фабрикым —  заводым, социализм илышым ыштат.

1921 ийштэ Марий кундэм почылто. Кӱчык жа- 
пыштэ, 11 ий коклаштэ Марий кундэм пэш кугу па- 
шам ыштэн: фабрик-завод ыштымэ, кӱртньӧ корно 
колтымо, колхоз-совхоз, М. Т. С. почэдымэ, марий 
пролэтарий кушкэш. Рэвольуций дэч ончыч марий 
коклаштэ тунэмшат пэш шагал ыльэ, улыжат пойан 
кокла гыч вэлэ ыльыч. Школышто шочмо йылмэ дэн 
туныктэн огытыл. Марий кокла гыч туныктышо ша- 
гал лэктэн, агроном, доктыр, инжэньэр йӧршынат укэ 
ильэ. Кызыт ик йочат тунэмдэ ок код. Адак пэш 
шуко шэмэр марий ырвэзэ, ӱдыр-влак кыдалаш шко- 
лыштат, ВУЗ-ыштат тунэмыт. Ожно кыдалаш школ 
пытаршым 10 дэн шотлэна ильэ гын, ындэ ВУЗ пы- 
таршым 100 дэн шотлэна. И к манаш — 300 ий жа- 
пыштэ ыштэн кэртдымэ пащам 15 ий жапыштэ ыш- 
тэн улна.

Ш укэш  огыл, Комйнтэрн шудымӧ почэш тӱньа 
кумдыкэш соц. рэвольуций лийэш, чыла наций кэл- 
шэн ушнат, тӱньа мучко социализмым ыштат.
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Йодмаш. 1. Тӱньа ӱмбалнэ могай, могай нацийым (калы- 
кым) шинчэда?

2. Капиталист кугыжанлаштэ тыгыдэ наций кузэ илат, 
СССР штэ кузэ илат, таҥастарыза.

3. СССР штэ молан тыгыдэ калыклан рэспубликым, 
кундэмым, районым почыт?

Паша: Марий калык Октьабр рэвольуций дэч ончыч, 
куае илэн, кызыт кузэ ила, таҥастарэн ойлымашым возыза.

Тидэ почэла мутым раш лудын лэкса. Вара тудым кни- 
гашкэ ончалдэ каласаш йӧршын тунэмза.

Чыла шэмэр ик гайак.
Кумда мландэ кумдыкэш 
Турлӧ калык илалэш:
Иктэ ош шУргӧ-пылышан,
Вэсэ —шэм шуч капан, 
Кумышын тусыжӧ тугай-т- 
Вургэньэ гай йа ший гай,
Тугэ гынат айдэмак—  
Уш-акылан, шум кылан,
Чылан улыт ик гайак 
Йошкар вуран, лулэган.

Нэмыч, ньэгыр, папуас 
Руш, марий ма коч суас — 
Чыла шэмэр ик гайак, 
Вольык огыл, айдэмак. 

Ошсэк шучко пойанлан 
Вэлэ кулын ойыркалаш —
Йыҥ паша дэн илшылан 
Нуным ваш-ваш сыраташ. 
Шылтык тул йы.пла лэктэш, 
Калык коклащ, шалана —
Калык, калык дэн пижэш,
Сар пулама тарвана... . : 
Шэмэр вурым йоктара,, 
Ваш-ваш пуштэш, пытара.
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Пойан кидым ниалта:
Оксам шондыкыш опта.

Амэркан, прансуз, польак, 
Китай калык, йа удмурт — 
Коч кӧ колжо, пойанлан 
Садак пайда кӱсэнлан.

Коч кӧ лийжэ паша йыҥ: 
Агылчан, индус, чуваш 
Ш очын-кушкын шэмэр гыч, 
Мэмнан поро сай йолташ, 
Пролэтарын шэм тушманжэ 
Капиталист, сут пойан,
Попшо, картшэ, кэч моллажэ, 
Иал кулакшэ — ик шайтан. 
Турлӧ-тӱрлӧ паша калык 
Коминтэрн йыр ушналэш,
Тӱньа мучко капиталым 
Мэмнан сэмын ӱштылэш.

Тунам нэмыч, папуас,
Руш, марий ма йа сӱас 
Чыла калык ик гайак 
Лийэш комун йэшыштак.

Ш абдар-О сы п.

йылмэ илыш.
Йылмэ вашталтмаш

Мэ тылэч ончыч йылмэ нэргэн лудмо статьалӓ 
гыч палэнна...Айдэмэ илыш ик сэмын ок шогр, тэх- 
никэ, экономикэ, культур, политикэ вашталтмэ сэмын 
эрэ вашталт толэш, манна. Илыш ик калыкын вэлэ 
огыл, моло тӱрлӧ калӹкынат эрэ вэсэм толэш. Моло 
калык- илыш- Башталтмэ дэнэ пырльа марий калыкынат 
илышшжз эрэ нашталтэщ. Илыщ вашталтмы дэнэ ӱ
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ӱзгар илышыш пура. У ӱзгар илышыш пурмыдзн у 
мутат пурат, ик йӱк вашталтын вэс йӱкат пурэн 
кэртэш. Йӱк вашталтмаш дэн у мут пурмашыжэ 
йылмэ вашталтыш лнйэш.

Шомакын йӱкшӧ вэлэ огыл, умылжат (значэний- 
жат) вашталтэш. Марий калыкынат, моло калык сэ- 
мынак, илышыжэ вашталтмэ дэнэ пырльа йылмыжат 
ик вэрыштэ ок шого, эрэ вэсэм толэш.

Йылмыштэ йӱк вашталтмаш.

Марий йылмыштэ кум тӱрлӧ кутырмашым таҥас- 
тарыза. Кум тӱрлӧ кутырмаштэ могай ойыртышыжо 
уло палыза. Таҥастарэн ончаш ӱлнӧ ончыктымо мут 
влакым шэкланэн ончызат шкэ гыч пунчалым 
лукса.

ПУНЧАЛ: Тндэ мутлам таҥастарымаштэ палэ: 
Марий йылмыштэ йӱк вашталтэш, „ 0 “ олмэш „А“ 
шындалтэш, „Ы“ олмэш „У“, „И“— олмэш „Э“, „В“ 
олмэш — „Г“, „М“ олмэш „В“, „С“ олмэш „Ш “, „Н“ 
олмэш— „Л“,

Адак, марнй калыкынат моло калык сэмынак 
нлышыжэ уэмэш, сайэмэш, куштылэмэш, садлан 
кӧра йылмыжат вэсэм толэш, куштылэмэш, нэлэ 
йӱкшӧ мут гыч йӧрышын лэктын возыг, йомыт.

Пӓша: 1. Курык марийла возымо статьам олык марийла 
возыза, альэ эрвэл марийным олык марий йлымэ дэнэ во* 
зыза.

Умылтарымаш: ЬТэмдан дэн олык марийла ольат-возат 
гын, курык, альэ эрвэл, марийла возыза. Эрвэл марийла 
гын, олык дэн курык марийла возыза.

2. Олык марий, курык марийла, эрвэл марий-влакын 
кутырмашыштым посна ойралт шогышо йӱкым, мутым палэн 
тэргэн налза.



Курык марийла Олык марий йылмэ 
дэнэ Эрвэл марийла

0 - А
алык олык олык
агым ОГЫМ огым
йал йол йол

карэм корэм корэм
ранды рондо рондо

Ы -  У
лым лум лум
тыл тул тул

кырык 1 курык курык
мыра мура мура

И — Э
шин шэн шэн
пичы пэчэ пэчэ
шими шЭмэ шэмэ
тир тэр тэр

В — Г
тыгыр тувыр тувыр
ӓрэм авырэм авырэм

М — В
мыньэр мыньэр виньэр

« выньэр выньэр
V виньэр п

с —ш
шавынь шовын шовын

» шоган соган
Н — Л

лэлӹ-нэлы нэлэ нэлэ
мэлэна мэлна мэлла

мэлна

Йӱк лэктын вочмаш.
рм

коршта-кошта
кэртам-кэтам

«К“
куакш-куаш
оклий-олий

«У“
луатиктэ-
латиктэ
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Илыш вашталтэш.
(Олык марийла).

Кум ий эртэн. Йошкар сэр йалым палашат ок 
лий, уэм шинчын. Ожнысыла вуй сакэн коштшым 
иктымат от уж. Кум ий коклаштэ колхоз чот шарлэн 
пэҥгыдэмын. Марий областын 11 ий тэммыжлан тидэ 
йалысэ чыла йорло дэн ик марда крэсаньык-влак 
колхозышко пурэн пытэныт.

Лач кулак-шамыч вэлэ пурдэ кодыныт да колхоз 
ваштарэш пытартыш вийыштым пыштэн кучэдалыт.

Кулак Опай Павылым Марий область гыч луктын 
колтэныт. Тудын пӧртэшыжэ дэтйаслийкм почыныт.

Ольука кэчэ мучко тушто рвэзэ-влакым модыкта, 
онча, туныкта.

Ноймыжымат, ок палэ, куанэн пашам ышта. Кас- 
тэнэ рвэзэ-влакым налаш толшо ватэ-шамыч Ольука- 
лан тау мутым каласат.

Совэт власть вэлэ ӱдрамаш-влаклан эрыкым пуэн. 
Мэмнан Совэт элысэ ӱдрамаш-влак совэт пашаштат, 
калык туныктымо, адак моло обшэствэный пашамат 
ыштат.

Илыш вашталтэш.
(Эрвэл марийла).

Кум ий эртэн. Йошкар сэр йалым палашат огэш 
лий, уэм шинчын. Ожныла вуй сакэн коштшым ик- 
тымат от уж. Кум ий годсэк колхозат чот шарлэн, 
пэҥгыдэмын. Марий обласын 11 ий тэммэ жапшылан 
чыла йорло дэн кокла крэстйан-влак колхозыш пу- 
рэн пытышт.

Лач кулак кашак гына пурдэ кодыныт, нуно кол- 
хоз ваштарэш пытартыш вийыштым пыштэн кучэ- 
далыт.
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•Кулак Опай Павылым Марий облас гыч луктын 
колтэныт. Тудын пӧртэшыжэ йоча йаслым почыныт. 
Ольука тушто кэчэ мучко рвэзэ-влакым модыкта, 
онча, туныкта. Тудо ноймыжымат огэш палэ, куанэн 
ышта. Ватэ-влак кастэнэ рвэзыштым налаш толмышт 
годым Ольукалан тау мутым каласат.

Совэт власть вэлэ ӱдрамаш-влаклан эрыкым пуэн. 
Мэмнан Совэт элысэ ӱдрамаш-влак совэт пашаштат, 
калык туныктымо, адак моло обшэствэный пашамат 
ыштат.

Илӹмаш вашталтэш.
(Курык марийла).

Кым и эртэн. Йакшар сир салам пӓлӓшат ак ли, 
уэм шынцын, Пэрвишӹл 1 вуй сӓкэн кашшым иктӹ-

6 сурэт. Иоча йаслэ.

мӓт ат уж. Кым и мычкы колхоз шӓрлэнок, цаткы- 
дэмок мийэн. Мары областьлан 11 и шомашэш цил 
нэзэр дӓ ик поратка хрэсань-влӓ колхозышко пырэ 
ныт.
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Лач пайан-влӓ вэлэ пӹрдымы кодыныт, колхоз 
ваштарэш астатки силаштым пиштэн кӹрэдалӹт.

Кулак Опай Павылым Мары область гӹцӹнат 
лыктын колтэныт. Томаэшӹжӹ дьэт йаслӹм пачыныт.

Олука кэчӹ мычкы тӹштӹ ырвэзӹ-влӓ лоштӹ 
сӓркӹлэш, анча, тымда. Йаҥылымыжымат ак пӓлӹ, 
сусун пӓшӓм ӹштӓ. Вадэш токыжо ӹрвэзы-влӓштӹм 
нӓлӓш мишӹ ватӹ-влӓ кого пурым Ольуклан попат.

Совэт власть вэлэ тэҥгэ ӹдӹрӓмӓш-влӓлӓн ирӹ- 
кӹм пуэн. Мӓмнӓн Совэт элысэ ӹдырамӓш-влӓ совэт 
пашаштат, калык тӹньӹктымо, адак моло обшэствэнэ 
пашаштат ыштӓт.

Йылмыштэ мутын тӱсыжо 
вашталтмаш.

Йылмыштэ йӱк вэлэ огыл, шомакын тӱсыжат (фор- 
мыжат) вашталтэш.

Тидэ шотым палшашлан лийын тыгай мут-влакым 
лончылэн налына.

Курык-влакыштэ азагай койын рвэзэ-влак кош- 
тыт.— Курыклаштэ азагай койын рвэзэ-взак коштыт.

Мый тэҥгэчэ ӧрдыж йал-влакыш мийышым.— ' 
Мый тэҥгэчэ ӧрдыж йаллаш мийышым. |

Вӱд корэм-влакыштэ шорга вэлэ— йога. —  Вӱд а 
корэмлаштэ шорга вэлэ йога. ^

Йул-вӱд воктэн ола-влак койэдат.— Йул вӱд вок- |  
тэн олала койэдат. Г

Йодыш: 1. Йалла, корэмла, олала манмэ мут мом он- 
чыктат?

2. Шуко шотшо могай ужаш дэн ончыкталтэш?
3. Тыгай тӱсанракан шукым ончыктышо шомак эшо 

уло мо?
4. „Ла“ манмым кушэч лэкшылан шотлаш лийэш?
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ПУНЧАЛ: Моло сэмынак йылмат илышыштэ ик 
шотышто ок шого, эрэ вэсэмэш. Йужо м уг лэктын 
возэш, йужо мут кӱчыкэмэш. Мут мӱчыкэммэ дэнэ 
„влак“ мут ойлымащтэ лэктын возын, „ла“ лийын.

М у т л а н :  ола-влак —  олала, корэм-влак— корэмла, 
йал-влак —  йалла, курык-влак — курыкла.

Паша: 1. Шкэат тыгай мутан ой-шамычым шонэн во- 
зыза,

2. Адак тэвэ нинэ мут-влакым лончылэн ончэна:

Ожно тыгэ онлэныт: Кызыт тыгэ ойлат:

К угу  ача Кочай, коча
Кугу изай Кугызай
Кугу ази Куази

Кугу авый Кувавай (кувай)
Изи тэр Издэр

Киндэ-тэркэ Киндэркэ
Изи арньа Изарньа
Кугу арньа Куарньа
Шӧр ӱмбал Шӧрбал

Чывэ игэ Чывыгэ
Вӱр ганьэ Вӱргэньэ

Толын улына Толынна
Кайэн улына Кайэнна
Толын улыт Толыныт
Кайэн улыт Кайэныт

Йодыш: 1. Тидэ лудмо шомак-шамыч йылмын могай 
вашталтмыжым ончыктат?

2. Тидэ шомак-шамыч кузэ вашталтын, улыт?
3. Изи-тэр манмаштэ мыньар мут уло?
ПУНЧАЛ: Эканомика, илыш, тэхника вашталтмэ 

почэш йылмат вашталтэш. Йужо шомакышт иктыш 
ушнэн ик мутыш савырнат, кӱчыкэмыт.

Мутлан тыгайым налына:
Ожно тыгэ ойлэн улыт: кугу  ача, изи тэр, изи 

арньа, кугу  арньа.
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Кызыт ындэ тыгэ ойлат: коча, кувавай, издэр, 
нзарньа, кугарньа.

К ок мут кок вожан ик мутыш савырна.

Паша: 1. Шкэ гыч шонэн кок вожан мутым ойыш пур- 
тэн возыза, тыгэ: Кудовэчэ йыр пэчым пэчэн улыт.

Адак вэс мутым налына:

„гы“ мут лончо.
лӱгышта — лушта 
йӱгышто — йӱштӧ 
шыгырчык —  шырчык

ПУНЧАЛ: Мут кыдач „гы“ лончо лэктын возыт. 
„Ко, кэ“ мут лончо.

куш ко — куш 
тушко — туш 
корнышко — корныш

тышкэ —  тыш. 
лумышко —  лумыш. 
кэлгышкэ кэлгыш.

Йодыш: 1. Ко, кэ, мут лончо-влак мо лийыныт?
2. Нуно молан лэктын возыныт?

ПУНЧАЛ: Йужо мутышто, „ко, кэ“ мут лончо 
лэктын возыт. Адак ӧйышто йужо мутын муча- 
шышт кӱрлын возыт, йомыт. Тыгэ: нурышко —  
нурыш, вӱдышкӧ —  вӱлыш.

Паша: „ко, кӧ, кэ“ лончо лэктын вочшан мугым ойыш 
пуртэн возыза.

Тошто мут йомэш, у мут кушкэш.
Айдэмын ожнысо 'илышыжым ончалына гын, па- 

лэна: Калыкым ик жапыштэ ик клас вуйлата, вэс 
жапыштэ вэс клас. Кэч могай вуйлатышэ класат шкэ 
вуйлатымыжэ годым шкэ шонымыжым илышыш пур- 
тэн шога, шкэ класыжлан кэлшымэ сэмын пашажы-
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мат виктарэн шога. Тудо политикшымат, экономик- 
шымат, культур дэн тэхникымат, йылмымат шкаланжэ 
кэлшышэ корно дэнэ наҥгайа шкэ кӱлэшыжэ сэмын 
вийаҥда, талыштара, КласовОй обшэствэ улмаштэ 
вуйлатышэ клас вэс класым пызырэн ашна. Тыгэ ик 
клас вэс класым кучымаштэ йылмэ пэш кугу  вийлан 
шотлалтэш.

Кэрэк могай класат шкаланжэ илышыштэ кӱлэш 
мутым пуртэн шога, тошто мутым йомдара.

Мэмнан Росийыштэ рэвольутсо дэч ончыч помэ- 
ш ы к— капиталист кашак властьым шкэ кидыштышт 
кучэныт. Тунам нуно шкаланышт кӱлэш сэмын поли- 
тикымат, экономикымат, культурым — тэхникым, йыл- 
мымат шкаланышт кӱлэш сэмын кэлыштарэн шо- 
гэныт.

Рэвольутсо дэч вара, властьым пролэтариат кидыш 
налмэкэ политикат, экономикат, культур дэн тэхник, 
йылмат вашталт кайышт,

Йылмым лончылаш тӱҥалына гын палэна: властьым 
капиталист кид гыч налмэкэ, нунын мутыштат йомыч. 
Тэвэ мутлан тыгай мут влак: „зэмский, становой, 
пристав, уратньык, стражньык, волостной старшина, 
палач“  шуко моло мутат. Кызыт нинэ мут дэн ик йэҥат 
ок ойло,

Адак „мэшанин, дворьанин, барин, тӧра, губэрна- 
тыр, кугу  тийак, изи тийак" манмэ мут-влакат лэк- 
тын возыныт. Кызыт тугай мут-влак воштылтыш 
олмэш гына кодыныт.

Помэшык дэн буржуйат шэмэр калык онталаш, 
вуй аҥыртараш, йэҥым пызыраш лукмо мут влакыш- 
тат лэктын пытат. Тэвэ тыгай мут-влак: „йумо, сакчэ, 
овыда, кийамат тӧра,' водыж, ад, пӱршӧ, ийа, вӱд 
ава, шочын-ава, пиамбар.. Кызыт тыгай мутым капи- 
талистын косажэ гына ойла. Адакшэ илыш дэч шэҥ- 
гэлан кодшо ш оҥго“ кува кугыза ойлат. Моло рвэ- 
зырак йэҥжэ, социализм озанлык шташ тыршышэ



112 —

йэҥ-шамыч тыгай мутым пытараш тӧчат. Илэн толын 
тыгай йӧрдымӧ мут-влак йӧршын лэктын возыт.

Вэс шот калыкын культур дэн тэхникэ ончык 
каймэ сэмын тошто ӱзгар пыта, тудын лӱмжат йомэш. 
Тэвэ мутлан тыгай ӱзгарым налына: алдыр, кэрдэ, 
пикш, кӧрӧга, изакэ, шувуш, чондай, аршаш, шымакш, 
шарпан, сорока, сывын, тулэч молат. Нинэ ӱзгар 
илыш гыч лэктын вочмо сэмын нуно ӱзгарын лӱ- 
мыштат йомыт.

Йодыш: 1. Йылмэ кӧн тарманжылан шотлалтэш?
2. Рэвольутсо дэч ончыч пашазэ дэн крэсаньык кӧн 

кидыштэ илэн?
3. Капиталист — буржуй кашак вуйлатымэ годым кӧлан 

йӧршо мут дэн мутланат улмаш?
4. Тошто мут молан йомэш?'"
Паша: 1. Палэн налаш, шкэ гыч шонэн тошто мут-вла- 

кым возэн пуза.
2. Тудо тошто мут-влакым туныктышо да дэн лончылэн, 

кутырэн налза.

Илышыш у мут пура.
У  тэхникэ лэкмэ сэмын у узгар лэктэш. У ӱзгар 

лэкмэ сэмын у  мут илышыш пура. Тэвэ кызытсэ рэ- 
конструктивный жапым налына гын, тыгай у мут-влак 
пурэдат: элэктричэствэ, турбин, гидростанцэ, домна, 
радио, бльуминг, танк, противогаз, аэроплан, вӱд 
йымал пуш, лэдокол, Днэпрострой, Волховстрой, кино, 
дизэль, элэктропойэзд, бронэпойэзд, комбайн, трактыр, 
сортировко, тэхничэский культур, машинэ адак ш}жо 
моло мутат, чылажым тыштэ ончыктэн пытараш ок лий.

Рэвольутсо дэч вара марий йылмышкат шуко у 
мут-влак пурэныт. Тэвэ тыгай мут-влак: ВКП(б),
ВЦИК РСФСР, ВЦИК, СССР, Совнарком, Нарком- 
прос, Профсойуз, Снабсбыт, Наркомат, пырдыж газэт, 
аэростат, автогараж, Горсовэт, ОГПУ, милицэ, Рэвво-

1
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йэнсовэт, Обик, ГПУ, Финотдэл, аэроплан, ударник, 
культпоход, колхоз, ударничэство, соцдоговор, комун, 
совхоз, дэлэгат молат.

Илыш вашталтмэ, турлӧ калык дэн кыл кучэн 
илымэ сэмын моло, интэрнациональный мут-влакат 
пурат. Тэвэ мутлан тыгайым налына: рэвольутсо, ко- 
мунизм, социализм, комсомол, пионьэр, октӓбрата, 
социал-дэмократ ,социал-фашист, пролэтариат, марк- 
сизм —  лэнинизм, буржуй, импэриализм, капитализм, 
Интэрнационал, Коминтэрн, эмигрант, конфэрэнций, 
шуко моло мутат.

Илымаштэ нимогай йэҥат, нимогай калыкат иктэ 
вэсэ дэнэ кыл кучыдэ илэн ок кэрт, кэч кэат, кэч 
могай калыкат ваш-ваш кылым кучэн шогат.

Тыгэ ваш-ваш кыл кучэн илымэ дэнэ ик калык 
вэс калык дэнэ йӧрӧ варнылэш. И к калык йылмэ 
дэнэ вэс калык йылмат ваш-ваш варнылыт. Ик калык 
вэс калыкын мутшым ойлымашкыжэ пурта.

Мутлан налына; Ожно марий моло калык дэч ӧр- 
дыштӧ, шэм пӧртыштӧ илэн.

Пӧрт окнажэ изи гына, тэнэйсэ возак окна гай 
вэлэ улмаш.

Тудыжат йандау олмэш чар (чора) гай вичкыж 
коваштым чымэн шындымэ вэлэ улмаш. Тугай окнам 
марий „карлык“ манын, йужо вэрэ „кандык", ма- 
ныныт.

Жап эрэ эртэн, илыш эрэ вашталт толын. Ма- 
рийат моло калык сэмынак ош пӧртым ышташ^тӱҥа- 
лын. Тыгай пӧртлан ку гу  окнам шындэн. Йандау 
окнам руш дэн лишыл илышэ марий „окна“ манэш, 
суас дэн йыгырэ илышэ марий суас мутым пуртэн' 
„тӧрза“ манын лӱмдэн. Тыгэ альэ кызытат Марий- 
Турэк кантонышто, Башрэспубликыштэ ойлат.

Тыгэ марийын шэм пӧртшӧ пытымы дэн изи 
окна „карлык“ — „кандык" мутат йомыныт.

8—1342
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Тудын олмэш йӧршэш вэс калык йылмэ гыч у 
мут „окна“— „тӧрзӓ" пурэныт.

Адак тэвэ суас йылмыгычак „пачка", „аҥа“ , „сату“ 
манмэ, адак моло мутат пурэныт. Суас йылмэ гыч 
марий йылмыш вэлэ огыл, моло калык йылмышкат 
пурэн. Руш йылмышкат суас мут-влак пурэныт. Тэвэ 
тыгай мут-влак: „пазар“ , „арбуз“ молат.

Умбакыжэ тыгай мут-влак: самбар, пила, школ, 
пэро, карандаш, ручка, чэрнила, кнага марий мут огыт 
ул. Иуно руш йылмэ гыч пурышо, руш мут улӹт.

Тидэ мут-влак, тыгэ ойлымо мом ончыкта?
Марий, руш, сӱас воктэн илэн ваш кылым кучэн 

илымым ончыкта. Адакшэ ик йылмэ гыч вэс йылмыш 
мут пурымымат палыктара.

Тыгай примэрым марий йылмыштат, моло йыл- 
мыштат шуко муаш лийэш. Тыштэ чылажым ойлэнат 
пытараш ок лий,

Йодыш: 1. Марий йылмыш пурышо могай у мутым 
шинчэда?

2. Молан у мут пура?
3. Марий калык шукыжым могай йылмэ гыч у мутым 

налын шога?
4. Могай жапыштэ утларакшэ у мут пураш тӱҥалын?
5. У мут пурымо мом ончыкта?
6. Могай мутым интэрнациональный мутлан шотлат?
7. У мут пурмо нэргэн могай пунчалым луктьш кэр- 

тыда?

ПУНЧАЛ: Айдэмэ илыш, экономик, политик, 
культур-тэхникэ вашталт толмо сэмын йылмат ваш- 
талтэш: тошто мут йомэш, у мут пура, у мут 
шарла.

Паша: 1. У мут пурмым, могай жапыштэ могай мут 
пурэныт ончыктэн возыза.

2. Кнагаштэ лудмо у мутым возэн шогыза.
3. Шкэндан колхозышто могай у мутым пуртэныт, возэн 

толза.

8*



—  115 -  ‘

4. У мутлан посна мутэрым ыштыза.
5. Улнӧ ончыктымо статьа гыч у мутым ойрэн возэн 

налза.

Клас дэнэ клас крэдалмаш.
Социалист экономик капиталист экономикым та- 

лын сэҥа, кулак клас ышкэ позидыжым ынэж пу, со- 
циализм илыш ваштарэш крэдалэш.

Партий вуйлатымэ дэн пролэтар дэнэ шэмэр крэ- 
саньык капиталист элэмэнт дэн чот кучэдал шогат.

Шэмэр ончылно комунист партийын лӱмжӧ эрэ 
нӧлталалтын шога.

Йорло, марда крэсаньык-влак йӧршэш социализм 
вэк савырнэныт.

Лэнинын „кӧ-кӧм сэҥа“ манмэ мутшо йӧршэш 
социализм вэкэ савырнэн — социализм сэҥэн!

Социализм экономикын вийан кушмыжо мэмнан 
Марий кундэмыштат раш койэш.

Социализм илыш сэҥымэ сэмын кулак шкэ пы- 
тышашыжым шижын, уло вийжэ дэнэ мэмнан вашта- 
рэш тӱрлӧ амал дэн крэдалэш.

Клас тушман-влак тӱрлымат ыштылыт. Йужо вэрэ 
йалысэ активист-влакым пуштэдат, йужо вэрэ колхоз 
погым, шурным йӱлалтылыт, моло тӱрлӧ осалымат 
ыштыл шогат.

Партийын политик ваштарэшыжэ кулак тӱрлӧ сэ- 
мын крэдалэш. Тудо колхозыш, совэтыш, копэраци- 
йыш, чодра пашаш пурэн тушман пашам ыштылэш.

Йужо марий интэлэгэнт-шамычат контр-рэволь- 
утсо^ пашам ыштылыныт.

Йужо гунам совэт, копэрацэ моло пашачэ-влакат 
кулак-дэн кылым кучат.

Тугай кашак дэн талын шэмэрлан кучэдалман.
Тӱрлӧ опортунист-влак клас дэн клас крэдалмым 

огыт уж, клас крэдалмаш укэ маныт. Нунын дэнат 
8»
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крэдал шогыдэ ок лий. Пурла дэнэ „шола“ опорту- 
нист-влакат садыгак тушман шотышто улыт.

Нуно кулак класын агэнт шотышто коштыт.
Моло тӱрлӧ озанлык-политик кампаньэ эртары- 

маштат кулак, подкулачник, пурла, шола опортунист- 
влак чаракым шындылыт.

Тушман альэ пытэн огыл, нуно альэ кызытат 
крэдалаш тӧчат.

Пӱтынь шэмэр калыклан партий чумыргэн клас 
тушман дэн тудын агэнтышт ваштарэш уло вий дэн 
крэдалман.

Колхозын организационо-озанлык пашажым пэҥ- 
гыдэмдымэ нэҥызэш сплошной колэктивизацым шук- 
тэна, кулакым клас шотышто йӧршын пытарэна.

Кокымышо вич ийыштэ (пӓтилэткыштэ) класдымэ 
обшэствым ыштэна.

Йодыш; 1. Социализм илыш кӧлан ок йӧрӧ?
2. Нуно мом ыштылыт?
3. Кӧ нунын дэн крэдалэш?
4. Нунылан кӧ полша?
5. Кузэ нунын дэн крэдалыт?
6. Мэ могай илышым ыштэна?
Паша: 1. Тидэ статьаштэ ыҥлыдымэ мут влакым возэн 

налза.
2. Нинэ мутым шкэ йылмэ да дэнэ умылтарэн возыза-

КУТЫРМО дэн возымо.
Школышто кино-сӱрэт ужмым йодыш 

почэш каласэн моштымо.
Школышкына кино толын.

Тэҥгэчэ школышкына кино толын ыльэ. Кино кол- 
хозышто паша ыштымэ нэргэн сӱрэт-влакым ончык- 
тыш.
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Кугу колхозышто уло пашам машина дэн ыштат; 
Шийэш машина, куралэш машина, ӱда машина, тӱрэ- 
дэш машина чыла пашам машина ышта. Вольыклан 
пукшаш машина вара.

Мланна трактыр дэн куралмаш пэшак кэлшыш. 
Трактыр тӱшка почэла-почэла сӧрэмым кашыш савы- 
рэн кайат. Тракторист трактыр валнэ тыртышым гына 
пӱтыркалэн шинча. Трактыр шкэак кайа. Трактыр по- 
чэш плуг курал кайа.

Кумда пасу пӱсын куралалт кайыш. Куралмэ по- 
чэш тунамак тырмалэн машина дэн ӱдэн шындышт.

Машинан моло паша ыштымыжат пэш кэлшыш. 
Тыгэ илышышкына машина пура. Мэмнан вэрч чыла 
пашам машина ышташ тӱҥалэш.

Тачэ школышто кино ужмо картинкэ нэргэн ой- 
лымашым ыштышна.

Туныктышо мланна пэрвой тыгай йодыш - влакым 
пуыш:

1) Тэҥгэчэ кастэнэ школышто мом ужын улыда?
2) Кино мо нэргэн сӱрэтым ончыктыш?
3) Кугу колхозышто чыла пашам мо дэн ыштат?
4) Тэндан колхозышто могай машина-влак улыт?
5) Машинам кужэч кондат?
6) Машинан кӱлэшыжэ могай?

Йодыш: Тидэ ойлымаштэ мо нэргэн возымо? Тэат кино 
сӱрэтым ужын улда? Кино сӱрэтым кушто кунам ужын 
улда? Могай ончыктымо сӱрэтым ужын улда?

ПУНЧАЛ: Кино дэн колхозышто, фабрикыштэ, 
завотышто социализм ыштымэ пашам, тӱрлӧ ма- 
шинам, тӱрлӧ калык илышым, клас крэдалмашым 
ончыктат. Кино сурэтым раш умлэн ончыман. Ки- 
ношто мом ужмо нэргэн рашын кӱчыкын кнагаш 
возэн шындыман.

Паша. Тэат кино сӱрэтым ончаш мийэн толза. Вара ки- 
нош миймыда ужмыда нэргэн каласэн пуыза.
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Докладым колышт моштымо.

Бригадир толын.

Торйал гыч Тумйу-Мучаш йал совэтыш бригадир 
толын. Йал совэтыштэ погынымашым ыштат. Калык 
пӧрт тич погынэн.

Бригадир кокымышо вич ийаш план нэргэн док- 
ладым ышта.

—  Вэс вич ийаш план почэш олаштат, йалыштат 
уло кулакым, пойан тӱшкам тӱҥжыгэ вожшыгэ пыта- 
рыман, манын ойла бригадир.

—  Вара кулак пойанын лэкшаш корныжым йӧр- 
шын пытарэн, класдымэ общэствым ыштэна. Тидэ 
кокымышо вич ийаш план пашаш пура. Адак у  гыч 
шуко МТС-м почман. У  вич ийаш план почэш чыла 
колхозышко МТС-лан трактыр дэн, адак моло машина 
дэнат полшэн шогыман. Адак чыла колхозник-влакын 
шонымашыштым туныктэн у илыш поштэк ваштал- 
тыман. Чылам 10 ийаш школ вошт туныктэн лукман. 
Колхозым эша чот кугэмдыман, вийаҥдыман.

Промышлэнность нэргэнат бригадир шуко куты- 
рыш.

Бригадирын ойлымыжым уло калык шып гына ко- 
лышт шинча. Погынымашыш толшо-влак шкэ ^этра- 
дышкышт бригадир ойлымо почэш возыкалат. Йужы- 
жо йодмашым тэтрадышкыжэ воза.

Иужо шкэ шонымыжым каласэн пуаш кучыкын 
гына воза.

Йорош уполномочэн Элыксанат шкэ тэтрадыш- 
кыжэ тыгай йодмаш дэн шонымаш-влакым возэн 
шындыш.

—  Вэс вич ийаш план почэш талукышто мыньар 
трактыр лэкташ тӱҥалшашлык? Мыньар МТС у гыч 
почылтшаш? Тумйу Мучашэш РИК 10 ийаш школым } 
почаш шэна укэ?
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Каласэн пушашлык шонымашыжым Элыксан тыгэ 
возэн шы.ндыш:

—  Ш уко МТС-м у гыч почмаш паша пэш кӱлэш 
паша. МТС-м Тумйу-Мучашэшат почаш кӱлэш. Адак 
тэнэйак Тумйу-Мучашэш 10 ийаш школымат почаш 
кӱлэш.

Бригадир докладым ыштэн пытарышат, тӱрлӧ йод- 
машым тудлан пуышт. Чыла йодмашланат бригадир 
ваш мутьш раш лончылэн пуыш.

Вара кнагашкышт возкалмышт почэш шкэ шо- 
нымыштым погынымашыш толшо-влак каласэн пуышт.

Йорош Элыксанат шонымыжым тыгэ каласэн 
пуыш.

—  МТС почмаш паша— пэш кӱлэш паша. МТС 
мланнат турлӧ машина дэн полшаш тӱҥалэш.' Мэм- 
нан Тумйу-Мучаштат МТС-м почаш кӱлэш. Адак чот 
тунэмын гына колхоз пашанам ончыко кулэш сэмын 
колтэн кэртына. Тидлан лийын 10 ийаш школымат 
Тумйу-Мучашэш тэнэйак почман.

Молат шкэ шонымыштым каласэн пуышт.

Йодыш. Тидэ ойлымаштэ мо нэргэн возымо? Тэат ик- 
таж погынымашкэ мийэн улда? Погынымаштэ мо нэргэн 
докладым колыштын улда?

ПУНЧАЛ. Погынымаштэ шуко годым доклад, йа 
лэкций лийэш. Доклад ыштымэ годым йодшаш- 
лыкым, умылыдымо мутым мондымо дэч тэтра- 
дыш возыман. Доклад ыштымӧҥгӧ докладчикдэч 
йодыштыт. Вара доклад нэргэн шкэ шонымыштым 
каласкалат. Йодышым кӱчыкын раш ыштыман. Шкэ 
шонымашымат тугак каласэн пуыман. Адак доклад 
почэш мо1"ай пунчалтыш лийэш, тудымат кӱчы- 
кын шкэ тэтрадьыш возэн шындыман. Радиошто ко- 
лыштмымат кӱчыкын тзтрадыш возаш лийэш.
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Доклад ыштымэ.
Экскурсий,

Торйал тӱҥалтыш школышто тунэмшэ-влак. „Ушэм 
нур“ комуныш экскурсий дэн мийэн толаш пунча- 
льыч. Пунчалым луктычат, тунамак экскурсий дэн 
кайаш тӱрлым йамдылкалаш тӱҥальыч. Йамдылка- 
лышт ужмым возкалаш кнагам, карандашым, вара 
тӱрлӧ изи атылам арвэрлам йамдылышт. Вара чыла 
тунэмшэ-влакым бригадэ дэн шэльыч. Кажнэ брига- 
дылан посна пашам пуышт. Ик бригадылан кролик 
ашнымэ нэргэн, кумышылан пасу паша нэргэн умы- 
лэн налаш пашам пуышт. Тыгак моло бригадэ влак- 
ланат пашам шэлын пуышт.

Вара 15 сэнтьабырыштэ Торйал школ гыч „Ушэм- 
нур“ комуныш экскурсий дэн мийэн улыт.

Пэрвой комунышто тунэмшэ-влаклан чыла ончык- 
таш, умылтарэн пуаш комун правлэньын члэнжым 
пуышт. Тудо экскурсий дэнэ мийшэ-влаклан чыла он- 
чыктылаш, умылтараш тӱҥальэ, Пэрвойак тудо кому- 
нын кунам, кузэ почылтмыжым каласыш. Вара кому- 
нын погыжым ончыктымо сэмын комун илыш нэр- 
гэн, тушсо паша ыштымэ нэргэн ойлэн пуыш.

Мом тунэмшэ-влак комунышто ужын огытыл гын?
Комун покшэлнэ кугу  полат гай кугу  чаплэ пӧрт 

ыштэн шындымэ. Ту пӧртыштӧ кочмо-йӱмӧ, изи йоча 
ончымо, кино, спэктакль ончыктымо кӹдэж. Тудо 
пӧртым культур пӧрт маныт.

Культур пӧрт йыр комунар илымэ пӧрт-влак шин- 
чат. Комунар илымэ дэч ик могырышто кугу  вольык 
вӱта, вэс могырышто сӧсна вӱта.

Комун оралтэ йыр тӱрлӧ сат дэн пакча.
Комунар-влак лӱмын ыштымэ кугу  пӧртлаштэ 

илат. Кажнэ йышлан посна пӱлэм. Кочкаш чыланат 
ик вэрыш погынат.

Ком
годым
книжка!

Тид. 
йэн шс

■'I
I  ‘ I  
I   ̂ 1

•4 тушто ! 
I  3000 к 
I  Вар̂  

шин, 5 
сэпарат!

ЭкС1 
пэш ыв 
шла чы 

Чыл 
И к 

кӧргым 
шийэш.

ТуН: 
ончаш :
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Комунар-влак чыланат тунэмшэ улыт. Йара жап 
годым чыланат культур пӧртыш погынэн газэтым, 
книжкам лудыт.

Тидлан лийын комун паша эрэ кулэш сэмын ка- 
йэн шога. Комунын озанлыкшат пэш куго. Кызыт

7 сӱрэт.

тушто 200 лӱштымӧ ушкал, 500 шорык, 600 сӧсна, 
3000 кролик тылэч моло тӱрлӧ вольыкат шуко уло.

Вара 3 трактыр, 3 шиймэ машин, 5 тӱрэдмэ ма- 
шин, 5 ӱдымӧ машинышт уло. Адак ӱй ыштымэ 2 
сэпаратырышт уло.

Экскурсийыш миймэ годым, комунар-влак пашам 
пэш ыштат ыльэ. Комунар-влак омарта кӧргысӧ мук- 
шла чыланат паша ышташ пижын улыт.

Чыла паша бригадэ дэн кайа.
И к бригадэ вольыкым онча, вэс бригадэ пакча 

кӧргым пога, кумышо кугу  бригадэ шульым пэш 
шийэш.

Тунэмшэ-влак бригадылан шэлалтын комуным 
ончаш пий<ыч. И к бритадэ шиймаш кайыш, нэсэ-кулъ-
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тур пӧртым ончаш пижэ, кумышо кролик ашнымаш- 
кэ кайыш.

Тыгэ тунэмшэ-влак уло комуным ончэн нальыч. 
Тунэмшэ-влаклан комун илыш пэш кэлшыш. 
Экскурсий гыч школыш тольычат, бригадэ-влак- 

лан погынымашэш докладым ыштэн ^̂ пуаш пашам 
пуышт.

Сэпан Йыван бригадылан сӧсна ончымо нэргэн 
докладым ышташ пуышт.

Йыван бригадын докладлан йамдыл- 
мыжэ.

Йыван бригадэ докладым кок кэчэ йамдылыш. 
Бригадэ эн ончыч экскурсийыштэ мо ужмыж нэргэн 
шкэ возкалмыжым лончылэн. Мыньар сӧсна уло, 
сӧсна вута могайэ, сӧсналан мом пукшат, кузэ пук- 
шат, сӧсна могай пайдам пуа— чыла тидым возыкал- 
мащ вач лончылышт. Докладлан чыла кӱлэш матэри- 
алым йамдылыштат планым возэн шындышт. Планыш- 
тэ мо нэргэн доклад почэш ойлаш кӱлэш чыла рат 
дэн раш кугун возэн шындышт. Вара тӱрлӧ диаграм^ 
влакым ыштышт. Сӧсна пукшымо нэргэн книжка- 
влакымат лудыч, лозунгымат возэн шындышт.

Докладын планжэ.

1, „Ушэмнур" комуч почылтмо.
2. Вольык ончымышт.
3; Сӧсна ашнымышт.
4. Сӧсна вӱта нэргэн.
5. Сӧсна пукшымо нэргэн.
6. Сӧснан пайдажэ.
7. Кошартыш.
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Иыван бригадын докладшэ.
„Ушэмнур" комун 1927 ийыштэ почылтын. Тидэ 

комуным нужна изак-шольак Родыгин-влак почыч. 
Пэрвой артэль ильэ, вара комуныш савырныш. Кулак 
пойан-влак дэн Родыгин-влаклан шуко кучэдалаш ло- 
гальэ. Нымо дэчат Родыгин-влак ышт лӱд, колхоз па- 
шам ышт кудалтэ, пэҥгыдэмдэнак тольыч.

Пэрвой „Ушэмнурышто" 5 йэш ильэ гын, кызыт 
тушто 70 йэш нар уло.

Кызыт „Ушэмнурышто" шукыжым киндым ӱдат.
Вара Комунист партийын Рӱдо Комитэтын пун- 

чалжым шуктэн шогэн, вольыкымат „Ушэмнур" комун 
шуко куча.

Вольык мэмнан государствылан кугу  пайдам пуа. 
„Ушэмнурат" волык дэн кугу  пайдам пуэн шога. Кы- 
зыт тушто 200 лӱштымӧ ушкал, 500 шорык, 600 
сӧсна, 3000 кролик, тылэч моло тӱрлӧ вольыкат шу- 
ко уло.

Чыла вольыклан кугу, волгыдо, йандар вӱта-влак 
ыштэн шындымэ улыт. Вольык вӱтам кэчэ йыда эрык- 
тэн шогат. Вольыкым агроном кӱштымӧ почэш гына 
пукшат.

Мэмнан бригадэ сӧсна ончымаш пашам ончэн 
нальэ.

Садлан мэ сӧсна паша нэргэн утларак каласэн 
пуэна.

Тыгэ „Ушэмнур" комунышто сӧсна ашнымэ па- 
шаланат чот пижын улыт.

Кызыт „Ушэмнур" комунышто чылажэ 600 вуй 
кугу сӧсна, 800 вуй нарэ игэ сӧсна улыт. Сӧсна-влак 
чылан кугу  урлык улыт.

Сӧсна ашнаш кугу  волгыдо пу кӱваран вӱта ыш- 
тэн шындымэ.

Кажнэ сӧсналан посна кыдэж ыщтымэ. Сӧснам 
агроном кӱштымӧ почэш ончат.
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Кэчэ йыда- вӱта кӧргым эрыктат, уло тэрысым 
луктын кышкат. Садлан вӱта кӧргыштӧ йужат эрэ 
йаняар, сӧсналан шӱлӓшыжат каньылэ.

Сӧсналан шагалат огыт пукшо, утымат огыт пук- 
шо. Кэчылан кум кана ик жапыштэ пукшат. Пукшат: 
кльэвыр шудым, киндым, парэҥгым, молымат. Сад- 
лан сӧсна-влак кугу  вийан улыт, пайдамат шуко пу- 
ат. Талуклан нуно 50 тон нарэ шылым пуат.

Тыгай кугу пайдам государствылан „Ушэмнурыш- 
то “ улшо сӧсна пуэн шога.

Мланнат колхозыштына Комунист партий Рӱдӧ 
Комитэтын пунчалжым шуктэн шогыман. Садлан 
мланнат вольыкым шукэмдаш пижман.

Моло вольык дэн пырльа сӧснамат шукэмдаш пиж- 
ман. Тыгыдэ урлык сӧснам пытарэн, кугу  урлык сӧс- 
нам^ашнаш пижман.

Йолташ-влак, айтса мэат партийын пунчалжым 
шуктэн шогэн, колхозыштына сӧснам шукэмдаш пи- 
жына.

Йыван бригадэ докладым ыштышат бригадылан 
. тунэмшэ-влак тыгай йодыш-влакым пуэдышт:

„Ушэмнур" комунышто ончыкыжо сӧсна эша шу- 
кэмшаш. Сӧсна вӱта комунышто могай план дэн ыш- 
тымэ?

Сӧсна вӱтан кӱваржэ могай?
Сӧснам кужэч, вол гыч, альэ лӱмын ыштымэ кор- 

мушко гыч пукшат?
Комун гыч сӧсна шылым куш ко колтэн шогат?
Сӧсна игым комун гыч моло колхозлаш налаш 

лийэш мо?
Моло йодышымат Йыван бригадылан шуко пуэ- 

дыпят.
Йыван бригадэ чыла йодышлан раш кӱчыкын гына 

ваш мутым каласэн пуыш. “
Ваш мутым каласэн пытарыштат, погынымаштэ 

улщо тунэмшэ-влак ышкэ шонымыштым каласэн пуышт.
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Пэрвой Пэтыр тыгэ каласэн пуыш:
—  Сӧсна ашнымаш паша пэш кӱлэш паша. Сӧсна 

пайдам пэш кугун пуа. Мэмнан колхозыштынат 
„Ушэмнур" гайак сӧснам ашнаш пижман.

Вара Эчу каласыш.
—  Сӧснам ончэн моштыдэ сӧсна дэч пайдам на- 

лаш ок лий. Мыйын шонымаштэм кызытак школыш- 
тына сӧсна ончымо нэргэн кузэ тудым пукшат, мо- 
гай вуташтэ ашнат — чыла тидым чот тунэмаш Пиж- 
ман,'тидэ нэргэн кызытак туныктышо дэч йодаш.

Эчу П0 Ч9Ш Павыл тыгэ каласыш:
—- Сӧсна дэн пырльа кроликымат кучаш пижман. 

Кроликат пэш кугу  пайдам пуа. Тудо пусын тӱла, 
шылым вашкэ пуа, коваштымат шуко пуа.

Садлан сӧсна дэн пырльа кролик нэргэнат тунэ- 
'маш, ашнаш пижман.

Павыл дэч вара Сэргэй каласыш:
—  Мый сӧсна дэн кролик ашнымаш пашаштэ 

кузэ колхозлан полшэн кэртына, тудым каласэн пу- 
нэм ильэ. Чын к  тидэ пашаштэ мэат кугу  полышым 
пуэн кэртына. Мланна эн пэрвой колхозыштына сӧс- 
на кролик нэргэн тӱрлӧ газэтым, кнагам лудаш пиж- 
ман. Вара тӱрлӧ сӱрэтым, диаграмым, лозуҥгым сӧс- 
на дэн кролик нэргэн шаркалыман. Чыла колхозник 
шамычлан сӧсна пайда пумо нэргэн умылтараш пиж- 
ман. Рӱдӧ' комитэтын пунчалжэ нэргэн чот умылта- 
рэн шогыман.

Адак вольык ончышо бригадэлан сӧсна дэн кро- 
лик ончаш полшаш пижман.

Молат ышкэ шрнымаштым каласэн пуышт. Кала- 
сымаш пытышат, Йыван бригадэ кошартыш (заклю- 
читэльный) шомакым тыгэрак каласыш:

Чыланат шкэ шонымашыштым каласышэ-влак сӧс- 
на ашнымашым пэш кӱлэшлан шотлат. Сӧснам моло 
колхозлаштат ашнаш тӱҥалаш кӱлэш майыч. Вара 
сӧсна ончаш полшымо нэргэнат ойлышт. Адак сӧсна
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нэргэн гына огыл, кролик нэргэнак ойлышт. Кро- 
ликымат кучаш пижман. Мэмнан бригадэ шонымаштэ 
сӧсна дэн пырльа кроликлзнат пижаш кэлша. Садлан 
сӧсна дэн пырльа кролик нэргэнат чот тунэмаш пижман.

Кошартыш шомак почэш погынымаш тыгай пунчал 
дэн кэлшыш: „Сӧсна дэн кроликым колхозлаштэ аш- 
наш полшаш пижаш. Школышто сӧсна дэн кролик 
нэргэн кызытак чот тунэмаш пижаш. Колхозлаштэ 
партий Рӱдӧ комитэтын вольык нэргэн пунчалжым 
чот умылтараш пижаш“ .

Йодыш: Тыштэ мо нэргэн возымо? Торйал школ гыч 
тунэмшэ-влак экскурсий дэн куш мийэн улыт? Экскурсиштэ 
Йыван бригадлан могай пашам ыштэн шукташ пуэн улыт? 
Йыванын бригадыжэ кузэ докладлан йамдылэн? Докладым 
ышташ мом возэн йамдылат? Планым кузэ возат? Доклад 
ышташ план дэн пырльа мом йамдылат?

ПУНЧАЛ. Калык ончылно, альэ тунэмшэ-влак 
ончылно иктаж мо нэргэн раш кужурак каласэн 
пумым доклад маныт. Докладым погынымашэш 
ыштат. Докладым экскурсиш мийэн ужын толмо 
нэргэн, иктаж могай паша ыштымэ, лудмо нэргэн 
альэ иктаж вэсэ нэргэнат ыштат. Докладыштэ мо 
нэргэн каласышашым (тэмым) раш шинчыман. Док- 
ладым кӧлан, молан ыштэт, тидымат раш шинчы- 
ман. Доклад изирак-влаклан кӱчыкрак лийман. Коч 
кунамат доклад ышташ планым йамдылман. План дэн 
пырльа моло кӱлэш кнага-влак (матэриал) лийман. 

Тэмым лончылат, умылат.
Матэриалым погат. Планым ыштат. Плакатым, 

диаграмым, лозунгым йамдылат. Коч могай докла- 
дат кум ужашлан шэлалтэш:

а) доклад тӱҥалтыш, б) доклад, ӧ) кошартыш. 
Тӱҥалтыштэ доклад молан ышталтэш, тудын кӱлэ- 
шыж нэргэн кӱчыкын каласалтэш. Вара докладыш- 
тэ мо кӱлэш, чыла рат дэн каласалтэш. Кошар- 
тыштэ доклад ыштышэ шкэ шонымыжым, мом ыш-



тэн шукташ, мо йоҥылыш, мо кулэш уло тудым 
каласэн пуа. Туҥалтыш коч кунамат кӱчыкын ка- 
ласалтэш. Докладыштэ к^жнэ йодышлан кӱчыкын 
ваш мут дэн каласалтэш. Ваш мут тӱрлӧ кӱлэш 
сипр картинкэ, моло дэнат пэҥгыдэмдалтэш.

Доклад кэлшышын, сайын ышталтын гын, ко- 
шартышымат ышташ каньылэ. Планым посна кна- 
гаш шолдра буква дэн возэн шындыман. Докладым 
ыштымэ годым планым гына ончалын ойлыман. 
Ойлымо годым ӧрдыш кайман огыл, планыштэ мо 
нэргэн возымо тудым гына ойлыман. Доклад ыш- 
тымэ дэч ончыч планым эша сайын ик кана лудын 
налыт. Доклад почэш чыла йодышлан ваш мутым 
раш кӱчыкын пуыман. Йодыш почэш ышкэ шоны- 
машым каласымаш (прэний) лийэш. Прэньий по- 
чэш докладчик кошартыш мутым закльучитэльный 
шомакым кӱчыкын каласэн пуа.

Паша. Тэат экскурсийш мийэн толмо нэргэн, альэ иктаж 
паша нэргэн докладым ыштыза. Докладлан тэат ончыч кӱ- 
лэш матэриалым йамдылыза. Вара планым возэн тунэмшэ- 
влак ончылан доклӓдым ыштыза.

ЛУДМО КНАГА НЭРГЭН МУТЛАНЫ-
МАШ.

„Волгыдо" колхозышто комсомол-влак погынэн 
тыгай возымашым лудын шинчат:

Гигант колхоз.
Уралыштэ Ирбит округышто 135 йал ушнэн ик 

кугу колхозым ыштэн улыт. Колхозыштын лӱмжӧ 
„ГигаНт“ ,=

„Гигант" колхозыш 8 тӱжэм озанлык, 33 тӱжэм 
йэҥ пурэн, ик куту •йэш лийын^ ьГигант' колхозын

1 1
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мландыжат кугу; торэшыжэ^ЗО киломэтр, кутышыжо 
50 киломэтр. „Гйгантыш“ Йэланский, Байкаловский, 
Знамэнский район-влак пурат.

„Гигантыштэ" ӱдымӧ мландэ 135000 гэктар уло.
Куралаш 80 трактыр, 5,000 имньэ уло. Ончы- 

кыжо тыштэ 200 трактыр лийшаш.
„Гигантыштэ" урлык комдо, сапондо, сорла олмэш 

ӱдымӧ машина, сортировко, тӱрэдмэ, шиймэ машина 
пашам ыштат.

„Гигант" кодшо ийыштэ Совэт эллан пэл милион 
утла тон шурным пуэн. Совэтэлат тудлан пэш полша.

„Гигант“ колхозышто тошто изэ пӧрт олмэш у 
кугу  шуко йэшлан илымэ пӧртым ыштат.

Кызыт тушто 30 кугу шуко пачэран пӧртым, 40 
кочмо вэрым, 24 кугу  мочам, 50 вӱтам, 2 ӱй завотым, 
йоча пӧртым, школым, клубым шуко ыштат.

Адак трактыр дэн автомобиль олмыктымо вэрым, 
кэрмыч завотым, элэктрис стансийым толшаш ийыш-, 
тэ ыштат. „Гигант“ колхозын тӱҥ пашажэ шурно 
(киндэ) ӱдымаш паша.

Киндэ ӱдымаш дэн пырльа вольык ашнымашымат 
вийаҥдат. Тэнэ 4000 ушкал дэн 3000 урлыкаш сӧсна 
лийшашлык.

„Гигант" колхоз почмо годым, кулак-влак йорло 
дэн ик мардам лӱдыктылын тыгэ ойлат ильэ.

—  Колхозышто имньыда вэлэ огыл, ватыдат пыр- 
льа иктыштэ лийэш. Тугай илышыш ида пуро.

Йорло дэн ик марда тугай ок кӱл ойым ышт 
колышт, чыланат колхозыш пурышт.

Пытартышлан кулак-влак колхозын активист-влак- 
шым пуштэдаш, пожарым ыштылаш тӱҥальыч.

Кулак тул пыжыктымэ дэн ик кэҥэжлан 100 сурт, 
шыжым ту ийыштак 55 сурт йӱлэн пытышт.

Йорло дэн ик марда садак кулак дэч огыт лӱд, 
колхозым нуно утыр вэлэ вийаҥдат.

„Гигант" колш з пэщ тальш вийдҥэш.



129 —

1

Кызыт Комунист партийын Рӱдӧ комитэтшэ пун- 
чалмэ почэш пӱтыньэк колхозаҥдымэ районыштэ ку- 
лак тушман клас йӧршын пытаралтэш. Социализм 
озанлык— совхоз дэн колхоз-влак вийаҥыт, кушкын 
толыт.

Комсомол-влак лудын пытарыштат, колыштшо- 
влак кокла гыч тыгай йодыш-влакым пуышт:

1. „Гигант" манмыжэ мо тыгай?
2. Урал мэмнан дэч кувэл могырыштыла лийэш?
3. Марий кундэмыштэ ындэ мыньар сурт колхо- 

зышто'^
4. Мэмнан дэн тыгай кугу  колхозым ышташ ли- 

йэш укэ?
5. Мэмнан дэкат „Гигантыштэ" улшо гай машина- 

влакым кондаш лийэш?
Чыла тыдэ йодышлан комсомолышто шогышо 

Эчан тыгай ваш мутым каласэн пуыш:
1. “Гигант" куго манмэ лийэш.
2. Урал область мэмнан дэч кэчэ лэкмаш могы- 

рышто лийэш.
3. Марий кундэмыштэ кызыт 45,5°/о нужна дэн ик 

марда крэсаньык колхозыш ушнэн улыт. Озанлык 
шот дэн шотлаш гын, 100 посна озанлык гыч 45 
озанлык утла кызыт колхозышто улыт^Тыдэ нэргэн 
„Х1-ИЙ Марий кундэмыштэ социализм ыштымаш" 
лӱман кнагаштэ раш каласалтын.

4. Мэмнан дэнат тыгай кугу колхозым ышташ 
лийэш. Мэмнан район лач шурно ӱдышӧ район. Тугэ 
гынат, кызыт мэмнан ончылно улшо колхоз-влакым 
пэҥгыдэмдышаш паша шога.

5. Колхозышкына мэат чыла „Гигантыштэ" улшо 
гай машина-влакым пуртэн кэртына. Ончыкыжо МТС- 
влак чыла вэрэат машина дэн колхозлан полшаш 
тӱҥалыт.

Ваш мутым колыштычат, йужо шкэ шонымыштым 
тыгэ каласэн пуышт;
9 -1 3 4 2
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Корий Эчан. Колхоз паша пэшак сай паша. Мэм- 
нан колхознамат вийаҥдаш кулэш. Колхозыш пурды- 
мат тыштэ шуко уло, Кодшо нужна дэн ик мардам 
чыла К0 ЛХ0 Ш1Ш ыҥылыктарэн пурташ пижман.

Сэмон Йапык. Мэмнан тунэммэ пашат кулэш сэ- 
мын ок кайэ. Кугу  колхоз ыштымэ годым, кадр-влак 
шуко кулыт. Сталин йолташ „тэхниклан чот пижаш 
кулэш'* манын каласэн пуэн. Шагал тунэмын тэхник- 
лан талын пижын она кэрт. Садлан школ дэн пырльа 
клубымат мланна почаш кулэш.

„Гигант" колхоз статьа лудмо почэш шуко ойлы- 
маш лийэ.

Йодыш. Мо нэргэн тыштэ возымо? Тэндан колхозыш- 
тыда мыньар вольык, машина уло?

ПУНЧАЛ. Книжка лудмо годым, статьа лудмо го- 
дымат умылаш тӧчэн лудман. Садлан лнйын кажнэ 
шомакым, кажнэ ойым умылэн шогыман. Умылды- 
мо нэргэн шннчышэ дэч йодман, альэ мутэрыштэ 
альэ справочннкыштэ кычал муыман. Мондыдымо 
дэчын, утларак кэлгын умылшашлан шкэ коклаштэ 
мутланымашым ыштыман. Чыла тыгэ лончылэн нал- 
мӧҥго, статьаштэ мо нэргэн ойлымым кӱчыкын 
план почэш возыман.

1. Паша. Кӱшнӧ лудмо статьйам план почэш кӱчыкын 
возэн шындыза.

У йал.
Йал уэмэ. Тошто жап 
Мондалт кодо шэҥгэлан 
Ожсо сэмын косор-влак 
Ындэ укэ шэм лупшан.
Сынжэ вэсэ нур-пасун,
Мландат сыным вэсым мун. ^
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Имньэ, ушкал, моло вольык 
Йавык огыт ул ожсо гай. 
Пэлэдышан ужар олык 
Ашна нуным пэшак сай. 
Шурнат чаплэ — воштыр гайэ, 
Пырчат туто — полдыш гайэ. 
Тыгат шэмэр йывырта,
Тугат ласкан шӱлалта.
Колхоз аҥа ӱмбалныжэ 
Шэргылталэш муро йӱк, 
Ожнысо гай ойган огыл — 
Куандаршэ муро йӱк.
Ласкан шӱла айдэмэ 
Илыш уэм кайышат,
Кап-кыл тудын куштылэмэ 
Колхозышко пурышат.
Пасу йэда копнала 
Мӧдӧ вуйла койылта.
Пашам ышта машина:
Шийэш, почка, пуалта.
Кочо вӱдын там могай 
Пала лачак чал кочай.
Сай шӱлалтышт ватэ-влак: 
Марий айык, пэш кожмак. 
Икшывыжын кап таза, 
Сын-кун мотор, сай, лӧза, — 
Модын-воштыл тунэмэш, 
Ушым-ыҥым погалэш.
Ӱдыр йэҥжым маньыч гын, 
Кушкыт чэвэр саска гай, 
Чийэм нунын у сэмын,
Шийат укэ ожсо гай.
Чылий тулан шыкшан лампым 
Огэш чӱктӧ ик пӧртат:
Элэктр вий дэн пӧрт, урэмым 
Кэчывалла волгэмтат.
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Ш оҥгэм шушо ош пондаш 
Орын вуйжым рӱзалта,
...Ну, азап!... Ужшаш улмаш!..
Рвэзэ лий-а-ат!“ манылда.
Шэмэр рвэзэ кас йыда 
Лудмо пӧртыш чумырга,
Газэт, журнал, сай кнагам 
Лудаш тыршат кэч кунам.
Ш окта радио кэчэгут,
Сорал муро, кӱлэш мут.

. Ш ып ок шого окмак йол: 
Тарванылэш оҥай шол.
Поп ӱпш укэ шукэртсэкак:
У йэҥ умла поп шойам,
Мо кӱлэшым шкэ вийланжак 
Чот ӱшанэн шта пашам...

Н . М ухи н .

ШКОЛ ВЫСТАВКЫШТЭ 
УМЫЛТАРЭН моштымо.

Школ выставкэ.
Тэлэ. Кугунур тӱҥалтыш школышто эрла каникул 

тӱҥалшаш. Тушто тачэ выставкым ыштат, Выставкэ 
мо ышталтмым ончыкташлан лийын ышталтэш

Выставкыш мом луктын огытыл!
Тунэмшэ -влак шыжым тӱҥалын каникул мартэ 

мом ыштэн улыт, чыла выставкыш луктын улыт. План 
почэш уло лукмо арвэр -влакым шот дэн тӱрлӧ 
пӱлэмлаштэ чумырэн шындэн улыт. Ик пӱлэмым выс- 
тавкыш лукмо арвэр дэн тэмэныт. И к лукыш тунэм- 
шэ-влакын ыштымэ сӱрэтыштым тэмэныт. Вэс лу- 
кыш кид дэн ыштымэ тӱрлӦ арвэр-влакым погэ-
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ныт. Кумышо лукышто тӱрлӧ школышто возкалмэ 
тэтрадь-влакым рад дэн оптэн шындэн улыт.

Пыртыштэ тӱрлӧ портрэт-влакым йӧшкар шовы- 
чэш лозунг, плакат - влакым возэн сакалэн улыт.

Выставкым ончаш калык школ тич погынэн. Чы- 
лан выставкыш лукмо арвэрым ончат, умылтараш 
ойырмо бригадэ дэч йодыштыт.

Тунэмшэ - влак туныктымодэн пырльа калыклан 
умылтараш ик бригадым ойырэн улыт. Умылтарышэ 
бригадым Пэтыр вуйлатэн шога.

— Пэтыр, тидэ йошкар кужу шовычышто мо 
возымо? — Пэтыр дэч ончаш толшо шоҥго кочажэ 
йодэш.

— Чыланат вольыкым шукэмдаш пижса, манын 
возымо—майэ Пэтыр.

— Тыдэ' кнагаштэ мо удыркалмэ улыт? — адак 
Пэтыр дэч сӱрэт тӱшкаштэ улшо кнагам ончыктэн 
йодыт.

—  Тыдэ диаграм. Диаграмыштэ трактыр лукма- 
шын кушкын толмыжым ончыкталтын.

Тэвэ ончо: 1913 ийыштэ кугыжан улмо годым 
Росий ик трактырымат ыштэн огыл. Совэт влас 
лиймӧҥгӧ 1928 ийыштэ 1,400 трактыр ыштымэ, 1931 
ийыштэ 39,900 трактыр, 1932 ийыштэ 83,000 трак- 
тыр ыштымэ улыт. 1937 ийыштэ кок пачаш утла 
170.000 трактыр лэктэш.

Пэтыр бригадэ моло диаграм нэргэнат толшо- 
влаклан раш умылтарэн пуыш.

Кид дэн ыштымэ пашамат толшо-влак шуко 
ончышт; Возкалмэ тэтрадьымат ончышт. Чыла йодыш- 
лан Пэтырын бригадыжэ раш умылтарэн-умылтарэн 
каласэн пуыш.

Выставкэ чыла толшо - влаклан кэлшыш. Вич 
ийаш план нэргэнат, озанлык нэргэнат, фабрик-завот 
нэргэпат моло кӱлэшымат ончаш толшр-влак умы- 
лэн пальыч.
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Йодыш. Кугунур тӱҥалтыш школышто выставкылан могай
арвэр - влакым погэн улыт?

Кугунур школышто молан выставкым ыштэн улыт? Выс- 
тавкыш кондымо арвэр - влак нэргэн кӧ умылтармашым 
толшо-влаклан пуэн?

ПУНЧАЛТЫШ. Школышто ик жап тунэм пытар- 
мэ почэш выставкэ ышталтэш Выставкыш тунэммэ 
жапыштэ мо ышталтын, молан тунэммэ чыла он- 
чыкташ луктыт. Коч кунамат выставкышкэ толшо 
влаклан умылтарэн пуман. Умылтармашым кӱчы- 
кын раш ыштыман.

КӰЛЭШ КНАГА ВОЗЫМАШ.

Анкэта.
Иктаж учрэждэнийыш паша шташ пурмо годым 

библиотэкыш сэралтмэ годым альэ тунэмаш кайашлан 
моло тӱрлӧ насталанат лӱмын анкэтым возат.

Тэвэ тыгэ:

Анкэта.
1. Фамилий дэн лӱм.
2. Шочмо ий.
3. Шочмо вэр; кантон, 

район, колхоз.
4. Илыш шот.
5. Тунэммэ шот.
6. Пионьэрыштэ шога, укэ.

Кӧлдӧр Вӧдыр.
1921 ийштэ шочын. 
Морко к-н, Арын р-н, 
Поэтнур колхоз.
Ик марда-колхозник. 
Арын тӱҥалтыш школ. 
Пионьэр 1931 ий гыч.

ЙОДЫШ: 1. Анкэтым молан возат? 2. Анкэтыштэ ончык- 
тымо дэч посна адак могай йодыш лийын кэртэш? 3. Анкэ- 
тысэ йодыш дэн отвэтшэ могай радам дэн возалтӹт?

ПУНЧАЛТЫШ; 1. Анкэта кӱлэш свэдэнийым па- 
лэн налашлан возалтэш; 2. Иодыш кӱлэш сэмын

шукат, I 
шола вз 
йӱмалан

ПАША
да дэн но 
пашачэ, М1 

дан илыг 
таҥастары

1932 ] 
тунэмшэ- 

Ончьп
1. Туг 

докладым
2. Ш к

вуилатыш 
3. Тӱр 
Толдэ

Эскэрмап
1. Увэ

лииэш.
2. Каг; 

ианын шо 
у корно Д5 
учрэждэнт 
тэш.

3. Увэ
4. Увэ] 

тын сакыт

Пашл: '
11эрвой май 
шын радам)



шукат, шагалат лийын.кэртэш; 3. Анкэтысэ йодыш 
шола вэлэш, отвэтшэ пурла могырэш, альэ йодыш 
йӱмаланак возалтэш; 4. Йодышыжо №-ан лийман.

ПАША 1. Анкэтысэ йодыш-влакым возэн налын шкэ лӱм- 
ар- 1 да дэн р.озыза; 2. Анкэт почэш палыза: школыштыда мызар 
;мэ пашачэ, мызар крэсаньык йоча, мызар пионьэр уло? 3. Шкэн- 

дан илышда (автобиографий) нэргэн возыза, анкэта дэн 
таҥастарыза.

Увэртымаш.
1932 ийын 10 октӓбрыштэ, 16 сагатлан школэш 

тунэмшэ-шамычын ача-аваштын погынымаш лийэш. 
Ончышаш паша:
1. Тунэмшэ-шамычын тазалыкышт нэргэн доктыр 

докладым шта.
2. Школэш шокшо кочкыш штышаш нэргэн школ 

вуйлатышэ ойла.
3. Тӱрлӧ.
Толдэ кодман огыл.

Ш кол вуйл. М у х и н .
Эскэрмаш дэн пунчал:

1. Увэртымашым тӱрлӧ паша шотыштат возаш 
лийэш.

2. Кагаз ластыкын эн покшэланжэ „Увэртымаш“ 
ианын шолдран возалтэш. Кӱлэш увэртыш ой (тэксг) 
укорно дэн тӱҥалалтэш. Эн ӱлан возышын фамилийжэ, 
учрэждэнийын альэ организатсийын лӱмжӧ ончыктал- 
тэш.
1 3. Увэртымаш ой кӱчык, раш возалтман.
! 4. Увэртымашым чараш, йэҥ коштмо вэрыш лук-
!тын сакыман.

Паш.з: Тэат пионььэр погынымаш лийшаш нэргэн, альэ 
Пӓ" )[1эрвой май —тӱньамбал пролэтар пайрэм кузэ эрталтша-

ЛЫН :и1ын радамжым ончыктэн увэртымашым возыза,
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Справкэ
Рыбаков Васлий озанлык шотшым ончэн — илы- 

шыжэ ик марда, 1932 ий гыч Спартак колхозышто
члэнлан шога.

Арын йал совэт вуйлатышэ Изэргин.

15/1Х-32 ий. 
РСФСР 
М АО  

М о р к о  к а н т о н ,  
К а ж л а й э р  К Р Ш

193г ий майын 15 
М  134.

Аярэс; МАО, Морко 
к-н Кожлайэр йал.

Инандармаш.
Ты инандармаш Кожлайэр 

КРШ -н III тушкаштэ тунэмшэ Ры-
'----  баков Васлийлан пуалтэш. Рыба-

ков 3 ий годым тунэмэ пашам ударнэ колдэн шогыш, 
дисциплин шотыштат шкэнжым кучэн моштыш. Ту- 
ныктышо-шамыч вэлым тудын нэргэн вуй-шиймаш
ыш кои.

КР Ш  вуйлатышэ В. Пэтров.

Умылтармаш; 1. Инандармаш дэн справкэ кагаз паша 
штымым, иктаж лийшэ пашам (фактым) ончыктэн возат. 
Инандармаш кугурак фактым ончыкта справкэ, дэч кужурак 
жаплан пуалтэш. Возымаштыжэ кӧлан, могай пашалан пумы- 
жат ончыкталтэш.

2. Инандармашын ужашлажэ: а) кӱшыч, шола вэлым 
(углышто) — учрэждэнийын лӱмжым ончыктышо номэран да 
адрэсан штамп пышталтэш; б) покшэлан (кӱшыч) „Инан- 
дармаш“ манын сэраэтэш, вара у корно дэн кӱлэш мут 
тӱҥалэш; в) эн ӱлнӧ — пэчэт.

Паша: Колхоз правлэний лӱм дэн колхоз члэнлан члэя 
улмыжым ончыктэн инандармашым возыза.

Мый
ЯЫН, Пс 

ЛЭН шу1 
цам.
марда. ] 
.Ушкалэи 

Йод] 
1932 ий,



илы-
ышто

ин.

—  137 —
♦

Кид-пыштыш (15 тэҥгэлан) 
(роспискэ).

Мый Поэтнур колхозын члэнжэ Рыбаков Васли 
вольык ончымо курсыш тунэмаш кайашлан колхоз 
кассэ гыч, казначэй Карасим Кузьма дэч, лучко (15) 
тэҥгэ оксам налынам.

Кидэм пыштэм Рыбаков Васли. 1932 ий октабрын 4.

клаиэр 
нэ Ры- 
Рыба> 

югыш, 
ш. Ту- 
иймаш

'1рОв.

,3 паша 
3 возат. I 
к у ж у р а к  I 
1Н пумы-

вэлым 
лэран да 
I „Инан- 
[эш мут

1ан члэя

Йодыш: 1. Мо шотышто кид-пыштыш (роспискэ) возалштэ.
2. Мо-мо кид-пыштышэш ончыкталтэш?
3. Молан налмэ оксам мут дэнат, цифр дэнат возалтэш?

ПУНЧАЛТЫШ: 1. Кид-пыштыш окса нал.мэ годым, 
докумэнт, альэ нктаж ӱзгар налмэ годым возалтэш.

2. Кнд-пыштышэш кӧ, кӧ дэч, кунам могай паша- 
лан оксам, альэ моло настам налэш — лӱм дэн фа- 
милнйжэ лийман.

3. Кнд выштышым пужэн ынышг кэрт, манын, 
налмэ окса мут дэнат, цифр дэнат возат.

Паша: 1. Тэат шкэндан бригадылан библиотэка гыч кна- 
га дэн газэт налмылан кид-пыштышым (роспискым) возыза.

Морко кантон, Арын район, Поэтнур колхоз п^>ав- 
лэнийыш.

Олок Йал гражданин, Вӧдир Пӧтрын.

Йодмашыжэ.
! Мый йал озанлык артэльын уставшым лудын на- 
|лын, партий дэн правитэльствын рэшэнийштым ум- 
|лэн шуымат, кок йэдокэм дэн колхозыш пурташ йо- 
цам. Йлышэмын могайжым шинчэда: озанлыкэм ик 
•марда. Кодшо тэлым имньэмат йоҥлыш лий (колыш) 
ушкалэм иктэ, тудыжат туна.

Й одыш эш  КИДЭ.М пыштэм Вӧдыр Пӧт р  
1932 ий, 10 апрэль
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Умылтармаш: 1. Учрэждэнийшн, альэ вэрыштэ шогышо 
йэҥлан интаж настам йодын, алэ вуйым шийын (жалоба) 
возымашым „йодмаш маныт.

2. Ончыч ик тӱр гыч вэс турыш шумэш кӧлан альэ 
могай учрэждэнийлан йодмаш сэралтмэ ончыкталтэш. Ту- 
дын почэш пурга вэлым, пэлэ, йодмаш возышыя лӱм дэн 
фамилийжэ лнйыт. Вара у корно гыч покшэлан „йодмашы- 
ж э“ манын возалтэш.

3. Йодмаш мут (тэкст) у корно дэн (красная строка) 
тӱҥалалтэш

4 . Йодмашым кӱчык, раш, уто мут дэч ҥосна возыман. 
ПэрЭойак мола-н возаш вэрэштмым ончыктыман, вара мо 
нэргэн йодмым возымӓн.

Йодыш дэн ик вэрэш иктаж тӱрлӧ докумэнт пышталтэш 
гын, могайжым ончыктыман.

5. Эн пытартышэш (пурла вэлым) кид пыштымаш, шола 
вэлым—возымо жан, адак адрэс лийман,

Паша: Тэат тидэ формо дэн школыш тунэмаш кайашлан 
йодмашым возыза.

Ой пидыш.

Засэданийыштэ да погынымаштэ тӱрлӧ паша 
нэргэнат каҥашат, кутуркалат, вара пунчалым луктыт. 
Возгалшэ (сэкрэтарь) кутуршо-шамычын ойыштым, 
лукмо пунчалым ой пидышыш воза.

Ой пидыш кок тӱрлӧ уло:
1. Куж у ой пидыш. Тыжакын чыла кутуршо-шамы- 

чын ойышт возалтэш.
2. „Рэзолӱтивный" манмэ ой пидыш. Тыжак кӱчы- 

кын гына кӱлэш паша да пунчал (рэзолӱтсо) ончык- 
талтэш.

Тэвэ кок тӱрлыгэ:
1. Кӱчык ой пидыш тыгэ возалтэш:
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Ой пидыш.
Марий кундэм, Морко кантон, Арын район, Шанчэ 

колхоз члэн-шамычын 1932 ийын апрэльын 10 лийшэ 
пунчал мутышт.

Погынымашгэ 52 йэҥ уло.
Вуйлатылэш Вӧдыр^Макар 

Возгала Ипат Йыван

Ончышаш паша:
1. Колхоз озанлык пэҥгыдэмдышаш нэргэн.
2. Тӱрлӧ.

Колыштна:

Колхоз озанлык пэҥгыдэмдышаш нэргэштэ пар- 
тий дэн правитэльствын лукмо пунчалжым Алэксэйэв 
йолташ умылтара.

Пунчална:

Алэксэйэв йолташын колхоз озанлык пэҥгыдэм- 
дышаш нэргэн ойлымыжым колышт палмэкэ мэ, Шанчэ 
колхозын члэнышт, тыгэ пунчалына;

1. Озанлык шотышто колхозым пэыҥгыдэмдаш.
2. Колхоз пашам бригадэ шот дэн штымэ нэргэн 

правлэнийын засэданийштыжэ рашкэмышын лончылэн, 
каҥашэн налын, кагаз умбак луктын; толшаш тӱшка 
погынымаштэ ончаш.

3. Ситмашкин дэн Пэкэшкиным колхоз пашам 
пужэн шогымыштлан, клас тушман улмыштлан кол- 
хоз гыч лукташ.

Погынымаш вуйл. Вӧдыр М акар . Возгалшэ И п а т  
Йыван.

В эс т ӱ р л ы н :  кужу ой пидышыжэ тыгэ возал- 
гэш:
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Ой пидыш:
Марий кундэм, М орко кантон, Арын район, Шлнчэ 

колхоз члэн-шамычын 1932 ийын апрэльын 10 лийшэ 
пунчал мутышт.

Погынымаштэ улыт 52 йэҥ.
Вуйлатылэш Вӧдыр М акар , 

Возгала И п а т  Й ыван

Ончышаш паша:
1. Колхоз озанлык пэҥгыдэмдышаш нэргэн.
2. Турлӧ.

Колыштна.
Тӱҥалтыш йодыш дэн Алэксэйэв йолташ ССР Ушэм 

дэн РСФСР Колхозцэнтрын пунчалжым умылтара.
Тэний колхоз паша виктармаштэ эн кӱлэш звэ- 

налан бригадэ шотлалтэш. Бригадэ-шамыч ийдалык 
мучко ончыктымо участкыштэ тӱҥ йал озанлык па- 
шам шукташ тӱҥалыт. Колхоз ты бригадэ-шамыч 
лан паша штымэ жап мучкылан кӱлэш машинам, ин- 
вэнтарым, пашачэ вольыкым пуа. Нинэ ӱзгарым тӱ- 
рыс (тичмаш) кучымо шотышто бригадэ вуйын шо- 
гаш тӱҥалэш.

Кажнэ бригадылан штышаш паша (производствэ- 
ный заданьэ) пуалтэш. Пашажат соцсорэвнованьэ да 
ударничэствэ шот дэн эртаралтшаш. Паша кузэ шталт 
толмым тэргашлан лӱмын контроль лийшаш.

Колхозцэнтр чыла колхозлан сдэльшиным пуртымо 
годым (мо тугай сдэльшина, мэ шинчэна) тэвэ мом 
ушыш налаш кӱшта: „сдэльшиным пурташ, кажнэ
колхозникын пашажым кузэ да мызяр штымыжым 
ончэн аклаш, паша чотлымым сайэмдаш“ — манын Со- 
вэтын 6-шо погынымашыжэ пунчалын ильэ. Ты паша 
кызытат колхозын пэш кӱлэш штышаш пашажлан 
чотлалтэш. Садлан ты пунчалым илышыш пурташ 
кӱлэш.
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,ствэ- 
ьэ да4 
щталт.

Колхозыштына путынь пашам сдэльшиныш куса 
рыман. Сдэльшина вэлэ паша штымым сайэмда, паша 
лэктышым нӧлталэш, адак колхоз озанлыкын сату- 
лыкшымат кугэмда...

Чын, ты кок ий коклаштэ йатыр ончык каймына 
уло. Колхоз пашаш тӱрлӧ-тӱрлӧ машина пуртымына 
дэн штышнам (пашанам) куштылэмдышна, киндэ лэк- 
тышымат йатыр кугэмдышна,— ик шот дэн колхон- 
нам вийаҥдышна.

Тидэ паша куштылгын ыш шталт, ончыл пашанат 
куштылгын-каньылын шталтэш манаш ок лий: клас 
дэн клас крэдалмэ чотрак талышна. Тушман шып ок 
кий, шкэ осал шонкалмыжым колхоз илышыш шӱш- 
кынак шӱшкэш. Тэвэ ӱмаштэ „Патыр“ колхозын клу- 
быштым, каваныштым йӱлалтышт. „С партак"— ыштэ 
машинам локтылыч. „Вуртэмнур" - што имньэ вӱтам 
йӱлалтышт, — мучашыжат укэ. Кӧн тидэ паша? Кула- 
кын, кулак огыл гын, тудын агэнтыжын. Кулак чойа. 
Тудо колхозыш пурэн социалистичэский пашанам 
кӧргӧ гычак пужынэжэ, колхозник шамычым колхоз 
ваштарэш шогалтэн колхозым сӱмырмашкэ шукты- 
нэжэ. Мутлан: рвачым, лодырым налза. Кӧлан полшат? 
Кулаклан.

Садлан мыланна партий дэн правитэльствэ раш 
корным ончыктат: колхозым шарэн кулак класым 
вож гычак куклэн, йэҥ пӱж-вӱд дэн илымашын нэ- 
гызшым пытарэн, социалистичэский класдымэ об- 
шэствым шташ.

Вийан лийжэ совэть власт! Вийан лийжэ ВКП(б), 
тудын урыс гай пэҥгыдын шогышо гэнэральный 
сэкрэтаржэ Сталин йолташ!

Каҥашымаш

И з э р г и н  —  Мэмнан колхозышто альэ бригадэ 
шот дэн паша штымэ лийын огыл. Сдэлыпина ман-
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мат тӱрыс пурталт толын манаш ок лий. Бригадылан 
шэлалгмаш, паша нормо могай лийшаш, пашам паша 
кэчэ дэн кузэрак аклышаш, пашам кузэ чоглышаш, 
пашам сайэмдэн шурно лэктышым кузэ нӧлталшаш,—  
чылажэ нэргэнат эн пэрвой правлэнийын з юэданийэ- 
шыжэ ончэн шэрын налаш да, мыйын шонымаштэ 
толшаш погынымашэш ончэн налына.

К у г э р г и н  — Мэмнан колхоз партий дэн прави- 
тэльствын кӱштымыж корным раш шуктэнак кайа 
манаш ок лий. Колхозыштына тушманат уло. Мутлан: 
Ситмашкин дэн Пэкэшкиным налына. Ситмашкин 
ожно волостной старшина ильэ. Адак марий карт. 
Ий йэда шэмэрым отыш шупшо. Кумалыктыш. О к- 
сам овылыш. Пэкэшкинжэ торговой, тошто судйа, 
мландэ арэндатыр. Мыйын ш^онымаштэ — Ситмашкин 
дэн Пэкэшкин колхозлан огыт кэлшэ: лукташ кӱ- 
лэш.

С и д о р к и н  — Тидэ гына огыл; Ситмашкин дэн 
Пэ:<эшкин пашаштат эртак ок к>'л мутым луктэдат, 
йэҥым мыскылэн игылтынок ужыт. Колхоз гыч ко- 
гыньыштымат лукташ лӱлэш. Колхоз пэҥгыдэмды- 
шашлан мыланна колхоз паша йыр шэмэр массым 
чот{)ак чумыраш кӱлэш.

Й а ш м о л к и н  — тидэпытартыш жапыштэ дисцип- 
лин лушкымыла койэш. Ситмашкин дэн Пэкэшкин 
тидлан пэш куанэныт, утларакшэ машин шаланымэ 
нунылан пэш кэлшэн, „колхозшак шаланэм ыльэ“ 
маныт.

Й а р м о л к и н  —  Нинэ кулак-шамыч имньыштымат 
сай огыт ончо.

П э ч у й  — Ситмашкин дэн Пэкэшкинын эргышт 
пионьэрыш пураш йодыныт ильат, ыжна пурто. Йоча- 
шамычат Ситмашкин дэн Пэкэшкиным „кулак" ма- 
ныт.
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Пытартыш мут.

А л э к с э й э в  — Кужун мутланышаш укэ. Бригадэ, 
паша нормо, бригадэ манмаштэ моло кӱлэш нэргэнат,— 
Изэргин манмыла —  пэрвой правлэнийэш ончашат, вара 
ижэ тӱшка погынымашыш лукташ пэрна.

Чын, дисциплинна лушкымыла койэш. Шижамат, 
колхозышкына шэм пырыс пурэн кайэнат, пашанам 
локтылнэжэ. Мыйат Ситмашкин дэн Пэкэшкыным 
колхоз гыч лукташ кӱлэш манам.

Пунчална:

Алэксэйэв йолташын колхоз озанлык пэҥгыдэм- 
дышаш нэргэн ойлымыжым колышт налмэкэ мэ, Шанчэ 
колхозын члэнышт, тыгэ пунчалына:

1. Озанлык шотышто колхозым пэҥгыдэмдаш.
2. Колхоз пашам бригадэ шот дэн штымэ нэргэн 

правлэннйын засэданийштыжэ рашкэмышын лончы- 
лэн, каҥашэн налын, кагаз ӱмбак луктын, толшаш 
тӱшка погынымаштэ ончаш.

3. Машин, моло тӱрлӧ колхоз погым шэкланаш- 
лан Эбрайн йолташым шогалташ.

4. Вольык (имньэ, ушкал) пукшымым эскэраш 
Эпайын йолташлан (правлэньын члэнжэ) кӱшташ.

5. Ситмашкин дэн Пэкэшкиным колхоз пашам 
пужэн шогымӹштлан, клас тушман улмыштлан колхоз 
гыч лукташ.

Погынмаш вуйл. Вӧдыр М-акар 
Возгалшэ И п а т  Й ыван

Йодыш: Тидэ кок ой пидышым (кӱчык, кужу) таҥаста- 
рыза: кудыжым утларак умлаш лийэш?

ПУНЧАЛТЫШ; 1. Ой пидыш кок тӱрлын возал- 
гэш: кӱчыкын, кужун. Кӱчык ой пндышыжьш „рэзо- 
лутнвный' маныт.



144 -

2. Ой пидышэш вуйлатышэ, возгалшэ, погыны- 
маштэ мызар йэҥ уло, кунам, мо нэргэн ьаҥаш,—  
чыла ончыкталтэш.

3. „Колы1!тна“ манмэ почэш ойлышын ойжым кӱ- 
чык, раш, мо кӱлэшыжым вэлэ возыман. „Пунчална" 
манмэ почэшат пунчал му1ым тугак кӱчык, раш 
возыман.

4 Ой пидышын, мучаштыжэ вуйлатышэ дэн 
вазгалшын лӱмжӧ дэн фамилийышт лийман.

5. Ой пидыштэ пунчал муг илышыш пурмым 
ончыктымо тамгат лийман.

Паша: 1. Тэат тӱшка погынымаштэ, засэданийштэ ой 
пидыш возаш туяэмза.

2. Пунчал мут илышыш пурэн, укэ — тамгалыза.

Пэнгыдэ колхоз— кулаклан шӱгар.

Социалистичэский пашам 
шуктышашлык вашмут (социалисти-

ЧЭСКИЙ ДОГОБОр).

. Мэ Совэт Ушэмыштына талын социализмым штэ- 
на. Социализмылан кӱлэш кэч мо пашамат чыла вэ^э 
сорэвнованьэ да ударничэствэ дэн к лдэна. Прэд- 
приӓтий (завод, фабрик) прэдприӓтийым, альэколхоз 
колхозым сорэвнованьыш ӱжын шкэ коклаштышт 
социалистичэский договорым (кӱчык: соцдоговор) 
штат.

Тэвэ ТЫГЗ:

Соцдоговор.
Партийын вуйлатымыж дэн пашачэ дэн шэмэр- 

шамыч Совэт элэш талын социализмым ыштат. Сплош- 
ной колэктивизатсийым ыштэн, кулак класын



косажымат йӧршын пытарэн, элэшна класдымэ со- 
циализм обшэствым ышташ пижын улына.

Кокымшо пӓтилэткын тӱҥалтыш ийштыжэ боль- 
шэвик шошо агалан сай йамдылалташ ӱдымӧ жапшы- 
мат ударнэ эртарашлан мэ, Спа )так дэн Поэтнур 
колхоз-шамыч ты шотышго соцдоговорым ыштэна:

1. Кӱчык жапыштэ ӱдышаш пырчым эрыктэн, эм 
дэн мушкын шындаш, адак сортовый пырчэ дэнат 
вашталташ.

2. Фэвральын 15-лан уло йал озанлык машиным 
олмыктэн шындаш, ситыдымэ машиналан заказым 
штэн аванс оксам пуаш.

3. Ӱдымӧ жаплан полэводым, бригадирым йамды- 
лэн, пӱтӱнь паща вийым бригадылан шэлаш.

4. Паша план почэш 7 кэчыштэ ударнэ тэмп дэн 
ӱдэн пытараш.

5. Имньым сайрак пукшэн, ӱдымӧ жаплан вий- 
аҥдаш.

Мэмнан сэмынак соцдоговор шташ Кожланур дэн 
Ӱжӓрӓ колхозым ӱжаш.

Соцдоговор почэш штэн шуктымо пашанам майын
1-лан ончэн лэкташ.

Поэтнур колхоз вуйлатышэ Алэксэн.

Спартак колхоз вуйл. С м о л э е ц э в .

1933 ий, йанварын 15.

Йодыш: 1 Могай пашалан договор шталтэш? 2. Он- 
чыктымо паша мызар жапыштэ штэн шуктышаш?

ПУНЧАЛТЫШ: Соцдоговорэш шташ лэймэ па- 
ша могай жапыштэ тэргэн лэкшашым онычктыман,

Паша: 1. Вэс тӱшкӓштэ тунэмшэ-шамычдам тунэммэ 
паша дэн обшэствэнный пашалан сорэвнованьыш ӱжса, 
соцдоговорым штыза 2. Кэлшышэ пунктым шкэ гыч шонэн 
лукса.

1 0 -1 3 4 2
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Отчот.
Куп-Сола тӱҥалтыш школ учкомын пырдыж газэ- 

тыш возымо куд тылызаш паша отчотщо.
Учком сэнтӓбрыштэ сайлалтэ. Учкомышто чылажэ 

5 йэҥ шога: 3 рвэзэ, 2 ӱдыр. Чылан марий, пионьэр 
улыт.

Тунэммэ паша:

Партий йачэйкэ дэн комсомол йачэйкын полыш- 
калэн шогымышт дэн ЦК партийын 1931 ийын сэн- 
тӓбрын 5-жэ школ нэргэн лукмо пунчалмутшо илы- 
шыш пурэнак тольо. Тунэммэ паша сайын кайа. 
Дисциплин пэнгыдэ.

Пионьэр-шамыч коклаштэ вэлэ огыл школышто 
моло тунэмшэ-шамыч коклаштат кэчэ коклаш коды- 
шо укэ. Паша соцтаҥасымзш шот кэн эртаралтэш, 
тунэммэ программым жапыштыжэ шукташ шонэна.

Марксиско-лэнинский воспитаньэ паша илышыш 
пурэнак толэш. Школышто СВБ йачэйкэ, шым кру- 
жок уло: политкружок, драматичэский, санитарный, 
„йуных-натуралистов“ , кап-кыл тазаҥдымэ, ОДН, ра- 
диолан тунэммаш. Тылызылан кок кана погынымаш 
лийэда. Кӱлэш доклад шындалтэш. Погынымашыш 
школышто тунэмдымэ (изи ийготанрак) пашачэ дэн 
шэмэрын икшывэ-шамычат коштыт. Чылажэ 200 на- 
рэ йоча эршэн. Кап-кыл пэҥгыдэмдымаш пашат ик 
шот дэн шындымэ: эр йэда политутрэнник, зарӓдкэ- 
гимнастика лийэда.

1. Кок колхозышто— Спартак дэн Патырыштэ — 
5 кана спэктакль, 4 кана концэрт лийэ.

2. Озанлык-политик кампаний эртармаштэ школ 
колэктив пашалан пижьщак шогыш. Мутлан: колхоз 

/Озанлык пэнгыдэмдымаштэ паша кнагаш паша кэчым 
возаш полыдкалышна, пырдыж газэтэш кулак нэргэн 
возышнат, ты газэт партий йачэйкэ дэнэ йал совэт
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дэкэ шуат, тудо кулакым поктэн луктын, посна на- 
логым пыштӹшт. Рӱдӧ Исполком дэнэ ВКП(б). Рӱдӧ 
комитэтын киндэ йамдылмэ нэргэн лукмо пунчалмут- 
шым умылтарышна, молат.

3. Куд тылзэ коклаштэ 6 пырдыж газэт, сӹлнэ 
мутан 3 йоча журналым лукна.

4. Чыла тунэмшэ - шамычат ударник улыт.
5. Кэч мо пашанат сорэвнованьэ да ударничэствэ 

шот дэн эртаралтэ.
6. Олок-Йал школ дэн социалистичэский договор 

ыштымэ.

Ончыклык паша

1. Марксистко-лэнинский воспитаньым сайынрак 
палэн налын, тунэммэ дисциплиным раш умлэн, 
тэхникымат палэн налын, класдымэ социализм об- 
шэствым ышташ большэвик тэмп дэн пашалан нижына_

Учком

Йодыш: 1.Куп-Сола школ учкомын пашажым йӧралан 
шотлаш лийэш, альэ ок лий? Ок лий гын, могай ситыды- 
машыжэ уло?

Умылтармаш: 1. Отчот тыгай ужашлан шэлылтэш: 
а) вуймут (заголовок): б) могай учрэждэний, альэ организа- 
цмй мызар жапаш пашажым отчотэш ончыкта; в) тӱҥалтыш 
савыртыш (вводная часть)—тыжак мызар йэҥ учкомышто, 
мызар руш, марий, ӱдыр-рвэзэ, пионьэр-тыгылай ончыктал- 
тэш; г) вара могай-могай паша шталтмэ возалтэш (тунэммэ 
паша, пашачэ дэн шэмэр кокласэ паша; д) паша мэтод; 
е) пунчалтыш дэн ончык штышаш паша; ж) возышын лӱм 
тамгажэ; з) возымо жап — ийгод, тылзэ, числа.

Иаша: Тэат отчотым возаш тунэмза (экскурийыш миймэ 
культ комисийын, молынымат).
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8 сӱрэт.

ГАЗЭТ ПЛША 

Газэтын кӱлэшыжэ
Пэчать, газэт—партийын кидысэ писэ орудийжэ. 

Тудо социализм шташ полша, пашачэ дэн шэмэрын 
уш-акылжым почэш, у айдэмыш савыра.

Клас дэн клас крэдалмэ жапыштэ газэт — эн кугу 
тарман. В. И. Лэнин пэчать дэн газэт нэргэн „Газэт 
колэктивный пропагандист, колэктивный агитаты- 
рат вэлэ огыл, колэктивный организатыр" манын 
каласэн.

Садлан тидэ кугу  мут мэмнан партийын, адак па- 
шачэ дэн шэмэрын пэчатыштыжэ тӱҥ вэрым налын 
шога. Тыгэ „партий дэн пашачэ клас шкэ шонымыш- 
тым газэт коч ыҥлэ йылмэ дэн ваш-ваш кэчын мут- 
ланат. Пӱртӱсыштӧ тудо гай лывыргэ нимогай апара- 
тат у кэ “ (Сталин).
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Тунэмшэ-шамычлан газэт пашам, газэтын кӱлэшы- 
жым, матэриал радамж1-.шат шинчыман, адак газэтлан 
полшэнат шогыман (сэрышым колдыл).

Пашачэ дэн шэмэр кокла гыч газэтыш тӱжэм дэ- 
нэ возгалэн шогат, рэдакций дэн пэҥгыдэ кылым ку- 
чат. Возгалэн шогышым йалкор (рушла —  сэлькор, раб- 
кор) маныт. Садлан большэвик газэтым нутӱнь паша- 
чэ дэн шэмэр массын газэтшэ, манаш лийэш. Тудо 
партийын гэнэральный корныжо вэрыч талын крэдал 

’ шога.
Газэт тӱрлӧ лийэш: цэнтральный, областной, кан- 

тоннный (районный). Тылэч посна вэрлаштэ ударник 
йалкор-шамыч пырдыж газэтым луктэдат, пашам та- 
лыштарашлан лумын бригадым штэн газэт рэдаксий- 
ыш матэриалым колдыл шогат.

Пырдыж газэт лукшашлан погынымаш рэдколэ- 
гийым (рэдакционная коллэгия) сайла. Рэдколэгий 
сайлышэ-шамычшылан пумо пашажлан вуйын шога, 
пашажэ нэргэн жапын-жапын мутым пуа. .

Мэмнан Совэт Ушэмыштэ кугулан йӧршӧ, йоча- 
лан йӧршӧ газэтат лэктэда. Тӱрлӧ калык газэтым 
шкэ йылмыж дэн луктэш.

Йодыш; 1. Могай газэтым шинчэда? 2. Газэтын могай 
пайдажэ уло? 3. Газэт нэргэштэ В. Й. Лэнин мом каласэн?
4. Кӧ тугай йалкор?

Газэтын могай отдэлжэ уло?
Кэч могай газэтынат отдэллажэ лийыт. Газэтшым 

ончэн отдэл чотшо шагалат, шукат лийэш. Кугу (цэнт- 
ральный) газэтын 9— 10 отдэл маркэ лийэш. Рашкэ- 
мышынак отдэл-шамычын лумыштым каласаш йӧсӧ.

Цэнтрэльный газэтын отдэлышт тыгайрак лийыт:
1. Ончыл статьа (обшэствэнно-политичэски ста- 

тьа).
2. Вэс элласэ илыш.

'У  Ш Ш1Ь. Ш Ш I
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3. Совэт Ушэм кӧргысӧ илыш.
4. Партий илыш.
5. Промышлэныс (фабрик, завот, моло).
6. Совхоз, колхоз паша.
7. Вэрласэ увэр (хроника).
8. Тӱрлӧ (суд, тэатр, книгалан отзыв пумаш, биб- 

лиографи).
9. Увэртымаш.
Газэтыштэ улшо отдэл-шамычым шинчэт гын, кӱ - 

лэш матэриалым муашыжат пэш куштылго.
Газэтэш йужгынам партий дэн правитэльствын пун- 

чалышт, увэртымашышт лийыт, адак мыск фа (фэль- 
этон) дэн очэркат пэчэтлалтыт.

Ончыл статьа шукыжо кодым жаплан эн кӱлэш 
политик паша, альэ озанлык илыш нэргэн возалтэш.

Йодыш; 1. Газэтын могай отдэлжэ уло? 2. Нинэ отдэл- 
лан могай кӱлэшыжэ уло? 3. Мо тугай хроник, мыскара, 
очэрк — туныктышо дэч йодса?

Умылтармаш: Областной Марий газэтынат („Марий Ко- 
мун“) тыгай отдэлла улыт. Пырдыж газэтын гын, отдэлышт 
шагалрак лийэш.

Паша; Иктаж тӱрлӧ газэтым налын отдэллажым ойыр- 
калаш тунэмза.

Газэтын йылмыжэ.
Газэтыш статьам, альэ замэткым возымо гына 

шагал. Замэткын кӧргыж дэч (содэржание) посна ку- 
зэ возышашыжымат шинчыман. Кэч могай шоныма- 
шат сайын ок возалт гын, лудшылан умылдарэн ок 
кэрт гын нимогай пайдамат ок пу. Газэтумлаш йӧр- 
шын куштылго йылмэ дэн, сылнэ кэлшышэ савыртыш 
дэн возалтман. Умлыдымо мутым (иностранное слово), 
ойым, альэ ик гай мутым ик корнэшак пачаш-пачаш 
пуртыман огыл.

Газэтыш лозунгым кӱчык, раш, вийан мут дэн 
возыман. Лозунг отдэлла коклаштэ, альэ тэкст дэч
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ончылно, альэ мучаштыжэ лийэш. Тыгэ шындылмэ 
дэн газэтын тӱсыжат утларак сӧрал койэш.

Газэтыш сурэтым, кэлшышэ карикатурым пурты- 
маш пэш сай. Карикатуржымат оҥай мут дэн умыл- 
дарман.

Умылдармаш: Газэтыш возаш чылалан тунэмман. Тид- 
лан лийын школэш йалкор кружокым почман.

Паша: Пырдыж газэтлан пуршо замэткым тэргэн лэкса: 
йылмэ шотышто кэлшышын возымо, альэ укэ?

Замэткэ
(Пырдыж газэтыш).
Ик турлын:

Кулак колхоз.

Шанчэ колхозышто кок кулак уло: Ситмашкин 
дэн Пэкэшкин. Ниным колхоз гыч ӱштылаш кӱлэш.

Йалкор Эбрайк.
Вэс тӱрлын:

Кулак колхоз.

Кодшо ий Шанчэ колхозышто 15 озанлык ыльэ. 
Тэний шошым кэнэта кушкын кайыш. 62 озанлык 
пурымаштэ 2 кулакат Ситмашкин дэн Пэкэшкин — 
пурэн кайышт. Ситмашкинжэ волостной старшина, 
марий карт, Пэкэшкинжэ торговый, тошто судйа, млан- 
дэ арэндатыр. Коктынат тӱрлӧ шойам шаркалат, кол- 
хозым сӱмырнэшт. Ньшым колхоз гыч лукташ кӱ- 
лэш.

Йалкор Э брайн

Йодыш: 1. Ты замэткыштэ мо нэргэн возымо?
2. Кӧ тугай йалкор, йункор, рабкор?
3. Ты кок замэткыштэ кудыжым утларак умлаш лийэш? 

Уто шомак уло, укэ?
Умылтармаш: 1. Замэткыштэ уто шомак лийман огыл, 

кучыкын возыманг
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2. Замэткылан кэлшышэ вуймутым пуэн моштыман; 
замэткын тӱҥ ойжым вуймут раш ончыктыжо.

3. Вуймут манмаштэ утларак шоналтыман. Тэвэ „Кулак 
колхоз" манмэ пэшак ок кэлшэ: колхозыш пурышо пӱтӱнь 
озанлык кулак огыл дыр? „Кулаклан вэр лиймаш огыл“ 
альэ „Пирэ шорык коваштым чийэн“ манаш гын, утларак 
кэлша, кутурэн налза.

Паша: 1. Тэат иктаж паша нэргэн пырдыж газэтыш 
возыза.

2. Шкэндан рэдколэгийыш пуршо замэткым ончыктымо 
йодыш дэн тэргэн налза.

Йалкор —  партийын ӱшан шинча пылшыжэ

СОЦИАЛИЗМ ПАША.
ВКП(б)-чыла Совэт Ушэмысэ Комунист партий. 

Тидэ партий пашазэ класын партийжэ. Мэмнан элысэ 
пашазэ дэнэ шэмэр крэсаньык социализмым ыштат.

Социализм ыштымаштэ тудын вэрч крэдалмаштэ 
комунист партий пашазэ дэнэ шэмэр крэсаньыкым 
вуйлатэн шога.

Ожнысо Росий
Ожно мэмнан элыштэ власть капиталист кидыштэ 

ильэ. Фабрик-завот, мыландэ, моло машина тарман- 
влакат—-чыла капиталист — буржуй, помэшык, кулак 
кидьтштэ 'лийын. Пашазэ дэнэ шэмэр крэсаньык ну- 
нын кидыштэ пэш чот орланэн, ындыралт илэныт.

Пашачэ-влакым фабрик оза-шамыч 15 — 17 сагат 
мартэ пашам ыштыктэныт. Пашадаржым (кочкын йӱ- 
ын) илаш ситышын пуэн огыт ул. Кулак дэн помэ- 
шык-кашак шэмэр крэсаньыкын вӱржым йӱын илэ- 
ныт. Сай мыландыжэ вигэ помэшык кидыштэ лий- 
ын, аламажым гына шэмэр крэсаньыклан пуэныт.
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Тудо мландыжлан крэсаньык дэч йозакым, мландэ 
оксам налын илэныт. Шэмэр крэсаньыкым айдэмэ 
шотэш шотлэн огытыл. Шэмэр крэсаньык йозакым 
мойн тӱлэн огэш кэрт гын, тудым розго дэнэ кырэ- 
ныт, ӱдымӧ мыландыжым кулаклан ужалат улмаш. 
Тыгэ шэмэр крэсаньыкым чот нужнаҥдэн шогэныт. 
Пашазэ дэнэ шэмэрым туныктымо шотым налына гын 
школ пэш шагал лийын, туштыжат вэра нэргэн гына 
туныктэныт. Моло кӱлэш шинчымашлыкым пуэн огы- 
тыл. Туныктымо олмэш вуйым гына аҥыртарэныт. 
Лач пойан, капиталист, кулак— шкэ икшывыштым 
гына кугу  школлаштэ шуныктэныт.

Ожно мэмнан элна шэҥгэлан кодшо йал озан- 
лыканлан шотлалтын. Кӱлэш фабрик-завот пэш шагал 
улмаш. Ш уко  уло фабрик-завотшымат вэс кугыжа- 
нысэ капиталист-влак кучэныт. Йал озанлыкыш, мо- 
ло пашашкат машина ӱзгарым пэш шагал пуэн шо- 
гэныт. Шукыжым вэс кугужаныш гыч шупшыктэн 
илэньп. Тудо кондымо машинажымат помэшык дэн 
кулак гына налыныт. Машина ӱзгар вэлэ огыл, моло 
тыгыдэ — крандаш, пэро, кагаз йоткэ вэс кугыжаныш 
гыч кондэн илэныт.

Ш кэ йал озанлык гыч штэн лукмо фабрикыш 
шталташ кайшаш таваржым пэл ак дэн вэс кугужаныш 
колтэн шогэныт. Ш кэ кугыжаныштэ улшо кугу  пой- 
анлыкым кучылт моштэн огыт ул. Урал курыкышто 
шуко кӱртньӧ руда, Сибирыштэ милиард тон дэн 
мландэ шӱй, Кавказыштэ милион тон дэнэ нэфтэ ул- 
маш гынат, тошто, кугыжан годсо Росий шкаланжэ 
кӱлэ^пым пэш шагал луктэш улмаш.

Йал озанлыкым налына гын, 22 милион тыгыдэ крэ- 
саньык улмаш. Мландэ пашам шога дэнэ вэлэ корка- 
лэн илэныт.

Ий йэда милионгадэнэ ӱдымӧ шурно кукшо ий- 
гэчэ лиймэ дэнэ когаргэн. Киндэ лэктыш ий гыч ий- 
ыш изэм шогэн.

■ !1.
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Умбач вочшыжлан ала мыньар шӱдӧ тӱжэм га 
дэнэ шурно шочыктышаш мландэ йара кийэн, В. И. 
Лэнин мэмнан мландэ нэргэн тыгэ ойлэн:

9 сурэт.

„Р.С.Ф.С.Р.-картым ончалза! Вологода дэч йӱд й у - 
макыла, Орэнбург дэн Омск дэч кэчывал йыма- 
кыла, Томск гыч йӱд йымакэ —  тэ ужыда пэш ку гу  
вэрым. Тидэ ку гу  вэрыш лулэн кугу гына культурный 
кугыжанышлам пурташ лийэш ильэ. Чыла тидэ кугу 
вэрлаштэ тошто, натриархальный, нэлэ, альэ тӱвыт ир 
(дикий) илыш вуйланэн шога“ .

Йодыш; 1. Ожно власть кӧн кидыштэ улмаш?
2. Пашачэ дэн крэсаньык кӧн кидыштэ илэныт?
3. Ожно мэмнан эл могай эллан шотлалтын?
4. Пашачэ дэнэ крэсаньык молан йӧсын илэныт?
5. Мэмнан элыштына могай пойанлыкна улмаш?
6. Мэмнан элнан пойанлыкшэ нэргэн В. И. Лэнин кузэ 

ойлэн?
Паша: 1. Картыштэ В. И. Лэнин ойлымо вэрлам кычал 

ончыктыза.
2. Ожно тэндан йал марий-шамыч кузэ илэныт-тунык- 

тышо дэнэ пырльа кутырэн возыза.
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В. И. Лэнин
В. И. Л э н и н  —  рэвольуцо шташ тыршышэ про- 

лэтариатын вошдьшо.
Тудо К а р л  М а р к с  дэн Э н г э л ь с ы н  тӱҥал ко- 

дымо пашаштым шуктэн, илышыш нуртэн. Лэнин 
большэвик партийым 
штэн. Тудо пэш талэ 
политик, экономист фи- 
лософ, п и с а т э л ь ,  ора- 
тор улмаш. К  а р л- 
М  а р к  с ы н туныктым - 
ыжымат пэш чот шин 
чэн. Ш кэжат Марксизм 
нэргэштэ пэш шуко во- 
зэн.

В. И. Л э н и н  Сим- 
бирск олаш 1870 ийын, 
апрэлььш 28-жэ шочын.
Тудын ачажэ школ он- 
чышо дирэктор улмаш.
1880 ийыштэ В. И. Лэ- 
н и н Симбирск оласэ 
гимназийым тунэм пыта-
рэн. 1887 ийыштэ Озаҥ унивэрситэтыш тунэмаш 
пурэн. Тушто тудо шукак тунэм кэртын огыл, рэ- 
вольуцо паша штымыжлан унивэрситэт гыч лукты- 
ныт. Озаҥ гыч арэстовайэн Кокушкин йалыш кол- 
тэныт. Тушто илмыжэ годым К. Марксын „Капи- 
тал“ манмэ кнагажым лудын илэн. Марксизм тунэм- 
мэ подпольный кружокыш возалтын.

10 сурэт. В, И. Лэнин.

Лэнин знамым кӱш нӧлтэн, у сэҥымашыш 
лэктына, социализмым пэҥгыдэмдэна, шарэна!
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1893 ийыштэ Пэгроградыш кайэн. Тушто социал- 
дэмократ студэнт кружок дэнэ кылым к чаш тӱҥа- 
лын. Тыштэ илмыжэ годымат шуко рэвольуцийлан 
кӱлэш пашам штэн.

1894 ийыштэ кугу пашам ыштэн. Тидэ ийыштэ 
„Что такое „друзья народа" и как они воюют про- 
тив социал-дэмократов“ манмэ кнагам возэн. Ты 
кнага народник-шамыч ваштарэш кучэдлаш йатыр 
полшэн. 1895 ийштэ вэс кугыжанышыш кайэн. Тушто 
социал-дэмократ „Освобождение труда" групп дэн 
ваш лийын, кылым кучаш тӱҥалын. Тужэч толмэк Пэ- 
тэрбургэш „Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса“ манмэ ушэмым почын. Тудо ушэмыштэ па- 
шам шкэ вуйлаташ тӱҥалын. Лэнинын рэвольуций 
паша штымыжым шижытат, полиций арэстовайэн, ту- 
дым Сибирыш сылкыш колта.

1907 ийыштэ В. И. Л э н и н  вэс кугыжанышыш 
угыч кайэн. Тудо вэс кугыжаныштэ фэвраль рэвольуцо 
мартэ илэн. Фэвраль рэвольуцо лиймэкат, В. И. Л э -  
н и н л а н  врэмэнный правитэльствэ дэч шылын Фин- 
льандийыштэ илаш логалын. Октӓбр рэвольуцо кок- 
лаштэ гына Пэтроградыш толын совэт власть вуй- 
латаш тӱҥалын.

В. И. Л э н и н  ӱмыржӧ мучко пашачэ дэнэ шэмэр 
крэсаньык вэрч уло вийжым пыштэн пашам штэн 
илэн. Чыла вэрэат —  тӱрмаштат, сылкыштат,. вэс ку- 
гыжаныштат, пролэтар рэвольуцо годымат — эрэак 
пролэтар рэвольуций вэрч, социализм вэрч пэш вийан 
крэдал илэн.

Йодьӓш: 1. Пашачэ дэнэ шэмэр крэсаньыклан социализм 
шташ кӧ корным почын пузн?

2. В. И. Л э н и н кушак шочын, кузэ нлэн, мом ыштэн?
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Лэнин кэчылан ончыктымо газэт: •
Йоча-шамыч кум угыл дэнэ шогалыт.

1-йоча: Мэ ударнэ бригадэ.
2- „ Мэ пионэр-влак,
Чыланат; Лэнин мутшым шинчэна,

И к гай мэмнан шонымына,
Сорэвнованьыш пурэна— •' *•

4-йоча: Партийын шӱдымым,
Чыланат: Эрэ шуктэн толына.
5-йоча: Комсомол вашталташ,
Чыланат: Эрэ йамдэ улына.
Чыланат: (мурат).

Лэнин ойжым мэ шарнэн ^
Полшэн шогэна Совэтлан,
Кумыл нолтэн, чот полшэн,
Пижын шогэна пашалан,

Изи шольо —  шамычнам —
Октьабрат ньоньйнам,
Мэ наҥгайэна вӱдалтэн 
У  сэм илыш корно' дэн.

Чыланат: Тэвэ ончыза: кӧ, кузэ 
Пашам ыштэн ты мартр.

Вожатый: Бригадир - шамыч, ончыко.
Отчотдажэ йамдэ мо?

Чыланат: Мэмнан эрэ йамдэ.
Вожатый: А тэ, йолташ — шамыч,

Вич ийаш планым шукташ 
Йамдэ улыда мо?
Лэнинын мутшым илышыш кузэ пуртэда? 

Чыланат: Чылан йамдэ улына,
Лэнинын шӱдымым шуктэна.

Мурат: Тошто койыш, йӱла дэнэ, - ^
Вийан мэ кырэдалына,
Вич ийаш планым-ныл ийыштэ,
Шукташ мэат полшэна.
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Мэмнан кугу пашана;
Эртэн кайа планымат;
Кушкэш завод, фабрикна,
Вийнэн толэш колхозна.

Чыланат: Жапна уло вэт мэмнан,
Кӱлэш комун пашалан,
Кнага гыч мом налына,
Илышкэ мэ пуртэна.

Вожатый: Пэрвой звэна ойлэн пужо,
Кузэ кушкэш отрьаднажэ.

(Кок икшывэ лэктыт; иктыжэ изи-октьабронок, 
вэсыжэ кукшырак капан пионьэр, живой диаграммым 
палатарат. Музык почэш нуны дэкэ живой газэтчи- 
кат ушнат).
1-йзвэна:Мэмнан ударнэ бригадна,

Отрад кушмым шэклана.
2-шо „ Мэ тунэммэ пашам вийан колтэна.
3-шо „ Мэ тунэммэ планым тӱрыс тэмэна.
4-шэ „ Мэ прогул ваштарэш крэдална.
5-шэ „ Мэ качэствэ вэрч крэдалына.
6-шо „ Мэ тэхниклан тунэмына.
7-шэ „ Мэ тазалык вэрч крэдална.
8-шэ „ Мэ тунэмдымым пытарэна. -
9-шэ „ Мэ колхоз шараш тыршэна.

10-шэ „ Мэ зайомым шарэна.
11-шэ „ Мэ утиль-сырьом трактыр ышташ погэна.
Чылан: Школлаштэ,

Колхозлаштэ,
Заводлаштэ,
Моло Совэт пашаштат,
Койэш, мэмнан пашана.
Вич ийаш планым,
Кугу планым 
Жапдэч ончыч шуктэна.
Лэнин корно дэн мэ кайэна 
Лэнинын сугыньжым мэ шуктэна.
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Чылан: Лэнин тистэ кидыштына.
Куш ко-кӱш ко нолтэна.

Вожатый: Лэнин колэн.
Чыланат: Пашажэ ила,

Лэнинын шӱдымым мэ шуктэна.
Партий вуйлатымэ дэнэ 
Комунизмыш лишэмына.

Паша: 1. В. И. Лэнин нэргэн ойлаш планым штыза!
2. План почэш В. И. Лэнинын илышыжэ нэргэн кӱчык 

докладым ыштыза.

Партийын гэнэральный линьыжэ.
Кызыт мэ шкэ элыштына социализмым ыштэна. 

Социализм ыштымаштэ тошто озанлыкым вожгычак 
пужэн ыштыман. Мыланна экономикэ, тэхникэ шо- 
тыштат мэмнан дэч ончылтэн кайшэ Гэрманий, Англий, 
Амэрикэ —  каниталист кугыжанышлам сэҥэн, нунын 
дэч ончык кайаш кӱлэш. Тыгэ ончык кайэна гын, 
вэлэ мэ капиталист кид йӱмак огына логал. Озанлык, 
тэкникэ, культур шот гыч йужо шотышто эртэнат 
улына. Тугэ гынат, альэ чыла шотыштыжак поктэн 
шуын, эртэн кайэн огына ул. Сандэнэ тидэ кокымшо 
пӓтилэткыштэ мыланна нуным чыла шот гычат пок- 
тэн шуын эртэн кайман. Нуно мэмнан ваштарэш тар- 
ваныман монь лийыт гын, нунын ваштарэш кӱлэш 
сэмын пэрэн пуыман. Капиталист кид йӱмак логал- 
мэдэч, адакшэ ончыкшат пашазэ дэн шэмэр крэсань- 

] ыкын илышым сайэмдышашлан лийын элнам индус- 
триаҥдаш пижынна. Сандэнэ эн ончычак кугу  ма- 
шина ыштышэ кугу  завот-влакым (тӓжолый промыш- 
лэнысым) вийаҥдэна. Кызыт пэш шуко завог-влакым, 
станцылам молымат ыштэна. Йужышт шунат улыт, йу- 
жышт ты ийлаштэ штэн шукталтыт.

Партий раш корно дэнэ вӱдэн наҥгаймэ дэнэ, па- 
шачэ клас полшымо дэн йал озанлыкат ончык кайа.
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Йал озанлыклан промышлэнныст дэч шэҥгэлан код- 
ман огыл. Йал озанлык промышлэныслан кӱлэш 
сатум ситарэн шогыжо. Пашачэ клас полшымо дэн 
партий ончыктымо корно дэн кайэн 22 милион ты- 
гыдэ йал озанлык колхозыш ушнэн толыт. Йал озан- 
лыкыштэ совхоз дэн колхоз талышнэн пэҥгыдэмдал- 
тыт. Ты социалистичэский озанлыкым эн кӱлэш ма- 
шина ӱзгар дэн вийаҥдэн шогат.

Социализмым крэдалмаш дэч посна ышташ ок 
лий. Социализм озанлык ваштарэш кулак, торговой, 
поп, молла, карт, шола, пурла оппортунист-влакат ку- 
чэдалыт. Партий чыла тыгай тушман-влак дэн кум- 
дан, чот крэдалэш.

В. И. Лэнинын „кӧ  кӧм сэҥа“ -манмыжэ ик вэлкэ— 
социализм могырыш лупшалтын. Олалаштат, йаллаш- 
тат социализм сэҥэн. Йал озанлык аэн промышлэ- 
ныс ик ку гу  озанлыкыш ушна. Йал озанлыкым 
промышлэныс вӱдэн наҥгайа. Ола дэн йал кок- 
лаштэ ойыртыш лийман огыл, сатуат ваш-ваш раш 
коштман. Клас шотым ойыркалышэ причиным вож- 
шыгэ питарэн-класдымэ обшэствым ыштэна.

Социализм пэҥгыдэммэ сэмын клас дэн клас крэ- 
далмаш эрэ талышна. Колаш тӧчышӧ клас тугак шкэ 
вэржым социлизмылан пумыжо ок шу. Кокымшо 
пӓтилэткыштэ капиталист элэмэнтым, класым тӱвыт 
пытарман. Экономик шотыштат, айдэмын вуй ушыш- 
тыжат тошто капиталист койшым, пушым йылт йом- 
дарыман. Чыла штэн илышэ калыкым класдымэ об- 
шэствэ шташ талын полшышо йэҥыш савырман.

Ожно капиталист кид йумалнэ илышэ тыгыдэ 
калык-влакат социализмым ыштат. Нимогай калыкат 
тидэ илыш дэч мэмнан Совэт Ушэмыштэ шэҥгэлан 
кодшо огэш лий.

Йодыш: 1. Социализм озанлык ыштымаштэ партийын 
корныжо могайэ?
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2. Пашачэ клас шэыэр крэсаньыклан кузэ полшэн шога?
3. Молан партий шэмэр крэсаньыкым колхозыш ӱжэш?
4. Социализм озӓнлык ыштымаштэ кӧ торэш шога? 
Паша:
Кулак, подкулачник - влакын колхоз ваштарэш шогы- 

мыштым шижын налын колхозыш увэртарыза, нунын ваш- 
тарэш крэдалза, газэтыш возыза.

*

I

Пӓтилэткым 4 ийыштэ тэмэн, кокымшо 
пӓтилэткыш пурэна.

Партий вуйлатымэ почэш пашачэ дэнэ шэмэр 
крэсаньык социализмым план почэш шуктэн шогат. 
Мэмнан калык озанлык вийаҥдымэ нэргэн социализм 
ыштымэ паша план 1928 ийыштак ончалтын ильэ. 
Тудо планым вич ийыштэ шукташ ышталтын. Ты 
нлан почэш мэмнан элна йал озанлыкан промышлэн- 
ный эл гыч промышлэнно —  йал озанлык элыш са- 
выралтын. Ты шотышто партий пашачэ дэнэ шэмэр 
крэсаньыкым чын, раш корно дэнэ наҥгайэн моштэн. 
Мэмнан элыштэ пашана соцсорэвнованьэ дэнэ удар- 
ничэствэ почэш шарлэн шога. Тыгэ пашам виктарэн 
шогымо дэн пашачэ дэнэ шэмэр крэсаньык вич ийаш 
планым ныл ийыштэ тэма.

Партий ончыклык вэс вич ийаш планын тӱҥ кор- 
ныжымат ончыктэн пуэн. Ты кокымшо пӓтилэткэ 
план почэш ту пӓтилэткын мучашыштыжэ машина ӱз- 
гар лэктыш тэнэйсэ дэч кок-кум  пачаш йэшаралт- 
шашлык.

Мландэ шӱй, кӱртньӧ, шовын, сакыр моло тӱрлӧ 
продукциат лукмат тугак 2-3 пачаш шукэмэш. Ко- 
кымышо пӓтилэткыштэ класдымэ социалистичэский 
обшэствым ыштэна. Ты жаныштэ клас дэн клас крэ- 
далмаш альэ ок йом, йужо ужашыштыжэ талышна вэлэ. 
Мыланна олаштат, йалыштат клас тушман ваштарэш 
кучэдалаш тӱкна. Кызытсэ сэмынак пурла дэнэ „шо- 

11~134г
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ла“ уклон дэн кучэдалаш логалэш. Тугак партинын йэ- 
динствожэ вэрч кучэдалдэ ок лий.

Йодыш: 1. Мэ могай сэҥымашыш шуын улына?
?. Кокымышо пӓгилэткын мучашыштыжэ клас шотышто 

могай вашталтышлык лийэш?
3. Кокымышо пӓтилэткыштэ фабрик-завот сату мо чоло 

кушкэш?
Пашз: Тэндан колхоз ончылно могай паша шога, возыш.

Мэ социализм илышыш пурышна.
—  Магнитогорысо домна суткаш 900 тон чойы- 

ным пуа.
—  Сталинградысэ трактор завот кэчэш 135 трак- 

тырым луктэш.

—  Москосо Сталин авто-завод кэчэ йыда 50 утла 
автомобильым луктын шога. Кызыт тыгай увэрым 
кэчэ йыда газэт увэртара. Ожно ты шотым ыштымэ 
огыл, колашат ок лий ильэ. Тунам тыгай завот-влак 
лийын огыг ул. Тыгай завот-влак пӓтилэтний (вич 
ийаш) план почэш ышталтыныт.

Кызыт шӱдӧ дэнэ тыгӓй кугу  завот-фабрик, шахтэ 
элэктричэски станцэ шталтыт. Сталинград дэн Харь- 
ковышто ку гу  трактыр завот, Моско дэнэ Нижний- 
ыштэ автомобиль завот, Саратовышто комбайын за- 
вот пашаш пижыиыт,
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Урал-кузнэцкысэ камбинатат пашаш пижын. 
Днэпр вӱдысо, туньалан эн кугу  элэктричэски станцэ 
шуын. Чэльабинскьштэ трактыр завот, Новосибирс- 
кыштэ комбайн завот шушашлык улыт. Адак шуко 
моло вэрэат шталтыт. Мэмнан эл йал озанлык эл гыч 
индустриальный элыш савырна.

Кодшо кум ийлаштэ йал илышат чылт вэсэмын, 
пэш кугу вашталтыш лийын. Йал озанлык тыгыдэ 
озанлык гыч кугу  озанлыкыш-колхозыш савырнэн. 
Кызыт мэмнан элна мучко 62 ®/о йорло, марда крэ- 
саньык колхозыш ушнэн.  ̂Ш уко  районлаштыжэ: 
Крымыштэ, Кавказыштэ, Йулышто, моло вэрэат 
80—90°/о йорло дэнэ марда крэсаньык-влак колхозыш 
ушнэныт. Кулак клас чылт пытаралтэш. Колхозым 
пэҥгыдэмдэна, бригадэ пашам кэчэ йыда сайэмдэн 
толына. Кажнэ колхоз члэн шкэ пашажлан вуйын 
шога. Кӧ пашам шуко, сай ышта, тудо шукырак 
налэш.

Элыштына пашадымэ йэҥ укэ. Тунэмаш йӧршӧ 
икшывэ пӧрйэҥ, ӱдрамаш-чылан тунэмыт. Тунэмдэ 
ик изымат кодыман огыл. Чыла кугу  йэҥ-влакат ту- 
ныкталтыт. Мэ пычкэмыш эл гыч культурный элыш 
савырнэна.

Лэнинын „кӧ кӧм сэҥа“ манмыжэ йӧршын со- 
циализм вэлкэ лийын. Кулакым, торговойым ша- 
латэн йӧршын пытарэна. Машина ӱзгар кэчын куш- 
кэш, шукэмэш. Тыгыдэ озанлык кугу  социализм озан- 
лыкыш савырка. Комунист партийын вождьшо Сталин 
йолташ „Мэ ындэ социализм жапыш пурэн улна“ , 
манын.

В. И. Лэнин 11 ий ожно ойлымыжым шарнал- 
тыза. Кызыт Сталин йолташ ты нэргэн тыгэ ойла: 
„СССР картым ончалза. Пӓтилэткэ мэмнан элым чылт 
вэсэмдэн (вашталтэн). Вологда гыч йӱд йӱмакэ, 
Ростов дэн Саратов гыч эр кэчэ дэн кэчывал кэчэ 
могырышкыла, Орэнбург дэн Омск дэч кэчывал
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йӱмакыла, Томск дэч йӱд йӱмакэ тэ ужыда кумда 
вэрым. Ожно ты кумда вэрыштэ ир шотышто илы- 
маштэ — кызыт гигант-совхозла дэнэ гигант кол- 
хозла, шуко завот, шахтэ, олала кушкыт. Ростов- 
ышто— „Сэльмаш", Сталиноградыштэ трактр-завот, 
Атач курык вэлнэ Магнитогорск дэн Кузнэцкстрой. 
Ш уко мландэ шӱй, мэтал, трактыр, нэфть, клопок. 
Ончалза йан СССР картым. Лэнинын ойлымо мут- 
шым кузэ илышыш пуртэн шуктэн шогэна“ !

Йодыш: 1. Могай кугу завотла шталтыныт, адак угычшо 
могай шталтшашлык?

2. Йал озанлыкыштэ могай вашталтыш лийын?
3. Кызыт илыш вашталтмэ нэргэн Сталин мом ойлэн?
Паша: Шкэ йалыштыда рэвольуцо дэч вара могай ваш- 

талтыш лийын, кучык ойлымашым (статьам) возыза.
Умылтарымаш: Кӱчык ойлымашым йал-озанлык (колхоз) 

кузэ кушкын толмо нэргэн возыза.

Тӱньамбал рэвольуцо лишэмэш.
Каниталист эллаштэ кризис. Милион дэн пашазэ 

калык пашадэ кодын, шужэн ила.
Капиталист-влак кризис дэч сар дэн утлынэшт. 

Сандэнэ Совэт Ушэм ӱмбак сарым тарватынэшт. Нуно 
мэмнан социалист строитэльствым шалатынэшт. Со- 
циализм озанлык вийаҥмэ дэч лӱдыт. Социализм озан- 
лык вийаҥмэ дэнэ шӱйшӧ капитализмлан йӧршын йо- 
машыжэ пэрна.

Мэмнан элысэ социалистичэски озанлык вийан 
кушкын шогымо, вэс кугыжанысэ пашазэ калыклан 
социализмын кугу  вийжым ончыктэн шога. Адак ну- 
нын капиталист кид йымалнэ пызырналт орланэн 
илымыштат шкэ капитализм ваштарэш кучэдалаш 
чот тарвата.
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Совэт Ушэм тӱньасэ пашазэ-влаклан шкэ кидыш- 
кышт власть налаш, социализм шташ пижаш раш 
корным ончыкта.

Мэ сарым ынэна ыштэ. Кӱлэш годым шкэ млан- 
дынам, озанлыкнам дралаш эрэ йамдэ улына. Мэмнам 
капитализм дэч аралышэ Йошкар армийна уло. Йош- 
кар армийым Комунист партий вуйлатэн шога. Йош- 
кар армийым чыла СССР-ысэ пашазэ дэнэ шэмэр 
чот пэҥгыдэмдэн шогат.

Чыла пашазэ дэнэ шэмэр крэсаньык шкэ элжым 
аралаш йамдэ.

Йошкар армийлан моло элласэ пашазэ-влакат пол- 
шат. Нуно капиталист кашакым Совэт Ушэм ӱмбак 
тарванымышт дэч чактарэн шогат, шкэ элысэ капи- 
талист-влак ваштарэш кучэдалыт. Адакшэ пролэтдр 
рэвольуцийлан йамдылалтыт. Чыла элласэ пашазэ 
класым капиталист-влак ваштарэш кучэдылмашым 
комунист партий вуйлатэн шога. Комунист партий 
чыла капиталист эллаштат уло. Мэмнан элысэ кому- 
нист партий вэс кугыжанласэ комунист партий дэнэ 
пырльа тӱньамбалсэ чыла калыкын комунист партийыш 
(Комунистичэский Интэрнационалыш)—Коминтэрныш 
ушнэн шога. Чыла тӱньасэ пашазэ-влакын капиталист 
ваштарэш крэдалмашыштым Коминтэрн вуйлата.

Коминтэрн тӱньамбал рэвольуцийын штабшэ. Ко- 
минтэрн вуйлатэн наҥгаймыжэ почэш чылатӱньа мучко 
пролэтар рэвольуцо шарла. Тыгэ тӱньа мучко рэво- 
льуций шарлымэ дэн тӱньасэ социализмыш лийшэмына.

Йодыш: 1. Капиталист эллаштэ пашазэ клас кӧн ки- 
дыштэ ила?

2. Капиталист-влак кризис гыч кӱзэ лэкнэшт?
3. Сар дэч кӧ арала?
4. Чыла тӱньасэ пашазэ клас дэн шэмэрым кӧ вуйлата?
5. Кузэ тӱньамбал рэвольуций лийэш?
Паша: 1. Ты йодмаш почэш ойлымашым возыза.
2. Ты ойлымаш почэш кутырыза.
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Сталин йолгаш.
Сталин йолташын тӱҥ фамилийжэ Джугашвили. 

Ожно большэвик-влак полиций дэч шылын кошты- 
ныт. Тыгэ кошгмо годым шкэ фамилийаштӹм ваш- 
талтылаш вэрэштын. Йужо вэрэ тудым Нижэрадэ, 
Кобо, Сталин манын лӱмдэныт, Тыгэ партий пашам 
штэн илымагычшэ Джугашвили йолташым Сталин

маныныт.
Сталинйолташ 1879 

ийштэ Кавказэш, Гру- 
зийэщ шочын. Тудо 
кэм ургызын икшывы- 
жэ. Рвэзыжэ годымак 
подпольный кружокым 
почын политик пашам 
штэн. Тудо кружокы- 
што Карл Марксын, 
Энгэлсын, моло рэво- 
льуционьэр - влакынат 
кнагаштым лудын илэн, 
моло пашазэ-влакымат 
туныктэн.

 ̂ Луатиндэш ийаш 
лиймэкыжэ Сталин 
йолташ партийыш пу- 

рэн, пашазэ коклаштэ йатыр пашам штэн. Ш колыш- 
то тудын тыгай пашажым шижын улытат школ гыч 
луктын колтэныт.

Тулэч вара тудо ӱмыржо мучко эрэак партий пашам 
ыштэн ила. Эн ончычшо Кавказыштэ пашам ыштэн 
илэн, варажым Пэтэрбургыш (Лэнинградыш) кайэн. 
Тыштэ забастовко штымэ годым организатырлан кош- 
тын. Ш уко  подпольный газэтым луктын, пашазэ кок- 
лаштэ погынымашлам штэн. 1912 ийыштэ моло боль- 
шэвик дэн пырльа „Правда" газэтым лукташ полшэн.

11 сӱрэт. Сталин йолташ.



I

Закавказийыштэ илышэ большэвик-влакын вождь- 
шо улмаш. Лэнин дэн пырльа большэвик-влакын 
тушманжэ-мэньшэвик ваштарэш кучэдалын.

Сталин йолташ тӱрмаштат кийэн, Сибириштат 
сылкыштэ илэн. Ш укым ужын, шуко йӧсым чытэн. 
Вич кана сылкыш вэрэштын, вичканажат утлэн, та-. 
лын большэвик партий пашам штэн.

1917 ийыштэ, Октӓбр рэвольуций годым Сталин 
Лэнинын эн сай, кӱлэш, полшышо йолташыжэ улмаш. 
Тунам Сталин йолташ большэвик партийын ЦК-штыжэ 

.члэнлан шогэн. Ц К тутлан эн кугу пашам пуэн 
шогэн.

Граждаи сар жапыштэ чыла фронтышто шуын. 
Кушто паша аламан кайэн шогэн, туш коштын тӧр- 
лэн, ошо-влаклан сэҥаш эркым пуэн огыл. Нэлэ дэч 
нэлэ пашам ышкэ ӱмбакыжэ налын шуктэн шогэн 
(штэн).

1918 ийыштэ ошо-влак Царицын олаш наступаймэ 
годымат пэш чот аралаш тӧчэн. Войэный штабысэ 
прэдатэль-влакым арэ.товайычтэн, ош гвардийым 
мӧҥгӧ чактарэн. Кызыт тудо олажымат Сталинград 
манын лӱмдэныт.

1919 ийыштэ Йудэнич Пэтроград ӱмбак чот пи- 
жын. Пэтроград пэш шучката жапыштэ лийып. Тунам 
Ц К Сталиным тушко колтэн. Йудэничым тушэч кож- 
гатэныт.

Фронтышто коштмыжо годым штабыштэ пашам 
ыштэн. Кузэ ошо влак ӱмбак каступайшашым ышкэ 
ончыктэн шогэн. Вэрласэ Совэт дэи партий органи- 
зацэ-влакым вуйлатэн шогэн.

Будьоныйын коный армийжымат Сталинын мутшо 
почэш организовайэныт. Войэный спэц-влак тидлан 
торэш улыт улмаш.

Граждан сар дэч вара Сталин йолташ калык ко- 
м тсарлан шогэн, варажэ ЦК-ан сэкрэтаржылан шо- 
галтэныт.
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1922 ий дэч вара Сталин йолташ ЦК ВКП(б) гэ- 
нэральный сэкрэтаржылан шогалталтын. Сталин Лэ- 
нинын эн сай учэникшэ, большэвик партийын вождь- 
шо. Тудын вуйлатымыжэ почэш болшьэвик-влак ко- 
лэктивизацэ дэнэ индустриализацэ пашам сэҥэн, 
шуктэн шогат. Ты паша ваштарэш кайшэ пурла дэнэ 
„шола“ оппртунист кашаклан пашам пужгалаш эр- 
кым огыт пу. Тушман-влакым комунист партий сэҥэн 
шога.

Комунист Партий Рӱдӧ комнтэт дэнэ тудын гэнэ- 
ральный сэкрэгаржэ Сталин йолташ вуйлатымэ почэш 
нашазэ клас кугу сэҥымашкэ шуын, социализмым ышта.

Сталин йолташын тэхникым тунэмаш ӱжмыжым 
чыла йыҥат шинчат. Тудын кут условийжэ пӓтилэт- 
кым ныл ийыштэ шукташ полшыш.

Эн сай ударлэ бригадэ-влак Сталин лӱмэш лӱм- 
далтыт. Эн кугу  автомобиль завотымат пашазэ-влак 
Сталин лӱмэшак лӱмдэныт.

Сталиным чыла кугыжанласэ пашазэ-влакат шин- 
чат. Тудо чыла тӱньасэ пашазэ-влакын вождьшо, тӱ- 
ньасэ рэвольудын руль виктарэн шогышыжо.

Йодыш; 1. Кызыт пашазэ класын вождьшо кӧ?
2. Сталин йолташ кушак шочын, кузэ илэн, могай па- 

шам ыштэн?
Паша: 1. Сталин йолт. кут условийжым туныктышо дэнэ 

пырльа кӱчыкын возыза.
2. Калининын, Молотовын биографийыштым возыза.

Комсомоллан.
Лӱм йэда 

Залыштэ
Й ӱк шокта. 

Куанэн совымо,
Эк, куанэн!..

Ураганлак талын
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Мут йога—
Паша чап уло кӧн,

Тудын
Ударник лумжӧ 

Кӱш куза...
Комсомол!

Кушкыч тый,
Пэҥгыдэмыч,

Пэлэдыч шол!
У илышыш,

Эл илышыш
Пижынат тый 

Чылт лутдэ.
Фабрик паша,

Кугу паша
Вийаҥ толэш 

чот эрэ.
Партийын вуйлатымэ, дэн 

Мэмнан корно 
Путрак вик.

Рвэзэ калык
Пэш раш умлэн,

Кӧ тугай
Большэвик,..

Кушто сар,
Кушто атак 

Альэ
Паша виктармаш,

Тый тушто,
Толкач,

Бригадир.
Тый—

Пӓтилэткын
Лушкэн шогышо 

Вийан памаш
Тый—

путунь туньалан 
Писэ кир...
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Пионьэр
Комсомолым алмашташ '1шоньэр кушкын шога. 

Пионьэрыш 9 ийаш ырвэзым пуртат.
Пионьэр влак партий дэн комсомаллан сотсиализм 

ышташ полшэн шогат.
Пионьэр влак чыла пашаштат ончылно шогат. Ш ко- 

лышто тунэммэ пашам чыла раш шуктат, Мом тунэ-

12 сӱрэт. Пионьэр-влак.

маш кӱлэш, чыла тунэм шогат. Колхоз пашаланат 
нуно кэртмышт почэш полшэн шогат.

Пионьэр-влак Лэнинын туныктымыж почэш коч 
могай пашӓмат ыштат. Лэнинын туныктымыжым эрэ 
тунэмыт. Молымат нуно лудаш, возаш туныкташ пол- 
шат. Колхозыш пурдымо-влакым колхозыш пурташ 
полшат. Колхозын пайдаж нэргэн умылтарат. Вэра 
дэн поп кузэ калыкым аҥыртарат калыклан умылта- 
рат. У класдымэ обшэствым ышташ пионьэр шамыч 
талын полшэн шогат.



Ш кэ пашаштым пионьэр-влак эрэ аралэн шогӓт.
Тазалык аралшашлан кэчэ йыд1 гимнастикым ыш- 

тат. Йара жап годым тазалык пэҥгыдэмдымэ модыш 
дэн модыт.

Пионьэр-влак тамакым огыт шупш, аракам огыт 
йу, огыт вурсэдал, огыт лӱмдыл, огыт кырэдал. 
Оҥыштышт йошкар галстукым сакэн коштыт.

Йошкар галстук кум лукшо дэн кум поколэньэм 
ончыкта, (Коммунист паргий, комсомол, пионьэр) 
Йршкар тӱс рэзольутсий вэрч шогымашым ончыкта. 
„Йамдэ лийза“ , манмылан „Эрэ йамдэ улына“ , манын 
кидым к^ш нӧлталын каласат.

Йодыш. Пионьэр-влак партий дэн комсомоллан мом ыш- 
тэн шукташ полшэн шогат? Пионьэр тазалыкшым кузэ 
пэҥгыдэмдэн шога? Коч могай пашаштат пионьэр-влак кузэ 
каласат? „Эрэ йамдэ улына“ , манмэ мом ончыкта?

Паша: Пионьэр паша нэргэн кӱчыкын возэн пуза.

♦

КОКЫМШО ПӒТИЛЭТКЫШ ТОШКА- 
ЛЫНА,

Мэ шкэнан Совэт Ушэмыштэ вийан-талын социа- 
лизмым штэна. Тӱҥалтыш пӓтилэткым ныл ийштак 
тэмэн шуктышна.

10 милион дэн пашазэ дэн колхозник-шамыч Со- 
вэт пролэтар элэш социализм илыш шташлан большэ- 
вик тэмп дэн крэдал тольыч, нэлэ-йӧсым сэҥэн чыла 
капиталист кугыжанышлам ӧрыктарышт. Молан?

Коминтэрн пӱгынь тӱньа ӱмбал пашазым моло 
эллаштат пролэтар(социалистичэски)рэволӱтсий шташ- 
лан корным ончыктэн шога.

Чын, Лэннн партий вуйлатэн толмо дэн пэш шуко 
ончык каймына уло.
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Х1У-шэ партийын сйэздыштэ индустрий нэргэн, 
ХУ*шэ—колхоз нэргэн каҥашымаш лийэ гын, XVI пар- 
тий погынымаш чыла социалистичэски фронт мучко 
наступайаш каҥашэн нальэ.

Нэлэ промышлэнослан пэҥгыдэ нэҥызым пышты- 
шна, йол ӱмбак шогалтышна. Угыч кугу  фабрик-за- 
вод-влакым штышна Тыгэ калык озанлыкым нӧлта- 
лаш, элнам машин элыш савураш утларак йӧнлӧ лий. 
Куштылго промышлэносат йатырак кушко.

Йал озанлыкым налаш гын, пэш кугу  вашталтыш 
уло; совхоз дэн колхоз кугу  вэрым налын шогат. 
Тушман кулак кид йӱмалнэ ындыралт илышэ йорло- 
марда-шамыч социализм вэк савырнышт. Шырпэшталт 
пытышэ кӱкш  йыраҥан тыгыдэ аҥа-шамыч кумда, 
социалистичэски пасуш савырнышт. Тидэ сэҥымаш 
пӱтынь тӱньалан пэш ку гу  ӧрмаш!

Туҥалтыш пӓтилэткыштэ аушман класым — кула- 
кым вож гычак кӱнчышна. Ындэ кокымшо пӓтилэт- 
кыштэ кодшо косажым вожгэ куклэн кудалтэн класт- 
сдымэ обшэствым шташ пижына. Тыгэ, Лэнинын мут- 
шо „кӧ  кӧм сэҥа?“ манмаштэ социализм капитализ- 
мым чылт сэҥыш.

Чыла производствыштат социалистичэский пого 
кэчын кушкэш. Пашадымэ, йорлылык йомэш. Йал 
дэн ола коклаштэ ойртыш пыта. Пашазэ дэн шэмэр 
крэсаньыкын уш-ыҥышт (уш-акылышт) кэчын почыл- 
тэш. Активность кушкэш. У  койыш-йӱла шарла.

Тидэ кугу  паша вуйгэ Лэнин партий вуйлатымэ 
почэш пашазэ дэн шэмэр массэ кэч мо социалисти- 
тичэски пашаш соцсорэвнованьэ да ударничэствым 
пуртыштат, штэн шукталтэ. Лэнин партийын гэнэ- 
ральный корныжым пужгалэн шогышо опортунист 
тӱшкам (пурла, „шола“ , нуно дэнэ кэлшышым) шала- 
тышна, ончыкыжат пэҥгыдэ отпорым пуаш тӱҥалына.

Тӱҥалтыш пӓтилэткыштэ тӱрлӧ завод пашам шташ 
тӱҥальыч. Мутлан каласэна: Сталинград дэн Харьков

Кок 
рак ВИ1 

ышаыш
ТЫр ВИ1 
ДЭЧ 6  I 
ДЭН НЭ(|
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трактыр заводла, Нижэгород дэн Моско автомобиль 
завод-шамыч, Саратов комбайн завод, Урал чойн 
лэвыктымэ завод, молат.

Тыгэ Совэт Ушэм шкэ вийжэ дэнак шкэ элжылан 
машннам пуаш тӱҥалын XVII партконфэрэнсийын 
рэшэнийжэ гыч ужына: Кокымшо пӓтилэткыштэ Совэт 
элна тэхникэ-эконом шотышто капиталист эллам эртэн 
кайшаш. Кӱчык каласаш: пашазэ класын, тудым вӱ- 
дэн наҥгайшэ ВКП(б)-н сэҥымашышт — историчэский 
сэҥымаш, манына.

Пашазэ дэн шэмэр крэсаньык социализм пашалан 
кумыл нӧлтэн, утларак да утларак шупшылт шогат. 
Активность, умлымо шотшат кушкын толмо сэмын 
шкэ кокла гычышт пашам виктарэн моштышо у кадр 
лэктэш.

Класдымэ обшэствым шташ куштылго пашак 
огыл: клас дэн клас крэдалмаш чотрак талышнышаш. 
Тушман клас шкэ позитсийжым куштылгын ынэж пу. 
Тугэ гынат, йӧсӧ дэч лӱдын мэ она чакнэ.

„Мыланна большэвиклан — налаш лийдымэ крэпыс 
укэ “ , манэш Сталин йолташ. Мэ сэҥэна...

Йодыш: 1. Социализм ыштымэ пашаштэ тӱҥалтыш пӓти' 
лэткэ шуктымо мом оичыкта? 2. Социализмыш пурмо кувэч 
палэ? 3. Лэнинын „Кӧ кӧм сэҥа?“ манмыжэ мо лийэш?

Паша: Интэрнационал шомак-шамычым возэн луктын 
марлаш кусарыза.

Кугу промышлэность,
Кокымшо пӓтилэткыштэ нэлэ промышлэность чот- 

рак вийаҥшаш. Ты шотышто эн кугу  вэрым машин 
ыштышэ завод налын шогышаш. Пашажат ку гу  элэк- 
тыр вий дэн шталтшаш. Вийжэ тӱҥалтыш пӓтилэткэ 
дэч 6 кана талырак лийшаш (100 млрд квт.-ч). Ш ӱ 
дэн нэфтына ситышашлык: 1930 ийштэ 50 млн. тон
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лукмо ыльэ гын, 1937 ийштэ 250 млн тоныш (тоны- 
што 61 пут чоло) шушаш.

Элэктро-энэргийым утларакшэ гидроэлэктростан- 
ций-влак пуаш тӱҥалыт (Волховстрой, Ангарстрой, 
Днэпрострой, Волгострой, молат).

Машиналан шуко чойн кӱлэш. Йэшардэ ок лий, 
1930 ийыштэ 5,3 млн. тон лэвыктымэ ильэ гын, 
1937 ийыштэ 22 млн тоныш шукташ штымэ. Тынар 
шуко чойыным нимогай капиталист элат луктын о к  
кэрт.

Йодыш: ]. Могай промышлэносым „нэлэ промышлэнос“ 
маныт? 2. Партий дэн Совэт правитэльствэ молан эн ончы- 
чак нэлэ промышлэнысым нӧлталаш пинсыныт? 3. Промыш- 
лэнос нӧлталмаштэ элэктрэнэргийын пайдажэ могай?

Паша: Ыҥлыдымэ шомакым возэн налын, словарым он- 
чэн умылтарэн возыза.

Транспорт дэн свӓз.
Социализм пого куштӹмаштэ кӱртньӧ корнын кӱ- 

лэшыжэ пэш кугу. Тун дэч посна элыштэ улшо пӱр- 
тӱс пойацлыкым, кӱлэш погым промышлэнный цэнтр- 
лаш, кӱлэш районлаш кусаркалэн она кэрт. Кокымшо 
пӓтилэткыштэ 30 тӱжэм км. кутыш кӱртньӧ корно 
угыч шталтшаш. Адак тыглай корнымат (грунтовый, 
шоссэ) автомобиль дэн кошташ йӧршылан савыр- 
шаш, кӱварымат штышаш.

Мэмнан Марий областьыштат Йошкар-ола-Зэлэный 
Дол дэч посна Нижний гыч Сибирский магистраль 
кайшаш. Паровозшат, вагонжат шолдра лийшаш, адак 
корнышкыжат элэктрификацийм пуртышаш.

Вӱд ӱмбал прокот, кӱшнӧ чоҥэштылшэ йэропланат 
шукэмшаш.

Тылэч посна автомобиль шуко йэшаралтшаш: 
талук йэда 300 — 400 тӱжэм автомобиль лэкташ тӱ- 
ҥалшаш. Тынар автомобиль лиймаштат „ындэ имньэ



—  175 —

ок кул“ манаш ок лий: тудо альэ эрэак кӱлэш лийаш 
тӱҥалэш.

Ваш-ваш кыл кучымо нэргэштат (свӓз) пошта, тэ- 
лэфон, радио шуко лийшаш.

Садлан мыланна класдымэ обшэствым шташлан 
машин штышэ завотшымат, элэктропромышлэность- 
шымат, радиоиндустрийжымат кумдан шараш логалэш.

Йодыш: 1. Социализм ыштымаштэ транспорт дэн свӓзын 
могай кӱлэшыжэ? 2. „Транспорт“ манмашкэ ыогай корно 
ыштымаш пура? 3. Калык ышкэ коклаштьшэ мо дэн кылым 
кучэн шога?

Паша: Тэхничэский шомак-шамычым марла умылтарэн 
тэтрадэшда возыза.

Йал озанлык.
Совэт власть дэч ончыч йал озанлыкна пэш шэҥ- 

гэлан кодын тольо. Мландым шкэ вуйа кучылтын, 
тыгыдэ аҥалан шэлэдэн, акрэт годсо коча тарман 
дэн коркалэн мландым локтылна вэлэ. Ш урно ий гыч 
ийшкэ начар шочын тольо. Пырчат, кургат шагал лий.

Совэт власть лиймэкэ ижэ йал озанлыкын чурийжэ 
вашталтэ. Пэрвой пӓтилэткыштак 63°/о йорло дэн 
марда озанлык-шамыч колхозыш ушнышт, мландэ па- 
шаш машинам пуртэн киндэ лэктыш йатыр йэшаралтэ.

Толшаш кокымшо пӓтилэткыштэ йал озанлык шо- 
тышто мо штышаш кӱлэшым 17 партконфэрэнсий раш 
корным ончыктэн пуыш.

Могай гын вара тидэ корнд?
Эн пэрвойак йал озанлыкыш машинам (трактыр, 

комбайн,) пуртэн колдымо дэн, мландыжымат у сэмын 
ӱйаҥдаш пижмэ дэн (химическоэ удобрение) киндэ 
лэктышым нӧлталаш утларак йӧнлӧ лийшаш. Тидэ 
пашалан совхоз дэн колхозла кӱлынак пижыт.

Тылэч посна мыланна кукш о ий дэн (засуха) чотак 
крэдалаш пэрна. Мэмнан элыштэ вэрын-вэрын ий
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йэда кукш о ий лийэшат, милион пут дэн киндэ арам 
лийэш: когарга. !|

Вольык ашнымаш сайэмшаш, вольык вуйжат йэша- ' 
ралтшаш. Адак тэхничэский культурым утларак ӱдэн, 
куштулго промышлэностьлан сырьом йэшарэн, пашачэ 
дэн крэсаньыкын кочмо-йумыжат, чийэмжат 2-3 кана ^  
сайэмшаш. Кокымшо пӓтилэткын пытартыш ийштыжэ 
киндэ лэктыш 1,300 млн цэнт. шушаш. '

Тынар киндым налашлан йал озанлыкыштэ кӱлэш ' 
рэвольутсийм штыдэ ок лий. Тидэ рэвольутсийм маши- 
на-шамыч шташ тӱҥаяыт. Кокымшо пӓтилэткышт-э ий 
йэда 170 тӱжэм трактыр лэкшаш. Мучашдымэ МТС 
колхоз дэн совхоз пасум савыраш тӱҥалэш. Соцсо- 
рэвнованьэ дэн ударничэствэ чотрак вийаҥшаш.

Тидэ вэлэ огыл. Йал озанлыкышкат элэктрифика- 
цийым пуртэн колдышаш, пашам куштылэмдышаш.

Мыланна машин кучылт моштышо пашазэ-шамыч 
(тэхничэский кадр манмэ) кӱлыт. Чылаланат тэхни- 
кым, наукым палэн налдэ ок лий, тунэмаш кӱлынак 
пижман.

Тидэ шот дэнэ мэмнан сойуз мучко школыш 
шудымо чыла йочалан йоча пӧрт почшашлык, кумды- 
кэш лу ий тунэммашым пуртышашлык; иктэ коддэ 
кнагачэ лийын, вара тэхникэ шинчымаш шотыштат 
Иэвропышто пэрвой вэрым налына.

Мэмнан сэҥымынам ужын моло кугужанласэ пашазэ 
дэн шэмэр-влак шкэ капиталисыштым сӱмырал шуаш 
талын пижыт. Ш укэш  огыл тӱньа мучко социализм 
ышталтэш.

Йодыш: 1. Колхоз озанлыкын ышкэ вуйа озанлык дэч 
могай ойыртышыжо уло? 2. Могай озанлыкым социалисти- 
чэски озанлык маныт?

Паша: 1. Тэхничэский мут-шамычым марла умылтарза;
2. Ышкэндан колхозыштыда паша кузэ каймэ нэргэн ойлы- 
машым возызэ; 3. Йал озанлык нэргэн 2-3 лозунгым возыза.



—  177 -

МАРИЙ КУНДЭМ 10 ИЙАШ ПАША 

Промышлэныс.
СССР элым индустрийаҥдэн, промышлэнсым ша- 

рэна гын, вэс капиталист кугыжаныш машина нал- 
маш гыч утлэн кэртына.

Кундэм индустриаҥдымэ промышлэныс шарымэ, 
— социализм илыш ыштымынам ончыкта.

Кундэм пич чодра гыч 104 киломэтран Зэльоный- 
Дол гыч Йошкар-олашкэ чойын корно ыштымэ. Вэт- 
луга чодра вэл гыч Йул вӱдышко чодра шупшыкташ- 
лан чойын корно уло. Тэнэй Дубовый Мадар дэп 
Йӧшкар-олаш чойын корно шукталтэш.

Тидэ визымышэ ийштэ промышлэныс паша шуко 
ончык кайэн. Тыгай завотла-шамыч ыштымэ: 3 раман 
оҥа пӱчкэдымэ Красногор завот; 2 раман шпал пӱч- 
кэдымэ Дубовый завот; 2- раман оҥа пӱчкэдымэ 
Йӧшкар-ола завот. Йошкар-ола кэрмыч завот талукэш 
15 мильон кэрмычым луктэш; элэктро вий дэн йоҥы- 
штымо вакш талукэш 10 тӱжэм тон ложашым йоҥыш- 
та; йытын ӱй лукмо завот талукэш 3 тӱжэм тон 
чоло ӱйым луктэш.

Йуриныштэ портшкэм йӧрмӧ дэн коваштэ ыштымэ 
завот йэшарэн ышталтэш. Кызыт талуклан 70 тӱжэм 
мужыр пижгомым да 80 тӱжэм портышкэмым ыштэн 
луктэш.

„Красный Стэкловар" дэн „Мирийэц“ йанда заво- 
тышто чарныдэ йӱлшӧ коҥгам шындылмэ, садлан 
пашажат кок пачаш кугэмын. „Лэнин" лӱман йандау 
завотыштат тыгай комакак шындалтэш.

СССР-лан куго у тэхникэ ӱзгаран Лопатин чодра 
комбинат ышташ тӱҥалмэ, тэнэй йужо цэхшэ пашам 
ышташ тӱҥалын. Тидэ комбинат талукэш 306 тӱжэм 
кубомэтр пӱчкэдымэ, шэлмэ тӱрлӧ строй матэриалым 
ыштэн луктэш.

12-1342
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1932 ийштэ Элнэт чодрахимкомбинат ышташ 
тӱҥалалтэш. Тыштэ смола, канифоль, скипитар тылэч 
молымат ыштэн лукташ туҥалыт. Иошкар-олаштэ 
клинкэр кэрмыч (мостовойлан) ыштэн лукмо завот 
шындалтэш. Талукэш 12 мильон кэрмычым лукшаш- 
лык. 1931 ийыштэ йытын муш ыштымэ 5 з^авот ышташ 
тӱҥалмэ. Кызыт йужышт пашам ыштат. Иошкар-ола- 
штэ парэҥгэ туржмо ку гу  завот ышташ тӱҥалмэ.

Кызыт ойлымо планын тӱҥ шотшо тыгай: аграрно- 
чодра сырйо кундэм гыч промышлэио-аграрный кун- 
дэмыш лукташ. Тидэ куго  корныш вочшашна план 
почэш палэ: 48 тӱжэм киловат элэктро вийым пушо 
стансэ ышташ (Маргрэс) пройэкт пуртымо. Тудо 
элэктро вий Лопатин кагаз ыштышэ, Элнэт-чодра 
(оҥа) пӱчкэдышэ да Дубовый чодра химичэский 
комбинатлаштэ пашам ышташ тӱҥалэш.

Рэвольутсо дэч ончыч чодра пашам паровой- вий 
дэнэ вэлэ ыштэныт. Маркундэм почмэк элэктро вий 
дэнэ ышташ тӱҥальыч. Тэвэ, 1929 ийштэ энэргий 
146 киловат пуртымо ыльэ; 1930 ийыштэ — 860 кило- 
ват; 1931 ийштэ— 1600 киловат пуртымо. 1934 ийштэ 
Маргрэс 48000 киловат элэктро вийым 'пушаш, манын 
ончьтктымо.

Маркундэм эн куго  сырьоан эл: чодра, торф 
ситышын уло; адак йал озанлык пашаштэ тӱрлӧ тэх- 
ничэски культур шараш лийэш.

Садлан тыгай сырьо промышлэныс шараш лийша- 
шым ончыкта. Чодрам руэн волтымо дэнэ уто рос- 
кот лийэш, садлан фабрик завотэш строймэ ӱзгарым, 
тӱрлӧ химичэский продуктым,, молымат вэрэшак ыш- 
тэн луктына гын пайда утларак лийэш, роскот шага- 
лэмэш.

Тыгэ промышлэныс пашам шармэ дэн йал озанлык 
пашам социалистичэски корно дэнэ колташ йӧн.

Комуннст партий вуйлалтымэ дэн пашазэ шэмэр 
марийат моло шэмэр калыктэн социализм корно дэи
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пэҥгыдын кайа.Клас тушман-шамыч — кулак, поп, карт 
нунын агэнтышт пурла дэн „шола“ опортунист-шамыч 
мэмнам социализм корно гыч кораҥдаш толашат. 
Комунист партий вуйлалтымэ почэш нуным кэчын 
сэҥэн пытарэн толна.

Йодыш: 1. Маркундэмыштэ ожно могай промышлэныс 
ыльэ?

2. 5-ий пытартышэш могай промышлэныс ыштэя шукты- 
шаш уло?

3. Маркундэмым могай кундэм гыч могай кундэмыш 
савраш тыршэна?

Паша: 1. Ужмо альэ шинчымэ завотта нэргэн ойлымашым 
возыза, завотшо кунам ыштымэ, могай продуктым ыштэн 
луктэш; ӱмаштэ, тэнэй кунарэ ыштэн?

2. Кунарэ пашазэ уло, кузэ илат?
3. Завотыш альэ фабрикыш экскурсий дэн кайаш пла- 

ным возэн йамдылза?

Чодра озанлык.
Чодра озанлык —Марий кундэмын эн кугу  озанлык- 

шэ. Кундэмын 62^1^ мландыжэ чодра йымалнэ кийа.
Чодра озанлыкыштэ ты мартэ йатыр экшыкшэ 

ыльэ. Адак куидэм чодра организатсэ ийын вашталт 
шогыш. Садлан лийн чодра озанлык кӱлэш сэмын 
пашам виктарэн ышташ йӧсӧ ыльэ.

1921 нйсэ пожар чодралан пэш куго эҥгэкым 
кондыш. Тунам чылажэ 30% нарэ чодра йӱлыш. 
Кызытат йулшӧ чодрам йылт руэн, эрыктэн пытарэн 
онаул. Вэс пӓтилэткыштэ тыгай тӧрсырым кораҥдэн, 
чодра пашашкэ мэханизатцым пурташ ыштымэ.

Утларакшым тидэ ий жапыштэ чодра озанлык 
паша йатыр ончык колтымо. Чодра волтымо эҥэр- 
шамыч эрыктымэ. Мэльоратсий паша шуко вэрэ ыш- 
тымэ. Чумыр чодралан фотосийомко лийэ. Чодра 
руэн налмаш вэрэш, пушэҥгэ кычкэ удалтэш. Йужо 
вэрэ тыгыдэ пушэҥгат шындылмэ. Лумын чодра 

п*
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гиупшыкташ 178 киломэгран кӱртньӧ корно ыштымэ. 
35 киломэтр кужутан трактыр дэн шупшыктымо 
корно уло. Тэлым пашам пэш талын ыштымэ годым, 
шуко вэрэ ий корно ышталтэш.

13 сӱрэт. Шо.чо волтымаш.

Чодра пашачэ шамычлан кызыт илышаш вэрым 
йӧндаркалмэ. Ожно пашазэ-шамыч рок пӧртыштӧ 
(зэмлӓнкыштэ) илэныт. Кызыт чодра румо вэрлаштэ 
волгыдо пӧрт ыштымэ.

Чодра пашаштат у мэтод соцсорэвнованьэ, ударни- 
чэство шарнэн шога. Адак чодра пашашкэ эрэак 
мэханизацэ вий пурэн шога. Садлан лийын пашаш- 

* тат сай ушна, паша ышташат куштылго.
Чодра пашаштэ клас дэн клас крэдалмэ кайэн 

шога. Кулак турлӧ агитатцым шарэн, чодра йамдылмэ 
пашам кузэ гынат курлаш тӧча. Чодра организацэ 
ушэмыштэ кулак, врэдитэль, опортунист шамыч
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йужо вэрэ улыт. Нуным палэн, тушман пашаштым 
тӱжвак луктын эрыктэн толман.

. Марий кундэмыштэ чодра озанлык пэш кугу  вэрым
; налын шога. Кундэмыштэ чодра бӱджэт, доход эн кугу. 
! 1932 ийштэ чодра озанлык пашам кугун шарман.

Чодра йамдылмэ пашашкэ мэханизатсэ вийым пурташ, 
[ тидлан 6 мильон 900 тӱжэм тэҥгэм пуалтэш. Тидэ 

роскотышто 3 мильон 500 тӱж тэҥгэм куртньӧ корно 
ыштыш кучыман.

Чодра озанлык пашалан 764 туж тэҥгэм кучылташ, 
эртышэ ййын 402 туж. тэҥгэ кучылталтын. Чодра 
пашазэ пӧрт ышташ 1 мильон 700 туж. тэҥгэм кучы- 
шашлык.

Йодыш: 1. Маркундэмын чодражэ кунар ®/оУЛО?
2. Социализмэ ыштымаш пашаштэ чодра кузэ полшэн 

шога?
3. Маркундэм чодра озанлык паша кузэ кушкын шога? 
Паша: 1. Чодра пайда нэргэн ойлымашым возыза?

Т

I

Йал озанлык.
Рэвольутцо дэч ончыч кугыжан политикшэ йал 

пашазэ крэсаньыкым чумыр пызырэн ашнэн. Кулак 
дэнэ помэшыклан полшэн шогэн. Садлан йал озан- 
лыкна пэш шэҥгэлан кодын кайэн. Эн утларакшым 
тыгыдэ калыкын (натсин) озанлыкшэ почэш кодын, 
йорлэштын. Нуно кок вэлым пызырналт илэныт. И к 
сэмынжэ кугыжан политик дэн, ВЭС ВЭЛЫМЖЭ Э КО Н О -' 
мик шот дэн.

Вий умбал пашазэ крэсаньым кугыжа сарыш 
наҥгайэн озанлык пашам йӧршӧш луштыртыш. Адак 
граждан сар жапыштэ капиталист шамыч сар дэн 
толмышт дэн да 1921-22 ийсэ нужна ий йал озан- 
лыкнам чотак волтэн шындыш.

Граждан сар пытармэк, совэт влась полшымо дэн 
1924 ийыштэ йал озанлыкна йол умбакэ шогал шуо.
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Кызыт йал озанлыкнам сар дэч ожсо жап дэн 
таҥастарэна гын, тыгэрак койэш: пырчан шурно 19° о» 
тэхничэский культур 192°/о парэҥгэ шындымэ 342°/о, 
ӱдымо шудо 3975°/о, пакча 130°/о шукэмын.

Ш урно лэктыш йэшаралт кушмо тыгайэ: колхозын 
уржа ик га лан 8,4 цэнтньэр лэктын, посна озанлы- 
кын —  8,2 цэнтнэр, шӱлӧ, колхозын —  6,2 цэнтньэр, 
посна озанлыкын — 4.8 цэнтньэр.

Кызыт мэмнан шурно лэктышым нӧлтымо, колхоз 
озанлык нэҥгыдэмдымэ — эн кугу нашана.

Тидэ лу ий жапыштэ йал озанлыкна йатыр ончык 
кайэн. Ындэ йал озанлыкым социалистичэский корно 
дэн колтымо. Тидым ужын йорло дэн ик марда крэ- 
саньык шамыч ий гыч ийын колхозыш ушнат. Кы- 
зыт кундэмыштэ 45°/о чоло озанлык колэктивлымэ, 
йужо районышто 60°/о шуктымо.

Совхоз — колхоз ыштымэ дэнэ нэҥгыдэ социализм 
чэгыз (фундамэнт) пыштымэ. Ындэ посна тыгыдэ 
озанлык олмэш районлан кэлшышэ ик турлӧ сырьом 
ыштэн шогышо озанлык кушкын шога.

Колхоз паша вийнымэ кантонлаштэ МТС сгансэ 
почмо. Тыгай стансэ Оршанкыштэ, Шэрнурышто 
почмо. Адак тэнэй шыжылан 7 вэрэ угыч МТС ноч- 
шашлык.

Сотсиалистичэеки йал озанлык ыштымаштэ клас 
тушман — кулак тӱрльын крэдалэш. Йорло, ик марда 
крэсаньыкым колхоз дэч ойыраш тӱрльын тӧчат. 
Адак колхозыш нурэнат пашам лугаш тӧчат. Йужо 
вэрэ колхоз суртым, ӱдышаш шурным йӱлалтэ- 
дышт.

Вольыкым локтылшо, пуштэдышэ лийэдыш. Йужо 
вэрэ йалысэ активистымат пуштдымаш лийэ.

Кулак клас альэ пытэн огыл, уло вийжым пыштэн 
мэмнаи ваштарэш крэдылаш толаша.

Кундэмым нӱтынь колхозыш савырэн, МТС-ым 
вийаҥдэн кулакым клас шотышто йӧршын пытарэна.

К:
талис 
тыгьп 
шара!
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Колхоз озанлыкым вийаҥдэн партийын гэнэральнэ 
корныж дэн кайэн класдымэ обшэствым ыштэнэ.

1932 ийаш йал озанлык паша план ыштышаш ты- 
гайэ:

Колхоз - шамычым шараш, нуным озанлык шоты- 
што_ пэҥгыдэмдаш.

Ӱдымо мландым 642,994 гашкэ шукташ.
Чыла агро-йӧным илышыш п}фташ.

9 МТС-ым ышташ— 126 трактыр лийман.
32 силос башньым ышташ.
Имньэ вольыкым ышкэт вийан озанлыкгэ чылажэ 

89,067 вуйыш шукташ.
Колхозсо шыллык ашнымэ вольык 'фэрмэ 70 вэрэ 

лийман.
Прэзэ ончэн куштымо фэрмэ 250, сӧсна фэрмэ 

163 лийман. Чывигым ава дэч посна шуктэн лукмо—■ 
инкубатор 8 лийман.

М ӱкш  ончымо фэрмэ 80 шко шуктыман.

ЙОлТыш: 1. Молан ожно йал озанлык нӧлдалалт кэртын 
огыл?

2. Совэт власть йал озаилыкым могай корно дэн наҥгайа?
3' Молан колхоз озанлык ышкэт озанлык дэч утларак 

пайдам пуа?
4. Молан мыланна кулакым пытараш кӱлэш?
5. Маркундэмын 1932 ийаш йал озанлык пашажэ могайэ?
Паша: 1. Ышкэндан колхоз илыш нэргэн ойлымашым

возыза?
2. Йалыштыда (колхозыштат, ышкэт вуйан озанлыкыш- 

тат) могай планым кузэ нуртэныт, кунар тэмэныт, %%-ла 
шот дэн ончыктэн ойлымашым возыза.

Культур паша.
Кугыжан власть чыла культурым помэшык, капи- 

талист, кулак коклаштэ вэлэ шарэн. Пролэтар дэн 
тыгыдэ наций коклаштэ кугыжан власть культурым 
шараш эркым пуэн огыл. Тӱрлӧ сэмын пызырэн шогэн.
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1917 ийштэ, Октӓбр рэвольуцышто пролэтар дэн 
шэмэр калык кугыжан капиталист-шамычым сӱмы- 
рышт. Пролэтар дэн шэмэр властьым ышкэ кидыш- 
кыжэ нальыч. Вара социалистичэски шотан культу- 
рым ышташ туҥальыч.

Октӓбр рэволюци мартэ культур паша пэш шэ- 
ҥгалнэ шогэн. Тьҥыдэ калыкын —  напийын кӱльтуржо 
утларак шэҥгэлан кодын кайэн.

1920 ийсэ пэрэпись годым, кундэмыштэ лудын- 
возэн моштышо марий Ю^о ыльэ, (пӧрйыҥ 18°/о, уд- 
рамаш 2°/о) руш 38“/о, суас 24*̂ /о улмаш. Ындэ Марий 
кундэм чыла тунэмшэ обласыш савырнэн.

Йоча-шамыч шым ийаш школым чылан тунэмша- 
шлык улыт. Кокымышо пӓтилэткэ мучашэш 10 ий 
тунэммэ школ коч туныктымашым пуртэна. Тидэ па- 
шалан туныктышым, тунэммэ узгарым ситышын йам- 
дылалтэш.

Тошто школышто йоча-шамычым лудаш, возаш, 
шотлаш гына вэлэ туныктэныт. Эша ушым аҥырта- 
рэн вэра нэргэн каласкалэн улыт. Адак изи йоча 
гычак туҥалын умылдымэ (руш) йылмэ дэнэ тунык- 
тэныт.

Совэт школ илыш йӧным палыктэн пашалан, кна- 
галан туныкта. Совэт школ тунэммэ дэнэ пашам пы- 
рльа наҥгайа, сопиализмэ ыштэн моштышо пашазым 
йамдыла. Садлан школ пашам пужэн ышташ поли- 
тэхнизапий туҥ йӧн. 1931 ий годсэк 223 туҥалтыш 
школэш политэхнизаций пусак ышталтын.

Ожно школ-шамыч шагал ыльэ. Ш уко  марий йа- 
лыштэ йоча-шамыч тунэмдэ илэныт. Ындэ рэволюций 
дэч вара шуко школ угыч ышталтын. Туныктышо ий 
йэда тунэм лэктын совэт школ пашаш шогалыт. Кун- 
дэмыштэ турлӧ школ кызыт тынарэ уло: туҥалтыш 
школ 612, ФЗС школ— 8, Ш К М — 33, II ступэнь дэнэ 
9 ий тунэммэ ш кол—5, тэхникум— 16, Совпартшкол 
— 3, профшкол (мастарлык школ)— 9, рабфак — 2,
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Стройуч — 1, Наук шымлышэ институт — 1, 1931 ийын 
октӓбр тылызыштэ кундэмын пэрвой кугу  школжо — 
Агропэд-институт-ВУЗ почылто. Тудо жапыштак Ком- 
вуз почылто. Тэнэй 1932 ийын шыжылан Озан ола 
гыч Лэсотэхничэский институт—ВУЗ Йӧшкар-олашкэ 
тольо.

Кундэм мучко тӱрлӧ политпросвэт учрэждэньэ 
почмо. Район йэда лудмо пӧрт уло. Ш уко районышто 
клуб, библиотэк, радио, тэлэфон шындылмэ. Кокы- 
мышо пэтилэткэ мучашэш чыла район, колхоз йэда 
тэлэфон лийшашлык.

Культур, йӱла вашталт толэш. Пашазэ калык-ша- 
мыч тошто пычкэмыш койшыштым кудалтэн, социа- 
листичэски шотан илышыш пурэн шогат. Рвэзэ ӱдра- 
маш-шамыч коклаштэ тазалыклан кэлшыдымэ тошто 
вургэмым вашталтэн ышкэныштым куштылэмдэн 
чийат.

Больницэ, пэршыл, акушэркэ пункт шуко вэрэ 
угыч почмо. Тошто годсо йорло марийын чэржэ: 
трахом, кугу  логар, чэхотко, удыртыш, молат ий йэда 
пытэн толэш. Кокымышо пэтилэткыштэ тыгай чыла 
чэрым тӱвыт пытарман. Адак кап-кыл вийаҥдаш физ- 
культ кружокым почэдымэ. Рвэзэ-калык коклаштэ 
ий йэда пашашт сайэшт кайа.

Тидэ чыла шэмэрын культур шот дэн ончык кай- 
мыжым оҥчыкта. Комунист партийын наций политикым 
чын корно дэн наҥгаймыжым палыкта.

Ожно марий пэчать шагал ыльэ. Марий йылмэ 
дэн лэкшэ кнага, газэт укэ ыльэ. Кызыт тӱрлӧ марла 
газэт, журнал, кнага лэктыт. Тэнэй 200 утла тӱрлӧ 
лӱман марла кнага лукмо. 8 тӱрлӧ марла газэт, 6 
тӱрлӧ журнал лукталтыт. Кызыт ШКМ-лан туныкташ 
йӧршаш марла кнага лукталтэш.

Ындэ марий кокла гыч йатыр марий спэциалист 
(кадр) врач, агроном, учитыл, тэхник, инжэньэр-ша- 
мыч йамдылалтыт.
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Тыгэ кундэмсэ пролэтар литэратур дэн тӱрлӧ спэ- 
циалист йамдылалтыт.

1932 ийсэ культур паша план почэш, 7 ийаш 
шкотыш 83°/о йочам тунэмаш налман. Пашазэ район 
дэнэ МТС районӹшто чыла йочам дошкольно шот 
дэн туныкташ тӱҥалман.

Тыгай тэхникум-шамычым угыч почаш; вольык 
ашнымэ, вольык эмлымэ, мэлиорацэ, пэдагог тэхни- 
кум-шамычым. ^Гэхничэский дэн йал озанлык стансым 
3 вэрэ почаш. Йошкар-Олаштэ „Пионьэр пӧрт“ , Агро- 
пэдинститут, „Дом пэчати“ , „Дом свӓзи“ молат ыш- 
таш тӱҥалмэ.

Адак эртышэ 10 ий жапыштэ ВКП(б) Лэнин 
натциональнэ политикым илышыш пуртымаштэ йатыр 
паша ышталтын. 1931 ийштэ Курык-марийлан да 
Марий Турэк сӱаслан посна ышканышт район почэ- 
дымэ.

Культур паша ыштьшаштэ шуко нэлым сэҥаш, 
тушман клас дэн крэдалаш пэрна. Культур паша 
социализм илышыштэ ышкэак ышталтэш, крэдалаш 
ок пэрнэ манмэ партий корно гыч кораҥмэ лийэш. 
Тыгай уклоным пытарман.

Комунист партий вуйлатымэ дэнэ тӱрлӧ нэлым 
сэҥэн, клас тушманым пытарэн пролэтар шотан, на- 
циональнэ форман культурым ыштэна.

Т

♦

Йодмаш. 1.^Кугыжан власть молан калыкым шагал ту- 
ныктэн.

2. Ожно школышто кузэ туяыктэныт.
3. Тэнэй совэт школышто туныктымо паша могай кӧрно 

дэнэ кайа?
4. Маркундэмыштэ культур паша кузэ кайа?
5. Кокымышо пӓтилэткыштэ культур паша кузэ кайшаш- 

лык?

1. Тунэмдымэ, пычкэмыш йэҥ дэнэ социализ- 
мым ышташ ок-лий.
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2. Социализм элыштэ чыланат т} нэмшэ лийман!
3. Наций тӱсан, социализмэ шотан культурым 

ыштэна!

*

Йумылан ӱшанымаш (вэра) социализм 
ыштымаштэ мэшайа

Йумылан ӱшанышэ-шамыч йумын нэргэн турльы- 
жымат кутырат. Йумын пӱрдэ нимо лийын огыл 
маныт. Тажамат, чэрымат, киндымат, погымат, орлы- 
кымат йумак пуа маныт. Тэндам кырат-вурсат, ин- 
дырат гынат чытэнак илыза, манын поп-влак тунык- 
тэныт. Адак йумылан, кугыжалан кумалын, тӧрам, 
начальныкым колыштын илыза, маныт ыльэ. Тидэ 
тӱньаштэ орланэда гын вэс тӱньаштэ сайын илэда, ма- 
нын кутырат ыльэ.

Поп, молла, карт, шэмэр коклаштэ тӱрлӧ сэмын 
аҥыртарэн, кузэ йӧн тугэ, калыкым лӱдыктэн куты- 
рэныт.

Молан йӧра варз тыгэ туныктымышт?
Тыгэ туныктымышт пролэтар дэнэ шэмэр крэсь- 

аньыкым йомдараш, пизырэн ашнаш вэлэ йӧрэн. Нуно 
пашазэ шэмэрым оталэн илэныт.

Поп-шамыч рэвольуцо ваштарэш шогэныт. Рэво- 
льуционэр-шамычым ончыктыл политсэ кидыш ку- 
чыктэн пуэдэныт. Тыгай политикышт дэн кугыжан 
власьжым да пойан капиталист-шамычым аралэн шо- 
гэныт. Нунымытлан пролэтар дэнэ шэмэрым пызыраш 
утларак йӧн лийын. Адак пролэтар дэнэ шэмэрын пой- 
ан ваштарэш клас дэнэ кучэдалмыжым чарэн шогэныт.

Коч могай вэра пролэтар дэнэ шэмэр крэсаньы- 
кым ӱҥышо лийаш туныкта. Нунын тыгай лиймышт 
молан йӧрэн? Ӱҥышӧ, лӱдшӧ йэҥым капиталистлан, 
кулаклан пызыраш йӧным ыштэн, вӱр йӱашышт кань- 
ылэ лийын.
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Йумылан инанымаш нимогай пайдам ок пу, эҥгэ- 
кым вэлэ конда. Тыгак илаш тӱҥална ыльэ гын, экс- 
плоататор капиталист, кулак кид гыч утлаш ок лий 
ыльэ.

СССР-штэ тӱрлӧ калык уло. Тӱрлӧ калык тӱрлӧ 
вэрам кучат. Тидэ вэра сай, тудо вэра осал манаш 
ок лий. Чыла вэрат осал улыт. Коч могай вэра илы- 
шым ончык колташ ок полшо, озанлыкнам йорлэш- 
тэн шэҥгак вэлэ шупшэш. Марий вэрам нална гынат, 
кулаклан, кар^лан, мужаҥчылан, шувэдышылан вэлэ 
пайдам пуа. Йумылан ӱшанышэ-шамыч чэркыш кош- 
тыт, отышко мийэн вольыкым шӱшкылыт, уто рос- 
котым кучат, паша жапым эртарат. Адак тазажат, 
сусыржат чэркыштэ ырэсым, йумоҥам шупшалмышт 
дэн пижшэ чэрым пыжыктылыт. Поп, молла, карт, 
омо ужшо оксам пэш йӧратат. Адак поп, йакын, 
молла уржам, шӱльым йэдак шот дэн ругам погэн 
коштыт ыльэ. Пайрэм роскот эрэ кушкын.

Вэра шэмэрын ушыжым аҥыртара, пролэтар дэн 
шэмэр крэсаньыкым пойан ваштарэш тарваныша- 
шыжым чара, нуным ваш-ваш сырыкташ вэлэ полша.

Моло кугыжанышлаштэ капиталист, помэшык-ша- 
мыч вэра полшымо дэнэ кызытат пашазэ дэнэ шэмэр 
крэсаньыкым чот пызырэн илат.

Мэ пашазэ дэнэ шэмэр крэсань-шамыч социализ- 
мым ыштэна. Совэт элнам индустриаҥдэн, совхоз 
дэнэ колхозым шарэна. Йалыштат, олаштат капита- 
лист, кулак кучам пытарэн класдымэ обшэствым ыш- 
тэна.

Тидэ кугу пашаштэ вэра чаракым шьшда. Тэвэ 
мутлан налына: поп, молла, карт крэсаньыкым кол- 
хозыш пураш чарат; колхозник-шамычым сарыш 
наҥгайэн пытарат манын, вольык дэн кумалаш шӱ- 
дат, тӱрлӧ омым ужыт, шойакым шаркалат.

Капиталист кугыжанлаштэ крэстовый походым 
ыштат.
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Вэра амал дэн шылтыкым луктыт. СССР ӱмбакэ 
сарым тарватынэшт,

Садлан мыллана вэра ваштарэш чот крэдалмаш, 
шойакыштым тӱжвак луктын, калыклан умылтарэн 
пуыман. Колхозышто, заводышто йумыдымо ушэмым 
(СВБ) почэдэн, шэмэрлан йумын укэж  нэргэн,вэран 
осалжэ нэргэн чарныдэ умылтарэн шогыман. Пашазэ 
дэнэ шэмэр крэсаньыкым вэра ваштарэш крэдалаш, 
кулак ой пытараш тарватыман.

Вэра — уш аҥыртаршэ йад!
Йумыдымо ушэмым почын поп, кулак вашта- 

рэш талын крэдалына!

I

Йодмаш: 1. Вэра кӧлан кӱлэш?
2. Вэран могай осалжэ уло?
3. Пашазэ дэн крэсьанлан вэра молан ок кӱл?
4. Вэра ваштарэш кузэ крэдалман?
Паша: 1. Вэра ваштарэш возымо почэла мутым тунэмзр.
2. Вэра нэргэн стэнгазэтыш возыза.
£. Вэра дэнэ могай чэр шарла, кунар роскот лийэш, 

ойлымашым возыза?

„Кугэчэ"
Урэмыштэ поп коштэш,

Кычкыра,
Магыра,

Пӧрт гыч пӧртыш ошкылэш,
Пурэда,
Лэктэда,

,,Йумын вӱдым'^ шыжыкта,
Урмыжэш,
Ломыжэш,

Ырэсым шуйкала.
Мийэн пура Ондон дэк,
Тазан илшэ сай йэҥ дэк 
Чэрлэ йэҥ вашакан 
Ырэсым тушка Ондонлан...
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Жап эрта, Онтон мэрча...
Кочкаш ок лий, вуй йыча...
Ондон тӱрвӧ пуалальэ 
Йӧшкаргальэ, шырча нальэ.
Ондон ок кай доктыр дэк, 
Ошкылалэш мужаҥ дэк.

Мужаҥ ужэш пэшак раш:
Уло сорта чӱктышаш...
Сур вӱльым кычкада,
Ондон олаш йорталта,

Манастыр гыч манастырыш 
Ондон коштэш ола мучко,—
О к парэм садак тӱрвӧ,
Шарла чэр могыр мучко.

Онтон колыш... ончыклан 
Шоналтыман марийлан:
Поп рэсым шупшалмэш 
Арун илэ-сай лийэш.

И . Алэксэйэв.

\

Паша: Тидэ почэла мутым кнага дэч посна лудшашын 
тунэмман (найзусть).
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