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Тидэ сӱрэтлан~кӧ эн оҥай, воштылдышан лӱмым пуа гын,
20 тэҥгэ пӧлӧкӹм налэш. Маркэ дэч посна сирымаш колдышылан"

пӧлӧк ок лий.



Ш У М  шэлмэ
Ожи/ан копэрат т  (Торйал к-н) 

кэрмыч заводим налын , }пойдн ‘.

Копэратор мут гыч

Ожно. мэ альэ тунам шочынат огына ул 
улмаш, Моисэй илэн. Тудым йумылан ӱша- 
нышэ-влак пэш сай йэҥлан кызытат шотлат. 
Ончэт гынжэ тудо пэш шум шэлшэ йэҥ. Йэш 
ватыланат, вольыкшыланат, суртшыланат, 
паврик-заводшыланат (улмаш гын) шӱмшӧ 
шэлын коштын.

Садлан йумо тудлан кидэшыжэ 10 сугы- 
ньым пуэн. Пытартыш сугыньыштыжо: «йэш 
ватыланат, вольыкшыланат, суртшыланат.... 
шӱмэт ыжнэ шэл» манын каласэн. Моисэй 
лӱдмыж дэн тудым кӱ оҥаш возэн да нума- 
лышт коштын. Пэш. монтышан улмаш.

Тидэ ожнысо наша. Кэрэк кэат тошто 
тоштыш кайэн, тоштым огыт ойло манытда, 
эрэ у пашам вэлэ ойлат.

Ожиган солаштэ, ЙэгинэНлштэ огыл, шкэ- 
нан кундэм Торйал кантоныштак копэрати- 
вым почыныт. Сатум кондат ужалат. Прика- 
шыкым тарлат. Правлэнийат уло. Ужалат, 
уэш кондат.. Пытарат адак кондат. Шэнтэч- 
шэ эрэ: «сату акэтым шулдэштарэ» манын 
шурат. Акым волдат.

Ончат паша эрэ пужла. Сату ак волды- 
мэт дэн окса эрэ шагалэмэш. Мом шташ? 
Правлэний ӱстэл йэр погынэн шинчын пэш 
чот каҥаша.

— Правлэнийын вуйлатышылан пашата- 
рым изиш изэмдаш, манэш иктэ. Вэсыжэ:

— Прикашыкым иктыжым луктын кол- 
таш манэш.

Каҥашат, каҥашат, нимат ок лэк. Ала 
кузэ иктыжлан кэнэта ушышкыжо кэрмыч 
пурэн кайа. Йошкарлаштэ кэрмыч шэргэ, 
манмым колын.

— Айста кэрмыч заводым арэндыш на- 
лына. Йошкарлаштэ хӱжэмжэ 75-80 тэҥгэм 
шога. Тарзым тацлэна. Тӱжэмжым 5 тэҥгэш 
кырат. Йошкарлаш наҥгайаш тужамжылӓн 
иктаж 20 тэнтэ гыч тӱлэна. Тӱжэм йыда 50 
тэҥгэ парыш кодэш манэш.

Моисэй гын тидэ пашалан ок пижыльэ. 
Тудо шум шэлмэ дэч лӱдын. Копэратив вуй
латышылан лӱдшаш укэ. Шӱм шэлмэ паша 
дэч иктаж эҥгэк л и йэш гын, .пайшык-влак.

аралат. Копэративлан наклат лийэш гын, 
члэн-влак пай окса дэч поена йэшарэн тӱ- 
лаш вуйын шогат. Товатат уставыштэ тугай 
пункт уло.

Ожиган коиэративын ындэ кэрмыч завод
ню уло. Кодшо кэшэж мучко Овда сола вок- 
тэныеэ кугу кӱ курык чоло кэрмычым кы- 
рыктэн оптэныт. Вашкэ ужалэн оксам вэлэ 
налшаш кодын. Омэшыштат эрэ кэрмыч, 
окса вэлэ койэш. Йк кана копэратив вуйла- 
тышэ счотоводшылан мыньар пайда лэкша- 

.шыжымат ончыл коч шотлыктэн йамдылэн 
улмаш.

Укэ. Шонымым шорык кочкын, маныт. 
Ожиган копэративын шонымыжат кэлшэн 
огыл. 30 тӱзгэм кэрмычитэ мӧҥгэш шуныш 
вэлэ савырнэн.

Кэрмыч вэс пачаш шуыныш савырнэн. 
Пон влак «Кристос «чудым» штылын—ма
нын шойыштыт. Пуйто «Кристос ылыж кы- 
ньылын» лийэш, Шуын ылыж кыньылын. 
Тыгэжэ Кристосат штэн ок кэрт ыльэ. Ожи
ган копэратыр влак кэрдыныт.

Копэратив вуйлатышэ-влак ида ойгыро. 
Тыланда пайда лийын огыл гын, Ожиган йо- 
ча-влак таум шташ тӱҥалыт— мунчалдашышт 
курык лийын.

Аги.

Сукналан волдышаш акым коллан вэлэ вол-
дат.
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Шошым кэчэ ырыкта, пӧртыштӧ шинчы- 

мыжат ок шу. Какшан сэрыштэ калык пыд- 
ла койын оварга, пурлак влак пушыш шин- 
чын Йул дэк кайат. Йоча вдак модын курж- 
галыт. Чылан куанэныт, воштыл модын кош- 
тыт.

Мэ гына шокшо пӧртыштӧ шинчэна. Туш- 
го адак Арлан толаша:

—  Копэратсий нэргэн мыскарам возо.—
От шинчэ, копэратсий лӱмэш журналым

луктэш. Копэратсийын титакшым тӱжвак 
луктын койдарэн пу, вара калык вошты- 
лаш тӱҥалэш. Копэратсий титак пашам шта, 
иыркашык калык оксам шолыштэш, тый мыс- 
карам возо. Куштылго паша пэш... Шудо 
солаш кайэт гынат чонлан сайрак чучэш. 
А кызыт мыскарам шонэн шннчэ. Адак йу- 
жыжо тыйын мыскаратлан огэшат воштыл.

Укэ. кэч мом ойлыда, эн йӧсӧ, эн нэлэ 
наша—тидэ мыскара возымо. Калыкым вош- 
гылташ— манаш вэлэ. Парньа ончыктымы- 
лан кадык ок воштыл.

Мом штыман? Икта могай мыскарам да, 
возаш кӱлэш. Мо шот дэн возыман? Мэмнан 
мыскара эрэ тыгай: ик йэҥ малаш возэш, 
оыын дэн тӱрдыжымат ужэш, вара кыньылэш. 
Тыгай мыскарам возымо ок шу.

Укэ, мыскара возаш ом кэртак. Калык 
воштылташ ом мошто. Лучо марий калыкын 
шинча вӱдшым луктам, марий калыклан 
ойго увэрым каласэм.

— Тэний кэн'эжым имньэ влакдан осал 
чэр толэш. Марий кундэмыпггэ ик имньат 
ок код. Крэдит ушам влакат нэтырнат, ок
сам арьщашэш пуашогыт тӱкал.

Тидэ ойго увэр ошл мо? Марийын вм- 
ньыжэ кола гын, куштэн мурэн кошташ тӱ- 
ҥалэш мо? Укэ дыр.

Тидэ ик шойа (ой, ойго) увэр. Вэс увэр 
тыгай:

— Копэративыштэ члэнлан шогышо влак 
дэч... (кузэ сайрак шойгшт шындаш гын?) 
Ой, шонэн луктынам:

— копэративыштэ члэнлан шогышо влак

дэч налог кок пачаш шуко наладтэш, ик са
мый налог шотлан, вэс сэмын, коиэративыш 
пай оксам. Арлан журналэш тыгай увэр пэ- 
чэтлымэк, паша чылт пужлыш.

Рушарньан Йошкар-ола тич калык погы- 
нэн. Арлан журнал рэдаксий ваштарэш по- 
гынэн шогалын кычкырат:

— Арланым!
— Молан шойам возкалэда?
— Крэдит ушэм пэтырна гын, кузэ и л аш 

тӱҥалына?
— Копэративыш пай оксам пуэна гын, 

копэратив вийакэш вэлэ!
—  Арланлан ушым пуаш кӱлэш: ыжнэ 

ондалэ.
Тыгэ иктэ вэсэ кычкыра. Рэдаксийштэ 

мый шкэдак гына у лам. Мом шташ? Лӱды- 
нам— «тачэ почкат» шонкалэм. Нуныдан 
умылтараш кӱлэшак. Йужо йэҥ лӱдмӧ дэч 
аракам подылэш. Мыйат кок чукыр йӱштӧ 
вӱдым подыльым, мӱшкырлан йӱштын чучо, 
йол чытырмым чарныш. Мый калык ончыко 
лэктын шогальым, ойлаш тӱҥальым.

■ — Марий калык! Йӧсӧ жап толэш, илыш 
йӧршын нужла. Копэративыш члэнлан ида 
пуро! Копэратив члэн лийда гын, шкэ вуйа 
торговой йомэш гын, тэндам ондалышэ поп 
гына кодэш.

Крэдит ушэмышкат ида пуро. Огыда пу
ро гын, оксам арымашэш огыт пу. Окса дэч 
поена имньэ налаш ок лий. Имньэт укэ гын, 
налог шагал толэш.

Калык ӧрын, шып КО.ЩШТ шога. Мыйат 
куанэн. умбакыжэ шэлыштам.

— Йолтащ вдак! Кӧ копэративыштэ здэн- 
лан шога гын, пай оксам ида тӱлӧ, погыны- 
машкэ ида кошт, правлэньыш сай йэҥьщ 
ида сайлэ. Укэ гын, сату ак шулдэштэш, ка
лык кидыштэ уто окса кодэш гын, калыклан 
адак сату кӱлэш. Копэратив вуйлатышэ вдак, 
малэн ида кий! Командировкыш чӱчкыдын 
коштса, тыгэрак, накладной росвог ок нээм, 
сату ак ок шулдэшт, марий калыкын шоны- 
мыжо илышыш пура.
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Пыркашык влак! Шокшо игэчэ годымса- 
ту кошка, ночко игэчэ годым сату нӧра. Ти- 
дым тэ сай шинчэда. Нэрэн ида шинчэ: шкэ 
тӱҥалмэ пашадам ончыкыжат тугак викта- 
рэн шогыза. Судышко вэрэштыда гынат, пэт- 
рэн шыядат гынат, куанэн илыза: копэратив 
оксам шолыштмыда дэн марийын чонжо ко- 
пэратив дэч йӱкша. Копэратив шарлаш ок 
тӱҥал. Шкэ вуйа торговойлан корно почылт 
шогаш туҥалэш. Копэративыш сату налаш 
мийщэ дэн ласкан ида кутыро, шӱрдылза, 
вурсыза. Тыгэат калык чон йӱкша.

Рэвиз комис влак! Тланда гын, малэн 
кийаш вэрэштэш. Ида кыньыл, ида тарванэ. 
Пыркашыкдан, правлэньылан эрык лийжэ.

Калы к оксам шолышт пытарат гын, рэвиз 
шташат куштылго лийэш.

Тыгэ штэда гын, илыш ок пужло.
Умбакыжэ тэвэ мом ойлынэм... Тудэ жа- 

пыштэ ала кӧ шэҥгэч кучэн, мыйым шӱды- 
рал волтыш, шӱргӧ воктэн «кроп» совэнкод- 
тыш.

— Арлан толын шуын дыр, молан вара 
мыйьш кыра гын?— шоналдышымат... шин- 
чам почым, ваштарэшэм Арлан шога:

—  9 сагат вэт, заньатыш кайаш кӱлэш. 
Пэш чот малэт да, совэнат колтышым. Ит 
сырэ—воштыл тудо мланэм ойла.

Пӱнчэрский.

М ы й ы н  п а ш а  о г ы л .
Вин кыдджап от ыш ымаш . 

1-шэ кыдэж.
Копэратив пыркашык мӧнтыштыжо комдык 

возын тамакам шупшын кийа. Аважэ шӱкшӱ 
Тувырым тумыштылэш. Шонто ачажэ «кок- 
льык-коклык» кокырэн йыдалым кэрыштэш.

Аважэ: Лайэмыр... эргым... вара сакырэт 
кондышыч, тачэ йӱашна кодын огыл вэт. 
Адак эрла пучымыш шолдашна тар шӱра- 
шат укэ.
-ч Лайэмыр: Конннндэнааам да, ала... кон- 
дэт, кондэт да, шӱмланат ала мо йосын вэ- 
лэ чучэш.

Ачажэ: Эргым, пазарыштэ йыдаллан 35- 
ырым вэлэ пуат. 10 ыужыр йыдалэм уло, 
эр.та нантайэн 40-ыр дэн шотлэн оксам 
кондо.

Лайэмыр: Айда чылажымак пда карэ. Тэ
вэ, уна кагаз вӱдылкаштэ сакыржым да мой- 
ын луктын налза.

Аважэ: Эргым, а тидэ шовычшо, кам- 
пэткыжэ кэлан?

Лайэмыр: Кэрэмэт-влак, кэланжэ мо па- 
шада уло. Сакаржым, можыы кочса да йӧра. 
Порсын шовычшо... ай, кампэткыжэ... ай, 
йодын улыт ыльэ (Настачп таҥжым шо- 
налда).

И-со кыдэж.
Правлэний пӧрт. Окса Гшотлышо шэршо- 

тым пэркалыл шинча. Вуйлатышэ дэн моло 
члэнышт ваш-ваш кутырат.

Вуйлатышэ (окса шотлышылан): Вара тый 
ш  первое апрэля балансэтым штэн шуктэ-

Копэратив йыда модаш лгшэги.

нат мо? Пайда шотшо кузэрак койэш?
Окса шотлышо: Шотлэнам, пайда укэ гайак, 

75-ыр ала мо уло. Мэмнан оксажэ кеманди- 
ровкылан пэш шуко каймыла конэш. Адак 
пыркашык дэчат окса шагал пура. Рэвиз 
комислан тэргыктэн ончаш кӱлэш.

Вуйлатышэ: Командировкыжо, командиров- 
ко да, мый шкэ коштдэ ок лий. Сатумат 
пэш ончэн налын мошгаш кӱлэш вэт. Ко- 
мандировкым изэмдаш ок лнй. Рэвиз шты- 
мыжэ мэмнан паша огыл.

Члэнышт: Мэмнан паша о'гыл, огыл да, 
иктаж кӱчык лийэш гын, члэн влак мэмна- 
мак шылдалаш тӱҥалыт.

Вуйлатышэ: Командировкылая мый по за
кону налам. Пыркашыкын ок ситэ гын, суд 
уло. Рэвиз комисэ мала гын малыжэ, мэмнан 
паша укэ.

Ш-со КЫДЭЖ.

Правлэний пбртыштак, Рэвиз комисын 
вуйлатышыжэ уло. Марисойуз гыч инструк
тор толын.

Инструктор (Рэвиз ком. вуйлатышэ дэч): 
Вара копэратив пашада кузэ кайа? Талу- 
кышто мыньар кана рэвизым штэн улыда?

Рэвиз ком. вуйлд Ик кана . .  Кок к а н а . .  
Шого, саирак шоналтэм. Ик канат укэ.

И н с т р у к т о р :  Молан?
Рэвиз ком. вуйл.: Правлэний нимом ой- 

лэн огыл да . ; . нимогай уто-ситышат ок 
шокто, молан шташыжэ . . Тэвэ талукшо 
пэл тылчэ гыч шуэш. Вара тунам ончалына.
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Чон шижын шога.
—  Тэний тыйат вэрэштынат мо?
—-  Укэ, Васкин гына шкэдак шинчыл- 

тэш.
—  Кызыт мӧнтыштэтак илэт мо?
—  Укэ копэратив правлэнийштэ члэнлан 

шогзм.
—  Мый тудымак йодымыс.
—  Мый чурмашкэ вэрэштынат манын 

йодат шонэнам вэт. Васкин чурмаштэ шинча 
мый альэ тыгак правлэнийштэ служэм.

ӦРМАШ ПАША.
—  Йыван, ындэ мо годсэк копэратив кэ- 

вытыштэ пыркашыклан шогэт?
—• Кум нй шуын.
— Альэ маркэ чурмашкат шинчын огыт ул.
-— Укэ.
—  Ӧрам вэлэ. Мэмнан копэративыштэ 

гын, рэвизий йыда гайак пыркашык влак 
чурмашкэ пэтырналтыт.

Инструктор: Тэвэ мый чыла раш ончэн 
нальымат тэмдан копэративын 167 тэнтэ да 
43-ыраш сату ок ситэ. Молан альэ мартэ 
рэвизым штэн огыда ул?

Рэвиз ком. вуйл.: Ала, мэ огына шинчэ. 
Правлэний нимат ойлэн огыл д а . .  . Тыгай 
ситыдымашыжэ улмаш гын, ойлаш кӱлэш 
ыльэ. Рэвиз комис винамат огыл. Правлэ- 
ний кэрэк мом штыжэ.

Ҥ-сэ кыдэж.
Калык суд пӧртыштӧ.
Судйа (копэр. пыркашыклан): Марисой-

узын инструктыржо тыйын 167 т. да 43-ыраш 
сату ситыдымашым муын. Кушко чыкэнат?

Пьфкашӹк: Мый ом шинчэ. Сатужо эрэ 
кошка. Вара ситыдымэ лийэш. Тидлан 
мый винамат ом ул. Адак сату акымволдаш, 
маньгг да, правлэний вуйлатышэ Озаҥ гыч 
частный торговой дэч шӱшӧ вовылым наш и 
толэш да, вара мэ сатулан ~кым волдэн 
улына. тоштыж дэч шулдын ужалэна, маныт. 
Шукыжым, мыланэм луктын кышкаш вэрэ- 
штэш. Шӱшӧ шукшан колым кӧ налэш. 
Мый тыштэ винамат ом ул.

Судйа (Рэвиз ком. вуйлатышылан): Кала- 
сэ, кунамрак тудын сатужо ситыдымэ лийаш 
тӱҥалын? Ик канаштэ тынар акашым 
тойэн огыл дыр?

Рэвиз ком. вуйл.: Ала ом шинчэ,
Судйа: Талукышто мыньар каиа рэвиз-

—  Рэвиз комиееым изиш  ш ӱ р а л д а ш  
маньым вэт...

— Микал Иваныч, молан тэмдан коиэра- 
тивыштыда шовын пэшак томам?

—  Зато акшэ шулдо, сатулан сэным сни- 
жатлэна.

ым штэн улыда? Адак шӱшӧ кол кышкы- 
мыжым шинчэда мо?

Рэвиз ком. вуйл.: Шӱшӧ кол кышкымэ 
лийын огыл. Рэвизшым штэн огына ул. Та- 
лук кошартышлан штынэна ыльэ.

Судйа: Тугэжэ инструктор ок тол гын, 
чыла сатумат пытарыктэда ыльэ мо?

Рэвиз ком. вуйл : Ала мый ом шинчэ. 
Правлэний малэн гын, мом вара шташ. 
Мый винамат ом ул. Пыркашык кэч вуй- 
жым тӱкалжэ.

ТГ-шэ кыдэж.
Ч у р м а ш т э .

Правл. вуйл. (пыркашыклан): Тыйак кэ- 
тыч, кэрэмэт. Ташэтлан шовычым мойын 
от нумал ыльэ гын, мый тыштэ ом шинчэ 
ыльэ.

Пыркашык: Шкэ сотана улат. Командк- 
ровкыш коштэш, сутычныйым налэш. Шӱшӧ 
колым конда, ийа улат.

Вуйлатышэ: Ш ӱшӧ колым кондэнам гын, 
рэвиз комис мом ончэн?

Рэвиз кои. вуйл: Чыланат кэрэмэт улыда. 
Шолыштыда, шолыштыда, рэвиз комисым 
вурсэда. Шолышташыжэ ок кӱл ыльэ.

Эк, судшат, мыйжым молан шындэн улыт 
ала?

—. Мыйжым молан?
— А мыйжым молан?
(Кырэдадыт, Шовыч вола).

А г к .
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Д р л о н  КОПЭРАТИВ ЙОНЭШ
Арлан ӧрын. Совэт власть 10 ий годьш 

нэвтыдэмын, вийаҥын шога. «Копэратив 
влакат шукэмыт, члэн влакат йэшаралкыт»-- 
маныт. Тугэ гынат, копэратив паша еай ок 
кай. Сагу ак шулдэштарымэ огш . Дырка- 
шыЕ влак калык оксам шолыштыт. рэвиз 
комис иалэн кнйа.

Молан тугэ гын?
Арданат ӧрын. Арлан ӧрэш гын, конта 

ӱмбак кӱвэн возын 40 кэчэ годым шонэн кийа 
ыльэ. Копэратив нэргэнат 40 кэчэ, 40 йуд 
шонэн кийыш. Умдылажат пурлэш, шур- 
шыжат торштылэш (марий пӧртым шинчэда 
вэт, чыла тӱрлӧ тыгыдэ пӧрт кайыкшат уло 
вэт). Арланлан— «нипочом», шонэнак кпйа. 
Пэл вуйжо ошэмын-Арлан шона.

40-сэ кэчыштэ Арлан конта ӱмбач волыш. 
пӧрт покшэк вошт (чурий) ончыш ваштарэш 
мийэн шогальат, шкэ чурийжым пэш онча.

— Мыйын чурийэм дуракын чурийла ок 
кой?—ватыж дэч йодэш.

— Укэ, чурийэт пэш ушанынла койэш— 
ватыжат манэш.

— Ит ондалэ-мыйын чурий ушан чурий 
огыл, мый дурак улам—мӱгралып Арлан
пэлэшта.

Мо томаша? Арланын ушыжо кайыш мо‘?
*

«Дурак улам» маньат, Арланын чон пу- 
рыш. Содор гына шӱкпгӱ кэмым чийыш,
вуйэш-ватыжэ шовычым пидэ, куржын лэктэ.

Кудвэчыштэ имньым кычалэш. Имньэ 
укэ-кугу эрыжэ пу дэк кайэн улмаш. Арла- 
нат пийым кучыш, кушкыж шинчэ, урэмыш 
кудал лэктэ. Йоча влак урэмыштэ модын
шогат ыльэ. Ожно гын, Арланым ужмэкэ
«Арлан кугузӓй, куш кайэт». Арлан кугу- 
зай!— манын кычкырат ыльэ.

Кызыт гын, чылт ӧрыныт. Умшам карэн 
ончэн шогат. Арлан пий умбалан шинчын 
кудалэш, лавра вэлэ шыжа.

Марий ватэ влак Арланын каймыжым 
ужын чыланат окна дэк куржыт. Ужыо шу- 
аш кэч кӧнат. Йужыжо шӱр кӧршӧкым кумык- 
тэн шуэн, йужыжо (шошым выньэрым куат 
вэт) станыштэ виктымэ шӱртым кӱрыштын,
йужыжо окнам пудыртэн.

** *
Кушко тыгэ Арлан кудалэш гын? Лудшо 

влак тэ ыжда шиж ужат.
Арлан копэративыш кудалэш.

* *

Копэративыш мнйэн шуо.
— Вуйлатышэ кушто?—пыркашык дэч 

нодэш.
—  Ала, вуйлатышым мэ наш шагал 

ужына, Тланэт мо кӱлэш? Сакырым, альэ 
ландриным висэн пуаш?—лӱдшӧ пыркашы- 
кэт йодэш.

— Нимат ок кӱл. Вуйлатышым кондыза. 
Мый тудын дэн мутланынэм!

Пыркашык куржын колтыш. Лк шагат 
коштэш, вэс шагат. Вуйлатышат укэ, пыр- 
кашыкат укэ.

Арланат нэрэн ок шинчэ. Копэратив 
могай сату дэн торгайа, тудым онча, рэви- 
зым шта.

— Сакыр, чай уло, шовын ок кой. 
Попэрос ийа нарэ уло, ӱдрамаш сату гып 
чылт укэ—вуйжэ дэн шкэ ойла.

Сату налаш калык толаш тӱнальэ да, 
рэвиз штьшым Арлан чарныш. калык дэн 
мутланаш пижэ.

— Копэратив члэнлан шогэтУ Арлан 
йодэш.

—  Укэ! —
—  Молан?
— Моланжэ?—укэ нимо пайдажэ!
— Тыйжэ шогэт?
— Щогэм да... лэкташ шонэм.
— Тый...
— Мый шогэм,— куаналын ик ӱдрамаш 

пэлэшта. Арланат титлан пэш йывырта.
— Тый шогэт?
—  Шогэм.
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—  Мыньар оксам пыштэнат?
— 2 тэҥгэм гына...

* *
Тидэ жапыштэ пыркашык йӱшӧ вуйла- 

тышым кондэн шуктыш. Арланым ужын, 
лӱдмыж дэн, вуйлатышат шӧрлымӧ гай вэт 
лийэ.

—  Мый копэративыш члэнлан пураш 
толынам! Вашкэ члэн кнагам пу, нал мый 
дэчэм пай оксам!

—  Тидэ пэш... сай паша,
—  Мыньар кӱлэш пай окса: 10 тэнтэ, 

альэ 5?
— Мэ . . . .  2 тэнтэ гыч гына погышна. 

Тыйат тунарак пуэт гын, пэш йӧра.
2 тэнтэ сита манат!— Арлан кӱдырта.— 

Ушэт кайыш мо! Садланак дыр тэндан 
копэратив, пашада тыгэ сай кайа!

Садланак дыр, кӱлэш сату укэ тэндан? 
Мый дэчэм нал 5 тэҥгэм!

А тый шольо, мыньар тэнтэ калык 
оксам шкэ кӱсэнышкэт пыштышыч,манын йодо 
пыркашык дэч...

—  Мый . . мый калык оксам, йумо 
ончылно, товатат шолыштын ом ул.

—  Кӧ тланэт ӱшана. Тэндан тыгай вуй
латышэ гын?, нэрэн шинчэн от ул дыр. 
Кушто тэндан рэвивион. комисда? Кондыза 
нуным мый дэкэм!

Рэвиз комис члэн влакым кычалаш чыла 
калык куржо. Шорык сэмын пӧрт йэда кы- 
чальыч гынат, муын огыт ул.

Комисыш ком сайлэныт, чылт монтэныт.

Жап эрта. Арланын копэратнвыш 
члэнлан пурымылан ик ийат эрта. Тошто 
вуйлатышэ дэн пыркашык йалыштышт укэ 
улыт (кушто улыт, кО пала?). Копэратив 
паша вашталтын, кӱлэш сату уло, акшат 
шулдо. Члэн влак шукэмыныт. Копэрати- 
выштэ шогыдымым от му. Копэратив погым 
страковайэныт. Пай оксамат 5 тэнтэ гыч 
тӱлэныт.

Парыш окса дэн радиом налыныт, лудмо 
пӧртлан кнагам, газэтым налыныт. Ик ма
н а т  гын, илыш вашталтын.

Кузэ тугэ лийын гын?
Пэктэрэи.

Арлан дэч: Кузэ лиймыжым мый пэш
раш шинчэм. Лудшо влакэм, тэжэ палэда мо? 
Палэда гын, товатат пӧлӧкым пуэм, вэс 
номыр журналым йара колтэм.

„Ушнымаштэ вий!“
Мый ожно, ачам шочыо дэч ончычак, изэм 

годым тыгай ойым лудынам ыльэ: И к йэҥын 
пнрэ виса икшывыжэ улмаш. Нуно эрэ ваш- 
ваш кучэдал илэныт да, ачажын суртшо 
йоммаш шуын. Вара ачажэ нуным иктыш 
погэн да, туныкташ тӱҥалын. Адак ожно 
йылмэ лончыш манмэт пэшак сай огыл ул
маш. Тунам Кармазин дэн Ӱпӧ марий укэ 
ыльыч, мыйат шинчэм. Йылмэ дэн умланда- 
рымэ олмэш садэ аҥыра эргыштлан прн- 
мэр дэн ончыкташ ик кылдыш выньыкым 
кондэн да:

— Наза, азырэн шамыч, рудыдэ кӱрлза, 
манэш.

Эргышт шамыч тавалэн-тавылэн ик вош- 
тыр дэн да кок воштыр дэн кӱрышт пыта- 
рат.

— Орадэ шамыч. тугэ огыл, тэвэ тыгэ 
пӱтыньэк тодылза, манын кычкыра.

Ну, умбакшэ ом ойло. Тидьш тэннй чы- 
лан лудын улыт дыр? Политпросвэт чыла 
йаллаштэ ликпунктым почэдэн, лудаш ту- 
ныктэн пытарэн чай? Чыла вэрэ огыл гын, 
Морко кантон Кожлайэр районысо Коркато- 
во йалыштэ «ушнымаштэ вий» манмэтым

пэш шинчат. Шкэ лудын огыт мошто гынат 
йэҥ дэч колын улыт да, ушнэн улыт.— Шой- 
ак копэративыи штэныт.

— Ик кана шойак копэратив гын, па- 
шажат шойак. «Арлан» Марийсойузын ушам 
йэҥжым поч йӱмаланжэ иштарэн Марий 
кундэм мучко кудалыштыктэн тыгай копэ
ратив влакым пытарыкта гын, йОра ыльэ.

мгД.
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Изи клатым шындаш!— маньым взт
— Йоча годым тӱрлыжат лийэш: нэры- 

мат шалатэн авийэт дэк шортын мнйэт. 
Авнйэтат нэр шалатымэ ӱмбач йэшарэн пуа, 
парньамат пӱчкат. Йоча годым шинча вӱд 
шуко йога.

Мыйат шинча вӱд дэч посна йоча жапым 
ыжым эртарэ. /

Йӧра альэ поро кочам ыльэ. Шннча вӱд 
йогымо годым тӱрлынат сорастарыш. Тый 
шортат, тудо мыскарам ойла. Йоча кумыл 
тутай вэт—вашкэ тодылалтэш—тэвэ йӱр йӱ- 
рэш, тэвэ кэчэ ончалэш—тэвэ шортат, тэвэ 
воштыдат.

Кочамын ик мыскаражым нигунамат ом 
мондо. Тачат ушэшэм возо.

— Чывэ муным мунча гын, пыжакш гыч 
тбрыштэн кыньэлэшат:

— Кушак пыштэм, тушак йомэш, кушак 
пыштэм, тушак йомэш—манын кыдэтлаш 
тӱшалэш.

Агутан суртан оза, аныклыыэ шотым 
■8иш пала, куважым тыгэ сорастара:

— Изи клатым шындаш маньым вэт, изи 
клатым шындаш маньыы вэт.

(Сайрак колыштат гын, чывэ кыдэтлымэ 
тыгак шокта вэт.) Агутан эрэ ик мурым му
ра:

—  Изи клатым шындаш маньым вэт!..

— Ида ӱдӧ, нда курал, кайык сэмын 
жлыда. Нуно огыт ӱдӧ...

Пожар лнйэш гын, нумын закон почэш 
жлаш йбн лийэш. Тугэ гынат, ӱдыдэ огына 
жлэ. Мӱшкыр кочкаш йодэш. Адак нлашна 
куэ вуйэш пыжакшым она опто—пбрт кӱ- 
жэшак.

Клатшым нигунам шындэн ок шукто: товар 
кучаш кидшэ укэ.

Садэ агутан гай моктанышэ копэратив 
пашачэ коклаштат улыт. Шкэ ойлымыштым 
илышыш огыт пурто.

Шокшо кэҥэжым нлашыжат лӱдыкшб. 
Йапык Лайымыр манмыла «кэч Кӱшнур чо- 
драш»шылын кай. 1918 ийштэ Йошкар олаш 
(Чарлаш) ошо влак толыныт ыльэ. Ошо по
чэш йошкар гвардий тольо, вара ошо влак 
чакнышт.

— Ошо дэнэ йошкар гвардий коклаштэ 
крэдалмаш лнйэш шонышт. Калык лӱдын. 
Йапык Лайымырат— Кӱшнур чодраш (Иош- 
кар ола гыч 17 мэнтэ лийэш) кайаш—манын 
кутырыш.

Кэҥэжымат шокшо жапыштэ, йӱр ок тол 
гын, илаш лӱдмашан. Мэмнан койшыжак 
тугай: тул дэч огына лӱд. Попэрос ма, во- 
зак тул ма, куш логалэш туш шуэна, оптэ- 
на. Шэкланымына укэ. Сандэнэ, чӱчкыдын 
пожар лнйэда. Пожар эҥгэкым конда, чылт 
йомдарэн кэртэш. . /

— Мэ йумылан ӱшанэна... Чынак йумын 
закон почэш:

Йалысэ копэративланат пожар энгэкым 
конда.

Копэратив правлэньэ погынымаштэ тур л б 
паша коклаштэ страковко нэргэнат мут лэк- 
тэ.

— Марисойуз—страковко тӱлаш кӱшта— 
вуйлатышэ маньат—марисойуз гыч п лшо



кагазым лудын пуыш.
— Мэмнан йалыштэ шук.эрсэк иӧжар 

дийын огыл, альэ мартэ йумо аралэн,— иктэ 
маньэ.

— Страковко тӱлымӧ такжэ пэш сап па
ша. Но только, мэмнан уто океана укэ. Тэ- 
ннйэш огына тӱлӧ гын. вэлэ.

— Страковко такжэ кӱлэш ыльэ.

Тройсьгн пайрэмлан шокшо тольо, йӱрат 
укэ. Сэмон Йыван тройсын ваштарэш йӱдым 
кута шэҥгэлан арака шолташ тӱҥальэ. Ара
ка шолтышо— тамжым палыдэ ок кэрт вэт. 
Сэмон Ныван тамжым сайынак палэн нальэ. 
Арака шолтымо тул олымыш—вӱташ, Сэмон 
Йыван пӧртыш ту манмэш нальэ. Копэратив 
кэвыт Сэмон Йыван пӧрт воктэнак.

*

Марий влак тамлын малат. Оролат пэл 
йӱд ноткэ пэркалэн кошто, вара малаш ка- 
йыш—пайрэм ваштарэш калык мала, нимат 
оК лий.

Копэративыш тэнтэчэ вэлэ угыч сатум 
кондышт.

Тул нэрэн ок шинчэ, содор копэративыш 
моло суртлаш пижэ. Марий влак киныльыч— 
пэл йал йӱла. Нимом штэн ышт кэрт.

[Копэратив толышо— Йапнйын,
— «Коиэратси й(ы)ш ко пурэмат,

«Счэтоводлад» шогалам.
Калык оксам удырэмат,
Лэктын вэлэ кайалам.

Вич-кут шӱдӧ погына гын, 
Шртым, клатым у(ы)м шындэм. 
Тунам вара ом кой ойгын,
Сурт пашамым вийаҥдэм.

Копэратив правлэньэ члэн влак копэратив 
йулэн нытымылан вэлэ толын шуыныт, эн 
ончыч шкэ погыштым луктэдышт. 

Вуйлатышат молылан пэлэштыш:
— Страковайаш кӱлэш маньым вэт! 
Агутанат— «изи клатым шындаш маньым 

вэт»—манын чывэ куважым сӧрастара. Са- 
дэ сэмынак лийын огыл мо?

Пэктэрэк.

ШОНЫМЫЖО ӸШ ШУ КӰЙЫН-
Вара туйо волылкэтым,
Ашньшэмьна кудалтэм.
Тор, вила гай ушкалэтым,
Внгак шыллан йыгалтэм.

Эркын-эркын вара мый,
Шканэы кэвытым штэм. 
Копэратсий(ы)м тунам мый, 
Вожшыгэак кошартэм.»—

Тыгэрак тушман Йапийэт,
Кӧргыштыжӧ шонышат,
«Счэтоводлан» —сӱмсыр пийэх 
Копэратеийыш пурышат.

Пэл ий(ы)м вэлэ шогэн ончыш... 
«Растратэдым» штышат:
Пэл тӱжэмымат вэт вончыш,
Пыртак ыш тэм тӱжэмат.

Тидын вэрчын Йапийэдым,
Тӧрландарым(э) пӧртышкӧ 
Пэтрэн шындышт. Шолыштмэдым 
Мӧнтэш тӱлӧ касышкэ. Пайдуш.
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Мӱндырнат огыл, чакат огыл, 
вэс могырышто Чыкма кантоныштак Кузнэг- 
сов солаштэ кызытат ила ик копэратив. Тудо: 

«Иктылан интъ кидым пуэн чыланат 
ин тӧр ошкшна»

манын марийын мурымыжым пэш чот 
ушышкыжо пыштэн.

Кодшо ийыштэ копэратив лӱм дэн кок 
патэнтым налын. Тидэ патэнт дэн торгайаш 
Токарэзо йалэш выньэр-посто сату ужалымэ 
отдэлэнийым, Кожлананэҥэр йалэш шыл ужа
лымэ отдэлэнийым пуйто штат лийэш. Тока- 
рэво отдэлэнийэш пыркашыклан Хлэбнико- 
вым, Кожлананэҥэрэшыжэ Майковым шогал- 
дат лийэш. Пашатарлан Хлэбниковлан тор- 
гайэн лукмо окса гыч 7%, Мӓниковлан 5% 
тӱлаш, манын штэныт. Патэнт налмэкэ ти- 
дым вэс могырышкыла вэлэ савурэн шын- 
дэныт.

Копэратив лум дэн тидэ рывыж шамыч 
Марисойуз гыч, моло копэратив ушэмла гыч, 
казна кэвыт гыч шулдо ак дэн сатум налын 
шкэ вуйа торгайшыла вэлэ торгайэн илэ- 
ныт. Лӱмжӧ копэратнвын лийын, пайдажэ

Лоро куиылон копэратив.
Йул вӱд чыла нунын кӱсэныш пурэн шогэн. Копэра

тив пайдажым шканжэ налын нунылан паша- 
гарым тӱдымӧ олмэш, патэнтым шкэ вуйа 
торгайшылан пумыжлан нунын дэч: Хлэбнн- 
ков дэч— 7%, Мӓнков дэч 5% вэлэ налын 
илэн.

Чынак, тыгай копэратив пэшак норо сай 
копэратив. Тыгэ от штэ гын 5%,  1% кт-
жэч лэктэш?! Тыгэ пойанлан от полшо гын. 
кузэ нуно илаш тӱҥалыт? Шужэн каварат. 
Сатум вэт шкэ вуйа торгайшылан 10% 
вэлэ, моло 90% копэративыш колдат. А ты- 
гэжэ пэшак йбнан: руш манмыла «овцы 
цэлы и волки сыты». Лач маскажэ гына— 
казнажэ маннэм ыльэ, йараш кодэш. Копэ
ратив лӱмышт дэн шкэ вуйа торгайшым 
тӱрлӧ налог дэч шылдэн шогэныт.

Арлан ындэ прокурор дэч нунылан: копэ
ратив вуйлатышыжланат, рывыж влакшы- 
ланат тыгай мурым мурыкташ йодэш:

Иктылан ичтэ кидым пуэн чыланат ик 
тӧр, чыланат ик тӧр чурмаш ошкылна.

А —и.

КО
КУЗЭ копэративлан полша

Арлан малэн кыньылынат огыл, пачэрыш- 
кышэ Аксэнов (Марсойуз вуйлатышэ) дэн 
Виноградов вуй шийаш толыныт.

Аксэновжо рушла, Виноградовжо—марла 
Арлан дэн кутырат.

—  Арлан ивай, полшо. Тый дэчэт поена 
нимом штэн она кэрт! — Виноградовжо манэш.

—  Арлан брат, помоги—Аксэновжо йо
дэш.

— Мо тугай лийын? Марсойуз портыш 
Какшан ташлэн мо? Тугэ гын. комисыш тэ- 
лэпон дэн увэртарыза...

—  Укэ, Какщан ташлэн огыл.
— Вара мо? Йошкар ола лавраш сатуда 

пижын мо? Мый луктын пуэн ом кэрт вийэм 
укэ.

— Укэ, сатуат пижын огыл.
— Мо укэ гын лийын? Каласыза ваШкэ. 

Альэ иктаж кана пэрэн пуэнамат мыйым 
кыраш толын улыда?

— Товатат укэ.
— Вара молан толын улыда?
— Молан толын улына, тэвэ кал асана. 

Мэмнан шонымаш тыгай.
— Могай?ойлы8а вашкэ. Укэ гын, шӱр- 

гб ммщкаш мый кайэм.

— Копэратив нэргэн лӱмын журналым 
лук.

— Копэратив нэргэн? Мый копэратив 
влакым шагал почкэнам ужат.

—  Шагал огыл. Шннчэт, копэратив па- 
шаштэ пэш шуко титак уло. Сату акым шул- 
дэштарымэ паша пэш ончыко ок кай. Рэвиз. 
комис влак малэн кийаг. Пыркашык влакат 
кидыштым чыкэдаш йӧратат...

—  Нэзнай чово дэлать— Аксэнов манэш.
— Ӧрын улына вэлэ,— Виноградовжат йэ- 

шара. *
Арлан умылыш. Копэратив нэргэн мут- 

ланаш, титак пытарымэ нэргэн канашаш 
вуйлатышэ влак дэк лэктын кайыш.

Мухин—копэративым йӧрата.
Йошкар ола урэм воктэн каймыла Арлан

В.А. Мухиным ваш лийэш.
— Вара копэративлан кузэ полшэт, Му

хин нзай!
— Копэративлан? Копэративым мый пэш 

йӧрагэм. Копэратив кугу паша. Школлаштэ 
йоча влак копэративым почэдэн, кнага, ка- 
газым ужалкалат. Пайда уло...

— Тидэ пэш сай паша. Моктэм, моктэм.
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Копэратив паша вийаҥжэ-манын, марла 
йылмэ дэн копэратив нэргэн кнагам еавык- 
тэнат мо?

— Кнагам? Копэратсий нэргэн?
Укэ!..
—  Тугэ гын, чэвэрын.
—  Шого, шого, Арлан...
—  Ом йарсэ...

Значит, Рыбаков ойла.
Обпрофсовэт вуйлатышэ Рыбаков ала мо

тай засэданий гыч толынат, шӱлэшт вэлэ 
шинчылтэш, значит, нойэн.

— Копэратив нэргэн мо шонкалэт, Рыба
ков йолташ,—Арлан йодо.—Вара ончыко 
каймыжэ уло мо?

— Копэратив нэргэн манат? Уло сату ак 
шулдэштармэ нэргэн, значит, (значит манм > 
чут Рыбаковым йбратымэ мутшо) ногынымашкэ 
кайаш кӱлэш.

— Пропсойуэ копэратснйлан кузэ полша?
— Кэргмыжэ сэмын, значит полша. По- 

гынымаштэ докладым колыштыт мойн.
—  Копэратив члэнлан мыньар пурэныт?
— Копэратив члэнлан? Значит 50% чоло 

пурэныт.
Шойам ойлэт дыр? Арлан пэлэштыш: Ма- 

рисойув тыгэ ойла: Происойузышто 26000 
члэн шога, нунын ком а гыч 3000 вэлэ ко-

пэративыш пурэныт. Тидэ 50% лийэш мо?
— Тугэжэ, значит, раш мый ом шинчэ... 

Очыний, тидэ пашам тӧрлаташ вэрэштэш. ♦
—  Тбрлатыза. Укэ гын, пропсойуз члэн 

олмэш мыланэм, Арланлан, вожыл кошташ 
вэрэштэш. Нуно вэт «культурный» йэҥ улыт. 
Моло губэрньалаштэ копэративым пропсойуз 
члэн влакак вийаҥдат.....

Прокурорат йӧрата.
— Голубкин, родо! Вара копэратив нэр- 

гэштэ паша кузэ кайа. Копэратив у нлыш 
шташ полшышо ушэм— маныт мо шкэ?

— Тугэ да... пэш тугэак огыл.
— Кузэ вара?
— Копэратив вуйлатышэ влак малэн кий- 

аш йӧратат...
— А тыйжэ мом йӧратэт?
— Мый нуным винаматлаш йбратэм. Суд 

ончылно копэратив вуйлатышын титакшым 
лончылэн налмэкэ,—пэтрэн шындаш манатат, 
чонланат ласкан вэлэ тучалэш.

— Родо. Арланым куандарышыч, тау лнй- 
жэ мутэтлан—куанэн пэлэштыш Арданзт,кур- 
жын лэктэ. Журналыш возэн шындыш як 
статьям.

Йунь тылчэ мартэ Арланлан ӱчым штэ- 
нак сату акым 1о% лан шулдэштарэн шын- 
дыза.

Вара Арланын ушыжо пура. Пӱнчэрсякй.
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— Альат са- 

тун акым вол- 

тэн ода ул! 

Тэвэ тэндам!)

—  О ё , и т э . 

товат волтэна. 

Тачэ огыл гын, 

кож жй гыч да 

волтэна.

У д р а м а ш  о г ы л  гы н ...
Иошкар эҥэрыштэ копэратив почмылан 

5 кйат эртэн. пашан опчыко каймыжэ ок 
кой. 5 нй тэмынат, копэратив пайрэмым 
штышт. Пӓйрэм кэчын погынышо калыклан 
вуйлатышэ докладым штыш.

—  Пашана эркын ончыко кайыш. Тачэ 
кэчыдан 24 ырший парыш уло. Чын, 5 ий 
жапыштэ иарышым утларак налаш лийэш 
ыльэ! Полташ шамыч! Шкэат шинчэда ныр- 
кашык влак сай вэрэштын огыт ул. 5 ий 
жапыштэ 30 пыркашыкым тарлэн ончышна. 
21-жэ судыш вэрэштыныт. 21 пыркашыкак 
50 тэнтэ гыч (кокла шот дэн) шотлаш гын, 
1050 тэнтэм удыралын улыт.Правлэньэ вуй
латышэ влакат малэн кийэн огыт ул дыр. 
Сандэяэ, парыш 24 ыр вэлэ. Мэмнан вина- 
матна тыштэ укэ.

Погынышо влак «пашажьш кэлшышылан 
шотлаш» манын пунчальычат. чайым йӱмэкэ, 
калач кочмэкэ шаланытт.

5 нйсэ пайрэм дэч варат наша ыш тӧр- 
ланэ. Тошто сэмынак ӱдрамаш сату копэра
тивыштэ лийэдэн огыд. Доклад штышэ вуй- 
датышымат пэтрэн шындышт. Угыч сайлымэ 
вуйлатышэ копэратив пашалан кӱлынак пи- 
жэ. — Укэ тыгэ огыл, копэратнвым йол ӱм- 
бакэ шогалташ кӱлэшак. парышым погыман,

манын арака дэн торгайаш тӱҥальэ.
Арака дэн торгайаш тӱҥалмэ, чынак, 

шотым вашталтыш. Арака дэн торгайаш ко
пэратив ок тӱҥал гын, ала тачат тошто сэ
мынак наша кайаш тӱҥалэш ы.тьэ. Ала тачэ 
мартэат копэратив оксам вуйлатышэ, пыр- 
кашык влак шолышт нлаш тӱҥалыт ыльэ. 
Арака кэрдэ. Радам дэнэ калаоэна.

Арака торгаймылан марий влак путырак 
куанышт. Шоналтымэ сэмын аракам налаш 
лийэш, 15 мэнтэ коклашкэ имньэ кычкЭк 
каймат ок кӱл.

Адак ындэ шкэ иоктэн шогымат ок кӱл, 
аракажат пэш там.тэ. Марий влакат копэра- 
тивлан кугу гаум штэныт. Йогор Сэмон шоҥ- 
го качэ (йӱаш пэш йӧрата) тыгэ вэлэ ку- 
тыралэш:

Ындэ ӱдыр налмэмдэн иктак. Качэ ма- 
рийат ӱдырым налэш гын, ватыжэ нэлэнак 
лийэш вэт, кычал коштмо ок кӱл. Ындэ мэм- 
нан илышнат тугайак лийэ!

Марий ватэ шамыч гын, арака торгайы- 
мылан нимайат куанэн огыт ул. Арака тор- 
гайыыэ дэч ончыч марий влак тылчэш и к 
кана вэлэ йӱыт ыльэ гын, кызыт кэчэ йэда 
сэмьтнак тӱҥалыныт. Адак, шкэат шинчэда 
вэт: марий йуэш гын, шкэ койшыжым он-
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чыктыдэ ок чытэ: иктаж дэн да крэдалаш 
лийжэ. Крэдалшаш йэҥ укэ гын, ватыжым 
почкэн пуа.

Тэндамат, лудшо влак кэчэ йыдэак «Ар- 
ланым нал! Арланым нал»! манын почкаш 
гын, товат тылчылан 25 ыр огыл, тэнтэмат 
огыда чаманэ.

Ситартышлан, арака йӱаш кӱлэш, окса 
укэ. Мом штыман? Кочшаш парэнтым, шӱ- 
льым, шудым, олымым ужалман. Марий ватэ 
влакынат шэрышт тэмын, рэволӱтсийым штэн 
кудалтышт.

Тулук Ольона огыл гын, ала тачат Йош- 
кар-эҥэр марий ватэ влак тугак орланэн 
нлаш тӱҥалыт ыльэ, ала тачат марий-влак 
пун, мурэн жапым эртарат ыльэ. Тулык 
Ольона чыла пашам .пужыш. Йошкар ола 
дэлэгаткэ курсышто тунэм пытарымэкэ Йош
кар эҥэр йалыш тольат, ӱдрамаш погыны- 
машым штылаш тӱҥальэ.

Ик тылчэ жап гыч тыйай паша лийын 
кайыш.

Йыван Микал малэн кыньылэш. Вуй 
коршта, кӧргӧ йӱла.

— Кува ик корка йӱштб вӱдым пу-йан! 
пэлэшта.

Йӱкат укэ.
—  Азырин, куш кабарэнат !-сырэн нэлэшта.

Изи эргыжэ — «авий погынымашкэ ка- 
йэн» ман каласышда Микал чылт брб.Содор 
кыньылын ик корка йӱштӧ вӱдым шынды- 
шат, шӱргӧ мушдэак урэмыш лэктэ.

Кырльан Стапан малэн кыньылат— кува 
портышкэмым пу! манын йодо. Тудат тугак 
портышкэмым чийшат урэмыш лэктэ.

Тыгэрак чыла марий-влак урэмыш лэк- 
тын Йогор Миклай капка ончылан погынэн 
шогалын ватыпггым вуроат, кычалаш кайаш 
каҥашат.

Ӱдрамаш влак-Ольанан ой почэш эрдэнак 
кыньылын улыт да, марийыштын копэратив 
члэн кнагам налын, конташ олтыдэак, коиэ- 
ратнвыш кайышт.

Копэратив вуйлатышым шӱдырэн кондэн.
— Докладым штэ!— манын кычкыраш 

тӱҥальыч.
Вуйлатышэ брын.— «Тэ члэн ода ул.»— 

мойн манаш тбчыльб.
Ӱдрамаш влак чыланат кнагам луктыч: 

Кузэ члэн она ул?
Шрйэҥ дэн мэмнан права ик гайах!—ма

нын дӱшкаш тӱҥальыч.
Вуйлатышат пэлэ-пэлэ докладым штыш.
Удрамаш влак ойлаш тӱҥальыч. Ой шэ- 

дыштыт, ой почкат. Ушэт кайа. Мутланы-

мэк ик йук гай пунчальым луктыч:
— вуйлатышым луктын колташ, правлэнъ-. 

ым у плч сайлаш. Кабакым пэтраш—маньыч..
Тидэ жапыштэ пӧрйэҥ влак копэратив- 

дэк мийат улмаш. Ӱдрамаш влакын пащадцт 
пытэнат лэктыч. Ӱдрамаш влак дэн порйэкв 
кашак ваш лнйыч. Пӧрйэҥ влак сырэныт.

—  Матрана молан оурт гычэт кайэнат?- 
Йоча влак шужэн ншнчат!

— Конташ мола олтэн от ул?
•— Вӱдым молан намийэн от ул?.
Тыгэ иктэ вэсэ кычкырат.

Ӱдрамаш влак ожнысыла лӱдын шогадыв 
огыт ул. Иктэ лэктын шогальат тыгэ, кала- 
сыш:

— Ида кычкырэ, садакат огыда лудыкт?\ 
Ындэ тошто саман огыл. Кыраш мойн тӱҥа- 
лыда гын, тачэ пбртэшат огына олто, тэк 
шужэн шннчыда—манын кадасыш. Вара чы
ла ӱдрамаш влак мбнтышкышт кай эн колтышт.. 
Иӧрйэҥ влак шойа корэмым удырэн ш о г э е  
кодыч.

Ночко чывэ гай копэратив вуйлатышэ» 
лэктэш. Нэлэнжэ Ольана. Вуйлатышым ужьь- 
чат марий влакын йылмэ рудылто.

— Тугай наша! Ватэ кыраш ындэ ок. 
лий. Забастовкым штат!

— Эк, чон йбсб дэн ик путылкам Йыван» 
пуйа-вуйлатыгаэ дэч йодыт.

Вуйлатышат «мый дэчэм нда йот, тэвз 
.у вуйлатышэ уло-манын Ольанам ончыктыш..

— Кузэ тугэ? Кб сайлэн?
— Тачэ ӱдрамаш ногынымаш лийэ. Каж- 

ныйжынат члэн кнага уло. Мэмнам луктын» 
колдышт, кабакым пэтраш пунчальыч—вуй
латышэ увэртарыш.

Калык -умшам карэн шогэн кодо.
Кок тылчэ гыч паша тбрланыш. Копэ

ратив пыркашыклан ӱдрамаш шога. Турл& 
сату, удрамаш сатуаг ситышаш дэн уло,. 
акшат шулдо. Марий влакат наша шташ 
гӱҥалыч.

Ик кастэнэ Ольана дэн учичыл, адак, 
пыркашык (удрамаш) копэративын оксажьщ 
шотлэн шннчат. Учичыл шотлэй пытарышат:

— 2 тылчэ жапыштэ 189 тэнтэ иарыщ 
кодын— маньэ.

Возэн пытарышым. Лудшо влакэм очьк 
ний, мыйым пэш чот шудалыт.— Шойам во
зэн манын вурсат дыр.

Ала чын, ала шойа шкэат раш ом шин- 
чэ. Тугэ гынат, вигак кадасэм: тыгай паша* 
лийын кэртэш. Ӱдрамаш дэч поена копэра
тив пашам вийан'даш ой-пэш .йбеб. Ида», 
мондо. Микалэ Тачана.
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„Очки" (модыш)
—  Адак кэ ойлынэжэ?
—  Мый ойлэм. Ончыкыжо копэратив гыч 

«сатум вучымэш 3 тэнтэ маркэ вэлэ пуман. 
Члэн-влак дэч оксам кӱсын налмэ годым 
яросэнтым банка дэч шагал пуман.

—  Адак, кэ мом йэшара?. . . —Тыгай 
яунчаллан кэлшэда мо?

Чыланат кэлшат.
— Рэвиз комисышкэ сай йэҥым шогал- 

тымэ (комунист улыт). Паша сай кайшаш,— 
манын мутланэн члэн-влак погынымаш гыч 
Шаланат.

'К ̂ V
— Эрла сату дэк кайаш кӱлэш. Оксана 

Шагал.
Кушто муаш гын?
—  Араш кӱлэш. Оршанкыштэ иктаж 

пойан уло вэт?
— Муашыжэ лийэш . .  . Ик вэрэ мнйэн 

толам.
— Тулар мый кугу паша дэн тольым. 

Орда сагулан кайаш шонэм. Иктаж 2 арньа- 
дан ала оксам муат?

—  Шуко кӱлэш мо?
—  Утларак пуэт гын, утларак сай.
—  50 тэнтэм муам. Просэнтшэ можо 

5 тэнтэм пуэтат пора. (Шкэ сэмынжэ 
шотла): кок арньалан 10%, тылчылан 20%. 
Талукышто 12 тылчэ чылажэ 240% погына).

—  Пэш тау, йӧнан годым подылына вэт-- 
Чэвэрын-манын лэктын кайыш.

Вэсын дэкэ капа, кок арньалан 190 тэҥ- 
Тэм муэш—5 тэҥгэм просэнтым тӱлаш сӧра. 
Кумшо дэкэ мийа ик тылчылан 150 тэнтэм 
муэш— 7 тэҥ. пуаш сора. .Тыгэ йатыр оксам 
яога.Вуйлатышэ (Овэчкин) копэратив казнам 
100-240% дэнэ пойанлан кышка.

Кассир шкэ шотшо дэнэ казна окса дэнэ 
модэш. Пыркапщкым гын ойлашат ок лий. 
Кае йэда «очки», двадцать одно, йа пэрэ- 
Оор йа нэдобор. Тидэ ок ситэ; «очки» ӱмба- 
аан чон порэмдаш кочо вӱдым лочкат.

•— Рэвизым шташ кӱлэш—манэш ик
Млэн.

—  Щташыжэ кӱлэш да, шуаш ок лий— 
манэш вэс члэн.

Ж ал эрта. Рэвиз комис копэратив пашам 
Чэрга:

—  Оксам кӱсын налмылан пэш кугу % 
гӱлымӧ. Погынымаш пунчалым мондэн улда 
мо?

— Погынымаш мом пала? Окса кӱлэш 
лиймэ годым 50 тэҥэлан 5 тэҥгэ огыл, 20 
тэҥгэм пуэт гынат от му. Тидланжэ таум ка- 
ласаш кӱлэш—манэш вуйлатышэ.

—  Адак кэвытыштэ окса ок ситэ— раст
ратам штэнат мо?

—  Могай растрата? Сатум вучымэш кол- 
тымо—манэш пыркашык.

— Погынымаш 3 тэнтэ маркэ вэлэ ву
чымэш колташ пунчалын.

— Погынымаштэ тугэ оплат, толытат 
шкэак пу да пу—пӱтырат.

— Рэвиз эртэн, подылашат, очки пэрад- 
ташат лийэш—маныт правлэнийыштэ.

Вуйлатышыжэ, члэнышт, счэтоводшо, пыр- 
кашыкшэ поганэн пайрэмым штат.

— Овэчкин йолташ! Очким пэралтэна мо? 
— манэш Токарэв шкэ руштын пыкшэ шинча.

— Тый изишак шэкланэ. Пэратташ пэ
ралтэна да, копэратив казнам пэраттэн нт 
кудалтэ...

—  Кудалтэм гын, шкэ отвэчайэм...
— Отвэчайэт! Вуйжо кэ? колым вуй гыч 

кучат вэт...
— Тыйат пэралтэ, пырльа отвэчайэна. 

Тэвэ 10 тэгггэ. Мыньарылан пэрэт?
— Чыла!... адак... адак нктым...
Чпу! Эртыш.
—  Давай 10 тэнтэм... Эй кассир тыйын 

кидыштэ окса шуко уло мыньарылан пэрэт?
— Чыла... Мыйын...
Чпу! Казна окса гын, казна окса кассир 

дэкак кайа...
Жап йатыр эрта.
—  Паша пытыш! Марисойуз гыч ин- 

структыр толын копэратив пашам тэргаш
тӱҥальэ.

Пыркашыкат ӧрын.—Ындэ мом каласаш 
гын?—шона.

Правлэнийыв пашажым тэргэн нальэ. Йа
тыр титакым лукто. Касыштэ 100 тэҥгэ ок
са ыш ситэ.

Рӱдӧ кэвытыштэ Токарэвын 1977 тэҥ. ыш 
ситэ. Отдэлэний кэвытыштэ Овэчйинын 243 
ТЭҤ. ыш ситэ.

Инструктор кайыш.

Суд тэргэн надмэкэ вуйлатышэ Овэчкин 
дэн Токарэвым 3 ийдан пэтыраш, манын 
пунчальыч.

С. Э.

\
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У ж а р  в у й.
Мый 18 нйаш диймэкэм ӱдырым нальым. 

Пара ачийлан:
— Мэ ындэ шкэнан сэмынна илэн кэр- 

гына, поена лэкташ шонэна, ыанын каласы- 
шым. Тудо мыланэм:

—  Альэ вуйэт ужаргэ, чыла пашам штэн 
от мошто, погэтым шалатыл пытарэт да ку- 
жу солам сакэн вольык почэш кошташэт вэ- 
рэштэш, маньэ.

Мый вара поена ыжым лак. Поена лэк- 
там ыльэ гын, ойлымыжо ала лнйэш ыльэ, 
ала укэ ыльэ, ойлэн ом монгго.

Лач тыгай паша ик ушэмыштэ лийын.
Арыныштэ ожно Монастырэв ион илэн, 

маныт. Тудо эргышт шамычлан эрэ: Моло
пашам штэн тэ йомыда, мыйын корнымак 
тошкыза, манын попыш пураш тэылэн илэн.

Моло эргышт иопланак пурэныт ала мо, не» 
торийэш альэ возалдын огыл. Лач ик эршжа 
гына ачаж мутым мондэн, совэт власть лнй~ 
нат «копэратыр» лийын.

Ындэ кок ий лийэш, Марисойузыш то- 
лынат:

— Мый Морко канг. Арын райодышто. 
тунар члэным погэнам, пай океана тунар. 
уло, «сэльско-хозяйственноэ т-во» гю'чаш кӱ- 
лэш, манын.

Калыкым ушэмыш, аргэльыш, копэрати-- 
выш чумырымо пэш кугу паша. Лэнии: «ко
операция— путь к социализму» манын тунык- 
тэн.

Марисойузат. тидэ пэш сай паша, мала
шах уставым утвэрдитла. Арыныштэ паш анкн 
лэш вэлэ.

Монастырев ушэмын вуйлатышэ лийэш, 
иоп игэ гынат мом штэт? Калык: «айда еай 
пашам тӱҥалын гын, вуйлатыжэ, мэ нимо- 
мат огына шинчэ» манэш.

Монастырев пашам «пгга». Марисойуз 
гыч, банк гыч арымашэш оксам налэш, ка- 
лыклан арымашэш пуэда. Тидэ пашаштат 
ачажын койшым мондэн. «Йумын шорык-влак- 
дан» ӱшанэн. Ачажын иктаж дэч аза крэстлы- 
мылан луатшымур налшашыжэ кодэш гын, 
кэчэ почэла 5 мэнтэ кокдаш тудо луатшымур 
йодаш кош 1 ын. Эргыжэ гын, тугай огыл. Ка

лыклан арымашэш пуымо оксажым мӧятэш 
жапыштэ погэн огыл.

Талук эрта. Погынымаштэ Монастырэв. 
моктана. Члэн влаклан чодра пашам налына, 
лэсопилкым штэна, ушэмна нигэн дэч вийав 
лийэш, манэш. Погынымаш мучашэш уэщ 
правлэнийым сайлат. Вуйлатышылан

•— Монастыревым!
— Гурий Пэтровичым!
— Монастыревым!
— Гурий Пэтровичым!
сайлаш, манын кычкырат. Сайлат.
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Паша <■ кай а». Чодра пашам налэш. Члэн- 
ала к пашам йодыт. Монастырэв марнй кок- 
даштэ ила да. марийын: «лишьтл иошкудэг 

.ДОН родым 401 куч от гын. пураш-лэкташ кор- 
н'о пэтырна» манмэ ойжым ушэш пышта. 
‘Члэн о л м у ш  пашанг нлэныштэ шогьтдымо еуа- 
■‘Сымат. рушымат тарла. Нунылан 400-700 
тэнтэ дэн ончыл коч окнам пуа. Нунын дэч 
яимогай кагазымат ок нал. Тыштат ачажын 
'КОЙШЫЖЫМ мондэн.

Ожно ачажэ, кугэчз годым улдон коштмо 
тодым, авнй кок муным иуэн огыл да, туд- 
данат роспискац налын ыльэ. Стас, руш— 
елакэт пашамат огыт штэ, океат мӧнтэш 
толмаш укэ.

Чодра наша ушэмым «вийашдыш». Ушэм- 
лан утларак пайда кӱлэш. Монастырэв лэсо- 
ттилкым штаны пижэш. Инжэнэрым тарла. 
Пашатарлан ончыл коч 900 тэнтэм пуа. 
Тудат пашажым ок штэ, оксажат мӧҥгэш 
толын огыл.

Тыгэрак йуд-кэчэ удитлэн талын пашам 
щташ иктат ок кэрт. Ик-кок нй тыгэрак 
голашэт гын, вашкэ чакоткым муат, товат 
ваиэкэ колаш лийэш. Таэалыкым аралаш 
кӱлэш: сай кочман,. пуман. Адак айдэмын 
«катар жэлудка» чэр лийэш гын, доктыр 
шылымат кочкаш ок шӱдӧ. Монастырэвын 
тидыжат улмаш ала мо. Тудо шӧрым шуко 
йӱаш шонэн ушкалым налаш лийын. Сад- 

- лая ушэм оксам 509 тэнтэм налын. Монасты- 
рэвлан марий ушкал ок кэлшэ. Марий уш- 
да.т шӧрыы шагал пуа. Лӱыын Италийыш 

■сай ушкал дэк кайаш пожалуй НКВД огэ- 
шат колдо. Садлан ала мо ушкалжымат

О м о к у с
Марисойуз инструктырлан. Коиэратпвлаш 

пшмлаш лэктын каймэт дэч ончыч омэшэт 
шырчык омартам ужат гын, кошмаштэт ма- 

-лаш копэратыр дэк огыл, часный торговой 
дэк пурэт.

Марисойузлан. Омэшэт почым лупшэн шин- 
чышэ вӱрлантым ужынат гын. йаллаштэ ко- 
пэратив-влакэт вийан огылым ончыкга.

—  Омын дэн имньым налат гын. нмньэт 
кола, вара крэднт ушэмыш члэнлан пурэт.

—  Копэратив иыркашыкым омэш ужат 
гын, икта мода (оксат мопын) йомэш.

—  Копэратив правлэньын вуйлатышэ 
омы ж дэн командировкыш кай а гын, тидэ

п'удыш вэрэштшащым ончыкта.

налын огыл, оксажымат ушэмлан ок он- 
чыкто.

Тыгэрак илэн-илэн, пашам штэн Арын 
копэративын пойшаш вэржат кодын огыл. 
Апташ вэрат пытэн, кужэч налпгаш вэржат 
кодын огыл, чыла вэрэ иогэн налмо: Марсэль- 
лэссолуэ дэч 17 тӱжэм налмэ, альат Тӱлымӧ 
огыл, Марсэльбанк гыч 6 тӱжэм налмэ, тӱ- 
лымГ) огыл, убыткэ 12 тӱжэм штымэ, раст
рата 4 тӱжэм 500 тэнтэ чоло, докумэнт дэч 
поена 7000 т. чоло шалатымэ.

Мом штэт? Тынарыш шумэк ужар вуйат 
вашкэ чалэмэш. Мыйат ачам мутым ом 
мондо. Монастырэват пытартышлан ижэ ала 
мэ ачажын койшыжым ушьтшкыжо пыштэн.

Ожно ачажэ иктаж 100 тэнтэ руга оксам 
пога гын, йакынжылан 75 тэнтэм вэлэ погэ- 
нам, манэш ыльэ. Монастырэват Сотнур 
лэеничэствэ гыч 5000 тэҥэм налын да нал
мэ шот кагаяэш 4000 тэнтэжым вэлэ возэн.

Кызыт, ачажат колэн, Монастырэвымат 
«копэратор» гыч луктыныт. Лач тудын омо 
ужмыжо гын а калык коклаштэ коштэш. 
Омыжо тупуй койын. маныт.

Омэшыжэ, пуйто йолдашыж дэн Карман 
курык воктэн коштмышт годым ӱмбакышт 
кугу кӱ волэн возын да пызырэн.

Тылэч вара Монастырэв: ындэ кокты- 
нат чурмаш вэрэштына, манын ойгырэн.

Укэ, омо чылажэ годым раш ок кой: 
иктыжэ вэлэ чурмаш вэрэштын. Монастырэв 
ку йӱмачым сисыргыдэ лэкмыжым омэшыжэ 
ужын шуктэн огыл дыр, манэш калык.

Омыжым раш кусараш прокурор гына 
кэртэш гын вэлэ? Аги.

а р ы м а ш
;— ! «Йошкар Кэчэ» газэт омэшэт койын- 

ча гын, пай оксам ситарэн тӱлаш логалэш 
(5 тэнтэм).

1— 1 Копэратив вуйлатышэ омыж дэн йа- 
зык касараш поп дэкэ мийа гын, шинчэн 
шогыжо-вашкэ рэвиз лийэш.

Кугэчэ годым мурыман
(«Кристос воскрэсэ» сэм дэн)

Копэратсий сату ак волтымо дэн ылыж 
кыньылын, часный торговойымат сэшэн, крэ- 
саньык влаклан сай илымашым пуэн. (3 ка
на мурыман).



У илышым штэна
Машин дэч поена у илышым шташ ок лий.
Машин у илышлан чоным нурта.
Азанов крэднт ушэмат тндым пэш сай 

умыл эн шуктэн.
Мэмнан крэсаньык кылтам сапондо дэн 

шийэш, уто вийым арамак пытара.
Кылта шиймэ машин лийэш гын? Това

тат, 5 ий гыч сотсиализм Азанов районыш- 
то лийэш.

Ойлатыс: СССР-штэ сотсиализмым мэ
штэна, штэн шуктэна.

Комунист партийын пунчалжат уло.
СССР-штэ сотсиализмым шташ лийэш 

гын, Азанов'районыштат лийэш.
Азанов крэдит ушэмат Нижний йармиҥ- 

1 аш кайэн ООО путан кылта шиймэ маши- 
ным налэш.

Сотсиализм гын, сотсиализм вашкэрак 
илышыш пурыжо, йуватыл шогыман огыл.

Кид дэн пӱтырмӧ, альэ имньэ вий дэн 
пӱтырмӧ машиным налат гын, кунам сотсиа- 
лизмыш мийэн шуат? Налаш гын, кугу ма- 
шиным налаш.

Машин налмэ. Кӱртньӧ корно дэн толэш. 
Озаҥ, Зэлэный дол, Элнэт стансий, Азанов 
район—сотсиализм... Сотсиализм огыл, Азано- 
вышкат альэ машин шуын огыл.

Колыштса, сэдэ кылта шиймэ машин мо-

гай сэрмашым колтэн.
— Арлан нзай! Молан мыйым тыгэ мыс- 

кылат, тыгэ орландарат? Совэт паврнкэ по- 
рым шонэн, у илыш щтышаш вэрч мыйым 
шочыктэн. Шочмэкэ мыйат крэсаньык сапон- 
дылан каналдаш эркым пунам ыльэ. Укэ, 
ыш лий.

Нижэгород йарминта гыч мыйым 1200 
тэҥгэш налыныт. Тидэ нэргэн мый нимом 
ом ойло: ӱдыр ом уд, мыйым ужалаш лийэш. 
Элнэт мартэ кондэныт. Ындэ Элнэт стан- 
еыштэ ик ий кийэм. Пачэрдар оксам пэш 
шуко налыт, ындэ 1800 тэҥгэм шогэм. Адак 
пашамат огыт штыктэ. Паша дэч поена илэт 
гын, кочдэ йӱдэ илаш вэрэштэш. Тыгэжэ 
вашкэ чэрланэн, рӱдаҥын колэнат колтэт.

Ала чодрам руэн ситарэн огыт ул (чод- 
рам шийктынэшт ала мо?), ала мыйын нэр
гэн мондэныт. Нимом умылашат ок лий. Ар
лан изай умылтарэ.

Кылта шиймэ машин.

Тыштэ умылтарышаш пашажат укэ. Чы
ла раш. Азанов крэдит ушэм садэ машиным 
Арланлан пуа гын, йӧра ыльэ. Азанов крэ
дит ушэмысэ вуйлатышэ гайьгм Арлан ма
шин дэн шийаш тӱҥалэш гын, сотсиализм 
вашкэрак лийэш ыльэ.

Арлан.

Вуй дэн шонаш кӱлэш.
Айдэм вуй дэн шона. Моло сэмын шо

наш ок л пила чучэш. У-Тор‘йал крэдит 
ушэмыштэ вуйлатышэ влак вуй дэн шонаш 
-огыт мошто, пушкыдо вэр дэн (тужэчын 
йол тӱҥалэш) ала мо шонат.

Чынжым каласаш гын, вуй дэн шонышо 
йэҥ Озаҥ гыч сату толэш гын, тунамак по- 
чын онча. Мо ок ситэ, мо шагал тидэ нэр
гэн актым воза ыльэ.

Манына вэт Тор£йалыштэ вэс сэмын 
шонат.

Озаҥ гыч чойын ӱзгар толын. Тор‘йал 
ушэмат почын мойн ок ончо, вискала вэлэ 
пут чот лэктын, йӧрыш. Садэ чойын ӱзгарэ-. 
дым вискалэн иытарышт, пут шот лэктэ.

Ик арньа эрта. Чойын толмо нэргэн крэ
саньык влак шижыныт, сату налаш толыт. 
Мэмнан чойын уло, сэчас почына. 
Почыт-ончат чойын олмэщ кӱ моклака-влак 
кийат. Кызыт Тор'йал марий ватэ влак кӱ 
моклакайг лакым кӱнч-нытат шӱрым пучы-

мышым, парэҥгым шолтэн кочкыт. — «Там- 
жэ тугайак» — маныт.

Кэч кузэ гынат, вуй дэн шонкалашак 
кӱлэш. Укэ гын, кол о.тмэш ушкал тэры- 
сымат колтат. К .

Арлан дэч: у шкал тэрысым колтат гын 
У-Тор‘йал крэдит ушэм вуйлатышылан шӱр- 
гэшыжэ шӱрэм ыльэ. Вара ала вуй дэн 
шонаш тӱҥалэш ыльэ. Кӱйым колдэныт гы- 
нат йӧра. Кӱй дэн Тор‘йал крэдит ушэм 
вуйлатышын шонымо (пушкудо вэржым) шэ- 
лышташ сай._______ Ъ_______________

— Виноградов йолдаш, пазарыштэ, адак 
йал воктэн торговой-влак муным 25-ыр дэн 
да мойын погэн коштыт. А тэ копэратив-влак- 
лан 10-ыр дэн погаш шӱдэн улыда?

— Сэнтросойуа дэн милион муным погаш 
штымэ. Шэргын погаш тӱҥалына гын, океа
на ок  Адак сатулан акым волтэна— «ком
пания снижения цен» вэт.

— Ы-ы, тугэ.
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Оксот шуко уло гын, шкэ вуно торгпншым Нӧратэ.
( Р а д  к о  п ы ш т  о).

Копэративыштэ калык тичак.
Иван Григорыч! Иван Григорыч манын 

кычкырат.
—  Иван Григорыч мутланаш ок йареэ: 

иктылан ситсым. вэсылан матэрыы вискала, 
мэтыр виса пӧртэш вэлэ.

— Накиткылык (брэаэнт) уло мо? йодэш 
ик руш.

—  Уло, уло кок тӱрдӧ уло.
—  Акшэ?
Мэтыржэ иктыжэ 1 тэнтэат пэлэ, вэсыжэ 

1 тэҥ. 78 ыр.
— У-у.. могай шэргэ.... Тэвэ мый 2 тэн\ 

20 урлан Бахтин дэч налынам манэш (коҥда 
йӱмалныжэ врэзэнт выньэр).

—  Мош налнат?-вэеэ йодэш.

— 2 тэн". 20 ур....
— Тыштэ 1 тэҥ. 78....
— Укэ шол, 2 тэҥ. 78 ур — манын ка- 

ласыш.
— Брэзэнтэ 1 тэн\ 78 ур дэнэ 1 тэн\. 

50 ур мэтыржэ, манын пыркашык каласыш.
— Брэзэнтым ончаг, таҥастарат. Рабко- 

пышто улшо акшэ шулдо гынат, брэзэнтыжэ 
сайырак.

Чпу! Тидэ щкэ вуйа торгайышэ вӱр йӱ- 
шӧ энрэыыш дэнэ нктак, манын пэлэштыш 
рушэмат.

Кажнэ мэтырлан 42 ур гыч, о пэлэ мэ- 
тырлан 2 тэн1. 10 урьш уто дэнэ пуэнам. 
Тидэ окса дэнэ копэративыш члэнлан пурэм 
ыльэ гын, тӱрлӧ сатумат шулдо ак дэнэ на- 
лын кэрташ тӱҥалаы ыльэ. С—в.

Ормаш шуат, ӱдрамашат лийат.
йгэчэ шошым вэлкэ кайаш тӱҥалын. К а

лык кэҥэжлан пэш сукнам налэш. Тмапийат 
пэш налнэжэ, чонжо«ньыгэнього»вэлэ чучэш. 
Пазарыш кайа, кэвэтлаш пурыдэш. «Рабко- 
пыш» пура.

— Сукна уло?—йодэш.
— Уло. Тый члэн улат мо?— прикашык 

йодэш. *
—  Укэ,—Тыапи пэлэшта.
— Сукнам члэнлан вэлэ ужалэна.
Тмапи шойа корэыжым удыралэш. «Раб-

коп» кэвыт ончык лэктын шогалэшат, шона: 
«Ак кэрэмэт, мом шташ! Частныйын уло да, 
нэш пуат да, шэргэ... Копэративыштэ кнага 
дэн поена огыт пу! Эк члэнэт лийаш ильэ! 
Вара тарвана да, артисткэ Йамайэва Вар
вара дэкэ куржэш. Варвара копэративыштэ 
члэнлан шога, тудын кнагажат уло.

— Варуш, члэн кнагатым пуйан, копэ
ративыштэ сукнам налнэм, кнага дэч поена 
огыт пу...

— Кай ормыж! Мыйын кнага дэн сады- 
гак тылат пуат мо?— Варвара йодэш.

— Айда пуат пуат!—Тмапи пэлэшта,
Варваран кумыджо лывыргэ. Шкэ кна-

гажым Тмапилан пуэн колта. Тмапий куанэн, 
ожо вэлэ кудалэш. Ындэ мийэмат, «брьӱка- 
шым»—пинжакашым налам шоналта.

Садэ кэвытышкак мийэн пурыш.
Члэн кнагам прикашыклан пуыш. При

кашык пэш лудэш.

— Мо... тый лудат мо?!.. Ай, чу, луда- 
шыжэ варат шуат, иэрвой сукнажым виеэн 
пу! От уж мо, члэн кнага-с, альэ от инанэ! 
Тмапи кычкыра.

— Тый Йамайэва Варвара улат мо?- 
прикашык йодэш.

— Тудо, Варвара!..—*-Тмапи пэлэшта,
— Варвара улат?!..
— Варвара!
— Варвара?!..
— Варвара!... Айда ит йуватыл шого. 

вашкэ впеэн пу!
— Укэ, тый йэҥ кнага дэнэ толынат, 

сукнам ом пу!— прикашык пэлэшта,
— Мо... мо... кузэ тугэ... мый вэт так 

вэлэ иӧрйэҥла койам, ӱдрамашак улам-с!— 
Тмапи пэлэщта.

— Кай, кай!—пыркашык покта.
Тмапи шӱйым сакэн лэктэш.
— Эк кадтак, Варварат лийаш тӧчышым,. 

тугэ—гынат сукнам налын ыжым кэрт. Мом. 
штат? Пӧтыр-Пайдуш.

Шошым дэнэ тӧрдана.
— Шошым шуын вэт, лум шула, кэчаку- 

жэмэш, йӱд кӱчыкэмэш,вашкэ парэнтэ шын- 
дащат туҥалыт.

— Тугэ тугэ, мамнан копэративат тидэ 
шотыштак: оату ак вола, роскот кӱчыкамэш, 
доаот шагалэмэш, члэн влаш м вашкэ чур- 
маш шындаш тӱҥалыт.

Отв. Редактор. Анду. Эшкмнин.
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Стэпан йолташ! Чӱчкыдын возымэмлан их 

вурсо, ала лудашэт жап укэ? Мыйын (во- 
жылмаш каласашат) ӱйарньа годым оҥай 
паша лийэ. Рад дэн каласэм.

Кодшо кэҥэжым уржа иасушто ӱдыр-влак 
нэргэн кутырэн коштна. Мондэн от ул? Ти
дэ шотышто тый маетар улат, мыйын иийал 
укэ.Адак мыйын капкылжат— пӱктышӧ чывэ, 
шӱргӧ пылыш—салтак ушмэн. Тугэ гынат 
ватылыкэш тапката ӱдырым шукэрсэк ваҥэн 
коштам. Ӱдыр-влак чылдыри качым шэкла- 
нат. Мый моло-дэч плока улам мо? Мотор 
ом ул гын, чийэн шогалмэ дэн койшланэн 
кэртам. Ӱарньалан сай вургэмым йамдыл- 
шым. Пинжак, брьӱкӧ-галипэ, лу тэҥгэаш 
суран кэм, вуйышто гэпкэ—чыли вули вэлэ. 
Кэч куш кайэ—камисар. Адак пырдыж ча- 
сьш шынчыржым кӱрлын налын, мучашыш- 
кэ калай банкэ комдышым нижыктэн, оҥыш 
сакышым: от шинчэ мо-помыш- сагат? Мэм
нан йалысэ рвэзэ-влакын вургэмыштым шин- 
чэт: луатшымыраш шаравар, кумлувичураш 
рожын пинжак... Ӱарньа кашта (вара) дэн 
ӱдыр - рвэзэ влак кэрын ончат. Иктым 
мийэн чизыж гыч руалтэн кучэм, вэсын 
паньыски (парньашан) пижшым шупшын на- 
ламат лумыш кудалтэн «пазарым» штэм, 
кумышым эртэн кайшыла (Зрдыжшым шу- 
ралтэм. Ӱдыр-влак кычкырат, воштылыт. Ик 
жап эртымэк йолташмыт дэк тамака шуп- 
шаш ошкыльым. Ӱдыр-влакат вийан мун- 
чалтат. Лачак Тмопий Ониса гына ик изи 
ӱдыр дэнэ мунчалтыдэ тошкышт шога, мэм
нан вэлыш воштыл онча. Кэм онча гын, ала 
мыйым? Мыйат моло дэч пэлкэ кораҥ шога- 
льым йыщт Онисам ончэм. Тудо мыйым 
«пыль» оячэнак воштылэш.

«Ак, кэрэмэт Ониса, чонжолан вэт кэл- 
шэнам» маншонэм. Шӱмэмлан сай тӱчын кол- 
тыш, ала мо куштылгырак лийэ.

«Тэвэ кӧн дэнэ таҥ кучаш кэлша: кид
гыч мучыштарыман огыл!» Тӧшталтэн-тӧш- 
талтэн воктэнжэ мийэн шогальым.

« Ониса, айда и к кана мунчал тэн вол эна?!».
«Ай уштымо!.. Тый тудо вэлыш шогал. 

Мый тыжэч кайэн ом мошто.»
«ЛЬра». Мунчыдтэн волэна. Кидшэ иуш- 

шдо, шокшо, иарньаштыжэ шэргаш тэмын. 
Чытэн ыжым кэрт: парньа дэн копа нунда- 
шыжым удральым. Воштылэш. Шэнтэч рвэ- 
зэ-влак йӱк шокта: «Ончызӓ, ончызӓ! Шо- 
рык маскана Онисам шудралтыш!»

Кок кана мунчалтым'экэ Ониса йышт-

рак каласыш: «Тэтла огына мунчалтэГ Пыд- 
кэмыш лиймэк мый дэкэм мжйэ! Ачамыт чу- 
чӱ дэк унала кайэныт. Мотри нигэлан ит 
каласэ!

«Мцйэм, мийэм.»
Шкэжэ туяамак мӧҥгыжб ошкыльо.
«Описан йындал шойжо лэктынат моҥгы- 

шӧ ачалаш кайыш» ман гыч шокта.
«Тӱганышэ шойжылан сӱзлым вэрэштын. 

Тэ огыда шинчэ»,— ман шонэн мӧҥгэм вэ
лыш ошклам: Вуйэм йыр тумна гай пӧртэш: йы- 
выртэн шонэм. «Ониса, шэрэмэт, йошкар 
кыдалан праньык гай чаплэ ӱдыр. Тачысэ 
кэчэ гыч мый йӧратымэ таҥжэ лийам. Кас- 
тэн шотлан кондэн мошташ кӱлэш. Укэ гын, 
вожылат, кэч кольа рожыш пуро. Эн ончыч 
мийэмда омсам кӧргӧ гыч чараклэн пурэм. 
Ониса ончалэш, шашысэ гайак воштыл кол- 
та, вашкэ гына кӱртньӧ корка дэн арака 
ырыкташ куржэш. Ончылшсэк шӱмэм коржын 
коштэш, пэш йӧратэм. Мзгнчалтымаштэ шы- 
ман ончальычат, Комсомолыш пурымэм гай 
чучо, тунар йывыртышым. Айда рвэзэ го
дым сайрак жапым эртарэна, пырльа кэлшэн 
модьш, воштыл илаш тӱҥалына. Ит вожыл 
тэмпакырак шич.

Ониса чэвэргэн аптыранэн кӱдыкэм толын 
шинчэш. Мый ӧлталал шупшалнэм. Тудо 
шургыжым пэтыра, амалым шта.

— Ой, чу кайэм, сэмыклан сӧрмарам (сӱ- 
аным) штэна. Нилнэ вэдра аракам йамды- 
лэн, индэш тройко дэн налаш толам. Йалы- 
штэ тый дэчэт яигэ пиалан ок лий. Лиш- 
кырак шинчэш, вуйжым вачымбакэм пышта. 
Чотырак ӧлталэн мӱ киндэ гай тамлэ ӱма- 
жым налам... Мут ала момат кэртэш, йыл- 
мэт йаклака лийэш гын...

Омса пэралтымэк шӱмэм тбрыштэн лэк- 
шаш гай кылтка. Ониса почэшэм тӱкылэн 
пурыш. Мый одымбак шинчым. Тудо воштыл 
воктэкэм толын шинчэ. Но, тӱҥалшаш! Шо- 
го, шого!“ман гына шуктыш, мый олымбак 
лупшал пыштэн почаҥдараш, кид шол, шэр
гаш погаш тӱҥальым.

Мо накас! Ониса сырэн тӧрштэн кынь- 
эльэ, кидвургэм пураш тӱнальэ.

«Уштымо сотана, страм! Ий алана ш ӱжы- 
нам мо? Йалыштэ ниг.э дэч ӱҥшӧ улатат, 
Изи Йыван Миклайлан салтакышкыжэ пись
мам возыктынэм ман ӱжым. Нигэлан от ка
ласэ шонышым. Тыгэ гын, кай, лэк пӧртэм 
гыч, ит шого, лэк, лэк!»

Тэвэ Онисан дэн ташым кучо! Ай-йа,-йай!
Мочыла гай лывыжгэн лэктын ыжым ош- 

кыл мо. С. А.
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ЙОЖГА КӰЛЭШ. Еӧн ужалшаш йожга уло гын, копэративыш 

намийза. Пыркашык влак копэратив кэвытым арун огыт кучо. 

Тидэ йожга дэнак нуным дупшэн колташ лийэш.
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Пӧлӧкӹм Марсойуз пуа. Ко 
лавочный комисым кыньылтэн 
кэртэш |л^^М арсойузлан увэр- 
тарыза. Альэ маркэ чыла вэрэат 
сэдэ комис влак малэн кийат.

( IСыравочым иочыш дэч поена 
Азаново копэратив ужала. Ко 
почыш дэч поена еыровочым 
налнэжэ гын, вашкэрак налжэ. 
700 сыравоч вэлэ кодын, молы- 
жым нигэат налын огыл.

© ®®@
I

Машиным ужалат. У ТорТЙал крэдит ушэм кылта шиймэ 

машиным ужала, Сарайыштэ машин шинчыкташ вэр уло гын, 

садэ молотилкым налза. (Молотилкын йужо кУлэш узгаржэ укэ, 

а, еандэнэ шулдын ужалат).
88 "   -881
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*Сату акым иужо копэра- ц 
тивыштэ шӱшӧ коллан вол- 
тэныт.

<?-
Шолыштыныт—копэратив ок

сам пыркашык влакак. Вара 
кэвыт опсам пудыртэн, калык
лан «вор шолыштын» маныныт. 
Тыгэ Суртышто, Ошургыштб
лийын.
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Вуй йомын Ашланкэ (Звэ- 
нигов. кантон) копэративын. 
Нунын копэративышт пул эн, 
страковкым тӱлэн огыт ул-да, 
прэмийым пуэн огыт ул. Прав- 
лэньэ члэн влакын вупыштым 
кӧ муэш гын, Марсойуз пӧлӧ-

@ кБш пуа,
(8)-
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