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Шабдар О .

Кугыжам луктыч
Сэмон воштылалын пӧртыш толын пурыш. Шинчажэ йӱ- 

зшӧ йыҥын гай йылгыжэш, шалан онча. Ватыжэ чылт ӧрын: 
„Сэмон ныгунам аракам йӱмашыжэ укэ ыльэ, шона.

— Тый мо, Сэмон, кушто йӱнат мо? йодэш ватыжэ.
— Эй, аважэ, арака дэч поснат руштат: старыстэ олагыч 

увэрым кондэн, кугыжам луктын улыт, манэш.
— Лу-уктын улы-ыт? Кузэ тугэ? Вэсым шогалтэн 

улыт мо?
— Укэ, йӧршын луктын улыт. Ындэ кугыжа дэч посна 

►илэна. ^
Ватыжэ ӧрын омбакэ волэн шинчэш.
— Тый, кугыза, мускарам от ыштэ дыр?
— Мӧгай мускара. Старыстэ олагыч кагазым кондэн. Ту- 

яыктышым ӱжаш колтышт, скотышто лудаш тӱҥалыт. Ны- 
могай кугыжа укэ... Эрла шкэ олашкэ кайэм, умылэн налам.

— Йалыштэ мом ойлат? Лӱдын улыт дыр?
— Молан лӱдыт, мэмнан гай йорлышт пэш йывыртэн 

улыт.
— А тыштэ кузэ, становой кодын?
— Становой ала кушко шылын, урӓдньыкым пӧрт йыма- 

кэ пэтырэн улыт.
— Ну-у... тэвэ могай паша.
Шого, Сэмон, куштырак ужгам... Скотыш, кайшашыс, 

шывыртэн Натали тӧрштэн кыньэльэ.

Школ пӧртыштӧ калык тич тэмын. Пӧртыш пурыдымыжо 
якудвэчыштэ шогат, окна йыда пӱтыралтын улыт, ончат.

Рвэзэ туныктышо ӱдрамаш вичкиж йӱкшӧ дэнэ толшо 
•кагазым лудэш:

„Кугыжам лукмо... Кугужаныш пашам врэмэнный пра- 
шитэльствэ виктара"...

— Ок шокто... Умылаш ок лий...



— Иктаж вэсэ лудшо.
— Сэмонлан пушаш... Сэмон чот лудын пу-йа.
Сэмонат парт ӱмбак шогалын лудаш тӱҥальэ. Калык шып

шога. Лудын пытармэкыжэ йӱк-йӱан тарвана.
— Ала, луктыч койыш, пэш йӧра.
— Ситыш, мэмнан вӱрым шуко йӱын... Йыпшэ>тэмэ,—йор- 

ло марий-шамыч ойлат.
— Чытыза, пэш куанышаш укз*.. Кугыжа дэч посна мо- 

гай илыш,—пойан-шамыч урлат.
— Тэмдалан кӱлэш шол. Тэ шкэжат йорло йыҥын шӱш- 

тӧ шынчэда...
Школ пӧрт омарта гай лӱшка. Мутланат, ӱчашат, вошты- 

лыт. Йорло-шамыч куанэн улыт, нунылан тачэ пайрэм.

Октьӓбр тольӧ.
Кугужам лукмо мӧҥгӧ илыш вэстӱкэммэ гай лий. Йалыш- 

тэ пашам виктараш крэсаньык комитэтым сайлымэ. Йорло- 
шамыч у власть дэч сай илышым вучат. Тӱрлӧ увэр коштэш.. 
Властьым адакат капиталист, помэшык - шамыч шкэ кидыш- 
кышт погэн налын улыт, манмэ увэр шокта. Лачшым нигӧат 
ок шинчэ. . N

Шошым толын шуо. Чэвэр кэчэ пэш чот ырыкта. Олы- 
кышто ужар шудо койаш тӱҥалын, пушэҥгэ лышташ койын 
шарла. Кэчэ мучко шырчык йӱк шокта, пасушто тури мура.

Йалыштэ гына пуста: идымыштат кылта шурнат укэ, вӱча 
лэвэдыш олымым тэлымак вольыклан пукшэн пытармэ. Ш о
шым аҥалан лэкташ жап шуын. Йорло марий-шамыч ӧрын 
коштыт. Кэчынак шкэ комитэтышкышт коштыт.

•— Мландэ нэргэн могай увэр шокта?
— Нымат ок шокто. Учрэдитэльный собраний дэч вара- 

помэшык, манастыр мландым пуаш сӧрат.
— Сӧрат. Сӧрмӧ дэн мӱшкырэт ок тэм дыр. Тэвэ вок- 

тэннак поп мландэ уло. Тудым шукэртак куралаш кӱдэш ыльэ. 
Мэ шужэн шинчэна. Учрэдилкэтлан вуйжылан толам ыльэ5.



Поп мландым тугак тӱкаш огыт тошт. Кэҥэжат эртэн кайа.
о
Иорлӧ крэсаньык-шамыч тугак орланэн млат, шыдышт пэш 
чот лэктын. Ик кана крэсаньык комитэт, поп мландым йорло- 
шамычлан шэлэдэн пуаш, манын пунчалым луктын. Мландым 
шэлэдэн пуышт. Шуко жапат шыш эртэ: ола гыч милитсий то- 
лын лэктэ, комитэтыштэ шогышо-шамычым тӱрмаш погэн 
наҥгайышт.

— Тэвэ могай власть улмаш. Кугыжа дэн иктак,—шокта.
— Тэмшэ шужышым ок уж,—вэсышт пэлэштат.
Ик шыжэ кэчын тырмаш пэтырмэ-шамыч, адак нунын 

дэн фронт гыч салтак-шамыч йалыш толын лэктыч. Нуно сай 
увэрым кондэн улыт. „Комунист партий вуйлатымэ дэнэ Ола- 
сэ пашазэ дэн салтак-шамыч врэмэнный правичылствым сӱмы- 
рэн, властным шкэ кидышкэ налын улыт. Тидэ у власть па
шазэ дэн шэмэр крэсаньыкын властьшэ, Совэт власть. Нэмыч 
дэн сарым пытарат, чыла помэшык, манастыр мландым крэ- 
саньыклан пуат“ манын Сэмон пошкудыштлан умылтара. Йа- 
лыштэ пэш кугу куанымаш.

— „Йорло дэн срэдньак-шамыч,—ындэ власть шкэнан шэ
мэр калык кидыштэ. Капиталист, помэшык тӱшкам поктэн 
колтымо. Мэмналанат ындэ малэн кийман огыл. Властным ки- 
дыш налмэ мӧҥгӧ тудым пэҥгыдын кучыман. Болынэвик-ша“ 
мычын ойышт тыгай. Нунылан чот полшыман". Тыгэ Сэмон 
йал погынымашыштэ ойла.

Октьабр кэчылаштэ.
10 октьабрлан болыпэвик партийын Рӱдӧ Комитэтшэ вла- 

стьым налмэ нэргэн пунчалым луктэш. Лэнин йолташ власть 
налмэ планым воза, оласэ пашазэ-шамыч йамдылалтыт: ору- 
жийым погат, лӱйаш тунэмыт. Йошкар гвардий кэчын шукэ- 
мэш. Салтак-шамыч болыпэвик вэлыш савырнат. Тыгэ боль- 
шэвик партий пашазэ дэн салтак - шамычым власть налаш 
йамдыла.



Октьабрын 25 кэчыштэ (у шот дэн 7-шэ нойабрлан) Пи- 
тэр оласэ пашазэ-шамыч тарванат, вара моло олаштат врэ- 
мэнный правичылствэ ваштарэш кыньэлыт.

Питыр ола. Иӱд. Урэмлаштэ йужо вэрэ тул йӱла. Тул 
воктэн красногвардэйэц, матрос, салтак-шамыч ырыктэн шин- 
чат. „Зимний дворэц" манмэ кӱ полат волгалтэш. Тушто врэ- 
мэнный правичэлствэ. Полат йыр йункэр тӱшка. Тыштэ помэ- 
шык, капиталист кашакын пытартыш пыжашышт.

Изи лапка пӧртыштӧ Йошкар гвардийын штабшэ окна 
гыч чургэ изи тул койэш. Урэмыштэ пӧрт йыр пычалан, рэ- 
вольвэран пашазэ-шамыч койыт.

Пӧртгыч коваштэ пинчакым чийшэ йыҥ лэктэ. Пэҥгыдэ 
йӱк дэн приказым пуэда:

— „Соловьйов Кости— „Зимний дворэцыш"... Изотов 
Смольныйышкэ... Корнэв Йыван—банкыш.“—Нинэ кычкырмэ 
йыҥ-шамыч пашазэ-отрӓдым ойырэн кайат.

Волгыжаш тӱҥалын. Йӱд вошт малыдэ штабсэ йыҥ-шамы- 
чын омышт шуын. Кэнэта урэмыштэ вийан кутырмо, кыч- 
кыркалмэ йӱк шокташ Тӱҥальэ. Штаб пӧртыш ик рвэзэ па- 
шазэ куржын пурыш.

— Йолташ-влак! Мэмнан-шамыч банкым, тэлэпон стан- 
сийым налын улыт. Вокзал мэмнан кидыштэ... Ик „ Зимний “ 
вэлэ кодын. Йолташ-влак, мэ сэҥэна!

о  У

„Зимний" ончылно йыр калык. Йыр-ваш Иошкар гвар- 
дэйэц-шамыч чумыргат.

Кэнэта Нэва вӱд вэлым пушко йӱк мӱгыральэ. Тидэ„ Ав- 
рора“ лӱман пракотгыч лӱйэн улыт. Снарӓд полат окнаш 
мийэн пурэн. Тидын почэш пашазэ, матрос-шамыч полат кап- 
каш сэҥэн пурат. Изиш лиймэ мӧҥгӧ ,,Зимний-дворэцымат“ 
налыт. ■

Йодыш: Кузэ большэвик-шамыч Октьабр рэвольутсийлан йам- 
дылалтын улыт? Рэвольутсий пашам кӧ вуйлалтэн? Питыр олаштэ 
паша кузэ кайэн? Кузэ „Зимний дворэцым" налын улыт?

Молан мэ ийын Октьабр рэвольутсий пайрэмым ыштэна?
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Смольныйшто.*)
Пашазэ дэн салтак дэпутат**) Совэт погынымаш почыл- 

то. Погынымаштэ улшо калыкын кумылышт пайрэм годсо 
гай. Нуно завот-фабрик, салтак казармыгыч толын улыт. 
Тэҥгэчэ гына нуно шкэныштым чаманыдэ власть вэрч крэ- 
далын сэҥэн улыт.

Куанэн лӱшкышӧ калык кэнэта шып лий. Чыланат йол 
ӱмбак шогальыч. Трибунышко***) пӱсын гына Лэнин кӱза. 
Чурий-пылыш йандар, волгыдо, шинчажэ куанэн йылгыжэш.

Чумыр калык Лэниным ужын ,,Ура! ура“ кычкырат, со- 
вым кырат.

Шола кидшэ дэнэ трибуныш эҥэтэн Лэнин ойлаш ту^альэ:
— Йолташ-влак! Большэвик-шамычын ышташ шонымо, 

пашазэ дэн крэсаньык рэвольутсий лий!..
Калык шып куанэн колыштэш. Рэвольутсийын кӱлэшыжэ 

нэргэн, властьым совэт кидыш пумо нэргэн ойлыш. Войнам 
чарэн мирым ыштыман, помэшык мландым крэсаньыклан 
пуман, умбакыжэ пэш вийан сотсиалистичэский кугыжаны- 
шым ышташ тӱҥалман, манын ойлыш.

Тыгэ Октьабр рэвольутсий лиймэ дэн Совэт власть ыш- 
талтэ.

Йодыш: Совэт погынымаш кушан почылтын? Погынышо дэпу- 
тат-шамыч кузэ Лэниным ваш лийыныт? Лэнин мо нэргэн^ойлэн? Вла
стьым налмэ мӧҥгӧ пашазэ дэн шэмэр крэсаньыклан могай паш|1 
лэктын?

Кузэ кызыт Лэнинын ойжо шукталтэш?

4

‘ ) Смольны й— П иты рсэ кӱ полат.
**) Санлэн колтымо йыҥ.
***) Т рибуна— ойлаш  ыштымэ к ӱк ш ӱ в эр . *■



Октьабр.
Кэнэта
Йӱд пычкэмыш волгалтэ, 
Чумыр мландэ 
Лӱшкэн чытыра...
Кэнэта 
Йошкар тул 
Раш чӱкталтэ,
Шэм пычкэмыш 
Иыр лӱдын чакна. 
Чынчыр-влак 
Чытыдэ кӱрышталтыт, 
Казамат нэлэ опса 
Почылтэш.
Малшэ вий
Ты манмэшкэ помжалтэ— 
Ошсо кул

озашкэ лэктэш. 
,,Эрык вэрч кӧ шога,
Эй, кыньэл!
Пролэтарий,
Чылан ушно иктыш!
Ындэ шочо Совэт—
Эрык эл,
Ындэ кӱрлӧ тушман

Паша. Тидэ почэла муть

Шучко пиктыш!“
Тыгай ой шэргылтэш 
Завот шикш йымачын,. 
Ваштарэш лӱшкалтэш 
Нур ӱмбачын:
Нэлэ чогыт, сорла 
Иктыш лий—
Тыштэ талэ куат,
Паша вий.

Шабдар. О.

Октьабр пайрэмлан каласаш тунэмза

Колхоз пасушто.
Кэҥэж кэчын пасунажэ Ратын, ратын машинажэ
Тэҥыз вӱдла лӱнгалтэш, 
Туто пырчан сай уржажэ 
Шиштэдалтын шогалэш. 

Тӧвӧ йал вэлым кашакын 
Колхоз калык койылда,

Пасун той ӱпшым шэрэш, 
Киндын ӱпшышӧ кылтажэ 
Шэҥгэк йогэн вэл кодэш. 

Кэчэ мучко колхоз калык 
Мутланалын-воштылал,

Лишыл чодырашшэргылталын Ӱчашалын, таҥасалын 
Машин йӱкшӧ^ раш шокта... Пашам ыштат куанал,.



Ожнысо дэн кызытсэ илыш.
(Колхозникын ойлымыжо)

„Рэвольутсий дэч ожно мэ пэш начар илышна. Мландына 
шагал, имньына укэ ыльэ, уло вольык ик каҥга ушкал. Тидэ 
шагал мландынамат пойан Овром эрэ лошэш вэлэ курал ӱда 
ыльэ. Тулэч посна курал ӱдымылан шкэ пашажым ыштыктаг 
кэҥэжым тӱрэдаш коштат, тэлым шурныжым шийат (кырэт), 
йа кок имньыж дэн корныш поктэн колта ыльэ.

Тэлэ кыдаланак кочкаш киндэ пыта, а кочшыжо кудытын 
улна ыльэ. Мом ыштэт,- шортатда пойан Овром дэкак сӧрва- 
лэн кайэт. Иктаж 5 пут уржам пуыш гын, адак ончыл гочак 
шкэндым пойан пашалан ужалэт. Тыгэ толашэн мэ утыр йор- 
лэштна, Овром утыр пойыш. Суртым шондык гай ыштыш, 
идым тич каванжым тэмэн, варажым торгайашат тӱ^ҥальэ.

Совэт власть лиймэ дэч вара вэлэ илышна куштылэмэ, 
пойан шинчашкэ ончымым чарнышна. Кызыт тэвэ колхозыш- 
то улына. Имньэ-вольык, йал-озанлык-тарман иктыштэ, пашам 
чылан ыштат, киндым паша шот дэи пайлат. Пашажымат ыш- 
тымэт вэлэ шуэш.

Адак тудымат каласаш кӱлэш: ожно мэ пычкэмыштэ илыш
на. Кӹзыт гын, рвэзэм-шамыч кумытынат тунэмыт, нунак шкэ- 
мымат лудаш, возаш туныктышт. Кызыт йара коклагыч газэ- 
тым лудаш, кӱлэш годым возэнат моштэм. Тау Совэт власть- 
лан! Тыгэ Васли кугыза шкэ мутшым кошартыш.

Йодыш. Кузэ ожно Васли кугыза илэн? Кызыт кузэ илаР Мола»  
Васли кугызан кызыт утларак пашам ыштымыжэ шуэш?.
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Тидэ кок сӱрэтым таҥастарыза. Куралмэ шотышто пайдажэ кушто утларак лийэш. 
Сӱрэтым ончэн ойлымашым возыза.



Ана—тракторист.
Сэмон Ана изиньэк тулыкэш кодын. Кэҥэжым кӱтым 

кӱтэн, тэлым йал воктэн кӱчэн коштын. Изиж годым шко- 
лыш коштмо, тунэммэ ушышкыжат пурэн огыл. Изиш кугы- 
рак лиймэ мӧнгыжӧ шкэ йал Онтон кулак дэн йалчылан илэн.

Октьабр рэвольутсий гына|Анан*илышыжым вэс корныш 
колтэн. Тудо Онтон дэчын кайэн^школыш пӧрт эрыктышылан 
шогалын. Школышто илышыжла туныктышо ӱдрамаш дэч лу- 
даш, возаш тунэмын.

Ик-кана школ пӧртэш комсомол погынымаш лийын. Анат 
тидэ погынымашкэ мийэн. Тлэч вара комсомол рвэзэ-шамыч 
чӱчкыдынак Анан дэн мутланаш тӱҥалын улыт. Эркын-эркын 
комсомолын ыштымэ пашаштым ужын, умылэн шкэжат ком- 
сомолыш пураш кӧнэн. Нунын дэн пырльа пашам ыштэн, ту
нэмын, дэлэгаткылан коштын, ӱдрамаш коклаштэ пашам ыш
тэн. Вара сэльсовзтыш сайлэн улыт.

Ӱмаштэ моло рвэзэ-шамыч дэн пырльа тракторист кур- 
сышко тунэмаш кайыш. Тэнэй тунэм лэктын шкэ йал колхо- 
зыш трактористлан толын.

Пӧрвӧйракшэ йалысэ ӱдрамаш-шамыч ужын-колын Анам 
воштылын тӧчэн улыт. Тугэ гынат Ана кызыт аптранышэ ӱдра- 
маш огыл, шкэ пашажым пэш лачым ышта, арс!м ойлымым 
вуйЭшыжэ ок нал. Кызыт пашам сайын ыштымыжлан колхоз- 
ник-шамыч Анам пэш йӧратат. Тракторист бригадыштэ Ана эн 
сай ударница.

Йодыш. Октьабр рэвольуций дэч ончыч Ана кузэ илэн? Варажьш  
илышыжэ кузэ вэстӱкэмын? Совэт власть ӱдрамашлан могай пай- 
дам пуэн?



Лудмо пӧртыштӧ.
(Кориш гыч)

Тэлэ кас. Лудмо—пӧртыштӧ калык мо чоло погынэн. 
Радиом ыштымэ дэч вара Чодранур лудмо — пӧртыш калык 
поснак шуко коштэш: Корэмбал, Кукшэҥэргычат погынэн 
толыт. Тэвэ тачат пӧрйыҥжэ, удрамашыжэ пӧрт тич погынэн 
улыт. Шкап ӱмбалнэ шинчышэ радио-пуч гыч ойлымо, мурымо, 
коклан чаплэ музык йӱк шокта.

— Уна колыштса сӱасла мура-с...
— Ой каваржэ, ындэ мо чоло йырымлэн колта...
— Мэтрий, тидэ вара Озаҥгыч шокта мо? ой, азап, мо- 

жо тыгз шоктыкта?
— Озаҥгыч улдэ мо, тый ала Парэҥгэ сӱас ӱдыр мура 

шонэт...

— Чу, шып лиза! Ит сӧлӧ лопка упша!
Колыштмо коклагыч тыгэ мутланат, чарышыжэ чарат. 

Йужышт ӱстэл воктэн газэтым, книгам лудыт. Нунын коклаш- 
тэ Кориш дэн Васлийат улыт, радиом колыштыт, газэтым 
лудыт.

— Ну-ко, тийак-влак, газэтыштыда мо нэргэн возат? 
манэш Савлий кугыза. Тудын кӱдылкӧ адак кок-кум марий 
-влак чумыргат.

— Лудса, лудса, мыйат колыштына, маныт.
Васли нунылан „Мари комун“ газэтым лудаш тӱҥалэш, 

кӱлэш годым умылтарэн пуа.
Йодыш: Тидэ ойлымаштэ мо нэргэн возьшо? Тэат кугурак влак- 

. г - г г'!м, газэтым, лудыда,^—укэ?



Фабрик налмэ.
Кӱкшӱ фабрик тӱньыклагыч шикш ок лэк. Машина, 

станок-шамыч шогалын улыт. Кок арньа лийэш, фабрик пашам 
ок ыштэ.

Фабрик оза шкэ илымэ полатэшыжэ тӱкылалт шынчын. 
Шукэртэ огыл туло шкэ кабинэтыштыжэ озаланзн шинчыш. 
Кызыт тудын олмэш фабрикысэ Йошкар гвардийын начальник- 
шэ йолташ Штыриков шинча. Тудын кабинэтыштыжэ кок 
пульэмьот, пычал-шамыч улэдат. Йыржэ пашазэ-шамыч 
пӧртыт.

Штыриков йолташын тӱсыжӧ укэ: тудо кум йу^дат малэн 
огыл. Тугэ гынат, приказым пэнтыдын пуа.

Урэмыштэ лӱлмӧ йӱк чӱчкыдын шокташ тӱҥальэ. Коклан 
снарӓд-шамыч пудэштыт. Штыриков моло кабинэтыштэ улшо 
пашазэ-влак дэнэ урэмыш лэктэ.

-— Штик дэнэ! Ончыко! кычкыральэ Штыриков. Йошкар 
гвардэйэц-шамыч йункэр ваштарэш куржыч, ончылнышт 
Штыриков. Изиш лийат йункэр-шамыч чакнаш тӱҥальыч.

Кум-ныл кэчыгыч уэш фабрик тӱньык гыч шикш тӱргаш 
тӱҥальэ. Пашазэ-шамыч пашаш шогальыч.

Ожнысо озан кабинэтыштыжэ пашазэ Штыриков шинча, 
тудын вуй ӱмбалныжэ „Йошкар дирэктыр" манын возымо 
кагаз кэча.

Йодыш: Кузэ пашазэ-шамыч фабрикым налын улыт? Кб фбрик 
пашам вуйлаташ тӱҥалын?

Фабрик, завот кызыт кбн кидыштэ?

/

Тунэмаш тӱҥална.
Ик кана мэмнан завотышто погынымаш лий. Завотышто 

пашам сайын шындымэ нэргэн шуко мутланышна. Погынымаш 
пытышаш годым Ольа лӱман пашазэ ӱдрамаш мутым йодын 
ойла:

— Мэмнан завотышто кнагалан моштыдымо - шамычлан 
школ иочылтэш. Айста тунэмдымыжэ тунэмаш тӱҥалына, 
манэш.



Мый кнагалан сайын ом мошто гынат, викак возалташ 
аптыранымэ гай чучо. Ончэм, иктэ-вэсэ мый гайэмак илалшэ- 
шамычак возалташ тӱҥальыч. Мыйат возалтым.

Эрлашыжым школыш погынышна. Туныктышына лӱмнам 
возэн нальат мутланаш тӱҥальэ.

— Йолташ-шамыч, каласызайан, молан тэ тыгэ ожно ту- 
нэмдэ кодын ультда?

— Тунэмаш лийын огыл. Мэ изиньэк пашаштэ индырал- 
тын улына.

— Фабрикант дэн помэшык-шамыч мэмналан тунэмаш 
эрыкым пуэн огыт ул.

— Кызыт, йолташ-шамыч мэмналан чот тунэмашна кӱ- 
лэш. Мэмнан Совэт элыштэ кызыт пэш вийан стройко кайа. 
Сайын тунэмдэ, наукым шынчыдэ сотсиализмым ышташ ок 
лий. Садлан пашазэ - шамычлан чот тунэмаш пижман, маньэ 
туныктышо.

Тылэч вара мэат чот тунэмаш тӱҥална.

Прсфсойузын пашажэ
Профсойуз—пашазэ-влакын ушэмышт. Тӱрлӧ пашам ыш~ 

тышэ тӱрлӧ профсойузыш ушнэн шогат: мэталист-влакын 
ушэмышт, мландэ пашазын, туныктышо-влакын, тулэч молӧ 
тӱрлӧ профсойузат улэдат.

Районлаштэ, областьлаштэ профсойуз пашам профсойуз- 
влакын чумыр совэтышт виктарэн шогат.

Профсойуз ушзм комунист партий дэн Совэт властьлан 
сотсиализм ыштымэ пашаштэ чот полшэн шогат. Вич ийаш 
планым ныл ийыштэ тэмымаштэ профсойузын пашажэ пэш 
кугу. Фабрикысэ, заводысо пройусоюз комитэт пашазз-влакым 
сотстаҥасымаш дэнэ ударный пашам ыштымашкэ шупшын 
шогат. Йолагай, йӱшӧ-влак дэн чот кучэдалыт.

Профсойуз шкэ члэн коклагычшэ эн сай пашазым вуйла- 
тышылан, йошкар дирэктырлан сайлэн луктэш. Пашам нӧл- 
талаш штымэ 'ӱзгарым сайэмдаш тырша.



Профсойуз пашазэ-влакын илышыжым сайэмда: тазалы- 
кыштым эскэра, пашатарым кугэмдаш полша, клубым, йоча- 
влаклан йаслым, дэтсадым почэда. Илымэ пачэр нэргэнат, коч- 
мо-йӱмӧ нэргэнат профсойуз эрэ тырша.

Комунист партий вуйлатымэ дэнэ чыла вэрэат профсойуз 
пашазын илышым сайэмдэн, пашажым куштылэмдэн шога. 
Садланак:,,Профсойуз—комунизмлан туныктышо школ“, ма- 
цын Лэнин.

Йодыш. Мо тугай профсойуз? Профсойуз могай пашам ышта? 
Профсойузын пашажым кӧ вуйлата? Лэнин профсойуз нэргэн кузэ 
ойлэн?

Паша. Лэнинын профсойуз нэргэн ойлымо мутшым тэтрадышкы- 
да возэн налза.

КУРОРТ.
ПАШАЗЫН СЭРЫШЫЖЭ.

Пагалымэ йэшэм!
2 йульын Сэвастополь олашкэ толын шуым. Автомо- 

бильыш шичнат курортыш кудална. Корно лачак тэҥыз сэр 
воктэн кайа. Вэрым каласэн мошташ ок лий—тугай сӧрал. 
Пурла могырыштына кӱкшӱ курык, шола могырышто тэҥыз 
вӱд чурий ончымо гай йылгыжэш. Йыр ужар сат, чаплэ кипа- 
рис-шамыч мардэж дэн лӱҥгэн шогат. Ӧрат!

Курорт пӧрт—пэш чаплэ кӱ полат. Ожно кугыжан илы
мэ полатшэ, маныт. Толын шумына мӧҥгӧ мэмнам чот муш- 
кыч, эрыктышт. Вара кочкаш наҥгайышт, обэдэ пэшак чаплэ. 
Кэчылан вич кана пукшат. Кочкатат, тэҥыз сэрыш кэчышкэ 
лэктын возат. Кэчыжэ моткоч пэлта.

Кэчыштэ кийэт-кийэтат адак й}^штылаш пурэт. Вара клу- 
быш газэт лудаш пурэт.

Тазалыкэм пэш сай—тӧрланаш тӱҥалын. Ик лу кэчыштэ 
2 кило нэлэмынам.

Чэвэрын. Сай илыза.
П. К узнэтсов.

12 сэнтьабр.

2* Журнал-учэбник.



Чыла шэмэр ик кугу йэш.
Совэт Ушэм кумдыкэш 180 тӱрлӧ калык ила: руш, укра- 

ин, бэлорус, суас, башкир, грузин, армӓн, мари, тулэч молат.
Ожно кугыжан правитэльствэ пашазэ дэн шэмэр крэса- 

ньыкым пызырэн ашнэн, тыгыдэ калык шэмэрлан утларакак 
илаш нэлэ улмаш. Кугужан правитэльствэ нуным туныктыдэ 
пычкэмыштэ ашнэн. Шкэ йылмышт дэн туныктымо школышт 
укэ улмаш. Руш школышко пойан, тӧран шочшышт вэлэ пу- 
рэн кэртын.

Кугыжан тӧрашт-шамыч тӱрлӧ йозакым, налогым шэмэр 
дэч кӱрын улыт. Башкир, киргизын, моло тыгыдэ калыкын эн 
сай мландыштым шупшын налэдэн улыт. Купэч, торговой-ша- 
мыч аракам йӱктэн тӱрло сэмын олталэн улыт.

Правитэльствэ ик калык дэн вэс калыкым ваш-ваш сы- 
рыктэн, крэдалыктэн. Тыгэ руш дэн йэврэйым, армӓн дэн 
тьурк, тулэч молымат ваш сырыктэн шогэн улыт. Тыгыдэ ка
лыкым ваш-ваш сырыктэт гын, правичэльствын, капиталист 
-шамычын осал пашаштым шагал шижыт, манын шоиэн улыт.

Тыгыдэ калык эрык вэрч шогышо йэҥ-шамычым прави
тэльствэ чот поктэн. Тӱжэм дэн польак, грузин, йэврэй, ту
лэч моло рэвольутсионэр-шамычым тырмаш пэтырэн, Сиби- 
рыш колтэн, пуштэдэн улыт. Садлан тунам руш кугыжаны- 
шым „тӱрлӧ калыкын тӱрмажэ" маныт улмаш.

1917 ийын октьабрыштэ капиталист дэн помэшык власть 
сӱмырлыш. Индыралт илышэ тыгыдэ калык шэмэр эрыкыш 
лэктэ. Комунист партийын ойжо почэш нуно илышыштым 
и!кэ тӧрлаш тӱҥальыч.

Калмык, киргиз, сӱас, грузин, чуваш, моло калыкынат 
шкэ автоном рэспублик дэн обласьышт уло. Тушто шкэ па
шазэ дэн шэмэр крэсаньык коклагыч сайлымэ йыҥышт власть 
пашам тӧрлэн шогат. Совэт власть тыгыдэ калыклан нӧлта- 
лаш полшэн шога. Калык туныктымо пашаланат чот полша. 
Вич ийаш план почэш тыгыдэ калык илымэ эллаштэ шуко 
завот, фабрик, кӱртньӧ корно ышталтэш, совхоз, колхоз йыр 
кушкэш.

Тыгэ мэмнан Совэт Ушэмыштэ тӱрлӧ калык шэмэр изак- 
шольак гай кэлшэн социализмым ыштат.

Йодыш: Октьабр рэвольутсий дэч ончыч тыгыдэ калыкын илы- 
шыжэ могай улмаш? Рэвольутсий дэч вара нуно кузэ плат?



Совэт ушэмыш пуршо рэспублик-шамыч:
СССР-ыш 7 рэспублик пура:
1. РСФСР—Росийсэ социалист фэдэративный совэт рэс- 

щублик. Тӱҥ ола—Моско.
2. УССР—Украинсэ социалист совэт рэспублик. Тӱҥ 

юла—Харьков.
3. БССР—Бэлорус социалист совэт рэспублик. Тӱҥ ола 

— Минск.
4. ЗСФСР—Закавказ (Кавказ шэнтал) сотсиалист фэдэ

ративный совэт рэспублик. Тӱҥ ола—Тифлис.
5. УЗБССР—Узбэк сотсиалист совэт рэспублик. Тӱҥ 

юла—Самарканд.
6. ТУРКССР—Туркмэн сотсиалист совэт рэспублик. Тӱҥ 

ола—Ашхабад.
7. ТАДССР—Таджик сотсиалист совэт рэспублик. Тӱҥ 

юла—Сталинабад.
РСФСР-ыш 11 автоном рэспублик дэн 13 автоном об

ласть пура. Садлан тудо фэдэративный (ушэм) рэспублик 
манылтэш. ЗСФСР-ыш кум рэспублик иура: Грузин (тӱҥ ола 
—Тифлис), Армӓн (т.о.—Эривань), Азэрбайджан (т.о.—Баку) 
рэспублик-вяак.

СССР.
"Кумда пасу, шэм чодра, 
Гӱрлӧ йал, сэла, ола...
Руш, сӱас, мари, мордва, 
Йэврэй, армӓн, грузин, полӓк 
Тӱрлӧ йылмэ, чыла шэмэр 
Ик йэш гайэ ваш кэлшалыт. 
Завот пашазэ, йал шэмэр—

Изак-шольак гай улына 
Мэмнан йэшна эСэСэР,
Иктэ мэмнан корнына.
Завод, фабрик, колхоз*дэнэ 
Элна кэчын тӱзлана, 
Партийын сылнэ ойжо дэнэ 
Сотсиализмым ыштэна.

Шабдар, 0 .
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Кугу канал.

Эр вэлыштэ Туркмэнистан манмэ мландэ уло. Стэп, ош- 
ман ир вэр. Кэҥэжым тушто йӱр шагал лийэш, чытыдымз- 
шокшо шога.

Тидэ вэрыштэ туркмэн калык ила. Нуно шукыжо вольы- 
кым ашнэн илат, адак вӱл  лишнырак хлопокым ӱдат. Тугз 
гынат, ожно хлопок шагал шочын, вӱд укэлан кошкэн пытэн,

Кызыт Совэт власть Туркмэнистаныштэ пэш кугу пашам 
ыштэн: вӱд колтымо кугу каналым кӱнчымӧ. Кугун пийымз 
эҥэргыч вӱд канал дэн стэпыш йогэн пура. Вара тыгыдэ ка- 
налла дэн кумдан шарлэн хлопок }?дымӧ пасум нӧртэн шога. 
Шуко тӱжэм гэктар мландэ канал вӱд дэнэ вӱдыжгэн чаплз 
хлопокым шочыкта, колхоз, совхоз тӱжэм буйаншорык кӱтылан 
сылнэ шудым шочыкта.

Тыгэ, ожно годым ир стэп мландэ, кызыт фабриклан 
чаплэ хлопокым, мэжым пуэн шога. Ожно пычкэмыштэ нлы- 
шэ туркмэн калык шкэ илышыжым сайэмда, тунэмэш, моло 
шэмэр дэн пырльа социализмым ышта.

Йодыш: Туркмэн рэспубликысэ калык могай пашам ыштэн ила?* 
Совэт власть нунылан могай полышым ыштэн?

Паша. Картыштэ Туркмэнистаным муза.

-'Октьабр рэвольутсийлан 15 ий тэмэш.
Лучко ий ожно кугу Октьабр рэвольутсий лийын. Ро~ 

сийсэ пашазэ дэн шэмэр Комунист партий вуйлатымэ дэнэ 
капиталист помэшык властным пытарэн, совэт властьым 
шогалтэн.

Тудо ийлаштэ самырык совэт властьлан шуко нэлым чы- 
таш логалын. Капиталйст-шамычын тарлэн колтымо гэнэра- 
лышт осал пирэ тӱшка гай погынзн совэт ваштарэш крэда-- 
лын улыт. Нуно совэтым пытарэн, тошто гай пашазэ дэн шэ
мэр крэсаньыкым кӱрын илынэшт улмаш. Граждан сар чот
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йпогэн. Комунист партийын, Лэнин йолташын моштэн вуйла- 
тымэ дэнэ мэ нинэ тушманым сэҥышна.

7 ий годсэк чарныдэ сар шогымо дэнэ озанлык пашана 
пэш начарэмын улмаш. Ситартышлан 1921-шэ ий шуко вэрэ 
хиндэ шочдымо лийын. Адак шуко нэлэ вэрзштэ. Комунист 
партийлан кӧра тидэ нэлымат сэҥышна. Чарнэн шинчышэ 
завот, фабрик уэш пашам ышташ тӱҥальыч, йал озанлыкнат 
ийын нӧлталташ тӱҥальэ.

Тидэ 15 ий коклаштэ Совэт Ушзмна мучко пэш шуко 
паша ышталтын. Кугу дэч кугу завот, фабрик ыштымэ, тӱ- 
жэм киломэтр дэнэ кӱртньӧ корным шуйымо. Тыгыдэ озан
лык дэн илышэ шэмэр крэсаньык колхозэш ушнэн, тракты- 
рым, моло машинам пуртэн мландэ пашам ышта.

Ожно пычкэмыштэ илышэ шэмэр кызыт изыжгэ-кугужгэ 
тунэмыт. Тунэмын, шинчымашым погэн кумда элна мучко 
социализмым ыштат.

Октьабрын 15 ий тэммэ пайрэмжэ чаплэ лийжэ!
Эсэн лийжэ ик ойан, пэҥгыдэ Комунист партий!

Тошто годсо.
(Сэмон кугызан ойлымыжо)

„Игэм-шамыч! Тэ изи улыда, тошто годсо илышым шагал 
шинчэда. Ожно. кугыжан годым, илыш тыгай огыл ыльэ, мэ 
йорло-шамыч шуко йӧсым ужын улыка.

Мландэ шагал, йозакым кугун тӱлыктэн улыт. Тӱлэн от 
сэҥэ—тӱрмаш пэтырэн кийктат, кыоат ыльэ. Йалыштэ тунам 
становой, урӓдник, поп, кулак-влак озаланэн илэн улыт. Ста
новой, урӓдник йозакым кӱрыт, рвэзэ калыкым 4-5 ийлап 
салтакыш поктэн колтат. Поп йумыжо дэн олталэн калыкым 
аҥыртэн коштын. Кулак сатум шэргын ужалэн, оксам, киндым 
кӱсын пуэн варажым кок-кум ужашым кӱрын илэн. Тыгэ 
озаланат, мэмнан гайжэ ваштарэш пэлэшташат от тошт. П у
тин шэнгэлнэ кугыжа, капиталист, помэшык-шамыч шогаг.
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Нунын кидыштэвластБ:, 
полиций, а р м и й .Мом’ 
ыштэт? Кул сэмын аш
нэн улыт. Мо йӱмӧ- 
кочмо, мо чиймэ-шо- 
галмэ. Тэлэ кэҥэж па
шам ыштэт, шкэ шу~ 
жэн, кылмэн коштат. 
Эй, игэм-шамыч, ожнс 
шуко йӧсым ужылтын.. 
Тэвэ мый кызыт йол- 
дэ кодынам, кувам пич 
сокыр коштэш. Кушэ- 
чын тидэ? Кугыжан 
власть, пойан власть» 
кэртын“.

Паша. Ожнысо илыш нэргэн кугурак-шамыч дэч йодыштса..

Кэҥэж пылла оваралын, 
Тулла волгалтэн— 
Рэвольутсий тарваналын 
Эрыкым кондэн.

Каҥга имньым „кӱртньӧ ожо^ 
Ындэ вашталта,
Шикшын-йыпын вурыс оҥжси 
„Кожгэ" шӱлалта.

Марий элын шэм чодраж дэн Чодра кӧргым сургыкталын 
Тӧр кумда нуржат, Правоз шинчалэш—
Рэвольутсийын сылнэ йӱк дэн Вийаш корно дэнэ талын. 
Тэмын йыр лӱщкат. Пикшла шикшалтэш.



Культур фронтышто.
Ожно марий эл культур шотышто пэш шэнтэлан кодшо 

ыльэ/ Рэвольугсий дэч ожно 100 йыҥыштэ 16-шо вэлэ кна
галан моштышо улмаш. Тудыжат шукыжым пойан коклагыч 
лийын. Школ пэш шагал улмаш, кугурак школжо вуйгэжат 
лийын огыл. Уло школыштыжат „йумын законым“ тӱлэч мо- 
ло кӱлтымашым туныктзн шэмэр калыкым аҥыртылын улыт.

Кодшо 15 ий коклаштэ мэ культур шотышто пэш шуко 
ончык кайэн улына. Кызыт партий пунчал почэш чыла кушкын 
шогышо йочам иктэ кодтэ туныкталтэш. Марий область муч- 
ко 651 тӱҥалтыш школ уло. ШКМ школ 116, тэхникум—20, 
тӱрлӧ мастарлыклан туныктымо школ 9, рабфак—3, кугу 
школ (вуз)—3. Тылэч поена ийын тӱрлӧ курслам почэдэн кӱлэш 
паша йэҥым йамдылзн шогат.

Адак кнагалан моштыдымо кугу йыьгым шуко туныкты
мо. Чылт кнагалан моштыдымо йэҥжэ ындэ шукат кодын огыл.

Калык туныктымо пашаштэ шуко ышталтын. Тугэ гынат, 
ончыко ыштышашна альэ шуко уло. „Чыла кушкын шогышо 
рвэзэ-шамычым 7 ийаш школышто туныктэн лукман“ манмэ 
партийын пунчалжым шуктышашна уло. Школ пашаштэ альэ 
экшыкна уло. Тидэ экшыкым сэҥышаш вэрч уло вий дэн 
кучэдалаш т^^ҥалына.

„Тунэмза,
тунзмза,

тунзмза!"
Лэнинын ойжо тыгай мэмналан. Уло вий дэн тунэмаш 

тӱҥалза. Йамдэ лийза чылан, пашалан!



Йанлык корнышто.
Ожно тыштэ акрэт годсо пич чодра ораж дэнэ лу^шкэн 

шогэн. Чыла вэрэжак айдэмын йолжат логалын огыл дыр. Чод
ра вошт эрташ логалмыж годым, марий, йанлык-вусо дэчын 
лӱдын, содор илэмышкыжэ ошкэдэн... Чод. а йанлыклан, кайык 
вусылан гына тыштэ йоҥгыдо улмашын. Шордо-пӱчӧ, маска, 
сут пирэ, моло тӱрлӧ кайык вусо тыштэ лыҥ илэн. Вэрын- 
вэрэ пич чодра лоҥгыч нунын коштмо корнышт гына пушэҥ- 
гэ коклаштэ кадыргылын.

Ик кана кэҥэж кэчын нӧргӧ шудым, сньэгым кочкаш 
лэкшэ маска айдэмын пушыжым чот шижын. Чодрам шэргыл- 
тэн магыршэ ныгунам колдымо вийан йӱкым колын. Тудо 
йӱдымак маска лӱдмыж дэн шкэ йэшыжым вӱдэн ӧрдыш кус- 
нэн. Тыгэ чодра йанлык айдэмылан корным пуэн.

Пич чодра вошт, эҥэр, купла гоч пикш гай вийаш корно 
йылгыж кийа. Патыр кӱртньӧ имньэ шыкшым-парым шӱлал- 
тэн мӱгырэн кудалэш. Кайат... йыҥ-шамыч... Тэвэ йалсэ ма
рий, трупкажым „тӱргӧ“ шикшыктэн, воштыл кудалэш. Тӧвӧ 
пырньа, пу оптымо, шурно дэн тэмымэ вагон-влак тыртыт... 
Толыт... адакат вагон тич йыҥ-влак. Мӱндӱр завот, фабри- 
кыштэ ыштымэ тӱрлӧ сату, трактыр, моло машина, тӱрлӧ 
кайат-толыт. Толыт-кайат. Йӱд кэчэ, чарныдэ...

Паша. Кӱртньӧ корно нэргэн туныктышыда дэн мӱтланыза. К у-  
нар киломэтр кутышан кӱртньӧкорно Марий областьыштэ ышгалтын? 
Кӱртньӧ корнын могай пайдажэ?
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К О К Ы М Ш О У Ж А  ш-

Молан шолтымо йандар вӱдым йӱман.
Айдэмэ, адак моло илышэ дэн кушкыл-влакат вӱд дэч 

поена илэн огыт кэрт. Айдэмэ вӱдым йӱйэш, адак кочкышы- 
жымат в ӱд дэнак йамдыла. Садлан айдэмлан вӱдын кӱлэшыжэ 
пэшак куго.

о

Иӱшаш вӱдым тӱрлӧ вэр гыч налыт—памаш, колодич (тавэ) 
адак корэм гычат налыт.

Тӱрлӧ вэрыштэ—тӱрлӧ вӱд: йандар, румбыкан, тӱрлӧ чэран.
Шӱлымо йужышто, йӱмӧ вӱдыштына мильок дэн тӱрлӧ 

чзрын бактэрийжэ улыт. Бактэрийым—шинчалан койдымо илы- 
щэ-влакым маныт. Бактэрий-влакым тӱжэм кана кугэмдышэ 
йанда вошт вэлэ ужаш лийэш. Кугэмдэн ончыктышо йаида- 
жым—микроскоп маныт. Айдэмэ иктаж могай чэр дэнэ чэр- 
лана гын ӱмбач ончэн адак кӧргӧ корштымо гычшэ палат. 
Пэшак палаш огэш лий гын, тудын вӱржым, рунжым микрос
коп дэн ончат. Йӱмо вӱдымат тыгак ончат. В}Д. гычат тӱр- 
лӧ осал пижшэ чэр—зоб, калэр, мӱшкыр тиф шарлат. Нинэ 
чэр пэш шуко калыкым пытарат, локтылыт.

Садлан йӱшаш вӱдьш шолтэн йандар атыштэ кучыман 
Вӱд атыҥ пэтрэн шинчыктыман. Йӱшаш вӱдыш пурак дэн 
лавра ынышт логал.

Шолтымо вӱдыштӧ осал бактэрий колат. Шолаш пурды- 
мо вӱдыштӧ бактэрий илэн кэртыт. Вӱд 100 градусышто шо- 
лаш пура.

Кугу-логар чэр.
Кугу-логар чэр шукэреэк уло. Тудо мэмнан Марий Кун- 

дэмыштат шуко уло. 1928, 1929 ийлаштэ ончэн коштшо учо- 
ный-шамыч ты чэрын кушто, кузэ шарлымыжым палэныт. 117 
ончымо йалыштэ кажнэ 100 йэҥ гыч 20 йэҥжэ кугу логар 
чэран улыт манын палэныт. Йужо йаллаштэ тидэ чэр дэнэ



пэл калыкшэ орланышат уло (Й-ола районын Абаснур сэльсо- 
вэт кӧргыштӧ.). Эн утларакшым Морко дэн Звэнигов район- 
лаштэ шарлэн (100 йэҥыштэ 50 йэҥжэ.). Тылэч поена Марий 
Кундэмын моло районлаштыжат шарлэн.

Кугу-логар чэр утларакшым йӧрдымӧ куп вӱд йӱн илы- 
шэ калык коклаштэ шарлэн. Куп вӱдыштӧ айдэмэ каплан кэл- 
шышэ минэрал-шинчал шагал. Айдэмын кап-кылжылан нинэ 
шинчал пэш кӱлыт. Тыгай минэрал шинчал ситыдымаш лйэш 
гын, айдэмэ кугу логар чэр дэн чэрлана. Адак айдэмын кап- 
шылан пакча йэмыжат пэш кӱлыт. Тыштэ кап-кыллан кэлшы- 
шэ кочкыш шуко уло. Марий калык пакча йзмыжым шагал 
шында. Йужо вэрыштэ кочкышышкыжат огыт пыштэ. Сан- 
дэнэ пакча саскам утларак шындылаш тӧчыман. Тудо чэр 
Еаштарэш кучэдалаш полша.

Айдэмэ капыштэ тӱрлӧ ту-шамыч (жэлэза манмэ) улыт. 
тӱрлӧ ту тӱрлӧ пашам ыштат. Шомаклан шӱвыл тум налы- 
на—тудо кочкышым нӧрташлан шӱвылым луктэш.

Кугу-логар чэр тӱҥалзш гын, оҥлаш йымалеэ .ту кугэмэш.. 
Айдэмын капкылжэ, кӧргӧ ӱзгаржэ вашталтэш.

Кугу-логар чэр йыҥын кап-кылжым локтылэш. Изи йо- 
чалан тидэ чэр пижэш гын, йоча изи, начар капан лийэш. Ту
дын лужат пэнтыдэ огыл, ваШкэ пудыргэнат кэртэш. Тидэ 
чэр дэн чотак чэрланымаштэ айдэмын уш-акылжат мӧҥгэш- 
тэш. Тудын дэн айдэмын паша ыштымашыжат мӧҥгэштэш..

Кугу-логар чэрым кузэ пытарыман.
Окчабр рэвольуцо дэч ончыч Марий Кундэмыштэ ты чэр 

дэч ик йэҥат эмлалтын огыл. Кызыт ындэ тӱжэм дэн эмлалт 
илат. Йалыштэ тидэ чэрым пытараш огэш лий манын шонаг. 
Сандэнэ ты чэр тыгак лиймаш, тундэч нигузэат утлаш ок—лий 
манын шонат. Ты чэр дэч тӧрлаташ лиймым калыклан сайын 
ыҥылтарыман, чэр тӱҥалмэ сэмынак доктыр дэк коштман. Чэ
рым изиньэкак пытараш пижман, чот талышмэкэ торлалташ. 
йӧсӧ лийэш.
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Кугу-логар чэрын талышнымыжым ончэн кок тӱрльын> 

эмлат. Ик тӱрльыжӧ йод эм дэн эмлымаш, вэсыжэ—опэратсз 
дэн эмлымэ. Иод дэн кугу-логаран икщывэ-шамычым утларак- 
шым эмлаш кэлша. Йочан кап-кылкушкашыжэйод пэш кӱлэш.. 
Йодым айда-лийжэ йӱман огыл, доктыр кӱштымӧ почэш вэлэ.

Кугу-логар чэр чот кугэммэкэ йод дэн сэҥаш огэш лий.. 
Сандэнэ кугу-логарым пӱчкын эмлат.

Эм дэн эмлымаш ок ситэ. Ты чэрым чарашлан йӱаш нал- 
мэ вӱд вэрым сайэмдыман. Йандар сай вӱд йӱшо калык таза, 
лӧза лийыт.ч

Мӱшкыр тиф дэн вӱр пушкэдыш.
Мӱшкыр тиф ДЭН В}Ф пушкэдыш бактэрий ГЫЧ ПИЖЭШ. . 

Нинэ бактэрий куп вӱдышто улыт. Адак йӱаш налмаш вӱдэ- 
шак вольыкым йӱктат, тӱрлӧ вургэмым мушкыт, коштырам 
кышкат— тыгай вэрыштэ нинэ чэр шарлымаш пэш кугу. Тидз 
чэрым адак кармэ, таракан-шамычат шарат. Чэрлэ йыҥын шур- 
шондыштыжо коштын ышкэ нэрэшышт, йолэшыштчэр тӱҥалык- 
тышэ бактэрийым пӱтырэн, кочшаш-й)Ш1аш узгарэш шӱрэн 
кодат. Тыгай амырчыкан кочкыш айдэмэ кӧргыш пурэн чэрым 
тӱҥалыкта. Садлан кочшаш, йӱшаш ӱзгарым лэвэдын шин- 
чыктыман.

Мӱшкыр тиф—пижэдылшэ чэр. Чэрланышын капыштыжз 
чыла вэрэ чэр лийэш. Утларакшым шоло кӧргыштӧ чэр бак
тэрий лийэш. Мӱшкыр тиф дэн чэрланышэ йэҥын шолыштыжо 
йазвэ-шамыч (йора) лийэдат. Садлан тидэ чэр дэн чэрланышэ йэ- 
ҥым пэш ончэн моштыман. Кочкыш-йӱышыжӧ кэлшышэ лийман 
(муно, шолтымо шӧр). Тидэ чэр пэш осал, шуко калыкым пы- 
тара. Кэч мо корштымо годым эрэ эмлымэ вэрыш кайман. Му- 
жаҥчэ дэн шӱвэдышэ дэк коштат гын шӱгарышкат кайэт.

Адак кэҥэж шокшо жапыштэ вӱр-пушкэдыш чэр дэн 
пэш шуко калык орлана, утларакшым тыгыдэ йоча-шамыч чэр- 
ланат. Тидэ чэр шолтыдымо в)^д йӱмо, адак тӱрлӧ кӱчымӧ.-- 
саска кочмо дэн лийэш. Тидэ чэр дэн чэрланышэ вӱр йӧр-



шаным пушкэдэш. Тыгай чэр айдэмын утларакшым икшызэ- 
шамычым йарныктарэн пуштэш.

Таза лийшашлан йандар шолтымо (кӱктымӧ) вӱдым йӱаш 
кӱлэш. Т}флӧ саскам кочмо дэч ончыч йандар вз^дэш муш- 
кын, шолтэн кочман.

Иктаж-мо коршта гын, доктыр дэк кайэн, ончыкто! 
Йэшда, колхозникда чэрланат • гын, больницыш кайаш 
кӱштыза, йа ышкэ наҥгайза!

Шолтымо (кӱшӧ) вӱдым йӱза! Вӱд атым йандар кучыза, 
-.пэтырэн шинчыктыза! Саскам йандар вӱд дэн мушкьгн кочса!

Йӱшаш вӱд вэр сайэмдымаш.
Йӱшаш вӱд вэр посна лийман. Тушто вольыкым йӱкты- 

ман огыл, адак тувырымат мушкаш огэш кӱл. Вӱд вэрсайэм- 
дышашлан кэлгэ тавым (колодичым) ыштыман. Сай йандар 
вӱдан тошто тавыжым кэлгэмдыман. Й}^аш йӧрдымӧ вӱдан 
тавыжым йӧршэш йомдарыман. Куп вӱдым кочмаш-йӱмашыш 
кучылтман огыл. Тавым вӱча воктэн кӱнчыман огыл. Вз^ча 
гыч шур в\?д мушкылт волэн тӱрлӧ чэр шарлэн кэртэш. Та
вым чоҥга, шур-вӱд йогэн пурдымаш вэрэш ыштыман. Эн 
йандар вӱдлан артизаи тавэ вӱдым шотлат. Тудо тавэ пэш 
кэлгэ лийэш. Вӱдшат эн йӱмал мландэ лончо гыч лэктэш: 
чыла осал коштыражэ ойыралдэш. Пытартыш жапыштэ тыгай

кэлгэ тавэ йатырак ыш- 
талтын. Тугэ гынат, тидэ 
тӱҥалтыш вэлэ. КолхШ 
дэнэ шэмэр калыклан в}^ 
вэр сайэмдаш вийан пи- 
жаш кӱлэш. Тидэпашам 
кугу пашалан шотлыман. 
Артизан тавым ышташ 
колхозын вийжэ шуты- 
шашлык. Вийшутымаштэ 
правил почэш кэлгэ пуран 
тавымат ышташ лийэш.
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Олалаштэ йӱшаш вӱдым вэс тӱкын налыт. Артизантавым 

кӱнчэн тушэчын машина дэн вӱдым кугу чаныш йоктарат, 
вӱдшӧ эрыкталт опталтэш. Ву̂ д оптымо чанжэ пӧрт дэч кук
шу лийман, укэ гын йогэн кайэн огэш кэрт-. Чаныштэ улшо 
вӱдшӧ суртла йыда кӱртньӧ пуч мучко кайа. Пучышто улшо 
крантым пӱтыралатат пӧртыштэтак йандар вӱдым йоктарэн 
вэлэн нал.

Кӱртньӧ пуч гыч (водопровод) толшо вӱдымат кучылт 
моштыман. Вӱд налмэ вэрым йандар кучыман, тӱрлӧ шӱкша- 
кым кышкыман огыл. В'ӱд йогэн каймэ пучыш лавра, чэр 
микроб пура гын, пашачэ дэн оласэ шэмэр коклаштэ тӱрлӧ 
чэр шарлэн кэртэш.

Вӱд налмаш вэр сайэмдымаш паша—пэш куго паша. Тидэ 
шотлан партий дэн правитэльствэ кугу вэрым пуэн шога. 
Пашашкэ чыла пашачым, колхозникым шупшын шогыман. 
Тазалык аралымаш пашаш чыла тунэмшым, икшывэ-шамычымат 
шуяшын шогыман. Нуным изиньэкак у илышлан туныктӹман. 
Капиталист влас годым пашачэ дэн шэмэр илышым сайэмдаш 
тӧчэн огытыл. Сотсиализм ышташ таза йыҥ кӱлыт. Чэрлэ 
йыҥ пашам ыштэн огэш кэрт. Садлан Коммунист партий вуй- 
латымэ дэн Совэт влас калык тазалык тӧрлаташ чот пижын

Йодыш: Школ дэн колхоз тавыда могай вэрыштэ кӱнчымӧ?
Кэлгытшэ кунар мэтр?

Паша: Тавэ воктэн тӱрлӧ вургэмым ида мушкыкто!
Вӱд вэр йандар кучымо нэргэм лозунг - шамычым возэн пы- 
жыктылза!
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Сусыргышо вэр парэмдымаш.
Айдэмын, вольыкын, кушкыл - шамычын тӱрлӧ чэрышт 

уло. Чэр-шамыч тӱрло лийыт. Тӱрлӧ чэр айдэмын кап-кыл- 
жым тӱрлӧ сэмын луштыртара. Чэр кок тӱрлӧ лийэш: пи- 
жэдылшэ дэн пижэлдыдымэ. Пижэлдышылан—иктэ дэч вэсэ

г

дэкэ пижэдылшэ шотлалтэш (мӱшкыр тиф, удыртыш, сифилис 
т. м.). Пиждыдымэ чэр—кокша, уш кайэн йӧралтмаш чэр, т.м.„
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Адак айдэмын капыштыжэ тӱрлӧ сусыргымаш лийэш. 

лСусыргымашат тӱрлӧ лиӧэдат—кид-йол пудыргымаш, пӱч- 
кылтмаш, шырпэ кэрылтмаш, т. м. Тыгай сусыр вэрымат ышкэ 
жапыштыжэ парэмдаш кӱлэш. ГГӱчмӧ шырпэ пурымо вэрым 
пижшэ чэр дэч аралыман. Пӱчмӧ, вэрыш сифилис чэрын 
микробшо логалын кэртэш. Опса кылым тӱрлӧ чэран йыҥ 
кучылтэш. Тудын почэш таза йыҥ опса кылым куча гын— 
тыгэат чэр пижын кэртэш. Сусыр вэрым зн ончычак мушман. 
Мушмэк йодым шӱрэн марльэ альэ йандар шовыч дэн пид- 
ман. Адак тӱрлӧ вэрышкэ шырпэ кэрылтэш. Тыгай годым эн 
ондак шырпым лукман. Вара йандар вӱд дэн мушкын, иодым 
шӱралтэн, шовыч дэн пидман. Тӱрлӧ паша ыштымэ годым 
кид пэралт кайа. Тыгай годымат пэралтмэ вэрым йод дэн 
шӱрыман. Шинчашкэ шӱк пурымо годым мари ватэ шамыч 
шинчаштым нулыктат. Тыгэ нулыктэнат таза йыҥ шинчажым 
йомдараш, альэ осал сифилис чэрым пыжыкташ лийэш. Коч 
могай чэр пижэш гын тунамак больницыш мийэн ончыктыман. 
ШӱвЭдышэ дэн мужаҥчэ дэкэ кайман огыл. Школышто адак 
мӧҥгыштат аптэчкэ лийман. Аптэчкыштэ: йод, нашатырнэ
спирт, марльэ, ваткэ, аспирин, пластыр, шовын, шинча эм, 
пипэткэ, т. м. лийман.

.Наша: 1. Ышкэндам йандар кучаш тунэмза!
2. Школыштыд, колхозыштыда, заводыштыда чэр шарлаш 

тӱҥалэш гын, больнитсыш увэртарыза!
3. Колхозыштыда, школыштыда аптэчкым ыштыза!

3 0  — ......................................................
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Кушнылын тӱҥ ужашышт.

Кушкыл айдэмэ сэмынак шочэш, йӱэш-кочкэш, ила, чэр- 
. лана, кола. Айдэмат, моло илышэ-шамычат тыгак. Айдэмэ кап 
тӱрлӧ ужашлан шэлалтэш (йол, кид, вуй). Поена ужашышт 
тӱрлӧ пашам ыштат. Кушкылат тыгак. Пушэҥгым налына 
гын тудын—тӱҥжӧ, вожшо, укшыжо, лышташыжэ, пэлэдышы- 
жэ, саскажэ уло. Поена ужашышт тӱрлӧ пашам ыштат.

Вож. Олма-пум налына. Олма- 
пум нӧшмӧ дэн шындат. Олма-пу 
лӧшмым шыжымат ӱдат. Кычкым 
ӱдэтат эн ончычак тудо лӧча, вара 
вожым колта.

Тӱҥалтыш вожшо кужу нэр 
сэмын мландыш вола. Варажым ты- 
гыдэ вожла лэктэдат. Вожкум ужаш
лан шэлалтэш: 1) вож мучаш 2) во
жын кыдал ужашыжэ 3) вожын кӱ- 
шӱл ужашыжэ. Вож-мучаш сусыр- 
-тымо дэч чэхлик манмэ дэн аралал* 
тын. Вожын кыдал ужашыжэ гыч 
йыр-ваш тыгыдэ вожэрла кайа. Ты- 
гыдэ вожэрла пэш кугу пашам ыш
тат. Тыгыдэ вожэрлам корнэвыйэ 
волоски маныт. Нинэ вожэрла пу-
гшэҥгылан рок гыч тӱрлӧ кӱлэш кочкышым шупшыт. Тыгай 
вожла пэшак шуко уло. Ош-шыдаҥ вожым иктыш ушаш гын 
тудын кужутшо 25 км. шуэш. Вожын кӱш}^ ужашыжэ ӱлӱл

ужашыжэ дэч кӱжгӱрак, 
козырарак. Тудын коч вож 
дэн налмэ кочкыш дэн вӱд 
пушэҥгын капшэ мучко 
кайа.

Пушэҥгын тӱҥжӧ муч
ко укшэрла йыда мландэ 
гыч налмэ вӱд дэн кочкыш 
коштэш.

Лышташ. Коч могай 
кушкылын ышкыланжэ

Вожла. Покшэлныжэ рӱдӧ еож, КЭЛШ ЫШ Э ЛЫ Ш ТЗЖ Э у Л О

1— Тӱҥ , 2— вож, 3 
4 —лышташ.

укш,



Лышташын кӱлэшыжэ пэш кугу. Пушэҥгэ лышташ коч коч- 
кэш. Кочкышым йуж гыч налэш. Айдэмэ дэн тӱрльӧ илышэ- 
шамыч йуж дэн шӱлат. Илышэ дэн кушкыл-шамыч йуж дэч 
посна илэн огыт кэрт. Мужышто кислород дэн углэкислый 
газ уло.

Кислород—йужьш ужашыжэ.
Тудо тӱсдымӧ, нимогай ӱпшыжӧ укэ, шинчалан койдымо.. 

Кислород огэш лий гын, лампэ дэн коҥга тулат огыт йулӧ. 
Тидын дэч ‘поена айдэмэ, вольык пэш вашкэ колат. ~

Айдэмэ дэн вольык шӱлэн лукмо шӱлыш кушкыллан кӱлэш. 
Тидын дэч по£на кушкыл колэн пытат. Айдэмылан шӱлаш йӧр- 
дымӧ шӱлышым ужар пушэҥгэ вэлэ эрыктэн кэртэш. Ужар 
пушэҥгэ ышкэ сэмынжэ мэмналан йӧрдымӧ шӱлышым налын 
огэш кэрт. Кэчэ-волгыдо дэн шокшо кӱлэш. Пушэҥгылаи ужар 
тӱсым кэчэ вэлэ пуа. Мэмналан йӧрдымӧ йужым кушкыллан 
лышташыжэ налэш. Шӱлаш йӧршӧ йужымат лышташак вэлэ- 
луктэш. Кушкыдын илышэ шамычлан илаш полшымыжым тыгэ 
палаш лийэш. Кольам йанду атэ йымак пэтырэна. Нимогай 
йужым огына пурто. Ик-кок кэчэ гыч кольа кола. Ындэ вэс 
опытым ыштэна. Кок йандау атым налына. Ик йандау атэ (.кол
пак) йымак кушкылым шындэна. Тушакын кочкыш-йӱышым 
.шындэн кольам пэтырэна. Йыржым йуж пурмо дэч клэйдэн 
шӱрэна. Вэс атэ йымак кочкыш-йӱышым шындэн кольам пэ
тырэна. Тушко нимогай кушкылым огына шындэ. Ик-кок кэчэ- 
эртымэк мом ужаш лийэш. Кушкылан атэ йымалнэ улшо ко
льа илаш тӱҥалэш. Кушкылдымо атэ йымалнэ улшо кольа 
кола. Молан вара тыгэ лийэш? Кушкылдымо атэ йымалнэ улшо 
кольа шӱлаш йӧршӧ йужым шӱлэн пытарэн. Тудын йӧрдымӧ 
шӱлышыжым эрыктышэ кушкыл укэ. Садлан колэн. Вэт атэ 
йымалнэ йӧрдымӧ йужым кушкыл эрыктэн шогэн. Садлан 
кольа ила.



Пакча-саскан кӱлэшыжэ.
Айдэмэ тӱрльӧ кочкышым кочкэш. Эрэик тӱрльӧ кочкышым 

кочмаш тазалыкым ок нӧлтал. М а р и - в а т э  т ӱ р л ь ӧ  к о ч к ы 
ш ы м  ы ш т а ш т у н э м ы н о г ы л. Ш ы л (п ы з э) у л о г о д ы м 
э р э т у д ы м а к п у к ш а . Ш ӱ р ы ш п а к ч а  с а с к а м п э ш  ша г а л  
опта. Шылжэ пыта гын эрэ парэҥгым пукша. Тыгай кочкыш 
пайдам пэш шагал пуа. Кочкышыш тӱрльӧ пакча саскам пыш- 
тыман. Пакча саска кочдымо йэҥын тӱрльӧ чэр тӱҥалын кэр
тэш. Садлан школ дэн колхоз пакчаштэ саска шындымашым 
вийаҥдыман.

Пакча саска мом пуа.
Мэмнан пакчаштэ: ковышта, киар, кэшыр, памидор, шо- 

ган, тӱрльӧ ӱшмэн шочэш.
Ковышта-вуйын ӱмбал лышташыжэ кэчэ логалмылан ужар 

тӱсан. Кӧргӧ лышташышт ошо. Ӱмбал лышташыштым огыт 
коч, вольыклан, кроликлан пукшат. Кэшыр, йошкар ӱшмэн, киар,

помидор—саскам пуат. Пурса дэн нэмыч 
вийан пурса кочкыш улыт. Нинэ саска- 
шамычым кочкыт. Нуно пэш куго пай

дам пуат. Кочкышкы- 
да тӱрльӧ саскам 
оптыза.Ышкэндан кол- 
хозышто тидын нэргэн 
умылтарза.

а/'А' /, ". •_
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1) Кэшыр. 2) Пурса 3) Ковышта.

Паша: 1. Школ пакчаштыда могай саскам шындэн улыда?
3. Колхозник-шамычда мопдй саскам шындэныт? У
4. Пакча-саскам ида кылмыктэ, ида локтыл, ышкэ жапыштэ- 

погэн налза.
5. Сай саскам нӧшмылыклан кодэн сайын аралыза!

3* Ж урнал-учэбник.



Пакча-саска аралмаш.
Пакча-саскан кӱлэшыжым палышна. Пакчаштыда тӱрлӧ 

саска улыт. Тидэ саскам кылмыктыш толмодэч ончыч погэн 
налман. Погэн налын, умыр йуалгэ кукшо вэрыштэ аралыман. 
Пакча-саскам нӧрӧпыштӧ, пӧртйымалнэ адак лӱмын кӱнчымӧ 
выньэмыштэ аралат. Утларакшым нӧрӧпыштӧ да выньэмыштэ 
аралаш тӧчыман. Нӧрӧпым саска оптымо дэч ончыч эрыкты- 
ман. Ночко йуж колтышашлан почын шинчыктыман, коштымэк 
пундашкыжэ ошмам альэ пушкыдо кукшо мландым шавыман. 
Вара ижэ кэшырым, ушмэным опташ лийэш. Нӧрӧп гыч ночко 
йужым пытаршашлан оҥа тӱньыкым ыштыман. Шокшо кэчэ 
годым почэдыман. Й}^штӧ лийэш гын—пэтырман. Помидор 
чэвэргэн шун огыл гын тудым кийар сэмын шинчалтыман. Йӱщ- 
тӧ годым нӧрӧпым йырваш пэтыркалман.

Ковышта аралмаш.
Ковыштам кок тӱрльын аралаш лийэш. Ик тӱрльынжӧ 

—шӱнчалтат. Вэс турльынжӧ—вуйиьэк выньэмэш ара лат. Выньэм 
пундашкэ 3 см. кӱжгыт ошмам альэ кукшо мландым шарыман. 
Вара ковышта-вуй шамычым ваш логалтыдэ, вожшым кӱшкӧ 
ыштэн, оптыман. Ӱмбачын вож йомэшкэ ошма альэ мландэ 
дэн лэвэдман. Моло радамыштымат тыгак. Оптэн тэмымэк 
мландым курык сэмынрак оптэн ӱмбач чот гына рокшым вол- 
тэн шындыман. Йӱштӧ тӱҥалмэк ӱмбач олым альэ у тэрыс дэн 
лэвэдман. Шошо шумэквыньэм ӱмбалсэ лумымкуэн кышкымаи.

Колхозник-шамычда ковыштам кузэ аралат?
Тэат ковыштам выньзмэш аралаш тунэмза!

Пакча дэн садышкэ экскурсийым кузэ штыман.
Экскурсийым (ончэн коштмаш) тунэммаш паша дэн 

кэлшындарэн ыштыман. Ончэн коштмаш, тунэммэ паша гыч 
лэктын шогыжо. Экскурсий ыштымэ дэч ончыч йамдылалтман. 
Экскурсий молан, мом палэн налаш, кушко ышталтэш - чыла 
палэ лийман. Колхоз дэн школ сад-пакчаштэ мом палаш 
лийэш?



Эн ончычак могай пакча-саска шындымым палыман. Лэкты- 
шыжэ могай, кузэ ончэн-куштымо. Кунар кана шӱкым кӱры- 
ныт. Вӱдым кузэ оптэныт. Сат дэн пакча саска локтылшо 
ваштарэш кузэ кучэдылыныт. Пакча у сэмын ышталтын альэ 
тошто сэмынак кодын. У сэмын ышталтын гын, кунар ужаш- 
лан шэлалтын. Тайылжэ кудо вэлыш. Тидэ сэмынак школ 
пакчадамат тунэмза. У сэмын пужэн ышгыза!

Паша: Экскурсий гыч толмэк пашадам иктыш чумырза. Ышкэндан 
школ пакча дэн колхоз пакчам таҥастарэн ончыза.

Паша: Экскурсийым кушко ыштышда, мом палышда?
Пакчам тунэм налмэк ончыкылан мом ышташ кӱлэш, тидын 
нэргэнат шинчэн шогыман.

Шьшымсэ пакча локтылшо-шамыч.
Пакча локтылшо кокла гыч эн осаллан—ковышта-лывэ 

шотлалтыт. Нинэ лывышт кок тӱрлӧ улыт: капустнитса, вэсы- 
жэ ковышта совка маныт. Капустнитса—кугурак гына ош лывэ. 
-Ончыл шулдырштыжо шэм сӱрэт уло. Тидэ лывэ шошым гы- 
чак тӱҥалын шыжэ мартэ ковышта йыраҥ воктэн чоҥэшты- 
лыт. Экскурсий ыштымэ годым капустнитсан муныжо гыч 
лэкшэ шукшын осал пашажым сайын палыман. Тидэ шукш 
ковышта лышташым кочкэш, лэктышым изэмда.

Пакча гыч шукш шӱткалмэ 
ковышта лышташ дэн шукшыш- 
тым погэн кондыман. Ковышта лы- 
шташыштым кок кнага коклаш пы- 
штэн коштыман. Тидын дэн плака- 
тым ыштэн выставкым ыштыман.
Плакатыштыжэ лышташ погымо, 
адак кӧн пакчаштыжэ налмым он- к ӱш ны ж ӧ—шукш, ӱлны ж ӧ— ку- 

чыктыман. Варажым лышташ кочшо колко,

шукшым тунэмман. Тудын йолжым, вуйжым, кузэ тарваныл- 
мыжым тунэмман. Аптэкыштэ формалиным налын тудым вӱд 
дэн йӧрэн, тушакын шукшым аралыман. Тыгэ от ыштэ гын, тудо 
вашкэ пужла. Тидэ шукшым ончэн тунэмаш сай лийэш. 
Пормалин пэш вийан, садлан тудым вӱд дэн йӧрыман. Ик



ужаш пормалинлан 15 гыч 25 ужаш мартэ вӱдым налман 
(1 граммлан 15 грамм вӱд). Тыгай вӱдым йандау атыш пышты- 
ман. Атыжым пропко дэн пэтырэн сургуч альэ шыштым 
вэлыман.

Тыгэ пакча локтылшым палаш лийэш. Тунам ижэ пакча 
локтылшым пытарэн кэртына.

Паша: 1. Тӱрлӧ лывым палаш тунэмза. Ковышта локтылшо шукшым 
погэн пормалин вӱдэш пэтыраш тунэмза. Пакча саска лок
тылшо ваштарэш кучэдалман.

Ковышта совко.
Ковышта совко—эн осал локтылшылан шотлалтэш. Тудо- 

кула-сур тӱсан лывэ. Тудын шукшыжо ужаргырак-кула тӱсан^ 
чара, койа шукш. Совкын шукшыжо ӱмбал лышташым вэлэ 
огэш коч. Ковышта вуйым кӧргыш вошт кочкэш. Совкын 
шукшыжо ковышта вуй кӧргэш^амырчыкшым йоктара. Амыр-

чыкшэ лышташ кӧргэш шӱаш 
тӱҥалэш. Тыгай ковышта лыш
таш пэш шакшэ ӱпшан. Пакчаш 
экскурсий ыштымыда годым 
тыгай ковышта лышташым на- 
лын ӱпшыч ончыза. Нинэ лывэ 
муно гыч лэкшэ шукш-шамы- 
чым таҥастарэн ойыртышыжым 
муза. Совкын шукшыжым пор- 
малин вӱдыш пыштыза. Кузэ 
пыштымашыжым шаҥгэ кала- 
сымэ. Ковыштан тлэч моло туш- 
манжэ шуко уло.

Пакча локтылшо - шамыч 
тэлым кузэ эртарат?

Ковышта локтылшо шукш 
шамыч лывэ муно гыч шочыт. 
Лывышт ышкэ муныштым ко
вышта лышташын йымал вэлэ- 
шышт мунчат.



Муно гыч шукш лийэш. Варажым тудо ковышта вуйын 
гӱҥышкыжӧ шӱтэн пура. Тыгай ковышта вуйын вурдыжо 
шӱаш туШалэш.

Тэлэ эртарашлан шукш-шамыч вӱдылалтыт. Шӱткалэн пыта- 
рымэ лышташым чумыртат. Вара тидэ чумыргышо вэржым 
эҥырэмыш пот дэн шупшыт. Тыгай авыртыш коклаштэ шукш- 
шамыч тэлым эртарат.

Ковышта лывын шукшыжо тыгай авыртышкэ сэнтӓбрыш- 
тэ пура. 8-15 см. кэлгытыш пурэн тэлым мландэш эртара.

Авыралтшэ шукшым пытарышашлан ковышта вэрым 
куралман. Кэлгытшэ 10-12 см. лийман. Куралмэ почэш нэлэ 
тырма дэнэ тырмалыман.

Тырмалмэк йыраҥ ӱмбак лэкшэ шукш-шамычым погыман 
гын утларак сай лийэш.

Паша: Шукшын тэлылан йамдылалтмыжым палэн налза. Школ пак- 
чадам шыжым куралын, тырмалэн кодыза.

Саскан пушэнтэ дэн кустарник-шамыч.
Пушэҥгэ-шамыч тӱрлӧ лийыт. Тӱрлӧ пушэҥгэ — тӱрлӧ 

ттайдам пуа. Мэмнан кундэмыштэ олма - пу, вишньэ шо-

>чыт. Утларакшым олма-пу вэлэ пайдам пуа. Олма-пум Курык- 
марий районышто пэш шындат. Моло районлаштэ укэат ма
н ат  лийэш. Уло гынат, пэш шагал. Олма пуым кычкэгыч шочы.:-



38
тат. Олам пу-влак тӱрлӧ урлыкан лийыт. Урлык шотшыш 
саска, лышташыж гыч палаш лийэш. Олма-пум ончэи мош- 
тыман. Ончэн от мошто гын ик олмамат от уж. Олмаш- 
тэ каплан кӱлшӧ кочкыш уло. Олма тазалыкым тӧрлата, 

Олма-пум школ пакчашкат шындымаш шарлэн. Мари 
кундэм мучко школлаштэ олма-пу шуко шындалтын.

Паша: Олма пум тунэмза. Школ дэн колхоз садыштыда могай урлык. 
шочыт? Олма пум ида тодышт, аралаш тунэмза.

Олма пу локтылшо-шамыч.
Олма пун тушманжэ пэшак шуко уло. Тӱрлӧ шукш ша~ 

мыч адак кольа шуко олма пум пытарат. Садлан нинэ лок
тылшо ваштарэш чот крэдалман. Олма локтылшо шукш-лы- 
вэ адак тӱрлӧ копшаҥгэ гыч шочыт.

Олма когарш (лывэ).
Тидэ лывын ончыл шулдыржо ошо. Шулдырыштыжо шэм 

тамка улыт. Шэнтэл мужыр шулдыржо ломыж тӱсан—сур. 
Шулдыр йымалжэ ошо. Оҥжо ошо, шэм тамка улыт. Тидз 
лывын шукшыжо волгыдо—нарынчэ тӱсан. Тупыштыжо ӧр- 
дыж сэмынак кок радам шэм тамка кайа, вуйжо шэмэ.

Ийунь дэн уйуль тылызыштэ тӱшкан 
чоҥэштылыт. Тидэ лывэ йӱдым Ч О Ҥ ЭШ ТЫ ЛЭШ .

Чоҥэштылшыла рвэзэ укш шӱмэш муным 
мунча. Муныжо кужакарак. Мунчымо муны- 
жым пижшэ ӱзгар дэн шӱрэн пыжыктэн кода.
Тылызэ гыч тыгыдэ пачашур тӱсан шукш 
лэктыт. Шочмо вэрыштак тэлым эртарат.
Шошым пушэҥгэ нэр ЛЭКМЭ ГОДЫМ лышта* 0лма ПУ когарш. 

шын пушкыдо вэрышкыжэ пурат. Лышташын кӧргыжым пы~ 
тарат. Ик лышташым пытарэн вэсыш кайат.



Тыгай лышташ кулаҥын колат. Май тылызыштэ шукш- 
шамыч лышташ ӱмбакэ лэктыт. Ӱмбач эҥрэмыш-пот дэн пэты- 
ралтын тушман дэч аралалтыт. Олма пукогаршым кок сэмын 
пытараш лийэш. Эҥрэмыш-пот дэн пӱтыралтшэ шукш тӱшкам 
погэн йулалтыман. Лышташ нэр овараш тӱҥалмэ годым олма 
пуыш париж зэлэнь вӱдым шыжыктыман. Тыгай шыжыкты 
машым кок, кум кана ыштыман.

Олма локтылшо шукшым палаш тунэмза. Школ садыш- 
тыда сад локтылшо-шамычым пытарыза.

Класыштэ олма пу нэргэн тунэмза. Олма пун. тӱрлӧ ужа- 
шыштым палэн налза. Олман пайдажэ пэш кугу. Тидэ пайда 
пушо пушэнтын тушманжат пэш шуко. Классыштэ тунэм- 
мыдам пэнтыдэмдышашлан пакча дэн садыш экскурсийым 
ыштыза.

Иамдылалтмэ годым тыгай шотым палэмдыза:
1. Олма пуын урлыкшым.
2. Лэктышыжэ могай.
3. Олма пум локтылшо шамычым палыман.
4. Олма пу локтылшо шукш-шамычым погэн кондаш.
5. Шукшан олмам кондымаш.
6. Шукшынын тэлылан йамдылалтмыштым.

Шоптыр.
Шоптыр тӱрлӧ лийэш—шэмэ, ошо, йошкаргэ, пун шоп

тыр. Чылажат тыгыдэ саскам пуат. Шоптыр-вондым—пушэнтэ 
манаш 01%ш лий. Шудат огыт май. Шоптырым кок тӱрльын 
шындат. Воштыр, адак тӱшкадэн шындат. Шэм, ош, йошкар 
шоптыр-вондо-шамыч укшэр воштыр дэнат сай тырла. Пун 
шоптырым тӱшка дэн шындаш кэлша. Шоптыр-вондым шы- 
жым адак шошымат шындат. Воштрладэн шошым шындыман.
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Шэм шоптыр.

Шэм шоптырын ӱпшыжӧ моло дэч утларак ойыралт шога. 
Шэм шоптырын лышташыжэ шэмалгэ, лӧза лийэш. Лышташ 
йыржэ каткалалтшэ сэмын. Моло шоптырвондын шӱмышт 
ошалгэ, шапкарак лийэш.

Паша: Шоптыр вондым палаш тунэмза. Школыштыда, колхо- 
зыштыда шоптырым шындыза!

Озым кочшо шукш.
Озымым т}флӧ шукш пытарат. Совэт ушэм мучко ий 

йыда шуко шурным локтылыт. Раш умылшашлан кӱртньӧ вош-
тыр гай чоткыдо 
шукшым ончэна. 
Тудо вычкыж, ку- 
жу. Волгыдо-пача- 
шур тӱсан. Кучэн 
ончымаштэ пэш- 
кыдын чучэш. Ти
дэ шукш копшаҥ- 
гэ муно гыч лийэш. 
Тудо мландыштэ 
ила.

Т идэ шу кш 
о з ы м ы н вургы- 
жым кочкэш. Ты
гай озым пачашур 
тӱсанлийэш. Озы
мым шупшылат 
гын—вождэч пое
на лэктэш. Тидэ 
шукш куштран вэ
рым йӧралта. Ку- 
штыран вэрлан — 
каныш дэн мэжа 
шотлалтэш. Тыгай 
вэрыштэ тӱрлӧ



куштыра шудо шочэш. Садлан колхозым ыштэн мэжа дэн 
канышым пытарэна. Комунист партий вуйлатымэ дэнэ колхоз 
шарлэн пэҥгыдэм шога.

Озым локтылшо шукшым палаш тунэмза. Колхоз пасуш 
экскурсийым ыштыза. Каныш дэн мэжан эҥгэк ыштымышт 
нэргэн колхозникланда умылтарыза.

Элэксэ полшыш.
Ойар кэҥэж. Кэчэ ышкэ- вийжэ дэнэ пэш чот ырыкта. 

'Кушкыл лышташ йатыр ойгым ужо. Лачак йӱдым гына ну- 
нылан йуалгэ йуж сыным пуа. Кукшу ий лиймэ дэн пасушто 
шуко каныш кодо. Каныш дэн мэжалаштэ пэлчан, арым шу
до шуко пошыш. Садлан пар пасушто тӱрлӧ куштыражат 
уло. Сидыр-Почиҥга марий шамыч шудым погэн нальыч. Ик 
жаплан йара кэҥэж тольо. Каныш кэчын Элэксэ лӱман марий 
имньэ вӱраҥлаш ‘ кайыш. Имньым вӱраҥлышат пар пасудэн 
мӧҥгыжӧ пэш ошкылэш. Ошкылшыжла корно воктэн шукшым 
ужэш. Шукшым спичка коропкаш пыштат умбак ошкылэш. 
Изиш кайат, кыньэ нур дэк шуэш. Кыньэ нурышто парэҥгэ 
дэн кыньэ ӱдымӧ. Элэксэ—„парэнтэ кугулийын укэ“—манын 
ышкэ оражэ дэн шоналта. Кумык лийэшат парэнтым пэш 
кӱнча. Ик парэнтым муо. Парэнтыжэ гына йыр-ваш шӱтка- 
лалтшэ. Тидэ парэҥгыштат шукш шинча. Тидэ шукшым ада- 
кат атыш пышта. Вара мӧҥгыжӧ пэш ошкылэш. Элэксэ кум 
ий вэлэ тунэмын. Тугэ гынат книшкам пэш лудэш. Мо лу- 
дын налмыжым шынэн ончаш пэш йӧрата. Атым налэшат 
тушко рокым пышта. Атышкыжэ куклымо парэҥгым шында. 
Вара шукшым колта. Шукш куанэн гына парэнтэ лийшкэ 
нушкэш. Тидэ кэчак йашлыкэш уржа пырчым ӱда, ныл-вич 
кэчэ гыч лӧза озым лэктэш. Тидэ озымыш пасу гыч шук
шым кондэн колта. Кум кэчэ гыч озымын тӱсыжӧ вашталтэш. 
Озым колэн пытат. Шындымэ парэҥгыжым ончалэш. Колтымо 
шукшыжо адакат парэҥгыш пурэн. Тидым чыла кнагаш воза.



Сидыр - Почиҥга марий-шамыч ӱдэн пытарэныт. Озым 
ночко шыжылан кӧра лӧза. Изиш лиймэк озым пачашур тӱ- 
сан лийаш тӱҥальэ. Утларакшым—мэжа дэн йыраҥлаштэ. Ма
рий-шамыч ӧрыч. Тӱрлӧ сэмын ойлат. Йужышт—попым кон- 
даш—маныт. Вэсышт—отыш лэктын кумалаш, маныт.

Шыжэ кас. Пэш умыр. Ик изи-йоча пӧрт йыда окнам пэр- 
калэн коштэш. Орол пӧрт воктэн мари шамыч тӱрлыжымат 
кутырат. Погынымаш тӱҥальэ. Элэксэ лӱман марий озым лок
тылшо шукш пытарымэ нэргэн докладым ышта. Тудо ышкэ 
шынчымашыжым калыклан ойла. Калыкат пэш колыштыт.

Эрлашыжым марий-шамыч нурыш кайышт. Кӧ кӱртньӧ 
кольмым нумалын, кӧ плугыш имньым кычкэн, шукш по- 
шымо вэрым канавэ дэн авырышт. Тыгэ озымым аралэн ко- 
дышт. Шукш канавым вончэн кайэн ыш кэрт.

Кызыт тидэ почиҥга колхозыш пурэн. Тыгыдэ аҥа, мэ
жа, йыраҥла йомыныт. Пасушто трактыр коштэш. Моло ма- 
шинат улыт. Куштыра шудылан вэр укэ. Каныш ик лап- 
чыкат укэ.

Паша: Колхоз пасуштыда ала шукш улыт? Палашлан экскурсийым 
ыштыза. Шынэн палаш тунэмза. Шурно локтылшо нэргэн 
книгаштэ палаш тунэмза. Тӱрлнӧ йомаклан ида инанэ!

Сосна ончьшаш.
Сосна тӱрлӧ урлык лийыт. Мэмнан шукыжым тыгыдэ ур-

лыкым ашнат. Тыгай сӧсна 2-. путым (32-48 кгр) вэлэ шупшэш.
Рэвольуцо дэч вара кугу 

урлык сӧсна ашнымаш йатыр 
шарлыш. Марий - шамычат ти- 
дым палышт. Кугу урлык сӧсна 
288 кг. нэлытанат уло.

Совэт ушэмыштэ сӧсна аш
нымаш ий йыда вийаҥэш. Мэм-



нан Марий Кундэмыштат сӧсна ашнымаш вийаҥын. Сӧсна аш- 
нымэ фэрмэ почмо. Адак колхоз - шамычат кугу урлык сос
нам ашнат.

Ава йымалсэ сӧсна-игым кузэ пукшыман.
Сӧсна-игэ тӱрлӧ лийыт. Йужышт начар, йужышт таза, 

Урлыклан эн тазаштым кодыман. Начарыштым шыллан пук
шыман. Пӧрвӧй шочшо-тӱшка сӧсна игым урлыклан кодыман 
огыл. Тӱрлӧ урлык сӧсна - игым ашнаш кодыман огыл. Шыл- 
лык сӧсна-игым ава йымалнэ 6-8 аркьа вэлэ кучыман. Ашны- 
шашым 8-10 арньа.
Т ӱ ҥ а л т ы ш  кок 
арньа коклаштэ 
сӧсна - игым аваж 
шӧрдэн вэл пук
шыман. Моло коч- 
кышым п у м а н 
огыл. Зарньа тэм- 
мэк моло кочкы- 
шым пуаш лийэш.
Эн ондак лӱштымӧ 
шокшо ушкал шӧ- 
рым ик сӧсна игы- 
лан кэчэш 200 гр., 
кут арньа тэммэк 
кэчэш 500-600 гр., 
ныл арньашлан пу- 
дыргылшо шӱльӧ, пурса, викэ кычкым пукшыман. Тӱҥалты- 
шыжлан кэчэш 100 гр. дэч утыжым п}^ыман огыл. Лулэгышт 
пэҥгыдэмдышашлан кэчэш 4 -8  гр. порым, лу ложашым, ло- 
мыжым пуман. Тыгэ ава йымалсэ игым пукшат.

%
Г1аша. 1. Колхозыштыда, школыштыда кугу урлык сӧснам аш- 

ныза.
2. Сӧсна игым пукшаш тунэмза.



К У М  Ы  Ш  О  У Ж А Ш .

ЙОЧАН ОЙЛЫМАШЫЖЫМ ВИКТАРМАШ.

К А Н Ы Ш Ы М  Э Р Т А Р Ы Ш Н А

Мотор кэҥэж эртэн кайыш. Шыжэ шуо. Йоча-шамычат 
школыш тунзмаш чумыргышт. Класыштэ сургымо, лӱшкымӧ 
йӱк лым ок лий. Лудшыжо лудыт, кутыршыжо кутырат, 
йужышт задачым чотлат, кудышт мурат, полмэзэ !) йоча- 
шамыч гын, кычкырлат, куршталын пуракым нӧлтат... Иктат 
йара ок шинчэ.

Шагат 9 кана пэрыш. Туныктышат класыш лэктэ.
— Рвэзэ-шамыч, тачэ кэҥэж каныш эртарымэ нэргэн 

кутырэна,— туныктышо шыман мутланаш тӱҥальэ.—Кэҥэжым 
кузэ эртарышда, кузэ модта, могай пашам ышташ полшышда? 
Тидын нэргэн ойлэн пуза.

Шып. Ойлаш тӱҥалшэ альэ укэ.
— Мый ойлэм. Лийэш?! —Ваньу йодо.
— Ойло, ойло,—туныктышо маньэ.
— Мэ кэҥэжым сай эртарышна. Ышкэнан рвэзэ-шамыч 

дэн т}флӧ тӱкын модна. Чодыраш снэгэ погаш коштна. Паша 
годым суртым оролышна.

— Кузэ модын улыда?—кэнэта Сану йодо.
— Мэчэ пэрэн, „чыж вуй“ дэн, адак салтакла модын 

улына,—Ваньуш умыландарыш.
— Мэ вэс сэмын модын улына,—пионьэр Вачи пэлэшта.— 

Шун, оҥа, пу комыльа дэн тӱрлӧ ӱзгарым ыштышна: пӧртым, 
мардэж вакшым, трактырым, тулэч молымат. *) Адак коклан 
кол кучаш мийэн улына. Кол кучымаштэ вӱд тӱр воктэн 
йӱштылына ыльэ.

— Тыгэ, тыгэ... Сай модыш. Вара модышда кызытатуло?— 
туныктышо йодо.

г) ШЭҤЙ1Э.
г)  Тулэч молым умбакыжэ „т. м.“ манын сэрэнз.



— Уло. Шондыкышко погэн шындэнам. Кӱлэш гын, эрла 
кондэм,—куанэн Вачи нэлэштыш.

— Школлан тыгай модыш пэш кӱлэш. Зрла кондо,—ту- 
ныктышын йӱкшӧ шоктыш.

— Мыйын имньэ уло; мыйын орва, мыйын нӧлтышӧ кран.3) 
Книгаштэ ончэн ыштэнам. Мэмнан модыш тувыр-шовыр, 
ыштыр, шовыч уло,—иктэ-вэсын йӱкышт класым тэмыш.

— Чыланат модышым ыштэн улыда ужат? Кӧн могай 
модыш уло,—эрла школыш кондыза,—туныктышо кӱштыш.

— Кондэна! Кондэна!—кашак йӱк шэргылтэ.
— Ындэ паша нэргэн ойлэна. Ануш, тый мом ышташ 

полшэнат?—туныктышо йодо.
— Колхоз пасушто йошкар ӱшмэн шӱкым кӱрынам. 

Иоча пӧртыштӧ азам ончэнам. Адак пӧрт кӧргыштӧ шӱкым 
эрыктэн шогэнам.

— Мый олмам оролэнам.
— Мэ иза дэн коктын чывым, лудо-комбым пукшэн, 

оролэн улына.
— Мэ пионьэр Элэксэ дэн газэтым пуэдэн коштын 

улына.
Йоча-шамыч паша ыштымышт нэргэн пэш каласкалат.
— Йӧра, йӧра, рвэзэ-шамыч! Ойлымыда гыч палэ: кэҥэж 

канышым сайын эртарэн улыда. Ындэ тидэ ойлымыда гыч 
возэн шындэна. Кӧ кузэ модын, мом ыштэн, мом ужын,— 
моштымыда сэмын тэтрадьыш возыза. Вуй мут тыгай лийэш; 
Д э ҥ э ж ы м  э р т а р ы ш н а " .

Йодыш: 1) Рвэзэ-щамыч кэҥэжым кузэ модыныт, мом ыштэныт?
2) Кызыт кузэ мо^ыт?
3). Ты кэҥэжым кузэ эртарышда. Ойлэн пуза.

Паша. Ойлымаш почэш кашакын класыштэ возыза. Возымыдам 
лудса.

Мичушын докладшэ.
— Йолташ-шамыч! Мэмнан тунэмаш тӱҥалмылан тылызэ 

эртыш,—групсовэт *) вуйлатышэ Мичуш погынымаштэ докла- 
дым ышта.—Тылызэ жапыштэ школышто шуко ончык каймаш

*) Под'емный кран.
]) Групповой совэт.



лийын. Тунэммэ пашашкэ сотсорэвнованьым, соцтаҥас дэн 
ударничэствэ пуртымо. Качэствэ вэрч кучэдалына. Адак си- 
тыдымашат уло. Тунэмшэ коклаштэ кучэм лушкыдо, ышкэ 
сэмын тунэммэ годым сургат, тунэммэ кэчым кодат (5 про- 
сэн ок кошт), моштышо-шамыч шэҥгэлан кодшылан огыт 
полшо. Тидэ ситыдымашым кызытак пытараш пижман!

— Мичуш чыным ойла. Эн кугу пашана—тидэ качэствэ 
тунэммаш вэрч кучэдалмэ. Мэ качэствэ паша вэрч кучэдалы
на мо? Кучэдалына, альэ ситышын огыл. Ударник-шамычым 
огына аклэ, тунэм кэртдымэ-шамычлан шагал полшэна. Тэвэ 
Морозов Йакулан Иванов Корим кучыктымо. Йаку ик канат 
полшэн огыл. Ончыко, кучымо пашам шуктэн шогыман,— 
Сэмон пӱчкын ойлыш.

— Сотсорэвнованьым тылызэ йэда тэргаш кӱлэш,—Ра
ман ойла. —Альэ мартэ тэргымаш ыш лий. Тачак поена коми- 
сым сайлыман.

— Мэмнан 2-шо тӱшкаштэ Козлов Сэргэ, Васькин Изэр- 
гэ дэн Йамбарш Кугэргэ тунэммэ кэчым пэш кодат,—Вачи 
лӱдтэ ойла.—Нунын молан коштдымыштым палэн налаш кӱ- 
лэш. Йэшыштлан да ышкэштлан чот умыландарман. Нунылан 
тунэмаш йӧным ыштыман.

— Пӧрйэҥ рвэзэ-шамыч ӱдыр-шамычым игылтыт, йужгу- 
нам кырат,— Насти маньэ.

— Адак кочкышым тӧр огыт пуэдэ. ГТатырракшэ 2—3 
кана кочкэш. Кӱмыж-совла йомэда. Каласэт, огыт колышт,— 
пукшышо комис вуйл. Макси титакым тӱжвак луктэш.

— Адак кӧ ойла?—Мичуш .йодо.
— Сита! Сита!--шукышт кычкыральыч.
— Мут Вэра Андрэйэвналан пуалтэш.
— Ситыдымаш нэргэн шукыжо ойлышт. Мый ик-кок 

мутым вэлэ ойлэм. Мэ шукыжо пырдыж газэтым изи паша- 
лан шотлэна. Газэт—школын чурий ончымыжо. Тушко тунэм
мэ паша нэргэн, ударник-шамычым ончыктэн возыман. Тунэ
маш ӧрканышымат газэтэш ончыктьтман. Адак тунэммэ па- 
шаштэ пионьэр-шамыч ончылно шогат. Тидэ сай пашана. 
Сандэнэ тунэмшэ йоча-шамычым пионьэр дэк лишэмдаш ку~ 
лэш. Тыштэ пионьэр-шамыч мыланна полшэн шогышт.



Мичуш доклад почэш погынымаш тыгэ пунчальэ:
1) С о ц т а ҥ а с  к а й м ы  м т ы л з э  й э д а  г э р г э н  ш о г а ш  к о 

ми с ы м о й ы р а ш . К о м и с ы ш  п у р т а ш : Г о р и н о в ы м  ( г р у п -
с о в .  ч л э н ) ,  Р о з а н о в ы м  ( п и о н ь э р  о т р ӓ д ) ,  Н а с т и м  ( 4 - ш э  
тӱ^шка г ы ч ) .

2) Т э р г ы м ӧ ҥ ӧ  у д а р н и к - ш а м ы ч ы м  п ӧ л ӧ к л а ш .
3) Ш э ҥ г э л а и к о д  ш о - ш а м ы ч л а н п о л ш з н ш о г а ш .
4) Т у н э м а ш  к о ш т м ы м 1 0 0  п р о с э н ы ш ш у к т а ш .
5) Т у н э м ш э - ш а м ы ч ы м  п и о н ь э р о т р ӓ д  й ы р ч у м ы -  

р а ш п и ж а ш .
6) П ы р д ы ж г а з э т ы м й о л ӱ м б а к э ш о г а л т а ш .

Йодыш: 1) Тунэмшэ-шамыч погынымаштэ мо нэргэн ойлэныт?
2) Тэ кашак погынымаштэ мо нэргэн утларак ойлэда?
3) Докладым кузэ ыштэда?

Паша: Туныктышо полщымо почэш ышкэ сэмыи докладым ыш- 
тыл за.

Мэмнан илыш.
(Эчун ойлымыжо).

Эрдэнэ вакш ӱмбач кыньэлын кап-кылнам виктарэна, йан
дар йужым шӱлэн налына. Вара кидым, шӱргым, шӱйым йӱштӧ 
вӱд дэн мушкына. Шовын дэч посна мушмаш укэ. Кочкын- 
йӱын тӧрланымӧҥгӧ шольым дэн школыш кайэна.

Школыш эрак огына мий. Тунэмашат вараш огына код.
Тунэмаш 9 шагатлан тӱҥалына. Кэчывал мартэ 3 шагатым 

тунэмына. Кэчывалым шокшо кочкышым пукшат. Кочкын 
тӧрланымӧҥгӧ изиш модынат, адак ик шагатым тунэмына.

Мӧҥгӧ толмӧҥгӧ йандар йужышто модына. Вара урокым 
йамдылаш пижына. Кости шольымат пырльа йамдыла. Йуж- 
гынам задачыжэ ок лэк да, мый полшэм, умыландарэм.

Урок йамдылымӧҥгӧ уак-тиак паша ышташ полшэна. 
Мый авамлан кӱнчыла шӱдыраш полшэм.

Йодыш. I) Тэ жапым кузэ эртарэда? Ойлэн пуза.
Паша. Илышда нэргэн возыза.



Ужмо-колмым возэна.
Жап вашталтэ. Тэвэ шукэртэ огыл гына кэҥэж ильэ^ 

Кэчэ ышкэ шокшыж дэн тӱньам куандарэн шогыш. Пушэҥ- 
гат ужар сывынла койэш ильэ. Олыкышто мо чоло тӱрлӧ тӱ- 
кӧ пэлэдыш - шамыч мэмнан шинчам модыктышт. Тӱрлӧ ка- 
йыкын тӱрлӧ муро йӱкышт тачат пылшыштэ улыт.

Кызыт вэс жап,—шыжэ. Кэчэ туртын, йӱд шуйнэн. Ка- 
ваштэ шэм пыл тӱшка-шамыч чӱчкыдын почэ-почэ эртэн 
кайат. Кэчэ почэ гайак йӱштӧ йӱр лийэда. Пушэҥгэ чараҥын. 
Мурызо кайык-шамыч шокшо вэлыш кайэныт.

Жап пашам вашталта. Пасуш лэктын ончалза. Мом ужы- 
да? Отыл дэч молым нимомат огыда уж. Пасу паша кошар- 
гэн. Коч кӧат пала: пасушто паша пытыш гын, пагыт шыжэ 
вэлыш савырна. Ындэ паша йалыш толын. Калӹк погэн налмэ 
шурныжым шийэш (сава). Шиймэ шурным кугыжанышлан наҥ- 
гайа.

Пӱртӱс йӱштӧ вэлыш савырнэн, пасу паша пытэн.

Рвэзэ-шамыч, айдыза тидэ ойлымаш гыч кӱчӱкын возэн 
шындэна,—туныктышо маньэ.

— Возэна!—иктэ-вэсэ пэлэштышт.

Пӱртӱс дэн пашан вашталтмыжэ.
(Ойлымаш гыч кӱчыкын возымаш).

Чэвэр кэҥэж эртыш, лавран шыжэ шуо. Кэчэ кӱчыкэмэ, 
йӱд шуйныш. Сандэнэ кэҥэж гай шокшо огыл. Чӱчкыдын йӱр 
лийэда.

Пушэнгэ оралгэн. Олыкышто пэлэдыш-шамыч йомыч. 
Кайыкын сылнэ мурыжо ок шокто. Нуно шокшо вэрыш ка
йэныт.

Пасушто шурно погалтэ. Кызыт йалыштэ шурным шийыт, 
кугыжанышлан шупшыктат.

Пӱртӱс пустамын, наша йалышкэ куснэн.

Йодыш: 1) Пӱртӱс вашталташ мо полша?
2) Пӱртӱс мом вашталта.

Паша: Пагыт вашталтмэ дэн паша вашталтмым эскэрыза. Эскэр- 
мыдам калэндарэшда палэмдыза.



................49
Пырдыжыштэ— пирэ.

I. Зиналан аважэ пирэ нэргэн йомакым колтэн. Зина изи 
улмаш. Тудо пырдыжыштэ ышкэ ӱмылжым ужынат, пэш лӱ- 
дын. Тидэ—пирэ, манын шонэн. Зина вуйжым савыра, ӱмыл- 
жат савырна. Зина, лӱдын магыраш пижэш.

— Зина, молан магырэт?—манэш аважэ.
— Пырдыжыштэ пирэ шинча. Мыйын ӱмбакэм кызыт 

тӧршташ тӧчыш, манэш Зина.
Аважэ Зинам вӱчкалтэн, вуйжым нийалтэн, пэлэшта:
— Лӱдыч мо? Ой, ӱдырэм, чукайэм, тидэ тыйын ӱмылэт!
Пырдыж воктэн шогал,—адакат тудым ужат.
Зина пырдыж воктэн шогалэш, ӱмылат пырдыжыш возэш. 

Зина тӧршталта, ӱмылат тугак тӧршталта. Зиналан модыш лий. 
Зина йыбыртыш, воштылальэ. Тылэч вара Зина лӱдмым чар- 
ныш.

II. Зиналан аважэ пирэ нэргэн йомакым колтэн. Зина изи 
улмаш лудо пырдышыштэ ышкэ ӱмылжым ужынат пэш лӱдын 
тидэ пирэ манын шонэн Зина вуйжым савыра—ӱмылжат са
вырна. Зина лӱдын магыраш тӱҥалэш.

Йодыш. 1. Тидэ кок тӱрлӧ ойлымашым лудын ончыза. Ӱлнӧ во- 
зымым чарныдэ лудаш, ойлаш лийэш, укэ?

2) Молан чарныдэ лудаш ок лий? Кушан—кушан шогалын луд- 
ман? Ой пытымашэш мом шындылман?

Пунчалтыш1) О й л ы м о  г о д ы м  т ӱ р л ӧ  ой к а л а с а л -  
тэш.  О й м у ч а ш э ш  ш ӱ л ы ш  н а л а л т э ш . С а н д э н э  в о 
з ы  мо г о д ы м  ой м у ч а ш э ш  т о ч к о  ш ы н д а л т э ш .  Т о ч к о  
п о ч э ш  ой к у г у  й ӱ к  п а л э  ( б у к в а )  д э н  в о з а л т э ш .

Запӓтой.
Туныктышо мутшым шуйа:
— Ик ойыштак адак кок ой (кыдэжан ой) лийэш. Тэвэ 

кӱшнӧ ойлымо гыч тыгай ойым налына: „Тудо пырдыжыштэ 
ышкэ ӱмылжым ужынат, пэш лӱдын. Зина пырдыж воктэн шо
галэш, ӱмылат пырдыжыш возэш“. Ышкэат палэда: Нинэ кок 
ой кужу—кыдэжан ой улыт.

1) Вывод, заключение.

4* Журнал учэбник.



„ Т у д о  п ы р д ы ж ы ш т э  ӱ мы лым у ж ы н а т  “—ик ои; 
„ Пэш л ӱ д ы н “—вэс ой. Сандэнэ тыгэ пунчалына:

1 ) И к  о й ы ш т о  к о к  ой п э р а л т ы ш  л и й э ш  г ын ,  
т ы г а й  о й ы м  к ы д э ж а н  ой м а н ы т .

2) К о к  к ы д э ж  к о к л а ш а т ,  лэш, гын, гынат м у т п о ч э ш  
з а п я т о й  ш ы н д а л т э ш .

3). О н ч ы л  к ы д э ж  о й ы м  л у д м о  г о д ы м  й ӱ к  вич-  
к ы ж э м э ш ,  в э с  к ы д э ж ы м  л у д м о  г о д ы м  й ӱ к кӱжгэмэш

Тэвэ:

Йодыш дэн кычкыралтыш палэ.
Точко дэч поена ой мучашэш йодыш дэн кычкыралтыш 

палэ (? !) шындалтэш. Кӱшнӧ ойлымаштэ тыгай ой ыльэ: „ З и н а  
м о л а н  м а г ы р э т ?  Л ӱ д ы ч  м о ? “ Адак: „Ой ӱ д ы р э м ,  чу- 
к а й э м ,  т и д э  ы ш к э  ӱ м ы л э т ! “

Вэс ойым налына: „ Л э к т а т  мо ?  Лэ к !  Лэ к !  Ӱ ч а ш э н  
т у н э м ы д а  мо ?  Ӱ ч а ш э н  т у н э м з а ! "

Тышэчын тыгай пунчалым ыштэна,—туныктышо маньэ.
— 1) Й о д м о  г о д ы м  й ӱ к в и ч к ы ж э м э ш .  Й о д ы ш  ой 

м у ч а ш э ш  к о ч  к у н а м а т  й о д ы ш  п а л э  (?)  ш ы н д а л т э ш .
2) К ӱ ш т ы м ӧ  г о д ы м ,  й о д м о  п о ч э ш к у а н э н , в и й а н  

к ы ч к ы р а л  к а л а с а л т э ш . В о з ы м о г о д ы м  т ы г а й  ой по- 
ч э ш к ы ч к ы р а л т ы ш  й ӱ к  п а л э  (!) ш ы н д а л т э ш .

Йодыш. 1) „Пырдыжыштэ—пирэ“ ойлымаштэ ой-шамыч чыла* 
нат ик гай каласалтыт мо? Молан тӱрлӧ йӱк дэн лудалтыт?

2). Кыдэжан ой коклаш, йодышан ой дэн кычкыралтышан ой 
почэш могай палэ (тамга) шындалтэш?

Паша. 1) Пунчалмашым умылэн налмӧҥгӧ тӱрлӧ ойым пуртэн 
изи ойлымашым класыштэ возыза.

Ой - шамычым таҥастарэна.
— Очи, ойлымаштэ могай ой-шамыч лийыт? Каласэн 

пу-йан,—туныктышо йодо.
— Йодыш ой, вара кычкыралтыш ой лийэш,—Очи каласыш.



— Ӓдак могай ой уло?
— Тлэтла ом шинчэ.
— Огына шинчэ,—йоча-шамычат маньыч.
— Ойлымаштэ адак в и й а ш о й 1) лийэш,—туныктышо 

умыландара.—
Умылашлан кок-кум ойым налына. „Ола  дэ н  к о л х о з -  

с о в х о з  с о ц и а л и з м ым ы ш т а т .  О л а - й а л л а н  с а т у м  
к о л т а ,  йа л —о л а л а н  к и н д ы м  пуа .  П ӧ р в ӧ й  вич  и й а ш  
п л а н ы м т э м ы ш н а /  Нинэ вийаш ой манылтыт.

Вийаш ой йодын, кычкыралын о к  к а л а с а л т ,  к ы -  
. д а л а ш й ӱ к  д э н о й л а л т э ш .  В и й а ш  ой п о ч э ш  т о ч к о  
г ы н а  ш ы н д а л т э ш .

Ындэ вийаш ойым йодышан да кычкыралтышан ой дэн 
гаҥастарэна. Йодышан ой „мом ыштэт?й Йодшо йэҥ вэс йэ- 
ҥын мо ыштымыжым раш ок палэ. Умылымыжо шуэшат,— 
мом ыштэт?"—манын йодэш. Кычкыралтышан ой— „ит му- 
тайэ1)!*4 Паша ыштышэ йэҥ (апшат, стольар, докладчык) вэс йэ- 
ҥын мутаймыжым ужэшат, шыдыжэ лэктэш. Вара сырэн кыч- 
кырал каласа: „Ит м у т а й э ! “ Вийаш ой умыландарэн каласа. 
Щотлан—шыжэ шуын, колхоз пэҥгыдэмэш, фабрик-завот 
шарла.

Йодыш. 1) Вийаш ой дэн йодыш кычкыралтыш ойышто могай 
юйыртыш уло? 2) Вийаш ой мучашэш могай палэ шындалтэш? 3) Вий- 
дш ой могай йӱк дэн ойлалтэш?

Паша. 1) Книгаштэ иктаж ойлымашым лудса. Вийаш ойым ой- 
рэн, тудым шэрын налза.

2) Вийаш ойым йодыш— кычкыралтыш ой дэн таҥаста- 
рэн ик мунар ойым ышкэ гыч возыза.

1) Повествовательное предложение
1) аптыратэ.



Лудаш туныктэм.
Тимошын ачажэ „ М а р и й  к о м у н 1) газэтым лудэш, 

Мэр„ собствэныт шолыштын шольыжо да тудын полшыша 
тидэ спэкульан сатум шэргэ ак дэн ужала тидын дэн кол- 
хозникым, шола тудлан кугу эҥгэкым конда.

Укэ тыгэ лийын ок кэрт, кызыт сатулымаш ожно дэч вэс 
тӱрлӧ кызыт копэратив сатулымо пэҥгыдэм шун“.

— Ачэй, лудмэтым умылышыч?—Тимош ачаж дэч йодо.
— Пэшак ышым умыло. Умылаш йӧсӧ,—эргыж йод~ 

мылан ачажэ пэлэштыш.
— Умылаш йӧсӧ манат? Молан умылэн от кэрт? Марла во- 

зымыс. Колышт, мый лудын пуэм.
„Мэр собствэнысым (кугыжаныш погым) шолышт- 

шын шольыжо, тидэ—-спэкульант. Спэкульант сатум шэр
гэ ак дэн ужалэн кӱсэнжым оварта. Тидын дэн тудо кол- 
хозникым тола, тудлан кугу эҥгэкым конда. Укэ, тыгз 
лийын ок кэрт! Кызытсэ сатулымаш ожнысо сатулымаш 
дэч вэс тӱрлӧ. Кызыт копэрацэ сатулымаш пэҥгыдэм 
шуын. Сандэнэ спэкульант, сатум копэрацыштэ шулдын 
налын лыҥ шэргэ ак дэн ужалышэ ваштарэш чот кучэ- 
далман!"
— Ындэ умылшыч?—Тимош йодо.
— Кызыт умылышым. Колхоз пазарыштэт спэкульан 

шарлаш тӱҥалэш ужат? Нуно кӱсэныштым колхозник, крэса- 
ньык окса дэн овартат. Спэкульан дэн крэдалаш кӱлэш—ма— 
нэш.
Тидын нэргэн ойла шол. -
Ачэй, лудмэтым молан от умыло? Мый палэм.

— Молан? Каласэ.
— Йужо мутым (соцтаҥас, спэкульант, шолыштшын, т.м.} 

тый йоҥылыш каласэт. Запӓтойышто, точкышто от шогал. 
Кӱлэшдымэ вэрэ шогалат. Тый тыгэ лудыч: „сатулмаш ожно 
дэч, вэс тӱрлӧ кызыт копэратив сатулымо пэҥгыдэм шун*. 
Нимомат умылаш ок лий. Сандэнэ лудмо сэмын ой-шамыч 
ушышкэт пурэн огыт шич. Пучымыш гай шолыт. Тэвэ ончо, 
запӓтой дэн точко шындымэ. Запӓтой дэн точкышто шога- 
лын лудман. Адак иктан тойа уло, йымалныжэ точко шынды
мэ. Тэвэ ужат? Тугай ойым кычкыралын каласыман.

*) „Марий комун" 1932 ий 29 шэ август, 188X2 гыч



— Тэвэ тудо кузэ улмаш... Шого, угыч лудам—маньат 
Тимошын ачажэ адак лудаш тӱҥальэ. „Мэр собствэнысым 
(кугыжаныш погым) шолыштшыншольыжо—тидэ--спэкульант“‘

Паша. Мӧҥгыда миймӧҥгӧ ачадам, изадам газэт лудаш шогал- 
тыза. Кузэ лудмыштым эскэрыза. Лудаш туныктыза.

Мэмнан колхоз.
„ Й о ш к а р  ш ӱ д ы р “ колхоз 1929 ийыштэ 15 сӱрт дэн 

почылто. Колхозыш 9 йорло дэн 6 ик марда озанлык пу- 
рышт.

Колхоз нэлэ жапыштэ ышталтэ. Кулак-шамыч колхоз 
ваштарэш чаракым шындаш тӧчышт.

— Колхозыш поро йэҥ ок пуро. Антикрист-шамыч пу- 
рат. Калык шуко тӱлэнат, комунист-шамыч калыкым колхо
зыш пуртэн шужыктэн пуштнэшт. Огыда шиж мо?

Тидэ сар пулама1) лишэмэш!—тыгэ кулак Онтон, Иыван 
дэн Миклай калыкым шойак мут дэн олталэн лӱдыктыльыч.

Пураш шонышо йорло-шамычым арака йӱктэн, киндым 
кӱсын пуэн колхоз гыч кораҥдышт. Колхоз почылтмӧҥгӧ 
правлэн вуйлатышэ Пӧтырым пӧртыш пурэн кырышт. Вэс ийж- 
лан 3 шудо каван йӱлыш, тӱрэдмэ машина пильа (пичкэ) 
йомо, плуг-шамыч сусырталтыч... Чылажым шотлэнат от пы- 
тарэ. Тидэ,—чыла клас тушманын—кулакын пашажэ.

Оварэн шуышо пушэҥгэ лышташлыкым нымоат чарэн 
ыш кэрт. Колхоз ышталтэ.

Мучко колэктивлымэ нэгызэш кулак клас чотышто пытарал- 
тэш. Йална у шӱльыш дэн шӱльалтыш. Шэмэр крэсаньык-влак 
колхозыш йалгэ пурышт. Колхозышто кызыт 45 озанлык шотлал- 
тэш. 32 имньэ пырльаштарымэ. Колхозын прэзэ фэрмыжэ2) уло. 
Шошым колхозна Торйал МТС-ыш пыжыкталтэ.

Колхозна вийаҥэш, пэнтыдэмэш. Чыла паша план почэш 
колталтэш. „Кӧ пашам ышта—кочкэш, кӧ ок ыштэ—тудо шу- 
жэн шинча! “ Тэвэ колхозник-шамычын лозунгышт.

г) Пулама—жап.
2) Ш уко вольык ашнымэ вэр.



МУТ Л АНЫМАШ.
— Колхоз шочмо нэргэн ойлымашым лудна,—туныкты*- 

шо ойла.—Лудмо гына шагал, лудмым каласэн мошташ кӱ- 
лэш. Тидэ ойлымашым кӧ каласэн пуа?

—- Мый каласэм!—Сэмон кидшым нӧлтальэ.
— Каласэн пу.
— „ Й о ш к а р  ш ӱ д ы р “ колхоз 1929 ийыштэ 15 сург 

дэн почылто. Колхозыш 9 йорло дэн 6 ик марда озанлык уш- 
нышт. Колхоз... Колхоз  Умбакыжэ ом шинчэ,—мондэнам.

— Умбакыжэ мо? Кӧ шуйа? Рвэзэ шамыч, Сэмонын мо
гай йоҥылышыжо уло? Кӧ пала?

— Мый палэм,—Каври йӱкым пуыш.—Сэмон книга сэ
мын каласаш тӱҥальэ. Сандэнэ ойлымашыжым мучашыш ыш 
шукто.

— Каври чыным ойла,—кок-кум йоча пэлэштышт.
— Чын. Каври чыным ойлыш,—туныктышо викла.-—Кни

га йылмэ дэн каласымэ ок кӱл. Мунар умылмым ышкэ йыл- 
мэ дэн каласэн пуман. Ышкэ йылмэ дэн кӱчыкын кӧ ой- 
лэн пуа?

— Мый! Мый! Мый!—йӱк шоктыш.
— Тэвэ Ана каласа.

Мэмнан колхоз (Акаласы м ы ж э).
О

Мэмнан колхоз „ И о ш к а р ш ӱ д ы р “ манылтэш. Тудс 
1929 ийын почылтын. Пӧрвӧй 15 сурт пурэн.

Кулак тӱшка колхозым ынэж ыштыктэ, шалатынэжэ ул- 
маш. Ну но колхоз вуйлатышым кырэныт, шудо каваным йӱ- 
лалтэныт, адак колхозын погыжым шолыштыныт.

Кулак-шамычым мӱндӱркӧ поктэн колтышт. Вара йалгз 
колхозыш ушнышт.

Кызыт колхоз вийаҥэш. Колхозын пырэзышт шуко уло. 
Пашам план дэн ыштат. Кӧ пашам ышта—кочкэш, ок ыш- 
тэ,—ок коч!

— Вот тидэ ышкэ йылмэ дэн каласымэ. Умылашат куш- 
тылго. Рвэзэ-шамыч, коч мо нэргэн лудыда гынат, лудмым 
ышкэ йылмэ дэн каласаш тӧчыза—туныктышо мутшым ко- 
шарта.

Йодыш. 1) Ойлымашым Сэмон молаа каласэн кэртын огыл?
2) Лудмо статьам кузэ каласьшад?

Паша. Изи книга-шамычым лудын лэкса. Лудмыдам йолташлан,— 
да ышкэ йылмэ дэн каласыза.



Почэла мутым тунэмына.
Туныктышо йоча-шамычлан „ з а в от "  лӱман почэла му

тым тунэмаш пуэн. Кок кэчэ эртымӧҥгӧ туныктышо йодыш- 
таш тӱҥальэ.

— Йапи, почэла мутэтым каласэ,—туныктышо кӱшта. 
Йапи кыньэл шогалэшат, каласаш пижэш.

З А В  ОТ.
Малшэ тӱньам помжалтэн 
Завот йӱкын мӱгыра.
Паша йэҥым ышкэ вийжым 
Тӱньа мучко ончыкта.
Тӱжэм путан чогыт дэнэ.
Кӱй курыкым шалата 
Нойыэ чарньтдэ 
Мыландым кӱнчэн паша дэнэ 
Чогытшо дэнэ кӱш нӧлта.
Завот, завот... у куатым...

— Каласэ, каласэ,—туныктышо ^маньэ.
— Завот... завот... у куат... Вара... вара... Ом шинчэ, 

— Йапи партым удыркалэн мут-шамычым кычалэш.
— Йӧра. Тидэ почэла мут мом ойла? Ышкэ йылмэт дэн 

кӱчыкын каласэн пуэн кэртат?
— Кэртам.
...Тӱньам помыжалтэн завот йӱкын мӱгыра...
— Шого, шого. Почэла мут сэмын огыл, умылмэтым ышкэ 

йылмэт дэн каласэ. От кэрт мо?
— Ом мошто. Эрдэнэ гына чыла моштэм ильэ,—маньат Иа- 

пи шинчэ.
— Тэвэ Вачн каласэн пуа.



56
Вачи кыньэл шогалын, ышкэ эрыкшэ дэн каласаш тӱ- 

ҥальэ.
ЗАВОТ

(И. Тшииныл почэла мупиио).
Малшэ тӱньам помжалтэн 
Завот йӱкын мӱгыра,
Паша йэҥым,
Ышкэ вийжым 
Тӱньа мучко ончыкта.
Т}окэм путан чогыт дэнэ 
Кӱй курыкым шалата,
Нойыдэ,
Чарныдэ
Паша йэҥым чумыра.
Мыландым кӱнчэн, кӱртньым луктын,
Совэт элым пойдара;
Паша дэнэ 
Эл куатым
Чогытшо дэнэ кӱш нӧлта,
Завот утыр кольасажым 
Чотыракын пӧртыкта,
У куатым,
У пийалым 
Паша дэнэ чумыра!!!

— Тидэ почэла мут мом умыландара? Каласэн кэртат?
— Кэртам дыр,—Вачийат пэлэштыш.
— Вачи шич. Ындэ вэсэ дэч йодам.—Туныктышо рад 

дэнэ йодышташ тӱҥальэ.
5 йоча гына сайын каласэн ышт кэрт. Молышт сай ка

ласэн пуышт.
— Почэла мут мом ончыкта?
Кори каласэн моштэт?
— Почэла мутын тӱҥ ойжо тыгай,—Кори каласа,—завот 

эрэ кушкэш, шарла. Мыландэ гыч кӱртньым, тӱрлӧ кӱйым 
луктын, машинам ышта.

Пашазэ-шамыч уло вийыштым пыштэн машинам шуко 
ыштэн лукташ тыршат. Нуно шинчат: колхоз дэн совхозлан 
машина-шамыч пэш кӱлыт.—Тидэ ышкэ йылмэ дэн каласы-



мэ лийэш,—туныктышо умыландара.—Тачэ 5 йоча почэла мутым 
сайын каласэн ышт кэрт. Молан? Кӧ шинча?

— Нуно корно дэн тунэмыныт,—ала кӧн йӱкшӧ шктыш.
— Чын. Корно огыл, куплэт *) дэн тунэмыныт. Куплэт 

дэн тунэммэ почэла мут вашкэ мондалтэш. Ожио вэлэ тыгэ 
тунэмыт ильэ. Почэла мутым тӱҥалтыш гычак тӱҥалын му- 
чашыш шумэш 4-5 кана лудман. Вара шонэн-шонэн ышкэ сэ
мын каласыман. Адак угыч лудман. Тыгэ тунэммэ дэн почэла 
мутын тӱҥ ойжым палэт. Точко, запӓтой улмаштэ шогал ка
ласыман. Тэвэ Йапи каласымым кӧ умылыш?

— Ышна умыло!
— Пульэмот гай лӱйкалыш. Ындэ „ р э в о л ь у ц о  й ы п “ 

почэла мутым пуэм. Тидэ почэла мутым окчабр пайрамыштэ 
кашакын лэктын каласаш тӱҥалына. Вэс кэчын класыштэ ту- 
'Нэмаш тӱҥалына.

Йодыш. Почэла мутым кузэ тунэмман? Каласэн пуыза.

У мут нэргэн.
Туныктышо тунэмшэ-шамыч дэн. мутлана:
— Рвэзэ-шамыч, мыланэм каласыза: марий йылмыштэ 

руш мут уло, укэ?
— Уло,—иктэ-вэсэ пэлэштат.
— Могай мутым шинчэда?
— Копэрацэ, колхоз, комун, трактыр.
—  Нинэ руш мут улыт-маныда?
— Марийын тыгай мутышт укэ.
— Марий йылмыштэ тыгай мут-шамыч укэ улыт. Тидэ

чын, туныктышо ойла. Нинэ мут-шамыч чыла калыкланат йӧ- 
рат: марийлан, рушлан, суаслан, чувашлан, т. м.

Окчабр рэвольуцо дэч вара у мут шуко лэктын. У мут-
шамыч йылмым пойаҥдат. Мэ вийан социализмым ыштэна.

Социализм ыштымэ пашаштэ у мут - шамыч лэктэдат. 
Ш  отлан, ударник, тэхникэ, мэханикэ, т. м. Адак вэс кугы ж а  
гы чат кэлшышэ мут йылмыш пурэн шога.

Ц. Ныл корно.



— Ударникым да мода марлаш савыраш ок лий мо—Ми
ку йодо.

— Ик мут дэн савыраш ок лий. Савырэнжат пайда- 
жэ укэ.

Илэн толын пролэтар дэн шэмэр калык ик йылмэ дэн 
ойлаш тӱҥалыт. Тидым—интэрнационал йылмэ (чыла калык- 
лан йӧршӧ) маныт.

— Могай, могай у мут уло?
Ойлэн пуо,—йоча-шамыч йодыч.
— Газэтыштэ да тэмдан лудмо книгаштэ тыгай мут пэрэ- 

нат: аэроплан, автомобиль, автобус, бӱрократ, опортунист 
радио, двигатэль, тэлэграф, трактыр, комбайн, фэрмэ, т. м.

Йодыш. 1) Могай-могай у му, тым шинчэда? 2) У мутым йэшда 
кузэ ойлат?

Паша. 1) У мут-шамычым погэн мутэрым ыштыза. 2) У мутыш  
возаш тунэмза.

Сэрышым, увэртымашым возэн мошташ.
Книгам кучылт моштыман.

„Коч могай кнагамат кучылт мошташ кулэш"—тыгэ мэм
нан туныктышына ойла.

„Кузэ кучылт мошташ? Почат да лудат"—мэ ваштарэ- 
шыжэ ойлэна.

— Почын лудмо дэч ончык палаш кӱлэш: книган лӱм- 
жым, кӧ возэн, кӧ луктын, кунам лукмо, кнаган вуйлымашы- 
жэ, тӱҥалтыш лышташын лӱмжӧ, тушто мо возалтын.

— Тидым чыла молан палыман?—мэ йодна.
— Книга лӱм—кӧргӧ возымашым палдара,—туныктышо 

умбакэ ойла.—Йужгунам тошто, кызытсэ илышлан йӧрдымӧ 
книга кндэш логалэш. Сандэнэ савыктэн лукмо нйым палаш 
кӱлэш. Книга возышын лӱмжым палыдэ ок лий.

Вуйлымашым ончалдэ лудаш шонымо сэрышым вашкэ 
муаш ок лий. Мыйын ончылнэм Н. Тишинын „У с э м “ кни- 
гажэ кийа. Мыланэм „ Эр ык  э л “ почэла мутым муаш кӱлэш> 
Вуйлымашым ончаламат, ужам:



„ Эр ык  э л “ почэла мут 6 - ш о  лышташыштэ. Вуйлыманг 
утларакшэ шэҥэлнэ лийэш.

Рвэзэ-шамыч, книгадам лукса. Тушто книга лӱмым, ав- 
тырым, кӧ лукмым, кунам лэкмым, ончыл мутым палыза.

Вара „Окчабр рэвольуцо" сэрышым вуйлымаш почэш муза.
Партэ опса-шамыч „шырлып-шорлып“ шоктышт. Книга- 

шамыч партэ ӱмбак лэктын возыч.

Йодыш. 1) Книгаштэ ондак мом палыман? 2) Кнага лӱмым, ав- 
торым, кӧ савыктымым, савыктымэ ийым, вуйлымашым молан шин- 
•^ыман?

Паша. 1) Лудшаш сэрышым вуйлымаш гыч кычал муаш тунэмза~

Газэтым лудына.
„Колыштса! Колыштса! Колыштса!"—радио мӱгыралтыш. 

„ К о м и н т э р н “ радио „Пионьзр Правда“ газэт увэртара."
„ П и о н ь э р  п р а в д а "  газэт—ВЛКСМ дэн пионьэр бӱро 

Рӱдӧ Комитэт орган. 1932 ий, августын 25-шэ кэчэ. 90-шэ 
номыран. Рэдактыр Г. Сондатов.

„ П и о н ь э р  п р а в д а "  ончыл статьам „У т у н э м м э  
и й л а н  т ӱ р ы с  й а м д ы л а л т м а н  “—манын лӱмдэн. Тидэ ста- 
тьаштэ возымо:
1) Кулак пӧртым (кушто налмэ огыл гын) школлан налаш;
2) тунэммэ ӱзгарым ситышын йамдылаш; 3) тунэммаштэ ка- 
чэствэ вэрч кучэдалаш; 4) тунэмаш коштын кэртдымэ-шамыч- 
лан йӧным ышташ; 5) политэхнизмым сай шындашлан мастэрс- 
койым, паша пӧлӧмым ыштэн шукташ; 6) у туныктышо-ша- 
мычлан полышым пуэн шогаш.

Тунэммэ пашам сайэмдаш тӱрлӧ организацым да масым 
шупшман. Пионьэр дэн комсомол, ончыл ратыштэ лийышт! Ту
нэммэ ийым ударлын эртараш пижына!

— Книга гайак газэтымат кучылт моштыман. Газэтыштат 
тӱҥалтыш лышташын пурла вэл кӱшыл лукышто вуйлымаш 
уло. Вуйлымаштэ кӱлэш статьам кычал муаш лийэш. Ончыл 
статьаштэ газэтын уло кӧргыжӧ^ койэш. Сандэнэ газэтыштз^ 
ондак ончыл статьам ончалман,—туныктышо умыландарыш.



— Тэ кузэ лудыда?
— Мый кушто лий, тушто лудам.
— Мыйын газэтшат укэ.
— Мэмнанат укэ!—газэт укэанжэ кычкыральыч.
— Молаи огыда нал?
— Окса укэ.
— Окса вэрч ида ойгыро. Тэвэ вашкэ оксала. спэктакы- 

'лыьм шындэна. Адак копэрацэ пуаш лийын. Вара школышто 
чылаланат газэт лийэш.

Поро мут.
Рвэзэ-шамыч! Тыршэн вийан тунэмза. Туныктышо- 

шамыч! Школ пашам Рӱдӧ Комитэт пунчал почэш удар- 
лын колтыза. Школ пашам сай шындымылан ВКП(б) 
Р^ӱдӧ Комитэт пунчалмут *) почэш школ-шамыч пӧлӧк-
лалтыт. •

Йылмэ нэргэн шинчымашым шарымэ.
К ӱ ч ы к ы н  о й л а ш  т у н э м а ш .

(Туныктышын мутгио).
Кӱчьжын, рашкэмышын ойлаш тунэммэ—кугу, кӱлэш па

ша. Изиньэкак кӱчӱкын ойлаш тунэмат гын, варажым шоны- 
мэтым утлэрак рашын луктын пыштэн кэртат. Ойлымэт ка- 
лыкланат .кэлша.

Социализм ыштымэ паша раш (конкрэтлын) вуйлал- 
талтэш. Мо ыштымэ, мо ыштымэ огыл, мом ышташ кӱлэш.

Школыштына кашак погынымашым ончална. Тудо кузэ 
эрта? Погынымаш кужун шуйна. Кутыршо-шамыч кӱлэшым кӱ- 
чыкын ойлэн пуэн огыт мошто. Кӱлтымаш тыгыдэ пашалан 
.мутыштым шуйат.

Ц 89 Л«-ан „Марий комун", 1932 ий, сэнчабры н 2-шэ.



Мут гыч соцтаҥасым налына. Соцтаҥас нэргэн ойлымаш- 
кэ йужышт крэдалмым, сургымым, шортмым пуртат. Соцта- 
ҥас ончылан тыгай йодмашым вэлэ шындыман: 1) Пашалан 
чылан пижыныт мо? 2) Налмэ мутым шуктэныт, укэ? 3) Па
шаштэ могай чарак лийын? 4) Ончыко пашам кузэ колташ?

Кочмо-йӱмӧ шотым ойлымо годым: могай ситыдымаш
лийын, кӧ титакан, йоҥылышым кузэ тӧрлатыман? Тидэ па
шам тыгэ вэлэ ончыман.

Коч могай паша нэргэн ойлымо годымат, тидым раш 
умылман: 1) паша кузэ кайэн, 2) пашаштэ мо мутайэн, 3) он- 
чыкыжым пашам кузэ виктараш.

Паша. Туныктышо мут почэш эн кӱлэшым кӱчыкын возыза 
Вуй мут: „ П ы р д  ы ж  г а з э т н а

Лозунг возаш тунэмына.
Лозунг—партий дэн правичэлствын кӱштымыжым илы- 

шыш кузэ пурташ пижмым ончыкта. Адак школ илышым 
чурий ончымо гай волгалтара.

Ик школышто мый тыгай лозунгым ужым: „ к у л а к  к ла -  
с ым п ы т а р э н  к о л х о з ы м  ш а р э н а “. Тидэ политик могы- 
рым йӧршын йоҥылыш. Комунист партийын лозунгжо тыгай: 
„ м у ч к о  к о л э к т и в л ы м э н э г н з э ш  к у л а к ы м  к л а с  ч о - 
т ы ш т о  п ы т а р э н а ! “

Лозунгым кужун возымо ок кӱл. Кӱчыкын, рашын во- 
зыман-. Возымо лозунг жаплан кэлшэн шогыжо. Шотлан, Ок- 
чабр рэвольуцо, колэктивизатсэ кэчэ, т. м.

Лозунг-шамыч лийын кэртыт: „ В и й а н  л и й ж э  1 5 - ш э  
к Уг у О к ч а б р ! “ „ В и й а н  л и й ж э  к о м у н и с т  п а р т и й ,  
т у д ы н  о н ж о  С т а л и н  й о л т а ш!  “ „ В и й а н л и й ы ш т у д а р -  
н и к - ш а м ы ч ! “ „ Т у н э м м а ш т э к а ч э с т в э  в э р ч  к у ч э д а -  
л ын а ! "

Колэктивизацэ кэчын, арулык нэргэштэ вэс тӱкӧ (пай- 
рамлан, пашалан кэлшышэ) лозунг лийман.

Ида мондо: лозунг кӱчык, рашкэмшэ, моторын возымо 
лийжэ.

Йодыш. 1) Лозунг гыч мом палэна? 2) Лозунгым молан кэлыш- 
тарэн возыман?

Паша. Газэтым, альэ йандар кнагам налзат, лозунгым ышкэ шо- 
нэн возыза. Вара пырдыжышкэ сӧрастарэн пыжыктыза. Мӧҥгыштыдат 
лозунг лийышт.
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Лэктын каласэн мошташ.

Школ пайрамыштэ салам мутым, почэла мутым каласэн 
мошташ кӱлэш.Тугак мурым мурэн, модын моштыман.

Тунэмшэ коклаштэ шукышт лӱдыт, вожылыт. „Ала каласэн 
ом кэрт, ала мурэм ок лэк“—манын шонат. Тыгай шонымаш 
йоҥылыш. „Ом кэрт, ок лэк“—манмэ дэч аптыраныман огыл. 
Мэ школышто огына тунэмат, вара кушто тунэмына? Тӱҥал- 
тыш ок лэк гын, вэс кана лэктэш. Лэктын каласымэ годым 
вашкымэ ок кӱл. Ышкэмым эрыкыштэ кучаш кӱлэш. Кӱлэш 
^вэрыштэ кидым, капым тарватыман.

Лэктын каласымэ дэч ончыч коч момат (салам мутым, 
почэла мутым, т. м.) сайын йамдылыман. Йамдылаш тунык- 
тышо полша.

Пайрам ышташ тунэмшэ-шамыч вӱйгэнат полшат гын, ту
нам пайрэм сылнын эрта. Колышт шннчышынат кумылжо нӧл- 
талтэш. Тэмданат изи шӱмда куана.

Йсдыш. 1) Тэ школышто пайрамым кузэ эртарэда? 2) Пайрам 
эртараш чыланат полшат, укэ? 3) Полшыдымо-шамычым кузэ шуп- 
-шыда? 4) Пайрам зртармыда нэргэн калык мом ойла?

Паша. 1) Туныктышо дэн пырльа салам мутым возыза. Класыш- 
тэ каласыза. 2) Ышкэтын; коктын, кумытын у мурым йамдылыза. 
Тӱҥалтышлан клас ончылно мурыза. 3) Изи пиэсым муын рэпэтицым 
ыштыза.

Пӱртӱс дэн пашам эскзрэна»
Пӱртӱс дэн пашам эскэрымэ—тунэмшэ-шамычын уш-акы- 

.лыштым шара. Пӱртӱсыштӧ мо чын дэн, мо чын огылым па
лаш туныкта. Сандэнэ пӱртӱсым изиньэкак эскэрэн мошташ 
кӱлэш. Пӱртӱс вэсэммэ дэн паша кузэ вашталтэш,—тидымат 
палэн шогыман.

Шыжым кузэ эскэраш кӱлэш? Пӧрвӧйак пагытым (жапым) 
палыман. Пагыт эскэрмашкэ пурат: йӱштӧ мыньар градус, мар- 
дэж, йӱр, кэчэ (ойар). Могай паша ышталтэш?

Пӱртӱс дэн паша эскэрымэ калэндарда уло. Калэндарыш 
дэжурно-шамыч эскэрмыштым кэчэ йэда возэн шогышт. Ада- 
кат возэн, палэмдэн моштыман. Калэндарыш возымо кӱчык 
лийман. Кӱчык возаш да палэмдаш тунэмашлан калэндарыш !) 
возэн ончыктэна.

г) Ончыктымо калэндарым примэрнэ калэндарлан шотлыман, Мыланна кузэ па- 
чзэмдымэ д эн  кузэ возымыжо гына кӱлэш.



Пӱртӱс дэн паша эскэрымэ калэндар.
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„Онар“ лӱман колхозышто дэтплощадкэ да йасльым почмо нэргэн
погынымаш.

Тидэ погынымашыштэ кузэ, мом ойлыман?

Тидэ сӱрэтыштэ тунэмшэ-влак мом ыштат? Политэхнизацэ нэргэн 
шэмэр калыклан мом, кузэ, кушто умылтарыман?



Н Ы Л Ь! М Ш Э У Ж А Ш.

У оралтэ ыштымаштэ.
Могай пашачэ мом ышта.

Кодшо кэҥэжым Чарласэ ола совэт пачэрлан пӧртым ыш- 
тыш. Пӧрт ыштымаштэ тӱрлӧ паша уло. Тудланак пӧрт ыш- 
тымэ годым мо тӱрлӧ пашачэ кӱльыч. Тэвэ Мичушын ачажэ, 
пӧрт ышташлан йӧнан мландым ойырмо-палэмдымэ мӧҥгӧ, пӧрт 
пундашыжлан (фундамэнтлан) кум йолташым муын выньэмым 
кӱнчышт.

Мичушын ачаж кӱнчымӧ выньэмэш—Тольан ачажэ 5 йэҥ 
йолташыж дэн пӧрт шындашлан кэрмыч дэн—кӱ фундамэнтым 
оптышт. Тольан ачаж ыштымэ пашажым, мэ кӱ паша манына. 
Садлан Тольан ачажэ—кӱ пашачэ.

Умбакыжэ, выньэм кӱнчымӧ олмэш—кӱ фундамэнт опты- 
мо мӧҥгӧ, Йыванын ачажэ ышкэ йолташыж дэн, чылажэ 12 
йэҥ, кӱ фундамэнт ӱмбалан кок пачашан, 8 йэшлан илаш йӧр- 
шӧ пӧртым чоҥэн, моко дэн татлэн—мокыж шаланыл йогымо 
дэч, муш дэн пырдэн, пӧрт кышкаржым чоҥышт. Нунак кок 
кӱварым вакшыч, адак кок пачашанлан кок пургыжым вакшэ- 
ныт,—тудлэч посна пӧртвуйжымат кошартэн лэвэдын, тӧрза 
шындаш йанак дэн косьакыштымат шындышт. Нуно кашакак, 
коҥга кажна дэнэ пӧртлан кок пурэн лэкмэ опсам ыштышт. 
Йыванын ачаж, тудын йолташышт пашам-плотньык паша манына.

5* Журнал учебник.



Ындэ кодшо пашажым, окнам-тӧрзам йамдылмэ йанда 
дэн, адак кыдэжым, кыдэж опсам Тэлук ачажэ кум йолташыж- 
дэн ыштышт. Нунын пашашт—стольар паша маналтыт.

Пытартышлан коҥга оптышо Сэргэ кумытын—кок эргыж 
дэнэ—коҥгам оптышт, нуным—коҥга оптышо пашачэ манна.

Пӧрт ышташ тӱҥалмэ дэч ожно, планым пӧртлан ыштат, 
тидэ пӧртын планжым инжэнэр ыштэн ыльэ.

Пӧртым шуктымэкэ пӧрт кӧргӧ ару, шокшо лийжэ ман- 
мылан—пӧртын пырдышыжым Сэмонын ачажэ 5 йолташыж дэнэ 
шэкотуритлышт, нуным шокатур пашачэ маныт. Чийалтымэ 
пашажым Витьан ачажэ ыштыш. Тудым—чийалтышэ пашачэ 
манына. _____

Ындэ у оралтэ-ыштымэ нэргэн тыгай-тыгай пашачэ, тыгай 
пашам ыштат манына:

1. Инжэнэр порт ышташлан планым ышта.
2. Мландэ пашачэ—фундамэнтлан выньэмым кӱнча.
3. Кӱ пашачэ—фундамэнтым, кӱ пӧртымат оптат.
4. Плотньык пашачэ—пӧрт кышкарэт, молымат ыштат. Ну- 

накшак чодрам руат, чодрамат шэлыт— оҥалан.
5. Стольар пашачэ—окнат, шкапэт ыштылыт.
6. Коҥга оптышо пашачэ-коҥгам оптат.
7. Шокотур пашачэ—порт пырдышым шокотуритлат.
8. Чиалтышэ пашачэ—чиалтат.

_ Чыланат кӱшнӧ ончыктымо пашачэ - влакым, кӱчыкынжо 
оралтэ ыштышэ пашачэ маныт.

Иодмаш: 1. У оралтэ ыштымаштэ могай пашачэ кӱлыт, кӱчыкын 
нуно ойыртэмын поена поена логай пашам ыштат умландарыза?

2. Чыла нуным иктэш могай пашачэ маныт?
Паша: У оралтэ ыштымаштэ могай пашачэ улыт, мом ыштат посна- 
жэ, шарнэн радам дэн тэтрадэшда сэрыза.

Порт ыштымаштэ мом шинчыман.
Тошто акрэт годсо калык, пӧртым айда лийжэ ыштылын 

илэн улыт. Тидэ шот мэмналан у илыш ыштымаштэ ок йӧрӧ 
Тошто акрэт годсо пӧртлак пычкэмыш—изи тӧрзан, шагал 
тӧрзан, адак кэчылан тупын шындылмэ улыт. Тудланак нунын 
пӧртла эрэ йӱлан улмаш, тыгайыштэ тӱрлӧ чэр пыжаш амал ыльэ.



Тэвэ кызытсэ жапыштэ, пӧртла ыштымаштэ колхозлам, паша- 
чэ олалам нална гын, нуно пӧртым чылт у сэмын ыштат.

Пӧртым йӱлан вэрэш огыт ыштэ, чыла ыштымэ пӧртым 
жэчылан мэлын шындат. Пӧрт тӧрзам кугум ыштат. Тӧрза 
улмо пырдыжлан кум ужашыштэ кок ужашыжэ тӧрза дэн 
айлалтыт. Адакшым пӧртыштӧ тӱрлӧ пуш, пурак улмо го
дым, пӧртыш йандар йӱж пурташлан форточным ыштат. Тид- 
лэч посна, мландэ воктэн пӧрт пырньа возэш гын, йуланым 
шупшэш, вара тыгэжэ пӧрт вашкэ шӱэш. Тидэ ынжэ лий ман, 
лӧртлам кӱ фундамэнт валнэ ыштат. Пӧрт кӧргым чиалтат—чи- 
алтымэ пӧртыштӧ ару кучаш утларак йӧнан. Кӱшнӧ ончыктымо 
дэч посна’ пӧрт кӧргэш малаш, кочкаш йамдылмэ дэн кочмо 
вэр, йыҥ пурэн лэкташ посна вэр лийашлан пӧртым кыдэжа- 
ным ыштат. Умбакыжэ тудымат шинчыман: ожно пӧртлам угы- 
яаным ыштат ыльэ. Пӧрт угыл шӱэш. Пӧртым пужэн у г ы ч  

шӱдыштымӧ годым углан пӧртын пырньа кӱчыкэмэш. Тидэ 
ынжэ лий манын пӧртым угыл дэч посна—лапэугыланым ыштат.

Йодмаш: Пӧрт ыштымаштэ мом шинчыман, умылмыдам кӱчыкын ум> 
ландарэн пуза? .

Паша: У илышлан кэлшышэ пӧртым ыштымаштэ мом шинчыман, 
кӱшнӧ ончыктымо почэш умлымыдам кӱчыкын кагазэшда сэрыза.

У оралтым могай арвэр дэн ыштат.
Мэ йоча-шамыч Шэрнур район рӱдӧ дэн, йытын тулымо 

завод улмым чыланат шинчэна. Тудо заводым тэвэ тыгай ар- 
вэрла дэн ыштэн улыт:

Заводын пундашыжэ (фундамэнтшэ) шуармэ кэрмыч дэн 
оптымо. Кэрмыч лончылашкэ кэрмыч дэн кэрмыч чот кучал- 
таш извэска лапаш оптымо. Заводын пундашыжэ кэрмыч тӱр- 
лӧ ночко дэч ынжэ шуалгэ манын, мландэ ӱмбалнэ улшо кӱ 
-пундаш (фундамэнт) цэмэнт дэн йыгымэ. Ночко, тылэч моло 
дэчат цэмэнт нымат ок лий, кошка гын вурс гай чоткыдо.

Заводын кышкаржэ. Илымэ иӧрт сэмынак, заводын кыш- 
каржэ, вуй кошартышыжэ, окна, омса, йанакшэ, молыжат, чыла 
чодра дэн ышталтмэ улыт. Заводын паша вий машинажэ (дви- 
гатэль) олтыманда, пожар лйимэ дэч—тудлан кӱ кышкар ыш
тымэ.
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Лэвэды ш . Пу лэвэдыш, оҥа дэн лэвэдмэ вашкэ шӱэш,„ 

Оҥа лэвэдыш шуко гын 20 ий чол вэлэ чыта. Кӱртньӧ-калай 
лэвэдышым чиалтэн толат гын, коч могай оралтынат курымаш. 
Тидланак кӧра—заводын лэвэдышыжэ калай кӱртньӧ. Пӧрт 
сэмынак заводыштат волгыдо кӱлэш. Заводыш волгыдо пу- 
рашлан окна улыт. Окна шинчашт йанда улыт.

Пытартышлан кӱчыкын манына:
1. Оралтэ фундамэнтлан—шуармэ кэрмыч дэн извэска, 

кучылталтыт.
2. Кышкарлан, молыжланат—чодра арвэр. Йӧнлын уло гын, 

кышкаржымат кэрмыч дэнак ышталтыт.
3. Лэвэдышлан тыглай чодра оҥа, адак калай кӱртньс> 

листэ.
4. Волгыдылан тӧрзам кугум ыштат.

Йытын тулы мо завод.

Йод лаш. 1. У оралтэ ышымаштэ могай ӱзгар пура, радам каласыза? 
Паша. 1. У оралтэ ыштымэ годым, тӱрльӧ ужашыжым могай арвэр  
дэн ыштат, кӱшнӧ ойлымашгыч шарнэн радам кагазэш сэрыза.

2. Лишнэ йытын тулымо завод уло гын, могай арвэр дэн ыштэк 
улыт, тӱшка дэн да экскурси дэн мийэн ончэн толза.

Контам кузэ оптат.
Эчанын ачажэ конга опташпэш кэртэш. ЛачакУшэм колхоз,, 

тӱшка йэшыжлан илаш кугу пӧртым ыштыш. Эчанын ачажат 
ушэм колхозлан конга опташ лий. Конта оптымо нэргэн 
тыгай шотым шинчыман: Пӧрт конга кужытшо кок аршынат

$



пэлан, торэшыжэ кок аршынан лийэш. Конта кӱкшыт ар- 
шынак пэлакан. Ломыж-тул удраш возак лийэш. Чай шол- 
ташлан ӧрдыжгыч изи тӱньык рож лийэш—варажэ кугу тӱнь- 
ыкыш тудо ушна. Пӧрт вуйыш шумэш—лэвэдыш ӱмбак 
т}шьык лэктэш. Потолык воктэ дэч изиш ӱлан пуш кол- 
таш вэнтильатрым шындат, тудлэч ӱлнырак шокшо авы- 
рашлан тӱньык салма—пэтыртышан шындалтэш. Коҥга он- 
чылно, коҥгаштэ шокшо кучашлан—коҥга шойштыш шогал- 
тымэ вэр лийэш. Коҥгалан шуармэ кэрмыч кӱлэш, кэрмыч дэн 
кэрмыч ушыктылаш ошма йӧршан шун лапаш лийман. Тыглай 
йалсэ коҥгалан чылажэ 1000 кэрмыч пура“.

Йодмаш. 1. Коҥган могай ужашышт уло, радам дэн каласыза?
Паша. 1. Кӱшнӧ ойлымо сэмын, коҥгам кузэ оптат, умылмы- 

.да сэмын кагазэш радамлэн сэрыза.

Пӧртым кузэ шокшым, аҥыртышдэч (пушдэч) 
посна кучаш.

Шэрнур район „У йал“ колхозыш йэҥ эмлышэ доктыр 
тольода, пӧртым кузэ шокшын, аҥыртыш дэч (пуш дэч) пое
на кучымо нэргэн, тыгэ ойлыш: „Пӧрт йӱштӧ лийэш гын, тэ
лым кугу йэҥжат, утларакшым ырвэзэ, йоча-шамыч кылмэн 
локтылалтыт" маньэ. Тыгэжэ пӧртыштӧ ик шот шокшым кучы- 
ман. Коч могай илмэ пӧртыштӧ, шокшо каймэ вэрлам ончэн 
палылын, шыжэ йӱштӧ толаш тӱҥалмэ дэч ожно, ачалман. Тэ
лым гын пӧртгыч шокшо каймэ вэр пӧршаҥэш (лумаҥэш) ва
ра тудо олмо йӱлан шогымо дэн вашкэ шӱэш, тылэч моло 
окна вашлагыч, опса гыч шокшо кайа, чыла нуным тэлылан 
шокшо кайдымын ачалман. Порт пырдыж рожлаш мокым шӱш- 

.ман, окнажым йанак воктэ вишышклажэ замазкэ дэн йыгыман 
—адак утларак сай, тэлылан вэе пачаш окнам шындаш, пӧрт 
опеам шокшо каймэ дэч тӱжвач кошмо дэн альэ муш тово 
дэн „обшивайман“. Тыгэ ыштэн пӧрт икшырымын шокшо лийэш.

Тудо доктырак пӧртыштӧ аҥыртыш (пуш) нэргэн тыгэ 
ойлыш: „Порт пушан лийэш гын, кугу йэҥ, изижат пӧртэш 
чылан аҥырчат, йужгынам аҥыртыш дэн йэҥ колэнат кэр-



тыт“ маньэ. Доктырын умландармашыжэ чын. Пӧртаҥыртыш пу
тан, ыныж лий манын, тидым шинчыман, Пӧртыштӧ кочмогайг 
пуш коҥгаштэ пич йӱлымӧ, тӱньыкым ондак пэтырмэ дэк 
лийэш (вэс тӱкын аҥьфтыш шикшым „угарный газ“ лӱмдат). 
Пӧрт пушан ынжэ лий ман, пӧрыштӧ йандар йуж лийжэ ма
нын тыгэ ыштыман:

1. Пӧртыштӧ нымогай шикш ынжэ лий, коҥгам пу иӱ~ 
лэн пытыдэ эр тӱчмӧ окыл. Тамакам пӧртэш шупшмо окыл..

2. Самбар-чай шолтымо мӧҥгӧ, самбар тул вэрыштэ, шӱ 
кандэ тул дэн ынжэ лий.

3. Пӧрт кӧргӧ йӱлан ынжэ лий, у пӧртым кукшу чодра 
дэн ыштыман. ^

4. Пӧрт йӱшто ыныж лий, адак пэш шокшат ыны>к лиҥ, 
Тэлым пӧртыштӧ 16-18° кӱш шокшым ида кучо.

5. Пӧртыштӧ коч могай аҥыртыш пуш колтэн,—йандар* 
йӱж пурташ форточко альэ вэнтильатор лийман.

Йодмаш:. 1 Пӧртыштӧ кузэ шокшым кучыман, кӱчыкын ум- 
ландарыза?

2. Пӧртыштӧ аҥыртыш нуш могай эҥгакым конда, умландарыза? ■
3. Пӧрт аҥыртышан —пушан ынжэ лий ман, мом ыштыман?
Паша: Пӧртыштӧ .йӱштӧ лиймэ дэч, адак аҥыртыш пуш лийме

дэч тэндан мӧҥгыштӧ мом ыштат, палэн налын умлымыдам кагазэш 
сэрыза.
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Пожар лийдымэ дэч мом шинчыман.
Коч могай пожар шукыж годым, тулым эскэрыдэ, айда лий

жэ кучылтмо дэн лийэш. Пожар лиймэ дэн коч могай колхо- 
зат, йэҥат, молат, пэш кугу энтэкыш вэрэштыт. Йаллаштэ 
гын колхозлаштэ, коклан пожарла—ырвэшамычын лӱдтэ тул 
дэн модмо гыч лийэдат, кокланжэ чылашт титак дэнат. Тидэ^ 
кӱшнӧ ойыртышым мэ йоча-шамыч чыланат шинчэна. Тудо 
шотдэнак пожар ынжэ лий манын тыгай пашам ышташ монды- 
мо окыл:



1. Тыгыдэ йочалан кидыш шырпым пумо окыл.
2. Тулан ломыжым айда лижэ кышкыман огыл.
3. Конташтэ погымо тулан шум, ломыжым йӧрыкташ пич 

атыш оптыман.
4. Тамакам шала шупшаш пумо окыл.
5. Айда лийжэ оралтэ лишнэ пычал дэн моло дэнат лӱл- 

калмэ окыл.
6. Пӧрт тӱньык шӱкшӧ ынышт лий.
7. Урэмыштэ, оралтэ воктэн нымогай куштыра ынжэ 

лий—эрэ эрыктэн шогыман.
8. Порт воктэн вӱдан вочко дэн пожла лийжэ.
9. Колхоз йал дэн, эҥэр корэм уло гын пӱам пӱалэн вӱ- 

дым кӱлэшын кучыман.
10. Колхоз пожар тарман ситышын, помар дэн кучэды- 

лаш ачалымэ—эрэ йамдэ лийышт.
11. Кэҥэж жап годым йӱд-кэчыгэ колхоз- йаллаштэ орол 

лийман.

Пожар дэн крэдалмэ машинэ

Йодмаш: 1 Йалыштэ пожар лиймэ дэн энггэк могай лийэш, кӱчыкын 
умландарыза?

Паша: Пожар дэнэ крэдылаш мом шинчыман, кӱшнӧ ончыкты- 
мо почэш умылмыдам кагазэш сэрыда.

Локтылалтшэ йужым колтымаш
Локтылалтшэ йужым колтымым колхозла-йалыштат, утла

ракшым олалаштэ ужаш логалэш. Тыглай илмэ пӧртыштат, 
тӱшкан йӱмӧ-кочмо вэрыштат, утларакшым пабрик-заводышто 
аҥыртыш пуш колташ, пуш колтымо, рушлажэ „вэнтиляция* 
манмым ыштат.
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Пуш аҥыртыш колтымым шукыж вэрэ окнаш шындат, 

тудо аҥыртыш пушым тӱжвак пуэн луктэш, тӱжвачынжэ йан
дар йужым илымэ вэрыш пурта. Изи 
аҥыртыш колтымо „вэнтиляция“ тыглай 
ышкэак кӱлэш пашам ышта, кугужо гын, 
элэкричэствэ вий дэн пашам ышта.

Ашыртыш пуш  колтымо, руш ла „вентиляция" маныт.

В ӱд колтымаш  (водоп р овод).
Колхозлаштэ, йаллаштэ мо калык шуко огыллан кӧра, адак 

вӱд лишнэ дэнэ—коч мо кӱлэшлан вӱдым эҥэр, памаш, коло- 
дэчлагыч нумалыт. Тӱшкан, нашачэ илымэ вэрлаштэ, адак 
олалаштэ калык пэш шуко илат. Тӱшка калыклан колодэч дэн па- 
машлаштэ вӱд ок ситэ. Тидлан кӧра, пашачэ илымэ рэр дэн 
олалаштэ корэмла гыч, адак кушто вӱд ситышын уло гын, 
вӱдым йатыр мэҥгэ торат дэчак, пуч дэн (водопровод дэн) 
колтат. Вӱдшӧ мландэ йымач кужу пуч мучко кайа. Пучыш 
кӱлэшын вӱдшым элэктричэствэ вий дэн машин тула. Пучшо 
куртньат, пуат лийыт. Тыгэ вӱд колтымо пэш йандар лийэш.

Тыгэ мландэ йымач вӱд колтымо паша, мэмнан кому
нист партийын ойжо почэш, ола дэч посна-колхоз совхозлаш- 
тат пэш вийан шарла.

Йодмаш: 1. Пуш колтымо-„вэнтиляция“-мкушан, молан ыштат?
2. Пуч дэн мландэ йымач могай вэрыштэ вӱдым колтат, 

тидэ пашаштэ могай сай йӧн уло?
Паша: Пуш, вуд-колтымо дэн „канализация" паша кӱлэш нэргэн 

кӱшнӧ ончыктымо почэш, мо умылмыдам кагазэш сэрыза.



Кэрмыч ыштымэ завод.
Ьэрмыч заводлаштэ кӧ могай пашам ышта.

Гэньан ачажэ, Йошкар-Ола дэн улшо „12 лет октября“ 
’кугу кэрмыч- ыштымэ заводын пашажым мийэн ужын да, ты- 
хэ оллыш.

Кэрмыч заводын кум тӱҥ цэхжэ уло.

„Гофман“ лӱман коҥга.

Эн ончыл гоч ильэ кэрмыч ыштымэ—рушла жэ „прэсоваль- 
пый" цэх маныт. Тыштэ ончыл шун рок нӧштылмӧ машиныш 
кэрмычлан йӧршӧ шуным, ошмам изи вагонэткэ дэн кон- 
дэн йамдылыт. Вара тудо шунжым машиныш сӱмырат, рок 
кукшо гын, рок нӧрӧ лийашлан изиш вӱдым шыжыктат. Ум- 
бакыжэ машинэ рокым нӧштылын, пӱжвак-ӱчкэдымэ вуйжо 
кэрмыч гайак, кэрмычлан йӧршашын луктэш. Тудо лэкшэ ро
кым кэрмыч пӱчкэдышэ машинэ — кэрмычлан пӱчкэда. Ик 
п}шмаштыжэ кок кэрмыч лийэш. Тыгэ кэрмыч пӱчкэдышэ 
ышкэтын 7 шагат жап коклаштэ коло тӱжэм кэрмычым 
луктэш. Лэкшэ ильэ кэрмычшым, вэс пашачэ вагонэткыш 
опта, вагонэткэ гыч ильэ кэрмычым мардэж пуыдымо лэва- 
шыш оптат.

Вэс цэхжэ заводын, ильэ кэрмычым оптымо цэх. Тыштэ 
•ильэ кэрмыч 20-25 кэчэ мартэ, мардэж пудэгызэ, ӱшык вэрыштэ, 
оҥа )^мбалнэ, радыш оптымо кошкэн кийа.
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Кошкышо кэрмычым пытартышлан, „гофман“ манмэ коҥ- 
гаш шуарат. Ик коҥгаш шуарашлан кум шӱдӧ тӱжэм кэрмыч 
шындалтэш, тидэ кэрмыч 13 кэчыштэ шуаралт лэктын, вара- 
жэ шуармэ кэрмыч куш кӱлэш ужалалтэш. Заводын пашажэ 
вуйгэ нэлыжэ машинэ дэн ышталтэш. Кэрмыч шуармаштэ^ 
шокшо 900 градус лийэш.

Ойыртэмын заводышто тыгай тӱрлӧ пашачэ-влак улыт:
1. Кэрмычлан йӧршӧ рок туржаш, машиныш рок кондыша.
2. Туржашлан машиныш рок сӱмырылшӧ.
3. Рок нӧртышӧ (нӧрӧ лийаш кукшу рок нӧрталтэш).
4. Туржалт лэкшэ рокым-кэрмычлан пӱчкэдышэ.
5. Пӱчкэдымэ кэрмычым калып гыч налэдышэ.
6. Калып гыч налэдымэ ильэ кэрмычым вагонэткэ дэге 

наҥгайшэ.
7. Вагонэткэгыч ильэ кэрмычым кошкаш оптышо.
8. Кэрмыч шуаршэ мастар.
9. Мастарлан полшышо „зворшик“ манмэ пашачэ.

10. „Гофман“ коҥгаш кукшу кэрмычым шуараш оптышо.
11. Кукшу кэрмычым шуармаш, шуармэ кэрмычым мӧҥ~ 

гӧш луктэдышэ пашачэ-шамыч. Завод идалык мучко 14 мильон 
кэрмычым ыштэн кэртэш.

Йодмаш: 1. Кэрмыч заводышто кунар тӱрлӧ пашачэ улыт, ум- 
ландарыза?

2. Заводын могай тӱҥ цэхышт улыт?
Паша: Кӱшнӧ возымо нэргэн лудмыдам умылмыда сэмын 

%1кын кагазэшда сэрыза.
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Заводышто кэрмычлык шун йамдылмаш.
Заводым, моло завод сэмынак—заводлан сату ыштэн лукшаш 

арвэр уло вэрэш ыштымэ. Йошкар-Ола кэрмыч завод гын 
кэрмычлан йӧршӧ шунан, ошман рок ӱмбалан ыштымэ. Завод 
йыржат чыла кэрмычлык рок. Ильэ кэрмыч ыштымэ ,,прэ- 
совальный“ цэх кок пачашан. Кэрмычлан йӧршӧ ро- 
кым, завод воктэн кӱнчэн вагонэткыш оптат. Вагонэткыжз-

изи кӱртн^ӧ корно ӱмбалнэ, рокан вагонэткым ильэ кэрмыч 
ыштымэ цэхын кӱшыл пачаш кӱзыктэн, машинэ коркаш сӱ- 
мырат. Чыла йандар йошкар-чока рок турыжмо годым маши
нэ воктэн ыныж пиж манын, йандар рокыш изиш ошмам йӧрат, 
адак рокшо нӧрӧ лийашлан изиш вӱдым рокыш шыжыктат. 
Рок, ошма дэн вӱд йӧрмӧ арвэрла машина ,,цилиндрэшыжэ“‘



туржэш, тыгэжэ кэрмычлык рок йамдылат. ,Дилиндр“ вошт 
кэрмычлан пӱчкэдаш йӧршӧ рокат лэктэш.

Йодмаш: 1. Кэрмычлык рок йамдылмаш могай тӱкӧ ӱзгар пу- 
рат, умландарыза?

Паша: Иалыштэ кэрмычлык кырмэ рокыш могай тӱрлӧ ӱзгар  
пурат йодэдэн умылэн, умылмыдам кагазэшда сэрыза.

Кэрмыч ыштымаш.
Акрэт годсо калыпэш, кид дэн кэрмыч кырмаш альат кол- 

коз-йаллаштатуло. Тоштошотдэн кэрмыч ыштымаш нэлэ паша.
Кид дэн кэрмыч кыршэ кэчэ гутшо, кэҥэж кужу кэчэ 

годым, 200 кэрмычым ышта. Пэш шагал.

Ильэ кэрмыч ыштымэ (прэсовальный) цэх.

Тэвэ Йошкар-Ола кэрмыч за
вод гын 7 шагат жапыштэ 20000 
кэрмычым луктэш. Тыштэ чыла па
ша машинэ дэн ышталтэш. Кэрмы
чым кид дэн да машин дэн ыштымым 
таҥастараш гын, машинэ дэн ыштымэ

Акрат  г о д с о  кэрмыч кырмэ калып 1 ~ .
*  (ората). пашам 100 пачаш утла ышта.Машина

дэн кэрмыч ыштымаштэ, кэрмычлык рок кэрмыч формак лэк
тэш, тидын дэн рокым калыпэш кэрмыч кӱжгыт пӱчкэдэн шо- 
гаш пэш вашкэ лийэш. Тидын дэнэ машинэ дэн кэрмыч ыш
тымэ эн сайлан шотлыман.



Иодмаш: 1. Кид дэн кэрмыч кыршэ кэчэ гут кунар кэрмычым 
кыра?
2. Машинэ 7 шагатлан кунар кэрмычым луктэш?
3. Кэрмыч ыштымаштэ машинэ кид дэн ыштымэ дэч  
кунар кана шуко пашам ышта?

Паша: Кӱшнӧ сэрымым лудмыдам, умылмыдам кӱчыкын— кага- 
зэш сэрыза.

Кэрмыч коштымаш.
Ильэ кэрмычым ,,прэсовальный“ цэхыштэ ыштымэ мӧнтӧ* 

нуным вагонэткыш оптымо мӧҥгӧ изи кӱртьнӧ корно ӱмбач 
— кэрмыч коштымо лэвашыш шӱкэн наҥгайат.

Коштымо лсЖашыинэ кошкаш ош ы мо ильэ лэрмыч.

Лэвашыш тудо ильэ кэрмычым намиймэкэ, оҥа ӱмбалан ра- 
дамын ваш пижэдылдымашын оптат.

Тыгэ кошкаш оптымо кэрмыч ӱшык лэвашыштэ, мардэж 
пурдымаш вэрыштэ 20-25 кэчэ кокла шуармэ дэч ожно кош- 
талтэш. Ик лэвашыш 75 тӱжэм кэрмычым оптат.

Йодмаш: 1. Ильэ кэрмыч молан мардэж пудымо лэвашэш кош- 
талтэш?
2. Кэрмыч шуармэ дэч ожно кунар кэчэ жап коштал- 
тэш?

Паша: Кӱшнӧ ойым умылмыда сэмын кӱчыкьш кагазэш сэрыза.



Кэрмыч шуармаш.
Шуардымэ кэрмыч шагал чытышан. Тыглай шуардымэ 

кэрмыч ночкым монь ок чытэ, садлан коч мо оралтэ, йа конга 
опташлан кэрмычым шуарат. Шуарашлан ильэ кэрмычым 
коштат манын, мэ кӱшнӧ ойлышна. Коштымо кэрмычым шуа
рашлан, Йошкар-Ола кэрмыч заводын ойыртэмын лӱмын ыш
тымэ 3 ,,гофман“ кэрмыч шуармэ конга улыт. Конташт тул 
чытышэ кэрмыч дэн оптымо

Тудо ик конгаш шуарашлан 300 тӱжэм кэрмыч пура. Он- 
тымо кэрмычым шокшо дэн тул гай лиймэш ырыктат, шокшыжо 
900 градус мартэ шуэш. Тыгэ ик оптыш кэрмыч 13 кэчэ 
жап гыч шуаралт шуэш, вара йӱкшымӧ мӧҥгӧ кэрмычым 
коҥга гыч луктын куш кӱлэш ужалат.

Йодмаш: 1. Кэрмычым молан шуарат?
2. Заводышто кэрмыч шуармэ вэрым могай коҥа маныт?
3. Шуармэ конташтэ кэрмыч шуаралтмэш кунар жа« 
шинча?
4. Ик „гофман“ коҥгаш шуарашлан кунар кэрмыч шын
далтэш?

Паша: Лишыл кэрмыч заводыш мийэн, шуармым ужын-умылэҥ 
олэн, умылмыдам кагазэш сэрыза.

Шуардымэ дэн шуармэ кэрмычын 
ойыртышыжо.

Ильэ кэрмыч коштымо мӧҥгӧ,—альэ шуардымэ кэрмыч. 
Шуардымэ кэрмыч ӱмбач ончымаштэ волгыдырак чока-йошкар 
рок тӱсан. Шуардымэ кок кэрмычым ваш пэралтэн ончымаштэ, 
йандар йоҥыжалтшэ йӱк ок шокто. Шуардымэ кэрмыч чот- 
кыдо огыл—пэш вашкэ пудырташ лийэш.

Шуармэ кэрмыч тӱжвач ончымаштэ—йошкар чэвэр тӱсан. 
Кэрмыч дэн кэрмычым ваш пэрмаштэ, кэрмыч йӱк йандар 
йоҥыжалтэш. Шуармэ кэрмыч дэн оралтым, альэ коҥгам



опташ гын—коч могай оралтат, шуармэ кэрмыч дэн оптымо 
сӧрал, пэш шуко чытышан лийэш. Шуармэ кэрмыч нымогай 
ночко, моло дэчат ок шуалгэ, тыгэжэ шуармэ кэрмыч коч мо 
оралдэ ыштымаштэ пэш чоткыдо.

Йодмаш: 1. Шуардымэ дэн шуармэ кэрмычым кузэ палыман?
2. Оралтэ ыштымаштэ, конта оптымаштэ могай кзр- 
мыч чоткыдо?

Паша: Тэндан илмэ вэрыштэ шуармэ кэрмыч дэн ыштымэ мо 
улыт, умылэн налын кӱчыкын кагазэш сэрыза.

Атыла ыштымэ дэн шуармаш.
Тӱрлӧ шун-рок атылалам—кӧршӧк, кӱмыжлам ышташ нэ- 

лэ огыл. Тугай атылалан рокым кэрмыч рок гайак йамдылат. 
Ончыл гоч кӱмыж, кӧршӧк, кувшинлан йӧршӧ рокым нӧрӧ 
лийашлан изиш вӱдым шыжыктэн, нӧрӧмдат. Вара ту
до рокым сайын нӧштылыт. Нӧштылмо нӧрӧ рок кидыш монь 
ок пиж. Вара тыгай рок дэнэ кӱлэш атыла ӱзгарым ыштат. 
Атыла ӱзгар ышташ тӧр лапка тэҥгыл лийман, тэнтылыш кӱрт- 
ньӧ шӱдырыш вуйан оҥа тыртыш шындалтэш, оҥа тыртыш 
ӱмбалан ончыл гоч атыла пундаш чоҥалтэш, вара моло ужа- 
шым ӱмбак чоҥат. Чоҥымо годым тыртышым пэл кид дэн 
эрэ пӧртыктат, вэс пэл кид дэн рок чӱэмым изиш йӱлан кид 
дэн шымаҥдэн йыгэн—атылан капшэ чоҥалтэш.

Ыштымэ атыла шуармэ дэч ончыч изиш кошталтэш (кэр
мыч гай кужун огыл); вара тул ӱмбалан, тул гай лиймэш ырык- 
тэн атыла шуаралтэш.

Атыла ыштымэ пашам, шун-рок дэн коч кӧат вашкэ ыш- 
гэн мошта, тидэ пашаштэ нымат нэлэ укэ.

Йодмаш: Атылам кузэ шун дэнэ ыштат умылмыдам кӱчыкын 
умландарыза?

Паша: Лишнэ улшо шун атыла ыштымэ вэрышкэ экскурсым тӱш- 
кан ыштэн, ужмыдам—кузэ атыла ыштымэ нэргэн, умыл
мыдам кӱчыкын кагазэш сэрыза.



МАСТАРЛЫКЫН ӰЗГАРЫШТ

Чогыт.
Пэтьан ачажэ апшат 

пашалан пэш кэртэш. Тэвэ- 
тудо тока Пэтьалан чогы- 
тым ыштэн пуыш.

Пэтьа ачажын чогыт ыш
тэн пумылан пэш куаныш- 

Кулныдэат ок лий. Чогыт дэч поена колхоз озанлык, тыглай 
озанлыкат илэн ок кэрт. Чогыт дэн коч мо—пудам, ишкым мо- 
лымат коч могай ӱзгарыш кырат. Кӱшнӧ улшо Пэтьан чо- 
гытшо кок ужашан: вуртыжо пушэҥгэ, молыжо кӱртньӧ дэн 
ыштымэ.

Азыр.
Сэмон — мастарлык 

йэҥ. Тудо азырым эрэ 
кӱлэш тарманлан шотла.
Чынжымак, Сэмон кол- 
хозыштыжо кзм ургымо
ушэмым почо. Тудо кэм ургымо, моло чыла колхоз озанлык 
пашаштат азыр пэш кӱлэш тарман, манэш. Азыр дэн коч 
кушто кӱртньӧ, пу моло пудамат ишэн луктыт.

(Прагу. Проу)
Пу тарман ыштымаштэ, шуко 

годым рож шӱткалман. Тэвэ Мари- 
сола колхоз вэлэн стольар мастар
лык ушэм уло. Тушто тӧрзам мо- 
лымат ыштат. Тӧрза ыштымаштэ 
эрэ оратажэ пу, вэрын оратан лук- 
лаштэ пу пуда дэн чоткыдэмдат. Пу
да кырашлан ончыл гоч кӱлэш ро~ 
жым Прагу дэн шӱткалат. Моло коч 
мо рож шӱткалымаштэ Прагу эрэ 
кӱлэш тарманлан шотлалтэш. Прагун 
кид кучыш пушэнтэ, молыжо кӱрт- 
ньӧ, пӱсыжӧ вурсан.



Рашпиль.
Р а ш п и л ь—тидэ 

‘рушла, марлажэ—кугу 
п о д п и л к э  маналтэш.
Рашпиль пэш кӱлэш тарман. Тӱрлӧ кӱртньӧ тарманым ышты
мэ годым йагылташ, тӧр ышташ кӱлэш. Тыгай паша годым 
рашпиль дэн кӱртньым йыгэн, к\\лэш вэржэ йагылталтэш. Ту- 
дын дэнак коч ~мо пушэнтэ дэн ыштымэ тармынымат йыгат,— 
кӱртньӧ гайак пушэҥгэ тарманат йагылга. Рашпиль сайжэ йан
дар вурс дэн ышталтэш, кид кучыш пушэнтэ дэн ышталтэш. 
Рашпильым тыгылай апшатэш ышташ ок лий. Тудым заводэш 
ыштат.

Пильа.
Пильа коч могай 

колхозынат пэш кӱ- 
лэштарманжэ. Пильа 

дэч поена кӱжгӱ чодрам, молымат пӱчкаш ок лий. Адак коч 
могай^мастарлыкланат пильа пэш кӱлэш ӱзгар. Пильам завод 
вурсан кӱртньӧ листэ дэн ышта. Кок мучашыжэ кок кид 
кучыш лийэш.

Кӱзӧ.
Кӱзӧ мастарлык- 

лан, озанлыкланат 
кӱлэш тарман. Озан- 
лыкыштэ кӱзӧ коч мо кочкаш йамдылымаштэ пэш кӱлэш. 
Адак тӱрлӧ мастарлыклан пушэҥгэ шуаш, коч мо шӱштӧ, 
молымат пӱчкэдаш—пэш кӱлэш ӱзгар. Сай вурсан пӱсӧ кӱ- 
зым заводэш ыштат. Кӱзӧ ыштымаш кӱртньӧ пура, пӱсӧ вэрыш 
вурс пышталтэш, вуртыжо пу дэн ышталтэш.

.Стамэскэ“ (и).
Коч могай пушэнтэ дэн 

арвэр ыштылшэ ушэмлан 
ида нал нунын тарман каша- 
кыштэ, стамэскэ (и) тарман 

уло. Тудо пэш кӱлэш тарман.Тэвэ сура дэн шондык, йашлык,-мо
ло ӱзгарла ыштымаштэ стамэскэ пэш кӱлэш ӱзгар. Тудым кӱр- 
ньӧ дэн ыштат—пӱсӧ олмыш, пӱсылан вурсым пыштат. Вур
тыжо пушэнтэ дэн ышталтэш.

6* Журнал учебник.



„К ианкэ“ альэ пу чогыт.
Пу чогыт калай листэ дэн 

ӱзгар ыштылшын кӱлэш тар- 
манжэ. Коч могай калай листэ 
дэн прэм ыштымэ годым, вэд- 

ра, моло ыштымаштэ эрэ ончыл гоч пу чогыт дэн кӱлэш па
шам ыштат. Пу чогыт шыма, калай листэ дэн прэм ыштымэ 
годым—прэмым ок волтэн шындэ—кузэ кӱлэш, тугэ ышталтэш.

К оловорот.
Коловорот—рушла, марлажэ п ӧ р к ӧ ма- 

ныт. Пӧркӧ дэн шор»вондо, моло рожлам 
кӱлэшлан шӱткалат. Шорвондо п)̂  рож коч 
куштат эрэ пӧркӧ дэн шӱткалалтэш. Пӧркӧ 
дэн шӱткалмэ рож эрэ ару лийэш. Пӧркым 
иаврик ышта. Пӱсыжым вашталтылаш лийэш.
Пӧркӧ пэш кӱлэш тарман.

Изи пильа (нож опко)

Изи пильат мас- 
тарлыкын тарманжэ.
Тундэн чыла тыгыдэ 
пушэнтэ, оҥа мучашлам, молымат пӱчкэдат. Изи пильа мас- 
тарлыклан вэлэ огыл—чыла озанлыкланат пэш кӱлэш тарман. 
Тудын ик кид кучэм уло, изи пильа—кӱртиьӧ, иӱсӧ вэржэ 
вурсан, оратажэ кӱртньӧ пруток дэн ыштымэ. Пильа кӱртньым 
завод ышта, молыжым тыглай апшат ышта.

Йодмаш: 1. Кушнӧ улшо мастарлык тарман дэн, могай ӱзгарлам 
ыштат— кӱчыкын каласыза.

2. Кӱшнӧ улшо тарман гыч тэндан колхозышто мо- 
гайжэ улыт, мом тундэн ыштат, умылгарыза.

Паша: Кӱшнӧ улшо тарман, кажныжэ могай ӱзгар ыштымэ 
годым кӱлыт—умылмыдам кӱчыкын кагазыш возыза.



Паньэр ыштымаш.
Анушын ачажэ паньэр ыштымэ заводышто илэн. Тудо 

паньэрым тыгэ ыштат, манэш: паньэр ышташлан заводэш он- 
чыл гоч шопкэ пушэҥгым—кугу к)узан машинэш, пушэҥгылан 
кутуйак, пэш вычкыжын оҥалам ыштыктат. Вара тугай оҥам— 
тыглай йашлык паньэрлан кум пачаш оптэн клэй, клэстыр 
дэн пыжыктат. Кльэтльымэ дэч ожно оҥажым иктым кутуй, 
вэсыжым тудлан торэш пыштат манэш. Вара коштымо 
мӧҥгӧ паньэр оҥат йамдэ лийэш, манэш. Паньэр оҥа пэш 
чоткыдо.

Йодмаш: 1. Паньэрым могай пушэҥгэ дэн ыштат?
2. Паньэр оҥа дэн мом ыштат?

Паша: Паньэр оҥам муын, тудын кӱжгытшым, ыштымыжым, мо 
пушэҥгыжым ончэн налза.

Паньэр оҥам пӱчмаш.
Кориш модыш йашлыкым ыштынэжэ. Йашлык оҥалан

паньэрым налын. Тудо паньэр оҥам йашлыклан йӧршым—
товар дэн пӱчкэдынэжэ ильэ. Паньэр оҥа ырэс кутый оптымо 
да, товар дэн вик пӱчкаш ок лий. Пэтьа тыгэ кутырыш: „па

ньэр оҥа пэш чоткыдо, тудым товар
дэн кӱлэш сэмын пӱчкаш ок лий. Пань
эр оҥам кӱлэш ӱзгар ышташ ножопкэ— 
изи пильа—дэнпучман". Пэтьан Кориш- 
лан ыштымэ ойжо чын.

Иодмаш: 1. Паньэр оҥам молан кӱлэш сэмын пӱчкаш ок лий.
2. Паньэр оҥам кӱлэш ӱзгарлан мо дэн пӱчкэдат. 

Паша: Паньэр оҥам муын, товар дэн да изи пильа дэн пӱчкын 
ончыза, кудыжо дэн паньэр кӱлэш сэмын пӱчкэдалтэш.



Угольник дэн линэйкын'кулэшышт.

У г о л ь н и к .  —Колхоз ПЭЛЭН 

„стольар“ мастар ушэмыштэ,
Эчан тӱрльӧ ӱзгар ышташ 
тунэмэш. Тэвэ тока тудо изи 
модыш шондыкым ыштыш.
Шондыкын оратажэ ныл лукан.
Шондык оратажэ пунчэж ынжэ лий манын, ыштымыж годым 
Эчан шондык лукым эрэ угольник дэн вискалыш.

Коч могай ӱзгар ыштымаштэ луклам, угольник дэн вискалат.

Л и н э й к э. 
Тӱрлӧ пашаштэ ли- 
нэйкэ эрэ кӱлэш. Тэ

вэ кнага вал пашаштэ турло пормым ыштымэ годым—эрэ кор- 
нылам линэйкэ почэш ыштат. Линэйкэ почэш ыштымэ корно 
тӧр лийэш. Коч мо арвэр пӱчкэдашлан адакат корным ончыл 
гоч линэйкэ почэш ыштат—вара арвэр тӧр пӱчкэдалтэш.

Йодмаш: 1. Линэйкэ дэн угольник могай мастарлыклан кӱлыт, 
умландарыза.

Паша: Угольник дэн да линэйкэ дэн кушто, могай пашам ыш- 
тышым ужын улыда— ужмыдам кӱчыкын, кагазэш ум- 
ландарэн сэрыза.

Ышкэндам арун кучыза!
Кугужа годсо школышто йоча-шамыч шагал тунэмыныт. 

Пычкэмыш илышыштэ почаҥын, арулыкымат мондэныт. Шу- 
кыжын арулык кучымаш огыл, чийашат укэ ыльэ.

Тошто годсо школышто шӱкшӱ тувыр-йолашан, лавран,
о

шӱчан ырвэзым шукак ужылтын. Иужо ырвэзэ смола завод 
гыч толшо гай ш}шаҥын, лавраҥын толыт ыльэ. Тыгай кой- 
ыш—пычкэмыш, тунэмдымэ илышым ончыкта. Мӧҥгыштат эр- 
так лавра. Садлан йочалан тӱрлӧ чэр пижэш, тазалыкшэ пужла.

Социализм ыштымэ жапыштэ тошто годсо илыш кой- 
шым кудалтыман, у илышым ыштыман.

II 61 (I 91 Ц 91 4,1 и V II В! (, 8
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*
Мӧҥгыштӧ, школышто, моло вэрэжат ышкэндым ышкэ 

аруи кучэт гын, тазалыкым пэҥгыдэмдэт, чыла илышымат 
сайэмдэт.

Тэ, йоча-шамыч, ышкэ шагалрак вийда дэнат кӱлэш ӱз- 
гарым ыштэн кэртыда.

Паша: 1. Школыш пурмаштэ йол ӱшташлан пу рэшоткам ыш- 
тыза (тӱнӧ пыштэн лийжэ). Пӧртӧнчылнӧ уржа олым 
дэн ашыкым ыштэн пыштыза.
2. Школ кӧргыштӧ улшо кӱлэш ӱзгарым— кид мушмаш- 
тэ шовын пышташ атылам тӧрлатыза, укэ гын, угыч ыш
тыза. вургэм сакаш ишкым йамдылыза, молымат ачалыза. 
3 Йуж вашталташ форточко лийжэ. Тидэ форточкым 
сайын почын-чӱчаш лийжэ манын тӧрлатэн шындыза.
4. Кӱвар ӱшташ шоткым ыштыза (мочыла дэн).
5. Иктаж кана погынэн арулык нэргэн каҥашэн налза. 
Моштымо сэмын ӱзгарымат ыштыза.
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Шыжым.
Пэтрук Йыван сатым шукэрсэк шындэн. Олма пу, моло 

пушэҥгымат шындыл пытарэн.
Кызыт Пэтрук Йыван—колхозышто. Сатымат колхозыш 

пуэн.
Ожно Пэтрук Йыван олмам, моло йэмыжымат шукак на- 

лын. Вара сэмын олмат, моло йэмыжат койын изэмаш тӱҥалын.
Молан тугэ лийын?
Тудо сатышкыжэ сат локтылшо влак вэрэштыныт улмаш. 

Пэтрук Йыван шижын огыл да нуным пытараш ушышкыжат 
возын огыл.

Тэндан школысо сат ыжнэ локтылалт, манын сат локтыл
шо ваштарэш чот крэдалашда возэш.

' Ындэ шыжэ толын. Тэлыжат мӱндӱрак огыл. Садлан сат 
пушэҥгым, молымат тэлылан йамдылаш кӱлэш. Сат локтыл- 
шо-шамычымат пытарман.

Пэтрук Йыванат сатым сат локтылшо дэч аралаш тӱҥа-
лын.

Сат локтылшыжо шуко тӱрлӧ уло. Тэвэ шыжым, лыш
таш тӱрыс йогэн пытымэкат сатысэ йужо пушэҥгыштэ, вон-
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дэрлаштат иктэ-коктыт лышташ кэчат. Тэлэ мардэж дэнат 
тидэ лышташ ок мучышталт, пушэҥгэ укшлаштэ, вондэрлаш- 
тэ кылтыштмэ гай лӱҥгалт кэчат. Тидэ лышташ коклаштэ 
шӱраш пырчэ гай тыгыдэ гусэнитсэ улыт. Тидэ бойарышнит- 
сан тэлылан онтымо муно кийат.

Тидэ ик сат локтылшо лийэш. Молымат тунэм налын 
улына ыльэ.

Иодыш: 1. Бойарышнитса муныжым кужак опта, пушэҥгым 
кузэ локтылэш?
2. Моло сат локтылшым могайым шинчэда?

Паша: 1. Шыжым пушэҥгыштэ кодшо кукшу лышташым погэн
налза тудым коҥгаш кышэн йӱлалтыза. Тидэ паша шукты- 
мэк кунар пыжаш йулалтымыдам шотлэн лукса.
2. Златогузкын пыжашымат тугак пытарыза (тидэ па
шалан лӱмын ыштымэ вашкӱзӧ кӱлэш лийэш).
3. Пушэҥгэ вургыжым (мландэ гыч укш лэкмэ вэр шу- 
мэш) йыр олымым пӱтрэн кылден шындыза.
4. Кукшу укшым чылажымат пӱчкэдэн налын пытарыза.
5. Пушэҥгэ шӱмыштӧ улшо мокым (рэгэнчым) молы
мат нӱшко кӱзӧ дэн нӱжын эрыктыза.

Пэтрук Йыванат тугэ ышташ тӱҥалын да колхозлан пай- 
дажэ пэш кугу лийын.

Кролик.
Социализм илыш ыштымаштэ шэмэр калык ыштэ илы- 

шым сайэмда, тошто годсо пычкэмыш илышым кудалташ тырша.
Таза йыҥ вэлэ патыр. Таза лийашлан кочкышыжат тут- 

ло лийжэ.
Ожно марий шэмэр шылым шагал кочкын. Шыл огыл, 

кукшу киндыжат ок ситэ ыльэ. Йужгынам кызытат шыл ок си- 
тэ. Совэт власть дэн комунист партий шылым чылалан ситышын 
пуаш тӱрлӧ йӧным кычалэш.

Тэвэ кроликым налына. Ындэ кроликымтэат ужын улыда, 
школыштат уло дыр.

Тыгай изи йанлык дэч моткоч кугу пайдам налаш лийэш. 
Кролик пэш вашкэ тӱла. Кролик аважэ кут тылзэ гыч игнм



ышта, игыжэ 3 гыч 9 маркэ (шукыракат) лийэш. Тыгэ тулу
мб дэнэ кролик шылым шукак ышташ лийэш. Адак ковашты- 
жэ, пунжо лийэш.

Кролик тӱрлӧ тӱсан, тӱрлӧ кап-кылан уло. Иктыжэ—шы
лым, вэсыжэ—пуным, йужыжо сай коваштым пуат. Шыл ку- 
гунрак пуышо кролик пэш вашкэ кушкэш, кугу лиймэкыжэ 
2-3 килограм нэлытан лийэш. Тидэ урлыкаш кроликым ончэн 
ашнашат каньылырак.

Кролик ару, йандар вэрым йбрата. Садлан тудым ашнаш- 
лан клэткыжым волгыдо, йандарым ыштыман.

Клэткым~150 см. кутышаным, 75 см. кумдыканым, 75 см^ 
кӱкшӱтаным ыштэт гын, пэш сай лийэш. Кролик шуко улма- 
штэ кужу оҥа дэн ыштымэ йашлыкым кыдэжташ кӱлэш. Ва
ра кроликым посна-посна шындыман.

Кролик йӱмалсэ вакшым кок кэчыштэ ик-кана вашталты-
ман.

Кролик пукшымо нэргэнат шинчаш кӱлэш.
— „Кроликым мо дэн пукшэм“,—маныи браш укэ. Кро

лик чылажымат кочкэш. Пукшымо годымжо йбным вэлэ шин
чыман.

Кролик ужар лышташым, шудым пэшак йбратэн кочкэш. 
Вишньэ лышташым гына пукшаш ок йбрб.

Кӱчымӧ пакча саскам кролик пэш йбрата. Иктаж кэшы- 
рым пуэт гын, „кыр-кыр-гыр“ пурын пытара. Пакча саскам 
мушкын, падэштэн пукшыза.



Шушылым, ложашым кукшуньэк ида пукшо: шокшо вӱд 
дэн когартэн нӧртымэкэ ижэ пукшаш лийэш.

Кролик игэ-влаклан ужар шудым, пакча саскам пукшыза; 
йужгынам шоктышымат йӧра.

Йодыш. 1. Кролик могай пайдам пуа?
2. Кролик урлыкышто могай ойыртэ ж э уло?
3. Кроликлан пукшаш кочкышыжэ шукак кӱлэш мо? 

Паша. 1. Кроликлан клэткым ыштыза.
2. Пукшашлан тӱрлӧ кочкышым йамдылза.
3. Колхозниклан, школланат кроликым налыктэн сайын 

гына ашныза.
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