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К У Р А Л Ш З
Арньаш ик кана лзктэш.

Акшэ:

Пк номэр
1 тылзылан
2 тылзылан 
В тылзылан
4 тылзнлап
5 тылзылан
6 тылзылан

50
1 тэн\ 50 ырший 
В тэнтэ. »
4 т. 50 ырший
6 тэнтэ »
7 т; 50 ырший 
9 тэнтэ »

7 тыл. (у ий мартэ) 10 тэнтэ

Подписная плата:

Отдедьп. номер 
На 1 месяц . .

я 2 « . .
« 3  я . .
« 4  а . .
а 5
я б
« 7

» 5 0  коп. 
. .  1 руб. 50 коп.

« . . . . . .  3 руб. «
я .......................• 4 руб. 50 коп.
« . . . . . .  6 руб. «
я ........................ 7 руб. 50 коп.
я ........................ • 9 руб. я
* . . . . . .  10 руб. я

Адрес: г: Казань, Воскресенская ул., д. бывш. Губ., Земства, редакции .ж урнала
К У Р А Л Ш д “.

Озанэш Кугу Марий Погынымаш.
Ийӱнь тылзын 7 (у шот дэдэ) Озаҥ олаш марип калыкын йӧра- 

тэн, сайлэн колтымо йэҥышт—-влак Кугу Марий Погынымашкэ толын 
шуыч. Чылажэ 123 йэҥ (дэлэгат) толын ильэ.

(Озаҥ губ.: Чарла уйэз гыч 11 йэҥ, ^Чэбоксар у. гыч 6, Озаҥ у. 
гыч 2, Мамадыш у. гыч 1; В ат ка  губ.: Йэлабуга у. гыч, 17, Вӱрзӱм 
у. тыч. 16, Йараҥ у. гыч 7; Ӱпӧ губ.: Пӱрӧ у. гыч 25, Мэнчэла у. 
гыч. 3, Бэлэбэй у. гыч 2; Лэрм  губ.:. Красноунимка у. гыч. 3; Озаҥ 
Рӱдӧ Марий Ушэм гыч 11; марий уэшэм-влак гыч, йал каҥаш-влак 
ушэм гыч 1; эст калыкын дэпутатшэ 1,— чылажэ 123).

Садэ кэчыштак Озаҥэш Кугу Чуаш Погынымаш почылто, адак 
Крэшын Сӱас Погынымашат почылто. Марий погынмаш молым ончы- 
маштэ пэш кугу, пэш чаплэ лийэ. Кузэ? Вот кузэ: крэшын-влакын чыла 
дэпутатышт толын огыл, тундэнэ погынымашышт почылт кэртын огыл, 
каҥаш гына лийын; чуаш-влакын миллийонат утларак калыклан 120



йэҥ вэлэ толын: марийын 500— 600 тӱжэм калыклан 123 йэҥ толын. 
Куаныза, марий радо-влак, йывыртыза! Марий калык помыжалтын, 
марий калык ончылко кайнэжэ! Ыштэм маншылан, кэртам маншылан 
Йумат полша. Тынар шуко марийым ужымат, чонэм йывыртыш, кӱмӱ- 
лэм тодылалтэ. Тыгай нэлэ ийыштэ, пулаш паша годым, марий-влак 
вэк лӱдтэ мӱлдӱр вэрышкэ толыныт, шуко оксамат пытарэныт. Шукыжо 
йолын толын ильэ. Дэпутат коклштэ тунэмшыжат шуко ильэ, шовыр 
чийшэ, йондал пидшэ шэм йэҥат шуко ильэ, ырвэзыжат, шонгыжат, 
шуко ильэ,— укэ ильэ ӱдӱр-ватэ гына. Ик-кок ӱдӱр-ватэ вэлэ ильэ. 
Ончылкат тыгат погынаш Иумо пӱйрэн гын, ӱдӱр-ватымат шукырак 
колташ шоныза, нунат ышкэныштын мутыштым, ышкэныштын кӱлэшы- 
штым каласышт ильэ.

Моло калыкым ончымаштэ мэмнан марий сай корнэш, вик корнэш 
шогалын, мӱидӱркӧ кайэя кэртэш. Мэмнан марий калыкын чылажат 
тӧр: мэ тунэмшэ улына, тэ шэм йэҥ улыда манын, ойырлэн илышэ 
укэ,— коч куштат чыла ыарийат пырльа: йӧсыжымат, порыжымат пырльа 
ужыт. Тугак ончылкат лийжэ ильэ! Чылажат ты годым тунэммаштэ, 
чылажат тунэмшэ-влак кидыштэ. Тунэмшэ йэшлан ишанза (инанза), 
тунэмшэ йэҥ дэнэ пырльа лийза. Тунэмшэ йэҥ тэндам волгыдо кор- 
н ы ш е о  луктэш, тудо тэндан шинчадам почэш.

Толшо дэпутат-влакын шукыжын кидыштышт йал йэтг, волыс 
кӧргӧ йэҥ пуэн колтымо наказышт (куштыяышт) ильэ. Чыланат Куго 
Погынмашэш наказыштым лудын (окэн) ончыктышт. Чыла наказым он- 
чимаштэ марий калыкын кок пэш кӱдэш пашажэ койын шога: 1) вэра 
паша, 2) сӱас— пошкырт рэсдублика ышталтмэ паша. Толшо йэҥ-влак 
чыланат ик йэҥ гайэ сӱас рэспубликаткэ ( кугужанышкэ)  она пуро 
манын каласышт; пурэна гынат, кӱрышталтын ик-кок уйэз она пуро,— 
чыла марий калык, чуаш, одо, мордва, пэрмак, зыран, крэшын пура 
гын, вэлэ пурэна манын каласышт. Бэра пашам лончылэн, шуктэнак 
ышташ сэнтӓбр тылзэш, Пӱрӧ олаш адак Куго Ош Марий Погынмаш 
лийэш. Озаҥ Погынмаштэ шуко кӱлэш паша ышталтэ, чылажым возэ- 
нат от пытарэ. Кӧн шинчымыжэ шуэш гын, толшо йэтг-влак каласэн 
пуат. Тугат чыла пашат каласэн пумо дэнэ гына огыл,— чыла возымым 
пашашкэ савураш кӱлэш, шукташ кӱлэш. Тунам вара пашана ончылко 
кайа, марин калыкат овара, почылтэш. Тугэ огыда ыштэ гын, погын- 
маштат, каҥашымаштат мардэжышкэ кайа, осалым вэлэ куандарэда.

Ты погынмаштэ адак ик пэш куго паша ышталтэ: Волго воктэн, 
Ийӱл вӱд воктэн илышэ тыгыдэ калык— марий, чуаш, крэшын, одо ик 
мутая, ик каҥашан лийын пырльа ушнышт, иктышт-вэсыштдан киды- 
штым шупышт. Поро Йумо тыгак ыҥайым пужо ильэ! Ийӱяын 13, ка- 
стэнэ, марий дэпутат-влак, чуаш дэпутат-влак, одо дэпутат-влак, крэ* 
шын-влак пырльа ушнэя пэш Куго Каҥашым ыштышт. Ты Куго Ка- 
ҥашкэ пурыш 90 марий, 61 чуаш, 4 одо, 8 крэшын, 1 эст,— чылажэ 
164 йэҥ. Катгашымэ шутышг— суае ч рэспублика нэргэя лийэ. Пашам 
чыла могырымжат лончылышт, пытартыш тыгай пунчалтыш мутым ка
ласышт: 1) Суае кугужанышкэ вэк она пуро, 2) сӱас-влак, ышкэны- 
штым мэмнан дэнэ тӧрэш ужыш, мэмнан дэнэ пырльа, Россий рэсну-
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блика гыч ойырлыдэ гына, ик штатым (куго губэрнам) ышташ соглас 
(рэза) лийыт гын, мэат нунын дэнэ пырльа ты штатышкэ пурэна.

Ик ий годсэк сӱас—влак, моло калыкын— марийын, чуашын, крэ- 
шынын, ойжым-йодтак, ышкаланышт поена рэепубликам ышташ, Ӱ но 
губэрнам ышкаланышт налын, шуко марийым, чуашым, одым ышкэ кид 
йымалкышт налаш шонэн коштыч. Ты погынмаш лэч вара сӱасын мутшо 
пыта, рэепубликам ышта манын лӱдшаш укэ.

Индэ ышкат ужыда: пырльа, погынэн илымаштэ вий, иктын-иктын 
поена илымаштэ йӧн укэ. Тундэнэ марий калыалан кузат ик аван игыжэ 
гайэ пырльа ушнаш кӱлэш. Ушнаш йӧсӧ огыл: Озаҥыштэ Рӱдӧ Марий 
Ушэм уло. Рӱдӧ Ушэм марийын шӱмжӧ: йэҥын шӱмжӧ таза гын, йэн1 
огэш коло; шӱмжӧ пытыш, йэҥат пыта. Марийат Рӱдӧ Ушэмжэ уло го- 
дым огэш пытэ, Рӱдӧ Ушэм пыта, марийат пыта: погынэнат огэш кэрт, 
каҥашэнат огэш кэрт, ончылкат огэш кайэ. Тундэнэ чыла марийат: 
изыжат—кугыжат, ырвэзыжат—шонтыжат, порйэҥжат—удрамашыжат 
Рӱдӧ Ушэмышкэ возалтса! Ушэмыщкэ кум тэҥгэ вэлэ тулалтэш.

Ида ӧрканэ, пырльа ушныза. Пырльа ушнэда гын, ош кэчымат 
ужыда, ода ушно гын, тошто гайак пичкэмышэш кодыда.

• Кармазин.

Удымӧ шудо клэвэр.
Пасуэш ӱдымӧ шудо клэвэр (мӱ вуйан шудо, рушла клевер, кашка, 

трилистник), шуко ий кушшае: ик кана ӱдымӧ клэвэрым ала монар ий 
солаш лийэш. Клэвэрын тӱрлыжӧ уло. Нэмнан 
мландэш йошкар вуйан клэвэр вэлэ ӱдалтэш, мо- 
лыжым ОГЫТ ӰДӦ.

Шупан рокышто (мландыштэ) клэвэрын вож- 
шо пэш кэлгышкэ кайа,—6— 10 вэршок кэлы- 
ТЫ1ПКЭ тура. Ойар годым кэ^гэ рок гычын клэвэр 
ышкаланжэ кӱлзш вӱдым шупшэш; тундэнэ ойар 
годым клэвэр моло шурно гайэ пэш огэш кошко, шок- 
шо лэч огэш лтд Клэвэрын воа&по ик ий эртэн вэе 
ийжылан пэш кужо лийэш, варажым к^чужэмаш 
тӱшалэш. Рӱдӧ, тӱҥ вожшо гыч шуко тыгыдэ вож 
шалана, Сэдэ тыгыдэ вожшо шӱэшат, рок лийэш, Клэвэр.
мландэ уэмэш (ӱаҥэга).

Клэвэр, пурса гайэ, азотан шудо: йууж гыч клэвэр ышкэ лышта- 
шыж дэнэ мландышкэ азотым шупшын пурта, рокым азотаҥда (ончал 
№ 1, стр. 7), Клэвэр ик олмышто кок-кум ий кушкэш, солалтэш. Клз- 
вэр кушмо годым, аҥа канэн кийа, уэмэш. Клэвэрым солэн налын моло 
шуриым ӱдэт гын, ӱдымӧ шурно кок-кум гапа шукырак шочэш (пэш 
уҥа.) Туидэнэ клэвэр почэш йытынат пэш шочэш, моло канта мландэш 
йытын пэш огэш шоч.
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Клэвэр йужо ий годым аршын кутыш, аршынат палат лийэш. Лы- 
шташыжэ кум парньан. Вуйжо (пэладышыжэ) йыргэшкэ лийэш. Клэ- 
вэрын пэладышыжэ, лглшташыжэ вургышвыжо пэҥгыдынак ушнэн ок 
шого. Тундэнэ, вукшо шудым погымо годым, пэладышыжэ, лышташыжэ 
пэш пудыргылэш. Шудо погымо годым пэшав туржат гын, кдэвэрын 
йара вургыжо вэлэ кодэш. Кувшо влэвэрым тундэнэ коштэн шувтэн, 
эрвын, пудыртылдэ гына, погашвулэш. Клэвэр ивкэҥэжлан 2 —3 гана 
солалтэш.

Клзвэрын тушыжо пэш тыгыдэ, нарынчэ (сар) кандын койын шога. 
Йошвар туш (урлык), адав кошвэш туртыналт шогышышо удаш огэш 
йӧрӧ. Клэвэр урлывым удаш налмэ годым пэш сайлэн, ончэп палаш ку- 
лэш: акшэ шулдылан лийын пужлышо урлывым ида нал: ик-вов тэҥ- 
гэм путлан шэргырав тӱлэт гынат, сайрав урлук лийжэ. Зэмскпй склад- 
влаыыштэ ужалалтэш, тугай ишанлэ вэрыштэ клэвэр урлывым налаш 
лӱдмаш огыл.

Куан, ошман вэр дэч поена моло мландэш, клэвэр пэш сай шо- 
чаш. Клэвэр путракшым шун йӧршан мландэш сай шочэш. Пушвудо, 
сапын вурал—тырмалмэ (шӱрымӧ) мландым йӧрата. Сӧрэм (олыв) ву- 
ралмашэш влэвэрым ӱдаш ов йӧрӧ. Сӧрэмым вок-вум ий вурал илыдэ 
влэвэрым ӱдаш огэш йӧрӧ.

Клэвэрым шошым эррав ӱдаш вӱлэш, мландэ кошвэн шумо лэч 
ончылтэн, Кувшо рокэш клэвэр урлыв огэш шоч, КОШЕЭН шинчэш. 
Клэвэр шошым йӱштӧ дэч огэш лӱд, нэрэштшэ тушыжат покшым го
дым огэш вылмэ.

Ив кэяэжыштэ ваэвэр солаш огэш шу. Тундэнэ, аҥа йара инжэ 
вод манын, влэвэрым ышвэтшым огыт ӱдӧ, моло шурнышво ушэн ӱдат: 
шӱльӧ ӱмбалан, пурса ӱмбалан. Тулэчат сайрак лийэш влэвэрым уржа 
озым ӱмбалан ӱдэт гын. Тунам вара влэвэрым лум шулышынак ӱдаш 
лийэш. Шӱльӧ ковлаштэ, уржа коклаштэ клэвэр вужун огэш вуш, во- 
жым налып гына шога. Шыжым клэвэр ӱдымӧ аҥам вольыклан тошкы- 
вташ огэш вул,— вольыв влэвэрын вожшым тошкэн пытара.

Клэвэрым удаш тымыв, мардэждымэ жапым вучаш вулэш. Эров, 
покшым шулымо лэч ончылтэн, мландэ вылмэн виймэ годым, лзктын 
клэвэр урлывым уржа озым ӱмбалан ӱдаш кӱлэш. Ӱдымӧ почэш огыт 
тырмалэ (шӱрӧ). Кэчэ лэкмоҥгӧ, вылмэ мландэ лэват, ӱдымӧ влэвэр 
урлыв ночво мландэш пижын шинчэш, варажым вожымат колта.

Шӱльӧ ӱмбалан ӱдымӧ годым, клэвэр ӱдымӧнтӧ, куштылгын куш- 
тылго тырма дэнэ, шӱрэ дэнэ тар (вирэ) ӱдымо гайэ, тырмалашат лийэш. 
Клэвэр урлывым вид дэнэ ӱдат, вормыжэш урлывым шуво огыт нал. 
Удымб лэч водшо урлывым ӱмбач угэш шавэн лэвтыт.

Клэвэрым машина дэнат (сеялка) ӱдат. Клэвэрым ӱдымӧ машина 
поена лийэш. Сайлан „Краун завотэш" ышталтмэ машина шотлалтэш, 
Сар дэч ончылтэн тудын акшэ 25 тэнтэ ильэ. Ты машинам йал йэн 
дэнэ погынэн налаш лийэш. 25 йэҥ погына гын, йэҥ вуйэш 1 тэҥгэ 
вэлэ логалэш. Ӱдымо машина дэнэ ӱдымӧ годым клэвэр урлык 5— 10 
крэмга шагалрак пура. Клэвэрын урлыкшо, ышкэ шинчэда, пэш шэргэ, 
— тундэнэ машинан авшэ ив вэҥэжыштэ урлыв гыч пура.
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Кид дэнэ ӱдымо годым, дэсэтиналан 1 пут лышкэ урлык вӱлэш. 
Клэвэрым ышвэтшым огыт ӱдӧ, шукыжым ур поч шудо (тимофеевва) 
дэнэ пырльа ӱдат:

35 крэмга клэвэр урлывлан
15 врэмга ур поч шудын урлывшым пыштат,

— альэ 1 мэра (гарнэтс) уржа ӱдымӧ олмэш 3 врэмга клэвэрым, 1 
врэмга ур поч шудым ӱдат.

Клэвэр йылэ огэш лэв, 2— 3 арньаштэ ижэ лэвташ туҥадэш. 
Йужо гунам шыжым ижэ кончат тӱҥалэш.

(онъышыжо лийэш).

Сат пакча (олма пакча).

II. Моганьэ олма пуум шындаш нӱлэш.

Марий валыв шукыжо олма пуум налын шында. Налаш кӱлэш 
вэрлан вэлшышыжым: Озаҥ губэрналан Озаҥ губэрнасэ тыгыдэ пушэҥ- 
гым вуштымо (орыштымо) вэр (питомник) гыч, моло губэрнаштат тугав 
ышкэ губэрнасэ орыштымо вэр гычав. Кэчывал вэлым, шокшо вэр гыч 
вондымо олма пу нэмнан дэнэ ок шоч: йӱшго дэнэ шокшо вашталтмым, 
кужу ойарым ов чытэ. Озаҥ губэрнаштэ тыгай орыштымо вэр гыч олма 
пуум налаш лиэш: 1, Казанский зэмсвий питомник— адрэсыжэ: Казань, 
Губернская Управа, заведующему питэмником.

2, Казанский казенный питомник— адрэс: Казань, Казенная сель,- 
хоз. ферма.

3, Казенный питомник при Мариинско-Посадском лесничестве— 
адрес: п. от. Мариинский Посад. Каз., губ., Лесничему.

Тидэ орыштымо вэр дэч поена вызыт уйэз йыда изи орыштымо 
вэр-влак уло. Туштат налаш лийэш; Уйэз управа гыч, альэ агроном 
дэч йодаш вӱлэш. Озаҥ губэрнаштэ, йаллаштат шуко орыштымо вэр уло. 
Тугай вэр гыч йаллашвэ ужадэн вошташат лэвтыт. Пазарыштэ нал- 
маштэ Тамбов, Саратов губэрна гыч вондымат вэрэштэш, шувыжо ол- 
талэн алама „дикая яблоня® манымат ужалат. Тугай пуунолмажэ кочо 
лийэш.

Моло губэрнаштат зэмсвий питомник шуко уло: Ватка губ., Вӱр- 
зум уйэзыштэ, Нартасыштэ сай питомник уло; Ӱпӧ губ., Пӱрӧ уйэзыштэ, 
Учитыллан тунэммэ сэминарыштэ питомник уло, адак „сельско-хозяй- 
ственная® манмэ шволыштат питомник лийман.

Налмэ годым олма пуум сай, чока вожанжым ончэн налаш кӱлэш. 
Китай, Сибир, Озаҥ нур олма пу нӧшмӧ дэнэ куштэн шуйымо олма 
пуун вужшо чока, йӱштӧ дэч лӱдтымӧ лийэш. Олма пужат йуштым чы- 
тышэ, кужу ӱмӱран лийэш.

Сай олма пуун кум*ныл, карандаш вӱжгыт, вожшо лийэжэ, адак 
тыгыдэ вожшо чока лийжэ. Куклэн (кӱнчэн) налмэ годым вожшым 
пэш кӱчӱкын пӱчвэдаш ок вӱл. Пэш кӱчӱк (тоҥга) вожан олма пуум 
налаш огэш кӱл.
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Сай куштымо олма пуун тӱҥжӧ (комльажэ) шыма, укштымо. пк 
тӧр кӱжгытан лийэш.

Олма пуун укшыжо мландэ гыч аршнн кӱкшыт гыч шарлаш тӱ- 
ҥалэш гын, тугай олма пуум лапка (ӱлӱш) штамбан (низкоштамбовый) 
ӱ душ укшан маныт (ладыра олма пу). Кок аршын гыч укшаҥаш ту- 
ҥалзш гын,— полуштамбовый маныт, кок аршын дэч кушычын укша- 
ҥаш тӱҥалшыжым—кӱкшӧ штамбан (высокоштамбовый) маныт.

Ладыра (лапка штамбан) олма пу сайрак лийэш. Саскажэ ондак 
шочаш туҥалэш, вӱдан, шолдыра лийэш,

Ладыра олма пу йӱштымат, шокшымат чыта, мардэж дэчат ок 
луд, шукш, копшантэ дэчат савлаш ласкарак,

Кугун лум шындымэ вэрэш: савар, (кульма) чодыра воктэҥкӱкшӧ 
штамбан олма пуум шындаш кулэш, укэ гын лум укшыжым пудыр- 
тылэш.

Лапка штамбан пушэнтын укшыжо мландэ гыч 12 вэршок дэч 
ӱлнӧ лийаш ок кӱл, укэ гын кугу лимэкыжэ мландэш укшыжо тӱкнаш 
тӱҥалэш, йымалныжэ мландымат пушкыдэмдаш йӧсӧ лийэш, шукш, 
копшаҥгат утларак ноша- (кочкэш).

Сай ончэн куштымо олма пуун шарлэп шогышо вуйышто (крона) 
нплыт гыч кудыт маркэ укшыжо лиаш кулэш. Ик укшыжо тура куш- 
кэш, молыжо ӧрдышкыла шарлэп кушкыт. Чыла укшыжат кӱжгӧ, таза 
кӱшкыларак кушшо лиаш кулэш.

Сай, таза вожан, йытыра, шыма тӱҥан сылнэ вуйан олма пу кок 
— кум ийашыжэ годым лийэш.

Кэлпшшын шарлэн шогышо вуйаным ышташ сай ончэн моштымо 
кӱлэш, от ыошто гын, йамдэ куштымо 2— 3 ийашым налӓш кӱлэш.

Кок-кум ийаш олма пу кусармым пэш огэш шиж, 5— 6 ийаш, 
кусармэкэ вожшо пучкэдалтмэ дэнэ, кужун чэрланэн кушкын кэрттэ 
шога.

Кугу олма пуум налашыжат шэргырак.
Кок ийаш олма пуун тыгыдэ пушэнтэ куштымо вэрыштэ (сар 

дэч ожно) акшэ 20 ырший ыльэ, кум ийашыжын 25 ырший.
Пазарыштэ, йалыштэ крэсаньык-влак дэч 10, 15 ырший дэнат 

налаш лийаш ыльэ. Шулдо колын лэмжэ шопо макмэ сэмын, шулды- 
лан куанымэ огэш кӱл. Пазарыштэ налмэ олма пуун вожшо туйырак 
лийэш, вашкэ кушкын саскам шочыктэн огэш кэрт. Пазарыштэ олма 
пуум налашак огэш кӱл. Антоновка, Анис манын олталэн нур олма 
пуумат кучыктэн пуат. 10— 12 ий гыч шолдыра, тамлэ олма олмэш, 
тыгыдэ, кочо олма шочаш тӱҥалэш.

Шуйымо олма пуум налмэ годым ӱшанымэ вэрыштэ налаш кӱлэш.

III. Олма пуум (ушэн) нуштымаш.

л
Коч могай сай олман тушыжым (нӧшмыжым) ӱдэт гынат, шочшо 

олма нуун олмажэ тыгыдэ лийэш, кочо лийэш. Тундэнэ сат пашалан 
тунэмшэ йэьг-влак питомникэш тыгыдэ китай (Сыбыр) олман тушы-
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жыы ӱдат. Молан китай олман тупшжым ӱдат, моло сай олман тушы- 
жым огыт ӱдӧ? Тудо вот молан: сай олман пужо йӱштӧ дэч лӱдэш, 
вылмышан лийэш; китай олма пу йӱштӧ дэч огэш лӱд, моло пушэнтэ 
гӓйэ, е о ч  вушакат кушкэш,

Олма пу кум иӧаш лиймӧнтӧ, ийӱл тылзэ пытымашэш, вэс сай 
олыа пуун из ийаш воштыржо гыч пӱчвын налын вичвыжым (шинча- 
жым, рушла почку) олма пуун шӱмжым пӱсӧ кӱзӧ дэнэ, „Т “ буква гайэ 
ыштэн, пӱчвын, пӱчмӧ шӱм кӧргышкӧ, олма пуушко ушэн, шындат. 
Тугэ ыштымӧҥгӧ, пӱчкын ШБШДЫМЭ вэрым мочла дэнэ пӱтрэн пидыт. 
Ушэн ШЫНДЫМЭ КИЧЕЫМ ышкэтшым гына огыт шындэ, йыржо изыш 
шумжымат пуртат, шӱмэш пижшэ пужым ойырэн кудалтат. Олма пуун 
выльанжэ годым гына вичвым ужэн шындаш лийэш, шӱмжӧ пуушко 
пижын шинчэ гын, тунам ушаш огзш лий. Ушымо годым эрэн кучул- 
таш кӱлэш, пӱчыӧ вэрышкэ ров мой ынжэ пуро; рав пура гын, е и ч к э  

пуушво ушнэн огэш кэрт. Рушла тыгай ушэн куштымашым „прпвивва 
глазком, овулировка“ маныт. Кпчкым пӱчвмӧ вӱзым „окулировочный 
нож“ маныт. Тугай кӱзӧ посва ышталтэш, пэш пӱсӧ лийэш, запевай 
склатыштэ ужалалтэш.

Шыжэ шумэшвэ ушэн шычдымэ кичкэ олма пуушко кушвун ушвэн 
шинчэш (чылажэ ушеэн огэш кэрт). Шошым шумӧҥгӧ, лышташ шала- 
нымэ лэч ончылтэн, олма пуум, вичкым ушыыо вэр лэч вӱшӱчырав, 
пучвын кудалтат, мочлажым рудэн налыт. Олма пуун вожшо дэнэ 
мландэ гыч вӱзышӧ ӱй (вий) чыла ушэн шыадымэ вичвышкэ кайа, 
тундэнэ вичкэ гыч лэкшэ воштыр пэш впйан кушкаш тӱҥалэш, шы
жэ марта аршынат пэлэ, вок аршын кутуш лийэш.

ШуЙэн (ушэн) вуштымо олма пуум палаш йӧсӧ огыл: тудын лыш - 
ташыжэ, воштыржо ошалгэ лийэш, ӱдымӧ олма пуун лышташыжэ шэмал- 
гырак лийэш. Оньышыжо олма пуум ончаш пэш куго паша огыл.

(оньышыжо лийэш).
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Ушкад ончымаш, шӧр-торык ыштымаш.
(  оньышыжо) .

Уткал лӱштымӧ нэргэн. Лӱштымӧ годым ушвазым гаып шогаш 
тунукташ кӱлэш. Садлан лӱштымӧ годым ушкаллан кочкаш пуаш ок кул. 
Шӧрым пу атышкэ лӱшташ ок йӧрӧ. Тугай атым эрэн (чаткан) кучаш 
ок дий, шӧр вашкэ шопа. Шӧр кучылтмо ош калай атэ лийэш гын, 
йӧра, Тугай атыжымат шокшо вӱд дэн мушкын лӱштымӧ дэч ончыч кош- 
таш вӱлэш. Луштымӧ дэч ончыч ушкал водарым лэвэ вӱд дэнэ мушман. 
Суткалан ушкалым кок кана лӱштат. Кумкана лӱштэт гын, адават сай- 
рак лийэш. Лӱшташ тӱҥалмӧнтӧ пэрвой чӱчалтыш шӧрым мландышкэ 
лӱштэн кудалташ кӱлэш,— тудо куштыран шӧр. Лӱшташ шичмэкэ шӧр 
пытымэшкэ содор лушташ вӱлэш, шӧр лэкмым чарнымэшкэ. Вара и8и~ 
шак каналтэн адак угычын шупшын ончаш кӱлэш; шӧрым водарэш 
вуйгат кодаш ок вӱл. Пытартыш шӧр пэш ӱйан, эртак ӱй гайэ лийэш. 
Шуко вэрэ ушкал чизым шупшын лӱштат,—шушпаш каньылэ манын чы- 
зэшыжэ ӱйым шӱрат. Шупшын лӱштымӧ годым чызыжэ корштат, ушкал 
шӧржым изэмда (шӧрым кӱзывта маныт), сыраш тӱҥалэшат, ласкан ок 
шого. Садлан йужо вэрэ^чызым шупшын огыт лӱштӧ, шӧрым чызэ гыч 
тэмдалын луктыт. Кошар парньа тӱҥ дэнэ, адак кугу парньа дэнэ чы- 
зым пиктэн кучымо сэмын кучат, моло парньа дэнэ чызым тэмдалыт, 
вара шӧр шкэ йогэн лэктэш. Тыгэ лӱштымӧ ушкалланат, лӱштышӧ йыҥ * 
ланжат каньылэ. Вэдрам ушкал йымак шындэтат кок кидэт дэнэ мод
но гайэ лӱштэт.

Ушкалым лӱштэн чарнымэк, тунамак шӧрым висэн ончаш кӱлэш? 
кагазэш монаржым сэраш кулэш. Висымэ дэч вара шӧрым куштыра дэч 
(шӱкшым) эрыкташ кӱлэш, садлан тыгыдэ шоктэ коч йоктарат. Тугай 
шоктэ шӧрлан лӱмын штымэ лийэш (цедилка). Шокшо шӧрымак сэпа- 
ратыр гыч колдэн ӱмбалжым ойрат.

Шӧрым мэ чыланат ужынна, кочкынат улына. Ончалмаштэ чыла 
шӧрат ик гайэ, кочкын ончымаштэ тӱрлӧ вольыкын шӧржӧ тӱрлӧ лийэш. 
Мын ушкал шӧр нэргэн гына ойлэн пуэм. Нэмнан вэрыссэ ушкалын 
100 крэмга шӧрыштыжӧ 85 крэмга вӱд уло. Кочкаш йӧршӧ настажэ 100 
крэмгаштэ 15 крэмга вэлэ кодэш, Садэ 15 крэмгаштэ ӱжӧ 4 крэмгат 
пэлэ нарэ лийэш, сакыр (шикар) 5 врэмга нарэ, исав (изыш) ломыж 
лэктэш, молыжо торыв штымэ наста (казеин, альбумин). 100 врэмга 
шӧрым налын машина (сэпаратыр) коч колтэн ӱмбалжым ойрэн налаш 
лийэш, ӱмбалдымэ гаӧрышкыжо ивтаж кочо настам пыштэн (кислота) 
шӧрым ырыкташ тӱҥалат гын, торыклан йӧршӧ , настажэ (казеин) ту- 
вургэн ойырла. Тувыртыш вӱд^штыжӧ сакыр дэнэ ломыж гына кодэш, 
тудымат ойыраш лийэш. Чыла ушкалын шӧржӧ ив гайэ огыл: йужо 
ушкалын шӧрыштыжӧ ӱйжӧ шукырак, йужынышто шагалрав, йужо уш
калын шӧржӧ кочкаш йӧрдымат лийэш.

Шӧр кучылтмо атым чистан кучаш вӱлэш, Шӧрым лӱштымэк 
шокшо вэрыштэ кучэт гын, вашкэ шопа; йӱштӧ вэрыштэ ок шопо. 
Моланжым ойлэн пуэм. Шӧрыштӧ пэш шуко пэш тыгыдэ, шинчаш
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койдымо чонан илышэ уло. Тидэ мартэ чонан ковлаштэ самой тыгыды- 
жым мэ ти дэнэ шуршым гына шинчэна ыльэ. Тӱнчаштэ шуршо дэч 
тыгыдэ чонан—шамычат пэш шуко уло. Тугай шамычым кугэмдышэ 
йанта вошт гына ужаш лийэш. Тугай тыгыдэ чонан— шамычым рушла 
Ябактер1я “ маныт. Садыгай бавтер1я манмэ тӱрло вэрэ ила: шӧрыш- 
тат, вӱдыштат, киндыштат, моло вэрыштат. Шулалтымэ йыда ыэ шуко 
бавтерийым нэлына, бактерхя нэмнан кӧргыштат шуко уло. Йужо бав- 
тер1яжэ чэрым шта, йужыжо порымат ышта. Мый шӧрыштӧ илышэ 
бактер1а нэргэн гына каласэн пуэм. Шӧр кучылтмо атым коч могай 
сайын мушват гынат, бактэр1ам пытараш огэш лий. Ушвал лӱштымӧ 
годым шӧр атышвэ бактер1я ушвал пун гыч да монь пура. Садлан 
л ӱ ш т ы м ӧ  почэшав шӧрыштӧ шуво бактер1я лийэш. Шӧрыштӧ илаш 
бавтер1я пэш йӧрата, пэш сайын кушкэш. Бавтер1я пэш пусын кушвэш, 
шарла (гула): важный пэл шагат гыч ик бавтер1я гыч вовтыт лйэш. 
Чучалтыш шӧрым налын вугэмдышэ йанта гыч ончаш тӱҥалат гын, 
садэ чӱчалтышыштэ ала монар тӱжэм бавтер1ам муаш лийэш. Бактер1я 
шӧрыштӧ улшо савырым вочвэш. Шӧрым шопывтаршат нунав улыт: 
сакырым кочвытат, савыр олмэш вап гычышт кислотам лувтыт, (рушла 
молочная кислота). Шӧрыштӧ адак извэства лийэш (вазэиныштэ). 
Садэ кислота извэства дэнэ ваш лийытат, ойырлат. Тидэ жапыштэ 
шӧр шопа, торывыш савырнаш тӱҥалэш. Бактер1я шӧрыштӧ ок лий 
ыльэ гын, шӧрыштӧ кислота ок лий ильэ, кислота ов лий ыльэ гын, 
шор огэшат шопо ильэ. Кузэ вара шӧрым шопымо дэч утараш лийэш? 
Тэ ышват ужын улда дыр: йӱштӧ вэрыштэ вучымо, альэ шолдымо шӧр 
вашвэ ок шопо. Шӧрыштӧ улшо бавтер1я йӱштӧ вэрыштэ пэш эркын 
кушвэш, йуштым огэш йоратэ. Иӱштӧ, чиста нӧрӧпыштэ шӧр вашвэ ов 
шопо. Садлан лӱштымэв шӧрым нӧропыш шындат. Шӧр шолтымо годны 
бактер1я волэн пыта, игылыкышт вэлэ кодэш. Изышав шогымэк шыл- 
тымо шӧрыштӧ адават бавтер1я кушкаш тӱҥалэш. Йӱштӧ, шокшо дэнэ 
гына бактер1ям сэҥаш лийэш. Шӧр ыжнэ шопо маншэ йыҥлан лӱштымӧ 
почэш вивав шолтэн, йӱштӧ вэрышкэ шындаш вулэш.

Шӧрым вуйгав шопыдымым ышташ лийэш. Тугэ ышташ шолтымо 
машина поена уло. Шӧрым бутылкаш (шишаш) пыштэн, садэ мйшина 
кӧргэш шолтэн бавтер1ям пуштын пытарат. Бутылважым пропваа дэнэ 
пэтырэн ӱмбачшэ сургучым тэмдалыт. Тугай шӧр, лу ий кий гынат, ов 
шопо.

Мӱкшым шошым анчымо нэргэн. Шошым, лум ваймӧҥгӧ, мувшым 
омшаньив гыч мардэжышвэ лувтыт. Омарта-влавым лувмӧнтӧ волышо 
мувшым ӱштын налаш, омартам эрывтэн шындаш кулэш. Вара му

( оиьышыжо лийэш ).

ш ончымаш.
(  оиьышыжо ) .
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улыжым, увэжьш рамкам извш нӧлтал ончэн 
палаш вӱлэш. Му увэ гын, шыштан мӱӱм, альэ 
савыр вӱдым ыштэн пуат (еок крэмга сакырэш 
и е  крэмга вӱдым пыштат). Лэвэ кэчэ шуагп 
ттҥалмӧнтӧ, ӱмылыштӧ 12— 15° градус шокшо 
л и й м э е э , т ы м ы е  кэчыштэ омартам сайын НӦЧЫН  

эрыЕташ вулэш. Пырдыжшым, омарта планкыжым 
(аратажым) вӱзӧ д э н э  сайын нӱжэн эрывтат. 
пӱнышкышӧ карасыжыы пучкэдэн налыт, йэшыи 
вийжым (вуатшым), мӱ улыжым, укэжым палэн 
налыт, омарташтэ мӱ шагал гын, вочкаш шын- 
дат. Ава увэан пзи йэшым вэс изи йэшышкэ 
ушат. Авадымэ вуатлэ йэшышкэ тока ыунчымо 
мунан рамкам ава ышташ сават. Изпрак йэшан 
омарташтэ шокшо лийшашлан уто рамкажым 
налын пыжашыжым изэмдат.

Май тылзыштэ краж омарта гыч йашдыкышвэ (рамван омарташвэ) 
мӱвшым вусарат. Еусараш тӱшалмэ дэч ажно рамван омартам, ургымо 
вӱжгӱ штртым йамдылат. Крӓж омартам вэр гычжэ, ик аршын ӧрдышко 
нантайэн, унчыло шогалтат. Краж омарта олмышко рамкан омартам 
шындат. Унчыло шогалтымэ врӓжыш ӱлыл рож гычжӧ эркын шыкшым 
волтат, пэрвалаш тӱвгалыт. Шыкш дэч, иӱв дэч лӱдын мӱкш кӱшкӧ 
вусна. Вара варасыжым пӱчвэдэн луктын, раываш пуртэн шындат, лэв- 
тын вочмыж дэч шӱртӧ дэнэ чотвыдын вылдэн шындатат, рамкан омар- 
ташкэ шындылыт. Краж омарта гыч мӱвшыжым мӱвш совла дэнэ кош- 
талын рамван омарташвэ онтат. Котшо мӱкшыжым крӓжым вумыв пы- 
штэн тазан пэрэн йоктарат, омартажым ӧрдышвӧ пӧртывтэн налыт. 
Мландэ' ӱмбачын мувш выньэлын тошто вэржым палэн, рамкан омар- 
ташвэ толын пура.

Шуво мӱкшан лийнэт гын, мукшэтым краж омарташтэ ашнэ, шуво 
мӱӱм налнэт гын, йашлыкыппэ ашнэ маныт мувш ончаш кугун тун- 
эмшэ—влав. Кӧ мӱкшыжлан мӱӱм вугун ыштыктынэжэ гын, мувш игым 
рамван омарташ пэтыржэ. Тунам мӱвш аваг чэтлывыштэ, йэшыжат 
мувш тувырышто лийэш, карасым пӱчкэдэн толашышаш огэш лий. 
Шыштан рамкам йашлывышкэ саЕышыч, мӱвш авамчэтлывшэгэ савышыч, 
йэшым омарташ почкалтышыч—пашажат пыта. Омартажэ, вэржэ вэл- 
шышэ лийэш гын, мувш авам кодэн лэкткн ов кайэ. Ков-кум кэчэ 
гычын, ыӱкш пашаш кошташ тӱҥалмэкэ, авам чэтлык гыч лувташат лийэш.

(оньышыжо лийэш).

Мӱкш и г у  ойырмо нэргэн.
Ты годым краж омартат,и рамван омартат пэш шэргэштын. Тэвэ 

ытвш игэ ойырмо жап шуо. Йужо йэҥын йамдылэн шындымэ омартажэ 
уло, шуво йэҥын тугай омартажэ увэат. Куш чыкаш ойырмо игым.

Еарае гыч мӱӱм йоктарэн 
налмэ маш ина (медогонка).
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Мӱкшым шукын ашнышэ йэҥ-влак, мӱкш ончымо пашам шинчэ- 
нак шуктышо йэҥ-влак тыгэ ойлат: вийан (талэ) мӱкш йэш муум пушпа, 
вийтымэ изи йэшым ышкэнжым пукшаш кӱлэш.

Мутышт чынэш толэш. Ышкат шоналтыза: мӱкшын тамлэ мӱжӧ 
огэш лий илъэ гын, кӧ тудын почэш еоштэш ильэ. Адак тудыжат уло: 
шуко йэшан мӱкш, вийан мӱкш, мӱӱмат шуко пуа, шагал йэшан мукш 
мӱӱмат шагал пуа, кукшырак кэҥэжым мӱӱм огэшат пу, шошымышко 
лэктып ышкэнжымат пукшаш вэрэштэш. Шуко йэшан мӱкш вэлэ мӱӱм 
шуко пуэн кэртэш. Сандэнэ шагал йэшан мӱкшым ашнышашат укэ, 
пандам пуэн огэш кэрт.

Мукш игым ойырэн (кодтэн) тӱла. Лэкшаш игым чараш йӧсӧ, па
ша ыштымыжым чарна эрэ лэкташ вэлэ кутурнэн коштэш. Тундэнэ 
лэкшаш мукшым чарэн шогышаш огыл, лэкшаш жапыштыжэ лэкшэ.

Лэкшэ мӱкш пгым погэн калын поена омарташкэ огыт пэтырэ, садэ 
арньаштак игым ойыршо моло мукш йэшышкэ, калта гыч у ава лэктын 
шумо дэч ондакырак ушат. Игым лэкмэ омарташкыжак мӧнтэш ушаш ок 
йӧрӧ. Мукш игын оважым кучэ кодаш кулэш. Кучымо мукш авам ужа- 
лашат лийэш, запаслан ашнашат лийэш. Игым ушэн шындымэ омар- 
таштэ мукш ава лййшаш калтажым пӱчкын налыт иган (шукшан) ка- 
расым, альэ ыштымэ карасым сакат. Тугай ушэн шындымэ йэш игым 
ойырмыжым чарна, вийаҥэшат, пэш мӱӱм погаш тӱҥалэш. Мӱкш игым 
тыгэ моло тошто йэшышкэ нэтыраш’ пэрвой Б. Серебрянский луман 
поп тӱҥалын.

Мутков луман йэвгын 200 вуй мӱкшыжӧ^ улмаш. Мӱкш игэ пэты- 
раш йара омартат кодын огыл. Тунам вара Йушков тыгэ ыштэн: игым 
ойыршаш йэшым палэн налын, уло мӱкшыжым омарта гыч поктэн лук- 
тын (погэн налын). Омарта кӧргӧ гыч йэшым поктэн лукташ омарта- 
жым кумуктэн шогалтат. Варажым омартам тӱжвачын тойа дэнэ парал- 
тэн, шикшым колтэн, кӱшко лӱдыктэн кӱзыктат. Кӱзышӧ мӱкшым ком- 
дышко погэн налытат, аважым кучэн чэтлыкэш пэтырат. Мӱкш авам 
кучаш йэшым шуэрак шоктэ вошт луктыт. Пашачэ мӱкш шоктэ вошт 
лэктын кайа, мукш ава шоктэш кийэн кодэш.

Поктэн лукмо мӱкшым погэн налын Йушков йара ом артат пэ- 
тырэн. Ты мӱкш пэтырмэ омартам, пэлмогырышко налын кайэп, вэс 
шагал йэшан омарта ӱмбакэ кузыктзн шындэн. Тудо шонэн: у шын- 
дымэ омарта гыч мӱкш лэктын ӱлӱл омарташкэ пура, ӱлӱл омартан 
йэшыжэ шукэмэш, ыаяык. Кум арньа гычын кӱшӱл омартам почын 
ончэн, ышкат ӧрын: омарта тэмын мӱ карас дэнэ. Ӱлӱл омартам почын 
ончэн, тугак йэш впйн’аын, мужат шуко.

Мукшым поктэн лукмо омарта гыч уло карасыжым пучкын налын, 
щиштыжым пунчалын.

Кузэ тугэ лийын? Кузэжэ палэ: мӱкшын угэш ойырлышаш задоржо 
(дӓртшэ) пытэн, сандэнэ тудо содор пашалан пижын; мӱӱм нумалын. 
Тыгат ышташ лийэш: омарта гыч мӱкш йэшым поктэн луктын комдэш 
пэтырат. Вара омарта гыч чыла карасыжымат, игыгэ могэ пырльа, 
пучкын налыт. Тудын олмэш кукшо карасым сакат. Кастэнэ мукшым 
комдо гыч моптэш омарташкыжэ колтатат, вэс изирак йэшан омарта 
ӱмбакэ намийэн шындат, Тунам вара игылыкшэ пытат, мукш игым
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ойырмыжым чарна, пэш содор мӱ нумалаш пижэш. Пӱчкын налмэ игы- 
лыкан (шукшан) карасым моло пзирак йэшан мӱкш омарташкэ сакаш 
лийэш. Тыгай мӱкш шувшым ончэн кушта, йэшыжэ шукэмэшат, вийан 
лийэш

Мӱкшын вгэ ойырмыжым чараш мола тӱрлӧ эм (аыал) укэ; тыгэ 
вэлэ ышташ лийэш.

Краж омарташтэ гына огыл, рамкан оыарташтат тыгак ышташ 
лийэш.

Кармазин.

Коопэратив нэргэштэ.
Нэмнан кугырак йал йыда кэвыт (лапкэ) уло. Кэвытым ик пойан 

йэҥ куча (шуко йалыштэ руш куча). Кэвыт оза, ола гыч сатуум налын 
мийат, шонымо ак дэнэ ужала пайдажэ чыла кшкэтланжэ кодэш, ышкэ- 
тын пойэн ила. Йалыштэ илышэ-влак мийэн сатуум налыт, тэятэлан 
20— 50 ырший пайдам кунэслан пуэн кодат.

Ик кэвыт озажэ вэлэ пайдам налэш гын йӧра ыльэ, тудын шэн> 
гэлнэ пайда налшэ, нэмнан оксам сондыкыш онтышо шуко уло. Кэвыт 
оза сатуум купэс дэч налэш, купэчыжэ кугу оатовый манмэ магазин 
гыч налэш, оптовый магазин озажэ пабрик, завот гыч налэш. Нуно- 
влак шуко прикашывым кучат. Тарзэ, прикашык-влаклан тӱлымӧ оксам, 
пачэр акым, ышкаланышт шэр тэммэш пайдам, моло тӱрлӧ роскотшым, 
сату гыч лукташ толашат. Сандэнэ сату нэмнан кидыш шумэшкэ пэш 
шэргэштэш. Сакыр (шикар) завот гыч лэкмыжэ годым 8— 10 ырший 
ильэ. Нэмнан дэкэ шумэшкэ 18 ыршийышкэ шуэш ильэ. Молан тунар 
шэргэштэш? Сэдэ ойлымына мӱшкӱр-влак кид гыч кыдыш пурмо дэнэ. 
Ушнэн вийгак пабрик, завот гыч кӱлэш сатуум налаш тӱҥалына гын, 
тыгэ ок лий ильэ.

Чодыра дэнэ торгайшэ-влак, тӱжэм дэнэ йэҥым тарлэн, чодырам 
руыктат, шупшыктыктат, вӱд дэнэ волтыктат. Тӱжэм дэнэ йыҥ влак птжалт- 
нойэн ыштэн толашат, миллион дэнэ ик йыҥ пайдам налын кийа. Кугу 
ушэмыш (артэлыш) ушнэн калык ышкэ руэн, шушпыктэн, вӱд дэнэ вол- 
тэн, кӱлэш вэрыш намийэн ужала гын, пайдажэ ышкалнжэ кодэш 
ильэ. Тӱрлӧ-тӱрлӧ моло пашаштат тугак.

Кооператив ик йыҥ пойэн, тужэмжэ йорлэшт илыма гыч утаршэ 
ушэм лийэш.

Ушнаш лийэш ышкэтын ыштэн вий шутыдымо паша ышташ. 
Смола завотым шагал йэҥ шындэн кэртэш. Смола завотымак визытын- 
кудытын ушнэн куштылгын ышташ лийэш. Вич-куд завот иктэш ушнэн 
скипитар завотым шындэн кэртыт. Волос, уйэз, губэрна кӧргӧ завот- 
влак сойузым (завот ушэмым) ыштэн, завот сатуум (вар, скипитар, 
смола, т у )  купэч, кыдыш ужалыдэ, викок кӱлэш вэрышкэ, вэс кугы- 
жанышкат наҥгайэн кэртыт. Тидэ шот дэнэ пайда чылажат калыкын 
ышкэ кидышкыжэ пура. Тидэ ойлымо лийыа шушаш гайэ”огыл гынат, 
шуко вэрэ нэмнан кугыжапыштак калык тидым шукташ тӱҥалын.
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Сибирыштэ крэсаньык-влак артэлыш ушнэн-ушнэн ӱзавотвлавым 
шындылын улыт. У завот мапшынак ида лӱд: кугу завот огыл. Ӱ завот 
тыгэ ышталтэш: йал йэҥ пырльа ушнэн ик пӧртым тарлат; адак сэпа- 
ратырым, ӱ лукмо машинам налыт; ӱ машина пӧртывташ ик имным 
налыт. Кӱлэш кок-кум йэҥым тарлат. Завот лийын шумӧшго, эрджэ, 
кастэпэ, кӧн монар шӧржӧ уло, завотышко кондэн пуа, тудын кяишва- 
шыжэ монар шӧр кондымыжо сэралт шога. Тылызэ эртат, ӱ ужалэн 
налмэ оксам, кӧлан монарэ логалэш, шэлын шогат.

Чыла артэл-влак ик кугу ушэмыш „союз маслодельных артелей® 
манмашвэ ушнэн улыт. Тидэ ушэмыш 700 артэль пурэн. Ушэм ӱым 
гына ьтштэн огэш ужалэ, шурным, муным, моло турлӧ сатужымат члэн- 
влакышт дэч налын, вигак кӱлэш вэрышкэ, адак вэс вугыжанышкаг 
нантайэн ужала. Тидэ ушэмын 600 кэвытшэ уло, ышкэнжын пракотшо, 
баржыжэ уло, калыклан сай газэтым пэчэтлэн луктэш. Тэвэ ужыда, Си- 
бирысэ крэсаньык-влак ушнэн могай вийан лийын улыт.

Коч могай кугу пашамат ушнэн ышташ вэлэ лийэш. Ушнэн кэ- 
вытымат шындаш лийэш, куралмэ, ӱдӱмӧ тӱрэдмэ, солымо, шиймэ, (кырмэ) 
машинамат налаш лийэш.

Чыла пашат ты годом коопэратив кидыштэ: шэмэр калыклан арымэш 
окса пумаш-налмаш (крэдитное товарищество), сату налмаш—ужалмаш 
(общественная лавка, общество потребителей), у ыштымаш—ужалмаш 
(артель маслоделов), муно ужалмаш (артель по сбыту яиц), погывэн 
паша ыштымаш (трудовая артель), погынэн кэм ургымаш—ужалмаш 
(артель сапожников)—молыжат коопэратив кидэш кодын. Ончылко чы- 
лажат кооиэратив ышташ туҥалэш коопэратив сэҥа. Коопэратив дэч 
поена илаш йӧсӧ. Погынэн пырльа ыташ сай, ышкэт—ышкэт поена 
илаш йӧсӧ.

Коопэратив сай маныда гын, ышкат коклаштыда марий коопэра- 
тивым лукташ тӧчыза: погынэн книгам, газэтым, журналым налза, по
гынэн тӱрлӧ машинам налза; обшэствэнный лапкым (кэвытым) почеа, 
банкым (кредитное товарищество) почеа, молыжымыт погынэн пырльа 
ыштыза. Тунам вара марий калыкат, моло калык гайэ, ончылко кайа, 
сай илаш тӱҥалэш.

Кочмо дэнэ шӱдымаш нэргэн.
Кэч могай арвэр йӱлэн йалт ок пытэ. Пу, олым, вагаз, альэ моло 

йӱлымӧ лэч вара ломыж, пзӱ кодэш, адак тудо йӱлышӧ аовэр гычак 
шикш лэктэш. Пу сэмынак кӱртяьӧ, вургэньэ, альэ моло йӱлымӧ лэч 
зарат ломыж, кӱртньӧ, альэ вургэньэ шур кодэш. Тыгэ кэч мо йӱлышӧ 
арвэр йӱлымыж годым шалана: тужэч шикш лэктэш, ломыж, т у  кодэш.

Машина олтымӧ дэнэ коштэш, шта, от елто гын, тудо тарваныдэ 
шога. Машина кӧргэш йӱлышӧ пу гыч, альэ мландэ шӱ гыч ломыж, 
шӱ, пурав кодэш; шолшо вӱд гычшэ извэстка, тыгыдэ кӱ, ошма кодэш. 
Машина кӧргэш йӱлэн пытыдэ кодшо коштрам от эрынктэ гын, машина
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вашвэ пужла, тӱгана, пудырга. Сандэнэ машина кӧргым эрэ эрынтат.
Йын капат машина гайав,— Кап эн сай машина лэч сай машина, 

—маныт тунэмшэ йыҥ-шамыч. Иыҥ Еӧргысӧ машина йӱдшӧ—кэчыжэ. 
паша годымат, йара годымат, малмэ годымат йыҥ к о л м эш еэ  л е  канат 
о б  чарнэ, эрэ шта, эрэ е о ш т э ш , эрэ пӧртэш.

Машиналан вошташ пу, альэ мландэ пгӱ кӱлэш, йыҥ кӧргысӧ ма- 
шиналан пу олмэш е о ч ы ш  кӱлэш. Кочыш йыҥ кӧргышто, машинаштэ 
пу йӱлымӧ сэмынак йӱла. Йыҥ кӧргэшыжэ е о ч ы ш  йӱлмӧ дэнэ ила

Кочыш йыҥ кӧргыштӧ тул лэч поена йӱла. Тэрыс* альэ олым ора 
тул лэч поена йулэн шӱэш; тэрыс йӱлымӧ годым шикш гай пуш лэк- 
тэш, тыдэ годым тэрыс кидым, йолым Еогарта. Тэвэ йыҥ Еӧргэшат 
К0 5М0— йӱмӧ тыгак тул лэч поена йӱла. Ш аҥгэ валасышым—йӱлымаштэ 
ломыж, шӱ лийэш, тудым машина кӧргӧ гын от эрывтэ гын, машина 
пужла, пудырга. Пӧрт вонта гычат йӱлыдымэ коштрам, ломыжым, шу- 
шм шуко мартэ от эрывтэ гын, вонта олташ йӧрдымӧ лийэш. Тыдэ сэ- 
ыынак йыҥ воргэшат кочыш йӱлымӧ лэч вара, канлан вулэш арвэржэ 
кочыш гыч вӱрыш, луушко, вуй торыаыш вайа, йӱлыдымӧ арвэржэ (ло • 
мыжшо, шӱжӧ) ӱлӱл рож шамыч гыч тужвакэ лэктэш; альэ пӱж вӱд 
дэнэ, шӱвыл дэнэ, шинча вӱд дэнэ, пылыш ваш дэнэ тӱжвакэ лэктэш. 
Кӧргӧ гыч нымат ок лэк гын, йыҥ илэя ок карт ыльэ,— машинажэ 
коштраҥын, вашвэ шогалэш (чарна) ыльэ. Тул машина кӧргым эрык- 
тышэ гайав, мэмнан вӧргысӧ машинам эрывташ Йумын пумо арвэр 
уло;— тыдэ арвэрым рушла газ маныт.

Мландэ йыр йууж уло, Йуужышто газ-шамыч улыт, эн шукырав 
газшэ азот , кислороду водород, углекислота. Тидэ газ— шамычым йууж 
гыч машина дэнэ ойрэн налаш лийэш. Ойрымо азот газ шват ов йӱлӧ, 
азотэш моло арвэрат ок ӓӱлӧ. Кислород газыш тулан чырам вудалтэт 
гын, тужак чыра йандар, волгыдо тул дэнэ вашкэ йӱлэн пыта. Водород 
газыш тул изиш логалэш гынат, газшэ швэ йӱла. Углекислота газ ов 
йӱлӧ, тужав нымогай чонанат илэн ов вэрт. Азот газыштат чонан илэн 
ов кэрт. Чонанлан кислород газ вэлэ шӱлаш йӧра, тудо газ дэнэ гына 
илат.

Мэман кочмо—йӱмӧ пагарэш кислород газ дэнэ эркын пула, ту- 
жэч шолыш вола, шоло гыч канлан вӱлэш арвэржэ тыгыдэ вӱр корно— 
шамычыш вайа, вочышын пӱлыдымӧ куштражэ ӱлыл рож-шамыч гыч 
тӱжвакэ лэктэш. Шоло гыч вӱр корныш кочыш дэнэ пырльа йӱлыдымӧ 
куштрат пура. Тудо куштра вӱр корнэш адак кислород газ дэнэ йӱла. 
Кислород газ каплан вӱлдымаш куштрам ов йӱлатэ ыльэ гын, вӧргэш 
вуштра погынэн, мэмнан вӧргысӧ машинам чора (шогалда) ыльэ, мэм
нан вӧргысӧ машина ов вошг гын, мэ илэн огна кэрт ыльэ.

Мэмнан Бӧргыштӧ вӱр ворно пэшав шуво, нуно уло м о гы р  й ы р  
шуэ выньэр торэш шӱртӧ гайав Е и й а т . Чыла вӱр ворно шодо гыч т у -  
вгалын шодышкак ван йыр савырнен толыт. Тыдэ вӱр корно— ш ам ы ш — 
штэ вӱр ныгунам чарныдэ коштэш, чарна гын йыҥ кола.

Шодо шӱлымӧ дэнэ апшат пош (кӧрыв) гай пошэн шога. Мэ кӧр- 
гыш шӱлалтымэ годым, йууж гыч кислород газым шодыш налына, шодо 
гыч тудо киелородым вӱр налын каныш, вӱр корныш нантайа. Кисло
род вӱр корныш пурэн, шоло гыч пурышо вочышым адак угыч йӱлата.
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Вур ксрнышто кочыш йудымашгэ осал газ угле кислота лийэш, Углеки
слота кӧргэш кодэш гын, илаш ок лий, тундэнэ вашкэ колэт, Вӱр кор- 
нэшыжэ погынышо углэкислота газым погэн шодыш луктеш, тудым 
мэ шодо гыч тужвакэ шӱлалтэн луктына. Тыгэ мэ кӧргыш шӱлалтымэ 
годым йууж гыч шодыш кислород газым налына, тужвакэ шулалтымэ 
годым шодо гыч вур корнэш пужлышо углэкислота газым луктына. 
Вӱрым могыр йыр шӱм коштыкта. Оҥышто шӱм кок шодо коклаштэ 
вийа. Вӱр шодо гыч кислород газым налын шӱмын шола тӱрышкыжӧ 
пура, тушэч вӱр корнышко кайа, корныжо дэнэ могыр йыр савырны- 
шыла углекислота газым погэн, мӧҥгӧ, шӱмын пурла могыржо вошт 
лэктын, шодыш углэкислота газым луктэш. Тышак углэкислотам кодэн, 
шодышко шӱлымӧ дэнэ пурышо кислородым налын, адак шӱмын шола 
могыржо вошт могыр йыр кайа.

Тыгэ кислород газ шӱлымӧ дэнэ кӧргыш пурэн, вӱр корнышто 
каплан кӱлтымаш куштрам йӱлата, куштра йулымаштэ пужлышо углэ
кислота газ лийэш, тудо газым вӱр погэн шодыш конда, шодо гыч мэ 
тудым шӱлалтэн тужвакэ луктын колтэна. Щӱлымӧ дэнэ эрэ мэмнан 
коргыш кислород пура, тушэч пужлышо углэкислота лэктэш, Тундэнэ 
мэ илэна.

Углэкислота газым вашкэ шижаш лийэш. Шуко йыҥ погынэн 
шинчымаш пӧртыштӧ шӱлаш йӧсӧ, тушто шукырак шогэт гын, вуй са- 
вырна, шинчалан пичкэмышын койэш Тыгай йуужышто лампэ тулат 
ок йӱлӧ. ПХуко йыҥ пӧрт вӧргысӧ кислород газым шӱлэн вӧргышкышт 
налын пытарат, кӧргӧ гычышт пужлышо углэкислота газым мӧҥгӧ лук- 
тыт. Сандэнэ прт кбргыштӧ шӱлаш йӧсӧ,— углэкислота газыштэ иктат 
илэн ок вэрт.

Углэкислота газ йулымаштэ, шӱмаштэ лэктэш. Еоҥгаш ну йалт 
йӱлэн пытыдэ пэтрэт гын, пӧртыш пуш (упш) лэктэш, тидэ углэки
слота газ лийэш, Тидэ пуш дэнэ шукырак шӱлэт гын, колэт. Адак углэ
кислота пычкэмыш, куштран, ночко, купан, шикшан вэрэш лийэш. 
Адак шулымаштэ лийэш.

Шонымаштэ, углэкислота йӱлымаш гыч, шульшаш гыч, шӱмаш гыч 
лэктын уло мландым тэмэн, чыла чонаным пушташ кӱлэш ыльэ. Мэ 
шинчэна углекислота йуужышто шуво огыл, кузэ вара тыгэ?—Углэви- 
слота пушэнтылан, шудылан кайа. Мэ илаш киндым вочкына, вольык 
шудьш кочвэш, пушэнтэ углекислотам гаупшэш (кочвэш). Сандэнэ пу- 
шэҥгэ йымалнэ, чодраштэ, олыкышто кэчывалыш шӱлаш пэш куштылго, 
Адэмэ, моло чонан настат (ушкал, кол, капык, вормэ) вэчывалымат. 
пичкэмыштат йуужым нэлын, кпслоротым (кӱлэш газ) вӱрэш ушэн кода, 
глэкислотажым (вултымаш газ, пуш, ӱяш) мӧнтэш шӱлалтэн луктэш. 
Пушэҥгэ, шудо, шурно вэс тӱрлӧ (тӱвӧ) шӱлат (нунын тыгыдэ гына 
упшат лышташтэ): кэчывалым углекислота лышташ кӧргэш кодэш, ки
слород мӧҥгэш лэктэш; пичвэмыштэ (йӱдым) тугэ огыл: лышташэш ки
слород кодэш, мӧнтэш углэкислота ойырлэн лэктэш.

Кислород газ волгыдышто, кӱкшышто, чодраштэ, йандар вэрыштэ 
лийэш.

Вур корнэш йӱлыдымӧ куштра тужвакэ пӱжвӱд дэнэ лэктэш. 
Пӱжвӱд каплан йӧрдымӧ арвэр. Айдэмын коваштэ вок пачашан, ӱмбал
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пачаш воваштэ кагаз кужгыт вэлэ, вэс пачашыжэ йатыр кӱжгӧ. Кова- 
штыштэ имэ дэнэ шуркалмэ гай тыгыдэ рож~шамыч уло. Тидэ рож- 
шамыч гыч каплан кӱлтымаш куштра кӧргб гыч пӱжвӱд лийын лэк
тэш. Пӱжалтшэ йыҥ таза лийэш. Мэ уло могырнам тэгыт дэнэ, альэ 
лак дэнэ шӱрэн, коваштэ рож-шамычым пэтрэна гын, шуко илэн огна 
кэрт, вашкэ колэна. Тэгыт дэны, лак дэны, альэ тул дэнэ когаргышэ 
коваштын рож-шамычшэ пэтырнат, сандэнэ пӱжвӱд тӱжэвакэ лэктын. 
ок кэрт, кӧргэш пӱжвӱд погынэн йыҥым пуштэш.

Адак ӱмбал вычкыж коваштэ эрэ уэмыш шога. Тоштыжо лыгэ 
лийын, тӧрвалт (тӧргалт) йога, тудын олмэш коваштэ кушкэш. Коваштэ 
вашталтмым мэ пэш огна шиж, тӧрвалтшэ коваштым мэ дӱжан могы^ 
рышто вэлэ ужына. Пӱжан могырым мэ парньа дэнэ йыгэна гын, парньа 
йымалан коваштэ могыр гыч тӧрвалт пӱтрна. Адак кошкэя тӧргалтшэ 
коваштым вуйышто ужаш лийэш,— вуй лыгэ кошкэн тӧргалтшэ коваш- 
ты лийэш.

Тэ ындэ мланна илаш кислород кӱлмым шинчэда, Сандэнэ мланна 
эрэ кислород газ дэнэ шӱлаш йандар, кукшо, волгыдо, йӧнта порты- 
штӧ илаш кӱлэш, пӧрт кӱварым арньалан ик кана мушкаш, кэчын ноч- 
ко выньык дэнэ ӱшташ кулэш. Пӧрт пушан, ӱпшан, альэ нэлэ шӱлы- 
шан (йуужан) годым омсам почын йандар йуужым пурташ ктлэш. Мон- 
чаш арньа вуйэш пураш кӱлэш, могырым, вуйым, мочаш шокшо вӱд 
дэнэ, шовын дэнэ мушкаш кӱлэш. Мончаш йандар тувыр-йолашым чийаш 
кӱлэш. Шӱргым кэчын шовын дэнэ мушкаш кӱлэш. Могырым чӱчкы- 
дын, йандарын от муш гын, коваштэ рож-шамыч лавра дэнэ пэтрнат, 
кошкэн тӧрвалтшэ коваштыжат могыр гыч ойырлэн ок кэрт, могыр 
умбаланак, альэ тувур-йолашэш пижын щӱэш. Тувур-йолашым йатыр 
мартэ от вашталтэ гын, шӱшӧ ӱпш пура. Лавран вургэман, мочаш шу- 
кэртэ пурдымо йэҥ нэлэ, шӱшӧ ӱпшан лийэш.

Шкэндам шкэ шужыктэн ода ашнэ гын, кантам эрэн, чӱчкыдык 
мушкын ашнэда гын, вургэмдамат, пӧрт кӧргыдамат эрэн ашнэда гын, 
чэрым ода уж, кужо ӱмӱран лийыда, ӱмӱрда шудэ ода коло. Шкэндам 
саклэда гын, тэндам Йумат арала, кужо ӱмӱрым пуа,—^вигэжат шкэ- 
лэчна, Коркан курук марий.
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