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С экциаш т погыкъмашык пашажэ.
Погынымашкэ 1 ноябрьлан Вят- 

касэ, Красноуфимск, Озан, Бирск, 
Уфа оласэ Партийный Комитэт 
воктэнысэ сэкциан сэкрэтарьмыт, 
Мариобласть гыч толшаш ыльыч. 
Погынымашкд Вятка, Озан, Мари- 
область гыч гына тольыч.

Моло вэрда гыч толын ышт шу.
Погынымаш 9—11 ноябрь ко- 

клаштэ лийэ.
Погынымаштэ тидэ нэргэн мут- 

.ланалтэ:
1) Вэрласэ сэкциамыт паша.
2) ЦКРКП(б)-сэ Марисэкциан па

шажэ.
3) Наркомпросысо Марибюрон 

пашажэ.
4) Мари калык коклаштэ партиа, 

совэт, моло пашам ончыко кол- 
тымо нэргэн.

5) Марла кнагам савыктэн лук- 
тын, калык коклашкэ шалатымэ 
нэргэн.

Вятка губэрнасэ мари конласэ паша 
нэргэн Шамаев йол. каласыш.

Вятка губэрнаштэ 80 тӱжэм мари 
илат. Партиа, совэт, школа и моло 
паша пэш эркын ончыко кайа.

РКП(б) члэн—5, РКСМ—24, проф- 
союзышто 30 мари улыт, школа—5, 
икшывэ порт— 1. Мари коклаштэ 
паша ыштышэ пэш шагал улыт. 
Яран, Уржум, Малжыж оласэ пар
тийный Комитэт дэн Отдэл Народ. 
Образоваништэ ик мари пашачат 
укэ.

Тидлан лийын партиа, совэт, 
туынктымо паша пэш томам ончы
ко кайа.

Кикнур, Кильмэз волыстьлаштэ 
60—70% мари илат гынат, волис- 
полкомышто ик мариат укэ. Шко
ла пэш шагал, 100 икшывыштэ 
2-шо вэлэ тунэмаш коштыт. Шко- 
лылаштэ у к н а ^ а  укэ, тошто кнага 
дэн тунэмыт. Тунэмшэ мари пэш 
шагыл улыт. Уэздласэ совэт учрэ- 
ждэниат, мари кокласэ пашам 
ончыко колташ пэш полшыма- 
шыштак укэ.

Вятка губэрнасэ паша нэргэн 
погынымаш тыгай пунчал мутым 
ыштыш:

1) ЦКРКП(б)-сэ Марисэкциа Вят- 
касэ Партийный Комитэтлан, мари 
коклаштэ пашам ышташ кулэш 
манын увэрым колтыжо;
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2) Наркомпросысо Марибюро 
Вяткасэ Отдэл Народ. Образова- 
нишкэ мари школым шукырак 
иочаш кулэш манын увэрым кол- 
тыжо;

3) Конюхов, Коновалов, Михай
лов йолташмытым руш кокласэ 
паша гыч налын, мари кокласэ 
паша ышташ колтыман;

4) Мари туныктымо паша ончыко 
кайыжэ манын, моло вэрла гыч 
Вятка губэрнашкэ 2—3 тунэмшэ 
марийым колташ.

Суас Рэспубликасэ мари кокласэ паша
нэргэн Ижболдин йол. каласыш.

Суас Рэсп. 16,300 мари илат. 
Мари школ— 13, кнага порт—2, 
лудмо порт—5. Школым йалаштэ 
почаш мариат полшат. Кодшо ий 
казна гыч пумо дэч поена, мари 
йужо вэрэ 30—35 пут киндэ гыч 
учитэльлан пуэныт. Крэсаньык 
52 № „Йсшкар кэчэ“ газэтым, 
15 № „У Илыш“ жуналым налыт.

Озанысэ 1-ст. партшколаштэ—7,
2-ст. — 5 мари рвэзэ тунэмыт. 
Мари студэнт Озаныштэ—51 улыт. 
РКП(б) члэн — 10 мари, канди
дат— 12, РКСМ-ыштэ — 23. Совэт 
паша чыла вэрэат ик тӧр огэш 
кайэ.

Бимо - Чокалдин волыстьышто 
8 мари, 3 руш йал улыт. Тугэ 
гынат Волисполкомышто ик ма
риат укэ.

Партийный Комитэт дэн Совэт 
учрэждэниа мари кокласэ пашам 
ончыко колташ полышкалэн шо- 
гат. Сэкциасэ пашачэ влак йал
лашкэ лэктын калыкым туныктэн 
коштыт. Кызыт мари ӱдырамаш 
коклаштэ пашам ышташ тӱҥал- 
мэ.

Суас Рэспубликасэ паша нэргэн, 
погынымаш тыгай пунчал мутым 
ыштыш: Сэкциа мари калык кок
лаштэ ты мартэ пашам сай ыштэн, 
ончыкшат сай винэн шогыжо.

ЦК РКП(б)-со Мариеэкциан пашажз 
нэргэн Эшкинин йол. каласыш.

1921—1922 ий шот гыч, мари 
коклаштэ партиа, совэт, туныктымо 
паша тэнэй сайынрак ончыко кайа. 
Тэнэй мари коклаштэ чыла вэрэат 
киндэ сайынрак шочын, садлан 
лийын кэч могай пашат ончыко 
кайаш туҥальэ. Мари коклаштэ 
пашачэ шукырак лийэш ыльэ .гын, 
туныктымо, партиа и моло паша 
адагат сай ончыко кайа ыльэ. 
Иужо Партийный Комитэт, Отдэл 
Народ. Образованиа воктэн мари 
пашачэ укэ улыт, вэрласэ учрэж- 
дэниамытын оксашт шагал, садлан 
лийын кэч могай пашат чылтак 
сайын ончыко кайэн огэш кэт.

1923 ийыштэ Партийный Коми
тэт воктэн тыгай сэкциа почмо:
1) Бирск, 2) Уфа, 3) Вятка ола- 
лаштэ.

Тэнэй Уфаштэ 30 мари рвэзы- 
лан партийный школа почмо, адак 
тӱрлӧ моло вэрласэ партийный 
школылашкэ тунэмаш колтымо.

Москосо сэкциа вэрласэ сэкциа- 
мытлан тӱрлб инструкциам кол- 
тэн.

Вэрласэ пашам ончэн кошташ 
1923 ийыштэ сэкциа инструктыр- 
жым 3 вэрэ колтэн.

Тылзэ йыда сэкциа 1500 номэр 
гыч „У Илыш“ журналым луктын 
шогэн.

Адак тыгай марла кнагам савык
тэн луктын: 1.) Ключниковын-Мари. 
муро, 2) Васильэвын-Мари муро-
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кнага, 3) Гуров-Мыландэ закон,
4) Гуров-Ик турлэ налог (Един, 
с.-хоз. налог). Савыкташ йамты- 
лымэ кнагат уло. Т\'рлӧ губэрна- 
лаштэ (Мариобласть дэч поена) 
РКП(б) члэн дэн кандидат—200 
мари, РКСМ-ыштэ—150 улыт.

Пунчал мут тыгай ышталтэ: ты 
мартэ Мариеэкциа пашам сай вик- 
тарэн шогэн. Тӱрлӧ агиткомпаниа 
годым Москосо сэкциа вэрласэ 
сэкциамытлан, кузэ пашам ышты- 
шаш нэргэн, инструкцим колтэн 
шогыжо, жапын-жапын вэрласэ 
паша нэргэн мутланаш, сэкрэтар- 
мытым Москошко ужыктыман. Сэк
циа мэн Мариобластьысэ Партий
ный Комитэт паша нэргэн ваш 
увэрым колтэн шогышт.

Мари кокласэ партиа, совэт, тунык
тымо, копэратив моло паша нэргэн 

пунчал мут ышталтэ.

Сэкциамыт калык кокласэ пашам 
тидэ пунчал мут почэш ышташышт 
кӱлэш.

Тидэ пунчал мутышто тӱрлӧ па
ша нэргэнат раш каласалтэ.

Мари коклаштэ партиа, совэт 
паша пэш эркын ончыко кайа. 
Тидэ пашам ончыко колташ манын, 
пашам калык коклаштэ кузэ ыш- 
тыман.

РКСМ ушэмыштэ пэш шагал 
мари рвэзэ улыт. Кузэ рвэзым 
туныктэн, мари йаллашгэ РКСМ 
ячэйдам почман, тидэ паша нэргэн 
возалтын.

Мэмнан мари ӱдырамаш ожнысо 
шотлак пэш пычкэмыштэ, тунэмдэ 
илат, совэт пашам огыт ыштэ, 
партиаштат шагал улыт, тӱрлӧ чэр 
дэн орланэн илат, икшывыштым 
ашнэн огыт мошто. Кузэ мари

ӱдырамашым туныктэн сай, вол- 
гыдо илышышкэ лукман, тидэ нэр
гэнат пунчал мут ышталтын.

Тидэ пунчал мут кагаз путынь 
сэкциалашкэ колталтэш.

Наркомпросысо Марибюрон пашажэ 
Кэдрова йол. каласыш.

Губэрна дэн уезд Отд. Народ. 
Образованиаштэ Мариеэкциа укэ 
улыт.

Сэкциа тыгай вэрлаштэ гына 
улыт: 1) Мариинский уезд (Томски 
губ.) Уоно, Малмыж (Вятка губ.) 
Уоно воктэн.

Мари школылашто у кнага пэш 
шагал. Вэрласэ Отд. Нар. Обра
зованна марла кнага налаш оксам 
тӱвыт огыт пу. Кызыт марла кна- 
гам эртак Марибюро гына колтэн 
шога.

Мари коклаштэ тунэмшэ пӧ- 
р й ы Ҥ— 1 5 % ,  ӱ д ы р ы м а ш—5 %.

Жалованиа шагаллан лийын,шу- 
ко учитэльмыт кызыт эртак мылан- 
дым гына ӱдэн илат. Тэнэй кугу 
школышко шукӧ мари рвэзэ тунэ- 
маш пуртымо.

Мариобласть почмо дэч ожно 
школа—500 ыльэ, икшывэ сат—22, 
калык порт—22, лудмо порт—310, 
куго йыҥ туныктымо школа — 
312.

Кызыт Мариобласть дэч поена 
школа—124, икшывэ порт—4, II ст. 
школа—3, лудмо порт—9, кнага 
(библ.) порт—26, пэдтэхникум—2, 
кугу йыҥ туныктымо школа—2.

Мари школам, туныктымо пашам 
ончаш, уэздлан йыда ик уполно- 
мочэнный гыч сайлэн шогалтыдэ 
паша ончыко сайын кайэн огэш 
кэт.

Марибюроштат ик йыҥлан гына
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пашам ыштэн шогаш пэш нэлэ, 
сатлан лийын Марибюрошко кок 
йолташым сайлэн шогалташ кӱ- 
лэш.

Марибюро паша нэргэн тыгай 
пунчал мут ышталтэ:

Ты мартэ Марибюро мари ко
класэ туныктымо пашам сай ыш
тэн.

1) Мари коклаштэ кушто мо 
чоло школам почаш кулэш, тидэ 
увэр кагазым Марибюро вэрлашкэ 
колтыжо,

2) Марибюрошто кок пашачэ 
лийышт.

3) Тыгай вэрласэ Отдэл Народ. 
Образованна воктэн Марисэкциам 
почаш: Вятка, Яранск, Бирск, Уфа, 
Красноуфимск, Лысково (Нижн. 
губ.), Озан олалаштэ.

4) Суас дэн Башкир Рэспубли
касэ туныктымо пашамат, Москосо 
Марибюро виктарэн шогыжо.

5) Партийный Комитэтысэ Сэк- 
циамыт Отдэл Нар. Образованиа 
дэч марла кнага налэдаш оксам 
йодын налышт.

№  1.

Марла кнагам савыктэн луктын, мари 
коклашкэ шарымэ нэргэн тыгай пун

чал мут лийэ:

1) дэкабрь тылзыштэ путынь 
мари калык коклаштэ марла кнага 
шарымэ нэргэн агиткомпаниам 
ышташ:

2) марла кнагам ужалышэ йыным 
вэрлаштэ сайлэн шогалташ:

3) шолдыра, пазаран йаллаштэ 
марла кнага ужалымэ кэвытлам 
почаш:

4) Партийный Комитэт дэн От
дэл Нар. Образованиа дэч сэкциа 
влак марла кнага налэдаш оксам 
йодын налышт:

5) Совэт сайлымэ годым, тӱрлэ 
моло компаниа годым, сэкциа влак 
марла листовкам, воззваниам са
выктэн луктышт;

6) РКП» б > члэн дэн кандидат 
иктэ котдэ „У Илыш“ журналым 
налэдэн шогышт:

7) „У Илыш“ журнал ончыкыжат 
лэктын шогыжо.
Партийный Комисэтысэ сэкциа мыт 
тыгай пунчал мут пашам ыштышт.

Вэсэ—высылай Полыш Ко
митэт.

( К о м и т е т  в за

Полыш Комитэт нэргэн декрэт 
1921 ий майыштэ лэктэ.

Молан тидэ Полыш Комитэт 
ышталдын?

Полыш Комитэт дэч поена нуж
на крэсаньыклан, Армиа гыч пӧр- 
тылшэ йошкар салтаклан, сусыр- 
гышо салтаклан, салтак йэшлан

и м о п о м о щ и).

илаш пэш нэлэ. Иктышкэ ушнэн 
вэсэ — вэсылан полшэн илаш ма
нын тидэ Полыш Комитэт почмо.

Тидэ Комптэтым волисполком, 
йалсовэт воктэн почман.

1923 ий 1 январь тылзэ мартэ 
путынь Россиа кумдык тынар По
лыш Комитэт почылдын: волость
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Комитэт—1.286, йаллаштэ—73.874.
Полыш Комитэт кидыштэ тӱрлэ 

арвэр дэн окса укэ гын, тудо ны- 
гэланат полшэн огэш кэт. Сатлан 
лийын ышкэ члэнжэ дэч тудо шур
ным, оксам пога, йал калык мы- 
ландым ӱда, вакшым налын кучэн 
кэтэш, турлэ машиньам куча.

Комитэт моло члэн имньэ дэн 
нужна крэсаньык, салтак йэш, су- 
сырго салтак мыландэ ӱдаш, тӱрэ- 
даш, куралаш, сурт ачалаш, моло 
паша ышташ полша.

Тулык икшывэ, сусырго салтак, 
кучэн коштшо ашнаш суртым по
чэш.

Куралмэ, ӱдымэ, тӱрэтмэ ма
шиньам паша ышташ пуа.

Эн ончычак йошкар салтак йэш- 
лан, Армиа гыч пёртылшэ салта- 
клан, сарэш колшо салтак йэшлан, 
сусырго салтаклан тӱрлэ пашашт 
ышташ полшыман. Вара сурт йулы- 
ш.э шурным шолэм пытаршэ,. шу- 
жышо, моло нужна ужшо крэсаньы
клан полша.

Полшымо йыдат вийым погымэк- 
шэ ышкат молылан полшыман.

1922 ийыштэ чылажэ 336.921 сурт

Копэративын
Копэратив ушэмын пайдажэ пэш 

кугу, тугэ гынат мари калык кокла
штэ копэратив ушэм пэш шагал.

Копэратив ушэм тӱрлӧ уло. Ик 
тӱрлӧ копэратив ышкэ йыҥжылан 
(члэн) тӱрлӧ сатум ужала (шырпэ, 
сахар, чай, пуда, товар, ситца), ты
гай ушэмым „Потрэбитэльский ко-

озалан полшымо: 113.182 йошкар 
салтак йэшлан, 44.933 сусырго 
йошкар салтаклан, 102.911 кэчэ 
пашам йыҥ ыштэн, 70.275 кэчэ 
имньэ ыштэн. 633 икшывэ порт 
почмо, сусырго салтаклан 155 порт, 
1.031 столовый почмо.

Пӱтынь Россиа кӧргыштэ Полыш 
Комитэт влак 1922 ийштэ 50.000 
дэсятина мыландым пырльа ӱдэ- 
ныт.

Полшымо Комитэтлан школам, 
лудмо пӧртым и молымат почман.

Тиды .Комитэтын Крэсаньыклан 
пайдажэ пэш кугу. Вэсэ—вэсылан 
полышкалэн илыдэ, илаш пэш 
нэлэ.

Йужгынам казна гыч урлыкымат 
молымат пуман лийэш. Тидэ пумо 
урлыкым пырльа ӱдыман, тыгэ 
эркын—эркын крэсаньыкат пырльа 
вэсэ—вэсылан полшэн пашам пыр
льа ыштэн илымын сайыжым умлэн 
налэш.

Мари йаллаштэ тыгай Полыш Ко
митэт альэ шагал. Мэмнан мари 
калык нужнан ила, сатлан лийын 
вэсэ—вэсылан полшэн илыдэ огэш 
лий.

пайдадыкшэ.
пэратив“ маныт. Вэс тӱрлӧ ушэм 
крэсаньык шурным, вольыкым по
гэн ужала, крэсаньыклан курал— 
ӱдымэ машиньам налэш, оксам 
арымэш пуа.

Кызыт кэч могай сатумат крэ
саньык торгайэн коштшо кулак 
дэч налэш. Крэсаньык ужалшаш
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вольыкшым, киндым, молыматтор- 
гайэн коштшыланак ужала.

Торгайэн коштшо нымо сатумат 
ышкэ налмэ акшэ дэн огэш ужалэ, 
эрэ пайдам утларак налаш точа. 
Пайда шуко лэкшашлан лийын, 
шултакан шӱкшак ӱзгарым ужала.

Эшкинин, А. К., ЦК РКГГ(б)-сэ Марсэн- 
цийын сэкрэтаржэ, „У Илыш рэдактор.

Нуно крэсаньыкын шыгырышкэ 
пурмым гына ваҥэн коштыт. Крэ- 
саньык шыгырышкэ пурмэкэ воль- 
ыкым, киндым, молым пэш шултын 
налэдат. Иужо торгаэн коштшо 
ончыко оксам пуа. Тыгэ оксам 
нумэкэ, тудо кузэ шона, тугэ крэ- 
саньыкым пизыра.

Кэч могай сатумат ушнэн налаш, 
ужалаш крэсаньыклан куштылго.

Тыгай куштылгылан лийын Рос- 
сиа кумдык кызыт копэратив ушэм 
почылдыт.

Кызыт Россиа кумдык сату кэ- 
выт копэратив влак чылажэ 18 тӱ- 
жэм уло.

Российсэ калык шот гыч тидэ 
пэш шагал. Российштэ йалла гына 
350 тӱжэм уло.

Тидэ шот гыч 20 йаллан 1 копэ
ратив кэвыт уло.

Пӱтынь йал калык погынэн ок
сам, шурным молым погэт гын

Голубкин, Г. И. „УИльшг рздакторын 
йолташыжэ (замест. редактора).

кэч могай йалыштат копэратив кэ- 
вытым почаш лийэш.

Иалыштэ ий шушо йьпг 100 уло 
гынат, йыҥлан йыда ик пут киндэ 
гыч погэт гынат 100 пут лийэш. 
1 пут киндым 50-ырший гыч шот- 
лэт гын, чылажэ 50 тэнтэ погына. 
Ожнат шуко йал кэвытлаштэ сату 
30-40-50 тэнтэаш виса гына ыльэ.

Кызыт крэсаньыклан могай сату 
кӱлэш?

Шырпэ, красин, шинчал, тамака, 
пуда, сравоч, чашкэ, лампэ, йандау, 
товар, адак моло тыгыдэ ӱзгар.

Эркын-эркын пайда лиймэ сэмын 
копэратив кэвыт сатуат шукэмэш.
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Пӱтынь йал калык сатум копэ
ратив кэвытыштэ налын ила гын, 
копэративат пойэн вашкэ сатуат 
шукэмэш.

Кузэ йалыштэ копэратив кэвы- 
тым почман?

Копэратив ушэмым 50 йыҥ уш- 
нэн почын кэтыт. 50 йьпг дэч ша- 
галлан почаш огэш лий.

Копэратив кэвыт почаш шонышо 
.2-3-5 йыҥ йал калыкым погат. По- 
гымэкэ копэратив кэвыт почаш 
кӱлэшыжэ нэргэн мутланат. Тидэ 
мутланымэ дэч ожно, ыҥлыктарэн 
пушо йыҥлан копэратив почмын 
уставшым лудаш кулэш, адак „Кузэ 
Совэт Росиаштэ копэратив паша 
ышталдэш“ марла кнагам лудаш 
кӱлэш. Тидэ кнагам 1922 ийыштэ 
мари калык коклашкэ шалатымэ.

Копэратив кэвытым почаш кӱ- 
лэшыжым умлыктарэн пумо дэч 
вара, копэратив ушэмышкэ пураш 
шонЫшо йыҥ влак заявлэниам 
пуат.

Ушэмышкэ пураш 50-60-100 йыҥ 
возалтмэкэ, вара угычын эртак 
возалтшэ влак погынат.

Тидэ погынымаштэ ты нэргэн 
мутланыман:

1) Копэратив ушэм мо кӱлэш- 
лан почмо нэргэн;

2) Уставым умлыктарэн пуман.
3) Члэнышкэ йӧршӧш возыман.
4) Пайым мо дэн, мызарэ гыч 

тӱлыман.
5) Пайым мызарэ срокышто тӱ- 

лыман.
6) Ик йыҥ мызарэ пайым налын 

кэтэш.
7) Лэкшэ йьпглан пайжым могай 

срокышто мӧҥкӧ пуман.
8) Пайда окса дэн мом ышты- 

,ман.

9) Могай сатуым копэратив кэ
вытыштэ кучыман и кузэ ужалымэ 
нэргэн.

10) Правлэниам—копэратив вуй
латышэ дэн тэргышэ комисиам 
(рэвизионая комисиа) сайлэн шо- 
галтыман.

Пайым срок дэн тӱлаш ыштэт 
гын, нужна йыҥат копэративышкэ 
пурэн кэтэш.

Пайым 2-3-4 срокышто тулаш 
ышташ лийэш. Пай дэч ожно'ка- 
жни члэн вступитэльный взносым 
(пураш тӱлымэ) тӱла.

Тидэ тӱлымым йыҥ члэн гыч 
лэктэш гынат копэратив мӧҥкӧ 
огэш пу, пай оксам гына мӧҥк* 
пуман.

Ик члэн вэсым ынжэ пизырэ, 
копэратив кэвытым кидышкыжэ 
погэн ынжэ нал манын ик йыҥ
5-10 пай дэч утла налман огыл.

Пай оксам лэктэ йыҥлан копэ
ратив кэвытын ик талукысо (ик ий) 
отчот ыштымэ дэч ожно пуман 
огыл.

Лэкшэ йыҥын копэратив кэвыт- 
лан убыткам ыштэн, альэ пуша- 
шыжэ уло гын, пай оксажэ гыч 
куч эн коды ман.

Пайда оксам члэн влак кидышкэ 
пуэдыман огыл, копэратив кэвыт 
шарлыжэ, сату шукэмжэ манын, 
члэнлан вэрэштшэ пайдам, члэн 
лӱмэш возэн кэвытэшак сату на
лэдаш кодыман.

Пайдан иктажэ ужашыжым шко- 
лылан пуман, адак иктажэ ужашы- 
жэ копэратив кэвытлан кодыман.

Иканаштак шуко тӱрлэ сатуым 
ужалаш пижман огыл. Онтакшэ 
эртак крэсаньыклан пэш кӱлэш 
сатуым налэдыман.

Шуко сатуым налын йужо сату-
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жо так гына килтэш. Тыгай килтшэ 
сату убыткам гына конда.

Таҥаштараш тыгэ каласэна.
100 члэн уло гын тылзылан 300 

коропка шырпэ кӱлэш, 5-10 пут 
шинчал, иктажэ 200 осьмушка та- 
мака, 1-1 73 пут Красин. Тыгэ шот 
дэн сатуым налэдэт гын, сату ва
шкэ ужалалтын окса мӧҥкӧ пӧрты- 
лын моло сатулат налаш лийэш.

Копэратив кэвыт поймэгэ вара
жым моло тӱрлэ сатумат налэдаш 
лийэш.

Копэратив кэвыт гыч кэч могай 
сатумат вучымэш пуман огыл. Ву- 
чымэш пуэн окса погаш пэш йӧсӧ. 
Вучымэшкэ пуаш тӱҥалат гын, кэ- 
вытат вашкэ пэтырна.

Кызыт йаллаштэ окса ,пэш ша
гал, садлан лийын окса олмэш 
крэсаньык дэч сай ак дэн турлэ 
шурным, коваштым молым налаш 
лийэш. Копэративын тыгай шурно, 
моло налмыжэ крэсаньыкланат пэш 
сайэ.

Копэратив налмэгэ крэсаньык 
шурныжым и молым кулак влак 
тӱшкалан ужалымыжым чарна.

Копэратив гыч сатуым тыгат ужа-ч 
лаш лийэш. Таҥаштараш тыгэ ма- 
нына: 1 коропка шырпэ копэра- 
тивлан 15 тэҥкэ шога, члэнлан 
18-20 тэҥкэ дэн ужалыман, члэн 
огыл йыҥлан 22-23-25 тэнжэ дэн 
ужалаш лийэш.

Тыгэ ужалэт гын моло йал ка- 
лыкат чылан копэратив члэнышкэ 
возалтыт и копэратив пашат сай 
ончыко кайаш туналэш. Копэратив 
кэвытысэ сатуым торгайэн коштшо 
йыҥ дэч шултынрак ужалман.

Копэратив кэвытысэ сагу шул- 
тырак лиймэкэ, ик йыҥат торгайэн 
коштшо дэч огэш нал.

Копэратив кэвытым 2-3-5 йалат 
пырльа ушнэн почаш лийэш.

Копэратив кэвытын правлэниаш- 
кэ эртак сай, калык пагалымэ йы- 
ҥым гына сайлыман, тэргышэ ко- 
мисиашкат (рэвизионая комиссия) 
сай йыҥым сайлыман. Правлэниа- 
шкэ 3-5 йыҥым, а тэргышэ коми- 
сиашкэ 3 йыҥым сайлэн шогалты- 
чан.

Правлэниашкэ и тэргышэ коми- 
сиашкэ кулак дэн ожно торгайэн 
илышэ йыҥым пуртыман огыл.

Члэн влак погынэн, пунчал мут 
(протокол) ыштымэкэ, погыныма- 
шын прэдсэдатэль дэн сэкрэтарь,. 
правлэниашкэ и рэвизион. Коми- 
сиашкэ сайлымэ йыҥ кидыштым 
пыштат, адак пӱтынь члэн влак,, 
альэ 5-10 йыҥ пыштат.

Протоколэш тидым возат.:
1) Мызарэ йыҥ члэнышкэ пурат.
2) Члэн дэч пай оксам мо чола 

гыч налман.
3) Лэкшэ йыҥлан кунам пай ок

сам мӧҥкӧ пуман.
4) Могай сатуым ужалаш копэ

ратив почылдэш.
5) Правлэниашкэ кэ сайлымэ* 

(лӱмыштым ончыктыман),рэвизион. 
комисиашкэ кэ сайлымэ. Кандидат 
влак кэ сайлалтын.

6) Копэратив ушэмын лумжо.
Копэратив кэвыт почаш ыштымэ*

пунчал мут (протокол) кагазым, 
вуйлатышэ копэратив ушэмышкэ 
колтыман.

Тидэ вуйлатышэ копэратив ушэм 
протоколым ончэн утпэрдитлымэкэ 
увэрым йалышкэ пуа.

У вэр налмэ дэч вара копэратив. 
кэвытым йалэш почаш лийэш.

Копэратив кэвытланаг сатуым эр
так копэратив шолтыра кэвытыштэ.
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альэ кугужанын (государствэнный) 
кэвытыштэ—магазинлаштэ налман.

Мари-влак! почэдыза йаллаштэ ко
пэратив ушэмым.

Копэративышкэ утнэн плэда гын., 
илыштат сайэмэш.

Эшкына.

Тӱрлэ закон гыч (декрет) кӱчыкын 
умлыктарэн каласымэ.

Школалан, больницалан и молылан Наркомзэм шудымэ почэш, Ар- 
пуым, пӧрньам пумо нзргэн. миа гыч пӧртылшэ йошкар салтак 

Чодыра ончышо Управлэниа 20 дЭн йэшыжлан, тӱрлэ машиньам 
октябрь 1923 ий №№ 127, 793 ка- тидэ шот дэн, тыгай ак дэн пуман: 

азыштэ гыгэ каласа. Машиньа налмэ годым 10°/0 тӱ-
Губэрна область ззмуправлэниа влак. лыман, 90%—шым тыгай срок дэк, 

Школалан, больницалан и молы- тӱлыман:
С р о к ш о т

Ноябрь Ноябрь
тыльзыштэ тыльзыштэ 

1-ой ий. вэс ий.

1. Шога вуй,альэ тырма.........................  90% —
2. Удымэ машиньа, альэ тӱрэтмэ ма

шиньа ..................................................  50% 40%
3. Шийшэ м аш и н ь а .................................  50% 40%
4. Пуалтымэ „ ~ .................................  90%
5. Урлык о й р ы ш о ...................................... 50% 40%
6. Олым т у ш э .............................................. 90% —

лан сурт ышташ гына пӧрньам Сарэш сусыргышылан, сарэш 
гына вэлэ йара' пуман огыл, ол- колшын йэшыжлан, йошкар салтак 
ташт нунылан пуыл\ йара (окса йэш дэн, мӧнтышкэ пӧртылшэ (де- 
ту'льдэ) пуман. мобилиз.) салтаклан, йал совэт

Чодырам йара пумо годым, ны- гыч удостовэрэниам намиймэкэ 
могай чодра налогымат налман тыгай срок дэн т}'лаш машиньам 
огыл. налын кэтыт.

Тӱрлэ машиньам шулто ак дэн Армиа Йошкар салтак йэшлан чодырам шул-
гыч пӧртылшз йошкар салтак дэн 
йэшыжлан пумо нэргэн лэкшэ зако- 

нышто тыгэ каласалтын:

П ӱ т ы н ь  С Э Л Ь С К - Х О З Я Й С Т .  

с к л а д м ы т л а н .

то ак дэн пумо нэргэн.

Йошкар салтакын сургысо йэшы- 
жэ, сурт тӧрлатылаш (ачалкалаш), 
оксам тӱлэн налаш вийжэ огэш 
ситэ гын, нужна—вийжэ огэш снтэ
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манын возыктэн Волисполком гыч 
удостовэрэниам налман. Тидэ ка
газым (удостов.) лэсничийлан пу
ман. Тудо пэл ак дэн (50%) шол- 
гышо кукшо, йӧрылшэ, альэ мар
дэж пудыртылмо чодырам пуа.

Узэмотдэл чырык ак дэнат пуэн 
кэтэш. Тидэ пашам удостовэрэ- 
ниа пумэкэ пӱтыньэк лэсничэство 
ышта, озажлан ныгушкат кошташ 
огэш кул.

и  **

Иошкар Армиа гыч пӧртылшэ 
салтакланат ик ий эртымэшкэ тидэ 
шот дэнак пуман.

Тидэ нэргэн дэкрэт 1923 ийын 
.20 октябрь тылзыштэ лэктын.

Налог погымаш нэргэн.
Киндэ, окса налог налшэ инспэк- 

тор калыкым вурса, титак пашам 
ышта, альэ калыкым шот дэч поена 
пэш шуко вучыкта, квитанциам 
мутайэн пуа, иктажэ моло оккӱл 
пашам ышта гын, вуйым ӱмбачшэ 
Раб.-Крэст Инспэкциашкэ шийман.

Подоходный налог тӱлымэ нэргэн.
Тидэ налогым, киндэ налог тӱ- 

лышэ крэсаньык, милициа, арми- 
аштэ шогышо, тунэмшэ, сарэш 
сусыргышо тӱвыт огыт тулэ.

Тылзылан 75 тэнтэ дэч (шӧртньӧ 
окса шот дэн) утла жалованиа 
налшэ йыҥ тӱлат.

Урлыкашым шулто ак дэн налмэ 
нэргэн.

Сэльск-хозяйств. (машиньа)-склад 
гыч урлыкаш шурным, шудо нӧш- 
мым, пакча саска урлыкым тыгэ 
налаш лийэш: налмэ гӧдым 10% 
тӱлыман, 90%-шым срок дэн 2 ий 
коклаштэ тӱлыман.

Шупшын налмэ сурт нэргэн.

Пойан влак дэч шупшын налмэ 
суртым, моло ӱзгарымо, адак оза- 
дымэ (пуста) сурт дэн моло ӱзга- 
рым йалысэ Комитэт Взаимопо
мощи кидышкэ пушаш нэргэн 
26 октябрь тылзыштэ закон лэктэ. 
Тыгай суртлам тугак киктыман 
огыл,|нужна крэсаньык дэн йошкар 
салтак йэшлан, армиа гыч пӧр- 
тылшэ салтаклан пуаш закон 
шӱда.

Нэлэ жапыштэ налогым тУлыдымэ 
нэргэн.

Куго йӱр, мардэж, шолэм дэн 
альэ моло сэмын пасушто шурно 
пытэн гын, альэ сурт йулэн, вольык 
осал (зараза) чэр дэн колэн пытэн 
гын, тыгай сурт'оза дэч шурно 
налогым тӱвыт налман огыл, альэ 
шагалрак тӱлыктыман. Озажэ стра
ховой оксам налэш гынат, нало
гым садак тидэ шот дэнак тӱлы- 
ман огыл, альэ шагалрак тӱлыман.

Тидэ увэр Губпродком дэн Гу- 
финотдэлышкэ колтымо.

Налогым срок дэн тГлыдымэ нэргэн.

Срок дэн тӱлыдымэ ЙЫҤ, срок 
эртымэкэ тылзылан йыда 2°/0 утла
рак (кажнэ 100 крэҥга тӱлышаш 
олмэш 102 крэнтам) тӱла. Тидэ дэч 
утларак тӱлаш сут гына ыштэн 
кэтэш. Тӱлыдымэ йыҥым тьурмаш 
вэлэ шындаш лийэш 2% дэч утла 
сут гына тӱлыктэш кэчэш.

Ик шурно налог олмэш вэс шурным 
тӱлымэ нэргэн.

23 н о я б р ь  тылзыштэ тыгай за
к о н  ЛЭКТЭ:

Иошкар Армиалан уржа, шыдаҥ
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вэлэ огыл, шӱраш, шӱльэ и моло 
шурнат кӱлэш. Сатлан лийын уржа 
дэн шыдаҥ олмэш моло шурно 
утларак пурыжо манын.

1 пут шыдаҥ альэ уржа олмэш, 
тошто шот гыч моло шурным ша- 
галрак тулаш ыштымэ.

Промысловый налог нэргэн.

7 декабрьыштэ Цэнтр. Исполн. 
Комит. С. С. С. Р. тыгай пунчал 
.муты м  л у  КТО:

Промысловый налогым тэвэ нинэ 
огыт тулэ: 1) йалысэ копэратив 
идалыклан 20 тӱжэм шӧртньб 
тэҥкэаш сатуым гына ужала 
гын.

2) Копэратив дэн артэлын шур
но паша ыштымэ тарманышт (прэд- 
приятие).

3) Ышкэ члэнжын шурным ужал- 
мылан, адак копэративысэ члэн— 
лан машиньа налмыланат, про
мысловый налогым тӱлыман огыл.

Совэт Россиаштэ.
Ноябрь, декабрь тылзэ коклаштэ 

Россиа кумдык Совэтыш угыч сай- 
лымаш лийэг

Коммунист кокла гыч Волиспол- 
комлашкэ—46% сайлэн шогалты- 
мэ, Уисполкомлашкэ — 85%, Губ- 
исполком—90%. Калыкын комму
нист партиалан инанымыжэ тыжэ- 
чынак палэ.

Шурно налог погаш ыштымэ го- 
дымак; Совэт Власть тыгэ каласэн 
ыльэ: ..иктажэ ий эртымэгэ, вара- 
жым шурно погымо олмэш, эртак 
окса налог гына погыман лийэш ■.

Тэнэй 11 дэкабрьыштэ тыгай 
дэкрэт-закон лэктэ: „1 январь дэч 
вара шурно налог олмэш, эртак 
окса налог погыман лийжэ, манын 
пунчал мут ышталдын. Толшаш ий 
Совэт Власть пӱтынь налогым эр
так окса дэн гына погаш шона. 
Шурно налог тӱлымэ тӱвыт огэш 
лий-

Совэг Россиаштэ илыш кажнэ 
ийын, тылзын сайэмэш. Фабрик- 
завотат шуко тӱрлэ сатуым ышгат,

мыландат кумда вэр ӱдалтэш. Ка
лык илыш сайэммым, кэч кэат 
ужэш. Садлан лийын моло кугужан 
влакат Россиа дэн торгайэн илы- 
нэшт.

1913 ий шот гыч фабрик-завот 
ӱзгар 1922 ийыштэ 20% виса ыш
талдын, (умлаш тыгэ каласэна: 
1913 ийсэ ӱзгарым 100 ужашлан 
шотлэт гын, 1922 ийыштэ 20 ужаш 
виса ышталдын) 1923 ийыштэ 35% 
виса.

1922 ийыштэ октябрь тылзыштэ 
39 млион пут мыландэ шӱ лукмо, 
1923 ий октябрь тызыштэ 78 млион 
пут. 1922 ий октябрьыштэ 978 тӱ- 
ж э м  пут чойын ышталдын, 1923 ий 
октябрьыштэ 2 млион 565 тӱжэм 
пут.

1922 ийыштэ 43 млион аршын 
ситца, сукно моло ышталдын, т э 

н э й —1923 ийыштэ 83 млион аршын.
1922 ийыштэ фабрик-завот 1 ми- 

лиард 758 млион шӧртньӧ т э ҥ э а ш  

ӱзгарым ыштэныт, тэнэй—1933 ий
ыштэ 2 милиард 304 млион т э д к э а ш .



12 ,У И Л Ы Ш“. № 1,

1922 ийыштэ крэсаньык 3 мили
ард 931 млион тэҥкэаш шурным 
погэн, 1923 ийыштэ 4 милиард 94 
млион тэҥкэаш.

1922 ий тылзыштэ млион тужэм 
пут нэфть лукмо, тэнэй—1923 ий 
тылзыштэ млион тужэм пут лукмо.

Вэс кугужан влак дэн торгайэн 
илымаштат мэмнан пашана ончыко 
кайэн шога.

1920—22 ий коклаштэ вэс кугу
жан влак гыч мэ шукырак акан 
сатуым пуртэна ыльэ, а ышкажэ 
шагал ужалэна ыльэ.

Тэнэй октябрь, ноябрь, декабрь 
тылзыштэ вэс кугужанын гыч пур- 
тымо шот гыч 22 млион шӧртньӧ 
тэҥгэаш шукырак сатуым ужалэн 
улына.

Кызыт Россиа гыч турлэ кугу- 
жанышкэ шурно, нэфть, Красин, 
чодыра моло ӱзгар ужалалтэш. 
1922 ийыштэ вэс кугужанышкэ 40 
млион пут шурно (уржа, шӱльэ, 
шыдаҥ) ужалалтын, тэнэй 250 
млион пут ужалаш шонымо ыльэ.

Ты мартэ крэсаньык шурно ак 
пэш шулдо ыльэ, фабрик-завот 
ыштымэ ӱзгар шэргэ.

Садлан лийын крэсаньык кӱлэш 
тзгарым налэдэн ыш кэт.

Октябрь, ноябрь, дэкабрь тылзэ 
коклаштэ Совэт Власть фабрик- 
завот ӱзгарым волташ — шӱлдэм- 
даш туҥальэ, шурно ак куза—шэр- 
гэмэш.

Царицын олаштэ октябрь тыл
зыштэ 1 пут шинча 1 тэнтэ да 
25-ырший шога ыльэ, кызыт 60-ыр 
ший гына шога (шӧртньӧ окса шот 
дэн). Красинат шултэмын, 1 путшо 
кугын налмэк 1 тэҥэ да 25-ыр ший 
гына шога.

Ожнысо шурноакым 100-лан шот-

лэш, фабрик-завот ӱзгар акымат 
100-лан шотлэш гын, кызыт тидэ • 
шот лийэш (таҥаштараш ончык- 
тэна):

о>> 
 ̂

3 фаб.-зав. 
ӱзгар ак

1 октябрьыштэ. 54 172
1 ноябрь . . . ; 59 165

21 „ . . . 61 161
1 дэкабрь . . . || 67 154
Фабрик-завот ӱзгар ак волымо- 

шултэммэ тыжэчынак палэ.
Кызыт адак окса ак эрэ волэн 

шогымылан лийын кэч могай сату- 
мат ужалэн илаш пэш нэлэ. Тидэ 
нэлыжэ пэш чотшо крэсаньыклан 
тукна. Крэсаньык нимо уто сату- 
жымат ужалэн огэш, кэт.

Ужала гынат кулэш мартэ оксам 
киктэн огэш кэт. Тачэ иктажэ са
туым 1000 тэнжэашым ужалэн гын. 
арньа гыч 1000 тэҥкэжэ 800—700 
тэҥкэм гына шога.

Окса ак волымо фабрик-завотла- 
нат пэш нэлэ. Кызыт ак волыдымо 
чэрвонэц окса уло. Тидэ чэрвонэц 
10 тэнтэаш гына, тыгыдыжэ укэ.

Вашкэ 1 тэнтэаш чэрвонэц ок- 
сат лэкташ тӱҥалэш. Совэт власть 
кызытсэ кагаз окса олмэш шошым 
тыгыдэ ший оксамат лукташ шона.

Чэрвонэц дэн ший окса кош
таш тӱҥалмэкэ, илашат куштылго 
лийэш.

Январь тылзыштэ Москошто пу
тынь Россиасэ Совэт погынымаш 
лийэш—Всесоюзный Сезд Совэ- 
тов.

Тидэ погынымаштэ крэсаньык 
илыш сайэмдымэ, фабрик-завот 
паша, окса шот нэргэн, моло нэр
гэн пунчал мут ышталдэш.

Кызыт крэсаньыклан тӱрлӧ ма
шиньа пэш КУЛЭШ.
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Кугужанын складлаштэ 10 млион 
шӧртньӧ тэҥкэаш йамдэ машиньа 
киллыт.

Ончыкшо тидэ машиньам срок 
дэн тӱлаш 1—5 ийлан пуман лийэш. 
Машиньамат ожнысо ак дэн ужа- 
лыман лийэш. Ожно 3—5 тэҥкэм 
шогэн гын. кызытат 3—5 тэҥкэ дэн 
ужалыман лийэш! Машиньам кэч 
могай крэсаньыкат налын кэтэш.

Совэт Власть мари калык илы
шымат вийжэ шутымо почэш куш- 
тылгэмтынэжэ. Дэкабрь тылзыштэ

Мариобласть нэргэн тыгай пунчал 
мут лийэ:

1921 ийыштэ шыжым, 1922 ий шо
шым казна гыч 1 млион 442 тужэм 
295 пут урлыкаш шурно пумо, тидэ 
шурно йара пумо лийжэ, моҥго 
тӱлыктыман огыл.

1922 ий шыжым тэнэй шошым 
урлыкашлан пуммо 408 тӱжэм 547 
пут шурным, 1924 ий у шурно шу- 
мэкэ казнаш тӱлыман.

Тыгэ Совэт Власть мари калык- 
ланат полша.

Вэс кугужанысэ увэр.
Гэрманиаштэ кызытат кугу пуды- 

ранчык паша. Ноябрь тылзыштэ 
тушто тачэ-эрла Совэт Власть лий- 
шаш гай ыльэ.

Октябрь тылзыштэ Саксонна дэн 
Тюрингиа тыгыдэ кугужалаштэ 
власть социал-дэмократ (мэньшэ
вик партиа гай) дэн коммунист 
партиа кидыштэ ыльэ.

Бэрлин оласэ пӱтынь Гэрманиа х 
кугужан власть, эртак социал-дэ
мократ дэн пойан тӱшка кидыштэ.

Саксониа дэн Тюрингиашгэ эр- 
кын-эркын властьым эртак комму
нист партиа налэш манын лӱдын, 
Бэрлинысэ Штрезэман министр 
тушко армиам колтыш.

Гэрманиасэ армиаштэ эртак Ви
льгэльм годсо офицэр дэн пойан 
икшывэ улыт. Армиа вуйлатышэ 
Сэкт гэнэрал.

Гэнэрал Сэкт армиажым Саксо
ниа дэн Тюрингиа ваштарэш кол- 
тымэк, социал-дэмократ министр 
пойан вэк лийыч.

Садлан лийын 'гэнэрал Сэкт дэн 
Штрэзэман Саксониасэ дэн Тю- 
рингиасэ шэмэр калыкым угыч пи- 
зырышт.

Кызыт Гэрманиаштэ тӱрлэ пар
тиа вэсэ-вэсышт дэн ӱчашэн вла
стьым налаш тӧчат.

Саксониа воктэнэ Бавариа кугу
жан уло.

Бавариаштэ власть помэщик дэн 
йалысэ кулак тушка кидыштэ. Бэр
лин оласэ власть фабрик завот 
оза вэк шогышо дэн кугужа вэк 
шогышо партиа кидыштэ.

Социал-дэмократ партиа ышкэн- 
жым пашачэ калык партиа лан 
шотла гынат, ышкэ шэмэр калыкым 
пойан тӱшкалан пизыраш полша. 
Пашачэ калык кидыштэ сар тар- 
ман лийэш ыльэ гын, Гэрманиаштэ 
шукэртак власть шэмэр калык ки
дыштэ лийэш ыльэ.

Гамбург олаштэ шэмэр калык 
пойан ваштарэш тарваныш. Шэмэр 
калыкым угычын пизырышт.
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Гэрманиаштэ власть эрэ вашталт 
шога.

Ик жап властьым ик партиа ку
ча.

Варажым нуным поктэн луктын 
вэс партиа налэш. Шукэртэ огыл 
Штрэзэманьш луктын, вуйлатышэ 
министрлан Марксым шогалтышт. 
Социал-дэмократ партиа эрэ шэ- 
мэр калыкым онтала.

Сатлан лийын социал-дэмократ 
партиасэ шогышо пашачэ калык 
тӱжэм дэн лэктын, коммунист пар- 
тиашкэ пурат.

Пойан тӱшка власть кызыт ком
мунист партиам пэш чот пизырат. 
Коммунист партиалан газэт, кнага 
лукташ, погынаш, калыкым тунын- 
таш эркым огыт пу. Коммунист 
партиа кэч мо пашамат шып ышта.

Молан тыгэ коммунист партиам 
пизырат?

Коммунист партиа пӱтынь шэ- 
мэр калыкым ышкэ вэкшэ савы- 
рэн, властьым шэмэр калык налэш- 
манын лӱдыт. Садлан лийын пизы 
рат. 8 саг.ат олмэш 9—10 сагат ыш- 
таш манын законым муктыч. Паша 
тарым 10—20% волтышт-шулдэм- 
тышт. Пизыраш вуй пудымо па
шачэ влакым фабрик дэн завот 
гыч поктат. Кэч мо ӱзгар, киндэ 
моло кэчын шэргэштэш. Шэмэр 
калык илыш кэчын нэмэмэш. Ро- 
сиасэ 1918—20 ий жапысыла, Гэр- 
маниаштат оласэ калык парэнтэ, 
ложаш, ковышта дэн вургэмым 
моло ӱзгарым вашталтыл илат.

Тыгэ калыкым орландарэн пойан 
тушка шуко жап шэмэр калыкым 
пизырэн ашнэн огэш кэт. Шэмэр 
калык тарванэн вашкэ властьым 
ышкэ кидышкыжэ налэш.

Шэмэр калык тушто вийан, шу

ко. Шэмэр калыкын вийжэ тыжэ- 
чын палэ:

Гэрманиаштэ крэсаньык
калык. 9 млион. 

фабрик-завот пашачэ
калык. 141 з 

торгайэ илышэ калык. 5 
чиновник-служитлышэ

калык. 21/2 
моло паша дэн илышэ

калык. I12 
Тыштэ ий шушо шолтыра йын- 

гына ончыктымо.
Крэсдньык коклаштэ шукыжо 

шагал мыландан, альэ тарчэ лийын 
илышэ шуко улыт.

Рэволюциа лиймэкэ нунат паша
чэ калык вэк лийыт.

Маркэ океан шотшо чылт пытыш.. 
Маркэ оксала ныгат нимомат огэш 
пу манаш лийэш.

Англиа. Англиаштат кызыт пула- 
мыр илыш.

Туштат т5урлӧ партиа вэсэ—вэ- 
сышт дэн ӱчашэн властьым налнэшт 

Кызыт тушто Парламэнтыш (Го- 
судар. Дума шот) сайлымаш лийэ. 
Ик марда пойан коклагыч 256 дэ- 
путат сайлымэ, пашачэ калык кок
лагыч 191, шолтыра пойан кокла 
гыч 159. Правитэльства пашачэ ка
лык кокла гыч сайлымэ дэпутат 
влак кидыштэ лийэш гын, Совэт 
Россиа дэнат вашкэ кэлшыман лий
эш. Тусо пашачэ калык партиа ик 
марда пойан дэн кэлшэн илынэжэ. 
Нуно властьым пойан кид гыч эр- 
кынэркын рэволюциа ыштыдэгэчэ 
налнэшт.

Англиа кид лӱвалнэ 300 млион 
Индиа калык пызырналт ила. Туш
тат илыш пуламыр. Парламэнтыш 
пэл дэпутат виса индус калык 
кокла гыч сайлымэ.
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Индус дэпутат влак Англиа вла
стьым пытарынэшт.

Росиа воктэн (Туркэстан вэлнэ) 
Каспийский тэҥыз вэс вэлнэ Аф
ганистан кугужан уло. Тидэ Афга
нистан Росиа дэн кэлшэн ила.

Англиан Кэрзон министржэ кы
зыт Афганистаным кид лӱвакшэ 
погэн налнэжэ.

Садлан Афганистаным Росиа дэч 
ойраш тӧча.

Польша. Польша кугужаныштат 
илыш пэш пуламыр. Пашачэ калык 
дэн крэсаньык калык илыш пэш 
нэлэ. Садлан тушто чарныдэ заба
стовка, бунт лийын шога.

Ноябрь тылзыштэ Краков олаш
тэ властьым пашачэ калык налын 
ыльыч, нуным вара пойан тушка 
угыч пизырышт.

Кызыт тушто угычын пӱтынь ми
нистр вашталтыч. Туштат партиа 
ваштарэш партиа ӱчашэн вэсэ-вэ- 
сышт дэч властьым шупшын налаш 
точат.

Польшаштат вашкэ рэволюциа 
лийшаш.

Франциа, Румыниа, Амэрика, Нор- 
вэгиа моло кугужан. Нинэ кугужа
ныштат илыш пэш кушгылгак 
огыл.

Шэмэр калык пызырналг ила. 
Пойан тушкат вэсэ - вэсышт дэн 
пэш кэлшэнак огыт илэ. Тушто 
ик тӱшка пойан Росиа дэн кэлшэн,

торгайэн илынэшт, вэс тушкажэ* 
Совэт Росиа дэн кэлшаш лийман 
огыл маныт. Тугэ гынат торгайэн 
илаш шонышо кэчын йэшаралтыт. 
Торгайэн илыдэ нуно ышкэ сатуш- 
тым нигушко чикаш ӧрыныт. Сату 
кайдэ киймэгэ, пашачэ калык илы- 
шат нэлэмэш, паша дэч поена 
илышат шуко-

Кызыт кажнэ кугужанжэ вэсэ- 
вэсыштым ваҥэн илат. Иктыжэ 
Росиа дэн кэлшаш ышта гынат, 
вара молыжат кэлшат.

Франциат кызыт кэлшымаш вэк 
мутлана.

Италиа. Италиаштэ 1 ий утла 
власть „фашист"—ош гвардиа ка
шак кидыштэ. Вуйлагышыжэ Мус
солини.

Италиа ты мартэ Франциа дэн 
Англиа кид лӱвалнэ, нунын мутым 
колышт ила.

Фашист влак ышкэныштым моло 
кугужан кид лӱвач утарынэшт.

Муссолиниам чылтак аҥыра йыҥ 
манаш огэш лий. Ожно Итали- 
ашкэ Россиа гыч турлэ шурно, 
нэфтт» моло сатуат мийэн шо
гыш.

Совэт Росиа дэн кэлшэн, тор
гайэн илаш кӱлэш манын Муссо
лини каласыш.

Парламэнтысэ дэпутат влакат 
Росиа дэн кэлшэн илаш кулэш. 
манын мутым пунчальыч.
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В а К  III Ы III Т  Э.
(1919 ийсэ агитатыр илыш гыч).

Иалаштэ тэлэфон укэ гынат, 
кугу увэр йырым йыр пэш вашкэ 
шарла.

Шым кӱан Корамас вуд вакш 
нэтырымэ увэрат эрлашымак кок 
волость кӧргыш шарлэнат шуо.

Йал йыда совэт погынымаш.
Калык мӱкшла лушка. Вакш пэты- 

рналдмэ нэргэн тӱрлыжымат ой
лат.

Иктыжэ: „большэвик шамыч ка
лыкым шужыктэн пуштнэшт“; ку- 
мышыжо „киндэ разверсткам пырчэ 
коддэ погэн налмэш вакшым огыт 
лоч“ маныт.

Йужыжо „пэтырат гын пэтырышт, 
кид вакш дэнат йоҥыштэн илэна, 
шурно уло гын, йоҥышташыжэ 
куным муына“ маныт.

Кугарньа.
Шыжэ гынат. кэчэ лэвэ.
Самырык, шонто йын'тойам той- 

алэн, суас, мариат путынь йалла 
гыч пэш вашкэн, йожган ошкылын, 
йошкаргын—ошын койын вакшыш 
волат...

„Сравоч кӧгӧнжым пудыртыза...
а... а.,.!“

Чыҥ-чоҥ шоктэн пудыртыл шуэн, 
вуд арыкым почын йоҥышташ туҥа- 
лыч.

Амбар ваштарэш кугу тушка 
калык, шорыкым пирэ тушка авыр- 
мыла, вакшысэ контролер йырым 
йыр шогат.

„Мэльница зачэм запирал, нас 
морить хотэл„ „Иаврэй акылнэ 
кыртырыгыз" *).

*) „Йэврэйын ушыжым пуртыза“.

„Мом ончэн шогэда, кучэн вӱ- 
дышкэ шуза“.

Тойам, мушкындым нӧлтӧн руз- 
калэн марижат, суасыжат чогыман- 
тэн кычкырэн шогат.

Кычкырымаш коклагыч йужо су- 
асыжэ кыньэр вуй дэн контолер 
гЗрдыжым шурат.

Тӱшка гыч иктажэ коло-кумло 
йыҥ ойырлэн вакш озан кудывэ- 
чышкыла куржын колтышт. Туш- 
тат калык кутко шуэла шолын му- 
гыра. Кажныжэ ышкэ шотшо дэн 
кычкыра, нигат вэсэ вэсым огыт 
колышт.

Контолер лӱдмыж дэн шовыр 
гай ошэмын чытырэн шога.

„Товар... слушай...“
Калык рӱж иканаштэ „ой, 

бросай, ташлагыз (шуза), пэрыза, 
ида тӱкалэ“, кычкырэн мушкындым 
тойам рузэн контролерлан пэлэш- 
ташат эркым огыт пу.

Контролерым тӱрлэ вэк шупш- 
кэдэн шогымо годым, ӧрдыж гыч 
толын калык лонташкэ ик йыҥ 
пурэн кайыш.

Чыланат шыпланышт.
„Йолташ шамыч! Вакш почмыда 

шотэш огэш тол. Контролер при- 
кащик шот гына. Губпродком ш;-- 
дымым тудлан ыштыдэ огэш лий“.

„А, тыйат нутын вэкак мурэт“.
„Чуза. Ойлэн пытарыжэ‘\
„Тойдывэк малай, сонда бызнэ 

большавикга сатасын икан -*).

*) Тойдывэк эргэ, тыйат мэмнам 
большэвик шамычлан ужалэт ул
маш.
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„Мари, суас шамыч!“ ,
Закон ваштарэш ида кайэ. Иоҥ- 

ыштымо билэтым огыда нал гын, 
садак вакшым угычын пэтырат. 
Вийэш почыда гын, салтакым сэҥэ- 
да гын, полк салтакым колтат.

,„Мари калык вуй пытарышэ“. 
„Тэрман бай бэльан бырга ашап- 
исый йурисын“ *).

„Мутым ида колышт“.
— Тыгэ кычкырэн кок йыҥ суас 

дэн мари руалтэнат кучышт.
Шэнтэч чумэн, кыньэр вуй дэн 

шурэн, тойам рӱзэн шӱдыркалэн, 
шошым вӱд кӱнчымэ выньэм дэ- 
кыла наҥгайат.

Калык лонта гыч тӱрлэ йукат 
Днокта.

Суас — суасла кычкырат, мари — 
марла.

Лонташтэ чарышэ, тӱртышэ 
йӱкат шокта.

Выньэм дэк лишылэммэк годым 
ваштарэш кычкырэн куржын тол
шо йыҥ йӱк шоктыш.

„Токтагыз“ **)• Мом шӱдыркалэ- 
да, колтыза.

Тидэ мэмнан йал, ныгэ дэч сай 
йы ег“ ...

Кавырльан Сэргэй Андри йӱкым 
колын, агитатырым колтэн, чыла- 
нат шаланылын пытышт. Кудывэч 
тич калык.

Мончаштэ самогонка шолдымо

пучым муын улыт да пэш рӱж- 
гат.

Вакш оза лӱдмыж дэн кӱшыл 
пачаш порт окна гыч тӧрыштэн 
чодыраш шылын.

„Калык! Вакшым почашыжэ по- 
чын улда, шотлан протоколым во
зэн Волисполкомыш колташ ку
лэш. Возэн моштышо тышкэ 
лЭкса“.т-Тыгэ ик мари бочко ум- 
бак шогалын кычкыральэ.

Ныгат огэш пэлэштэ, чыланат 
шып шогаг

„Агитатырлан возыктышаш. Куш 
кайыш. Почэшыжэ куржса“.

Корнолашкэ курж колтышт.
Мудэгэчэ пӧртыл тольыч.
Калык эркын—эркын шаланэн 

пытышт.
Лишырак йынжэ имньыштым 

кычкэн, уржам оптэн моҥгышкышт 
кудальыч.

Шылдыр — шолдыр шоктэн вӱт 
орава пӧрдэш.

Угылышто путилка дэн ыштымэ 
скипитар лампэ йӱла. Вакш амбар 
коргыштэ пычкэмыш.

Пыч йӱдыштэ кунам ик кана кай- 
ык йук шокта. Тымык. Пычкэмыш 
иуд.

„Вакшым угычын пэтырэныт“.
Иоҥыштымо билэт налаш вэрэш- 

тэш“, манмэ йаллаштэ шокта.
А. Эшкинин.

'•'*) Вакш оза дэн пырльа Йӱын кочкын коштат. 
) Шыпланыза.
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У  школылан сайын тунэмшэ учитыл 
кӱльэш.

Ожно, тошто школ кугыжа дэн 
буржуйлан йоршо кулым вэлэ 
йальдылаш точэн. Тошто школыш- 
то эн ончыко „йумо дэч лӱд, ку-

„Пашазэ дэнэ крэсаньык учитыл 
кугу тунэмшэ, ушан, сай йыҥ ли- 
йжэ“.

Ленин. 
(„Правда" газэт гыч).

школышто тунуктышо учитыллан 
пэш кугун шинчымэ ок-кул ыльэ...

Кызыт тугэ огыл. Кызытысэ жап 
у школ дэч пэш шуко йодэш.

Кедрова, А. Д. Наркомпросысо Мари- 
Бюрон Вуйлатышэ.

гыжам пагалэ“ манын вэлэ тунук- 
тат ыльэ. Варажэ руш йылмэ дэнэ 
изиш лудаш-возаш тунуктат ыльэ 
Тыгай школ гыч тунэм лэкшэ ма
ри ырвэзы ышкэ лӱмжым вэлэ 
удыркалаш моштэн; кок-кум ий 
эртымэнтэ тудымат монда ыльэ. 
Тошто школ пычкэмыш калык 
илыш волгыдэмдаш, куштылгэм- 
даш тунуктэн огыл. Саддэнэ тошто

Пашазэ—крэсаньык школылан лу- 
даш, возаш, шотлаш вэлэ огыл 
тунуктыман: тудо лэч шэмэр ка
лык илыш волгыдэмдымэ, куштыл- 
гэмдымэ пашалан тунукташ йодыт. 
Саддэнэ мэмнан пашазэ-крэсаньык 
школ Совэт Власть пашаланат ту- 
нукта, моло кугыжанысэ калык 
илыш нэргэнат лончылэн пуа, пӱр- 
тыс (природа) илышым шинчэн на-
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лын, мландэ пашалм сайэмдаш, 
калык тазылыкым, вольыкым, чод- 
рам ончаш тунукта.

Пӱртыс вий (вӱд, элэктричэство, 
пар да моло) дэнэ тарватымэ тӱр- 
ло машиналан нэлэ пашам ыштык- 
ташат у школ тунукта. Калык вий- 
ым изиракын пьггарэн, шукырак 
йӧным муун, паша ышташ тунукташ 
мэмнан у школ дэч йодыт.

Тыгай кугу паша ышташ у шко
лылан кугун тунэмшэ, ушан учи
тыл кӱльэш.

Ожно тунэмшэ учитылан у шко
лышто тунукташ йосо: тудын шин- 
чымашыжэ ок ситэ. Саддэнэ Калык 
Тунуктымо паша ончышо Комис
сариат (Наркомпрос), учитыл шамы
чым погэн тунукташ, кэдэж йыдэ 
тӱрлӧ курсым, конфэрэнциам, эк- 
скурсиам да моло ышташ точа.

Мэмнан мари учитыл-шамычы- 
мат, моло сэмын погэн, курсым 
почын тунуктыман. Кодшо кэҥэ- 
жым мари учитыл тунуктымо курс 
Чарла олаш (Мариобласть) лийын 
ыльэ. Наркомпросысо Мари Бюро 
тэнэй кэҥэжым адак тугай курсым 
почын, шукорак мари учитыл-вла- 
кым погэн тунукташ шона.

Мари учитыл тунуктымо курсын 
пашажэ кугу. Мэмнан шуко мари 
учитыл-влак раш, сайын мари йыл
мым, мари историм (мари калыкын 
тошто илышым) огыт шинчэ. Сад
дэнэ мари учитылым курсышто, ка- 
кылтунуктымо паша (пэдагог. и по
литпросвет. цикл) дэч поена, мари 
йылмэ, мари историа нэргэн, адак 
Совэт властьын тыгыдэ калык паша 
ончымо нэргэнат тунукташ вэрэш- 
тэш.

Адак у школ пашалан тунукташ 
Наркомпрос, тӱрлӧ губэрна, об

ласть гыч учитыл-шамычым дэт- 
дом, дэт-садыштэ паша ыштышым 
ӱжын, Моско дэнэ Пэтроградыш 
экскурсылан кондаш шона. Экс
курсы дэнэ толшылан сайрак шко- 
лын, моло тунуктымо вэрын паша- 
жым,музэйым, выставкам ончыкташ 
туҥалыт.

Москосо Рӱдӧ Мари Бюроат ма
ри учитым-шамычым, дэтдомышто 
паша ыштышым Москошко экскур
сылан кондаш шона. Фэвраль тыл
зыштэ лийшаш экскурсылан Нар
компрос Мари Бюролан 10 вэр 
пуумо. Нинэ вэрым губэрна пош- 
тэк пайлэн, Мари ‘Бюро Губо- 
но шамычлан экскурсышкэ ӱжмэ 
кагазым колта. Губоно колтымо 
годым, мари учитыллан кузэ- 
гынат экскурсылан Москошко тол- 
ман!

Адак кузэ учитыл-шамыч тунэм 
кэртыт? ИаЛысэ учитыл-шамыч, 
клуб, калык порт, книга пуэдымэ 
пӧртышкэ погынэн, тунуктымо па
шалан тунэммэ кружокым почын 
кэртыт. Тидэ кружокышто кӱльэш 
книгам лудын, чэрэд дэнэ докла- 
дым ыштыман. Тыгай кружокышто, 
у книгам, журналым, газэтым на
лын, лудаш тӱҥалыт гынат, мэмндн 
учитыл-шамыч шуко уш-вийым по
гэн кэртыт. Тыгэ погынэн тунэмшэ 
мари учитыл-влаклан, йодмо по- 
штэк, Мари Бюро, марла журна
лым да моло колтэн, полшаш шо
на.

Учитыл-шамычлан калык тунук
тымо паша ыҥлыктараш волость, 
район кӧргыштэ тӱрлӧ конфэрэн
циам ышташ лийэш. Калык тунук
тымо паша ончышо вэрысэ мари 
уполномочэнныйлан тидын нэргэн 
шоналташ вэрэштэш.

2*



20 „У И Л  Ы Ш". №  I.

Москосо Наркомпрос Мари Бюро 
тэнэй кэиэжым, август тылзыштэ, 
мари калык тунуктымо паша он- 
чымо нэргэн 2-сэ Кугу Погыны- 
маш ышташ шона. Тидэ погыны- 
маштэ шукыжо тунукшымо пашан

Кок гаурло шурным
Киндэ ӱдышӧ шамыч—иквэрэш 

кок тӱрлӧ шурным ӱдымӧ нэргэн 
шукэртсэк шинчат. Тыгэ ӱдымаштэ 
лэктышыжэ поена шкэт ӱдымӧ 
гайак лийэш. Иӧрӧ шуко ийаш шу- 
дым чӱчкыдын ӱдат. Икийаш шу- 
дымат йӧрӧн ӱдаш лийэш. Тыгэ 
шӱло дэн пырльа „вика" манмэ 
пурсам ӱдат; мӱ шудо (клевер) 
дэн „тимофеевка" манмым удат. 
Йужгунам вич—куд шудымат йбрӧ 
ӱдат.

Тыгэ ик кундэмлаштэ (вэрыштэ) 
ик сэмын йӧрат, вэсь вэрэ—вэсь 
сэмын, -тӱрлӧ рокэш-тӱрлӧ сэмын 
йӧрат.

Тыгэ шудым ВЭЛЭ О Г Ы Т  5'д о .  

Нэмнан кундэмыштэ чӱчкыдын 
пурса дэнэ шӱльым, шудыла вэлэ 
огыл, урлыкланат йорӧ ӱдат.

Тыгак викам (пурса) шӱлӧ дэнэ 
удат. Гэрманийштэ макым эрэ кэ- 
шыр дэн ӱдат. Российштэ ончык- 
таш—туныкташ ыштымэ нурыштэ 
кыньэ дэн вольыклан пукшымо 
ушмэным удат да, сайын шочэш. 
Тыгэ тӱрлӧ шурным, шудым, йэ- 
мыжым могай шот дэн йӧрӧн ӱдаш 
лиймын каласаш лийэш.

Чыла шурно, ӱдымӧ шудат ик 
гай огыт ул. Иужын вожышт кэл-

корныжым виктарымаш (методика, 
программа) нэргэн каҥашаш вэ- 
рэштэш.

А. Кедрова.
12/1—24 г.
Москва.

йоро уӧьшо нэргэн.
гыш пура, тӱжвалан пэш шагал 
кодэш. Вэсьыштын чыла вожышт 
куралмэ дэч кэлгыш ок пуро, йыр 
вэлэ шарла.

Пушэнтат, шурнат чонач гай— 
кочдэ илэн огыт кэрт. Нуно коч- 
кышым мыландэ, тӧрлӧ кӱ,. вӱд, 
йӱжгыч налыт.

Тыгэ йужо „калийная соль“ ман
мым шупшыт, вэсьышт „фосфор
но-кислый" шинчалым, кумышыжо 
„азотым" альэ извэсгьым.

Тыгэ тӱрлӧ шурно, турлӧ арвэ- 
рым мыландэ гыч налэш да, шур
ным нурэш вашталтэн ӱдат. Ик 
турлӧ шурным пачаш-пачаш ий 
йыда ӱдэт гын, тудо шурно ий 
йыда томамэш—(тудын кочкышы- 
жэ пыта).

Адак ик шурнылан талэ кэчэ 
волгыдо кӱлэш; ӱмылан вэрыштэ, 
альэ шагал йандар кэчан кундэ
мыштэ томам лийэш. Иужыжо 
лач ӱмыланракэш сайын кушкэш. 
Тидэ шот дэнэ могай шурным— 
нуно ваш-ваш куш каш гына пол- 
шышт манын, Йбрӧн удаш лиймым 
палаш лийэш.

Тыгэ пурса дэнэ шӱльым ӱды- 
маштэ шӱлӧ пурсан лап вочмым 
куча, пурсажэ азотым погэн шӱ-



№ 1. ,У И Л Ы Ш “. 21

лӧлан кочкышым пуэн кушкаш 
полшэн шога.

Иужгунам ик шурныжо вэсьым 
шукш, копшаҥгэ лэч авыра. Тыгэ, 
кыньэ йошкар ушмэн дэн ӱды- 
маштэ, ушмэным мыландэ шуршо 
кочмо лэч арала. Шуршыжо кынь- 
эм ушмэн дэч утларак йоралта да, 
кыньэлан осалым ыштэн ок кэрт. 
Ушмэнышкэ пижэш гын, пытара. 
Тыгэ йӧрмаштэ кок тӱрльӧ шур- 
ныжымат ик жапыштэ ӱдалтшым 
налаш кӱлэш.

Иӧрӧн тыгайым ӱдаш лийэш: 
Кэчэ—шудо дэн ушмэным; кэчэ 
шудо дэнэ тыквам шындат; кыньэ 
дэн йошкар ушмэным, альэ кэшы- 
рым; мак дэн кэшырым; парэнтэ 
дэн кэчэ—шудым шындат.

Нэмнан ӱдымӧ кундэмна (вэрна)

изэмын. Тарман, вольык, паша 
йыҥна шагалэмын: киндынат пэш 
шагал, томам шочэш. Мыландэ 
пашам нӧлталдэ илыш ок сайэм. 
Кок тӱрльӧ шурным, шудым, йэмы- 
жым йӧрӧн ӱдымо тидлан пэш кугу 
полышым пуа мыландэ пашам нӧл- 
далаш полша. ТыгЭ ӱдымын пэш 
шотлан толшаш. Аҥам иктым вэлэ 
ачалэт, кок шурным ӱдэт.

Ончымо годым (шӱк (сом) кур- 
мо годым, да вӱд оптымӧ годым 
да монь) ик шурно олмэш кокыт 
ончаш лийэш. Тыгэ вашкэ мыландэ 
пашам нӧлдалын, шукырак киндым, 
вольыклан шудым йамдылаш лий
эш. Вольыклан кочкаш лийэш гын, 
крэсаньыкат киндан, поган (улан) 
лийэш.

П — ов.

Молан озымым шошым шӱрыман (тыр-
малыман).

Мари калык ожнысэк мыландэ 
пашам ыштэн ила. Шошым л э к 

ты н куралэш, икийашым уда, вара 
парлан куралэш. тэрысым кышка 
да, вэс панаш куралэш гын, кура
лэш, укэ гын тугакак уржам альэ 
шыдаҥым вэсь ийлан ӱдэн кода. 
Тыгэ мари ий йыда ача-кӧчаж дэч 
гунэмын шурным ыштэн ила. Тыгэ 
от ыштэ гын, шурно ок шоч. Ти
дым кэч кэат шинча. Нылшӱдо, 
кумшӱдо ий ончычат марий ты- 
гак ыштэн илэн.

Жап эрэ вашталтэш. Киндэ ийын 
томамэш. Ожно мыландэ вийан да, 
Киндат сай [’шочын. Калык тӱла.

Садлан тудо мыландэшак шурным 
чот шочыкташ- тӧчаш кӱлэш. Туд
лан аҥам ӱаҥдыман, тэрысым кыш- 
кыман—манэш кэч кӧат. Тидат чын. 
Тэрысымат кышкыман, адак аҥам 
вэс йӧн дэнат ачалаш кӱлэш. Мы
ландэ ыштышылан лэкыр гай лий- 
аш кӱлэш: чыла шотшымат шин- 
чыман. Аҥам от курал, сайын шӱрӧ 
дэнэ от тӧрлӧ гын, киндэ ок шоч.

Парэнтым жапшэ годым от уро 
гын, парэнтэ тыгыдэ лийэш. Ты- 
гэак озымым лум йымач лэкмэ 
почэш шӱраш (тырмалаш) кулэш-

Кэ озымым жапшэ годым ок 
ш)‘рӧ гын, тудо шуко шурным йом-
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дара. Мызар шошым кукшу, ойар, 
тунар шуко олымат, киндат шуко 
йомэш. Тидым тунэмшэ шамыч 
шинчат. Кэ туныктышэ, шанчэ на- 
ука'лан ок инанэ гын, тудо шкэ 
ыштэн ончыжо. Шошым ик озы- 
ман аҥам шӱрыжӧ, вэсьым шӱрдэ 
кодыжо. Вара кэдэжым урлыкшым 
таҥастарэн ончымэкэ раш палэ 
лийэш. Шанчэ дэн, тунэмшылан ина- 
нышыжэ тыга ыштыза.

Шошым озым адаш имньэ йол 
ок пиж гын, йол кышажэ шӱрмо 
дэн пэтралдэш гын, озымым шӱ- 
раш тыҥалаш кӱлэш. Ньэмыч ша
мыч адам чылт шэмэмдымэш, озы
мым рок дэн пэтмрмэш шӱрат. 
Мыланна-жэ кок почаш: кутыньэк 
шӱрэм ваш логалдэн, адак торэш 
тугэак шӱрэна гынат сита. Ада 
аггышыр, кужу гын, кутыньэк кок 
пачаш шӱрман.

Шурэжэ кӱртньӧ пӱан, шыман, 
вик кайшэ лийжэ: тӧрштыл ыныж 
кошт. Садлан шӱрэ кандрам (тор
там) кужуракын колдаш кӱлэш. Ты
гыдэ озым пырчэ шамыч тыгэ шӱр- 
мӧ годым кӱрыштыт,. вожгэ лэк- 
тыт гынат, тидлан аптранымэ ок кӱл.

Тыгыдэ озым тӱшка вожым кол
дэн пэҥгыдэмын огэш кэрт. Тудо 
уто вэрым вэлэ налын шинча; адак 
вӱдым, волгыдым моло кӱлэш ар- 
вэрым шолдра таза озым дэч арам 
налэш.

Шӱрмӧ жапым пэш раш палаш 
кӱлэш. Садлан шошым кэчэ йыда 
йара имньын озыман андаш мы
ландэ кошкымым шэкланэн ку- 
далштман.

Молан вара шошым озымым 
шӱрат?

Шэкланэн ончалза-йан, озым 
аҥа ӱмбал шошым могай тӱсан:

чыла мыландэ ӱмбал кольа рож 
дэн, арланнтэ пыжаш, тӱрльӧ коп- 
шадгэ, шукш дэн пургэд пытармэ 
лийэш. Аҥа ӱмпал шошым ко- 
мыльан, йыраҥан, чуҥган лийэш, 
талын ӱмбал рок кошкымо дэн 
шэлышталтэш. Шуко тошто шудо 
лышташ шамыч пижын шинчыт, 
подго да монь шочын шинчыт. 
Шӱк шудо вашкэ вожым колдэн, 
озымым шӱкаддэн кушкаш тӱ- 
далэш. Тыгай ада шэлышталтмыж 
гыч, тыгыды лончыла гыч пэш ваш
кэ кошка. Озым пырчэ шыжэ, кыл- 
мышэ пырчыж дэн пӱтралтын шин- 
чэш.Нинэ тошто пырчэшамыч у игэ 
лэкшашым вэлэ пэтрэн шогат. Ты
гай лавран, кэрмыч гай во- 
лэн шичшэ ада ӱмпал шэрын, 
тӧрлатэн шындымым в вэлэ вуча.

Ик кана шӱрымӧдго нур вашкэ 
йытрайалт шинчэш, ончашат тудым 
шинчат вэлэ (куана) йывырта.

Озым шӱрымӧ нэргэн тыгэ ындэ 
пунчалына:

1. Озым пырчым тошто, кошкэн 
пижын шычшэ лышташыж дэч, 
лавра дэч, понго дэч, пунышкы- 
шыж дэч эрыктэна.

2. Мэ комыльам шалалтымы дэн, 
шэлышталмым пэтырэн мылан
дэ кошкымым чарэна. Тыгы
дэ рож, лончылам пэтырмы- 
дэн пушкыдэ ӱмбал рок дэн йымал 
йуалган рок пачаш авыралдэш. 
Тидэ ту^вал, пушкыдо рок пачаш 
гыч вӱд талын кӱшко пучэн кайэн 
ок кэрт.

3. Ш.'Грмо дэн шыжым лэкшэ, 
шошым кушшо шӱк шудо пыта.

4. Тыгыдэ пырчым луктын кыш- 
кымэ дэн озым тӧрлалдэш; сай 
таза, лопка-шалдра вожан пырчэ 
вэлэ кодэш.
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Ошман мыландыштэ нэлэ кӱрт- 
ньӧ шӱрӧ дэн тыгыдэ вара ӱдымӧ 
озымым шӱраш ок йорӧ. Тушто 
чыла озымым кӱрышт кышкэн зий- 
аным ышташ лийэш.

Садлан озымым шошым шӱрат: 
Шӱрмӧ дэн озым эрыкталдэш,

йымал рокэш вӱд кучалдэш, осал 
шудо пыта, озым вож шарла, озым 
воштыр гай пэнтыдэмэш.

Ик кана вэлэ озымым тыштэ 
ойльымо сэмын жапшэ годым шӱ- 
рэн ончаш кӱлэш. Кэрэк могай 
пашат тӱҥалмэшкэ вэлэ.

Айдэмэ кужэчын лийын?
Айдэмэ кужэчын лийын манын 

йодмэкэ, ожно школаштат икшывы- 
лан тыгэ каласат ыльэ: „йумо айдэ- 
мым ышкэнжын сынаным ыштэн“.

Тунэмшэ, шуко кнага лудшо 
тыгэ огэш каласэ. Тунэмдымэ йыҥ

Нуно шуко кнагам тидэ нэргэн во- 
зэныт. Нунын возымо кнагашт чын 
огыл манын, ик тунэмшэ йьпгат 
огэш каласэ.

„Йумо айдэмым ышкэнжын сы
наным ыштэн“—поп тӱшка маныт.

Ава коргысэ игэ: чывын, ир мэранын (кролик), айдэмын.

кызэтат айдэмэ Адам дэн Ева дэч 
шарлэн манын шонат.
Тыгай шойак мутым поп дэн пой
ан лӱмын крэсаньык дэн пашачэ 
коклашкэ шарэн илэныт. Иумо 
лӱмдэн лӱдыктылын, нуно шэмэр 
калыкым пизырэн ашнэныт.

Калыкым ондалэн ащнэн улыт 
гынат, айдэмын уш эрэ ончыко 
кайа. Кужэчын айдэмэ лиймэ нэр
гэн шуко тунэмшэ — учоный влак 
шонэн тӱрлыжымат таҥаштарэныт.

Тидэ мутын чын огылжо тэвэ 
тыжэчынак палэ.

Айдэмын кап оражэ могай?^
Айдэмын лулэгыжэ, шылжэ, шӱм- 

жэ, вуй торыкшо уло.
Кол гыч тӱҥалын моло кайык 

дэн вольыкынат лулэгыжэ, шылжэ, 
шӱмжэ вуй торыкшо уло.

Айдэмын кап—кылжат кайык дэн 
вольыкын гайак.

Ава кӧргысэ (мушкырысэ) игым 
ончэт гын, кудыжо айдэмын, куды-



ончо гын, кудыжо аидэмын игэ-от 
палэ. Ава кӧргыштэ шочаш гына 
тӱҥалмэкэ, айдэмынат колын гайак

Ава нӧргысэ айдэмын, гиббон лӱман 
аймылын (обезьян).

почшо, логар олмэш сога лииэш. 
Айдэмэ кугурак лиймэкэ почшо 
дэн "согажэ пыта. Эн ондакшэ кэч 
могай’шочшынат ик пӱлэм (клетка)

10 ийаш почан икшивэ

Тыгэ кит дэн уншэш пижын, 10 кэ- 
чаш айдэмэ аза 2 минут кэчэн.

гына лийэш (тидэ пӱлэмым микро
скоп кугэмдыщэ пуч дэм гына ужаш 
лийэш).

Шуко чизан нэмыч икшывэ.

Варажым айдэм—игэ кап-кылсын 
чылт аймыл (обэзьян) сын гайыщ- 
кэ савырна.
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жо вольыкынжымат ойрэн от кэт. 
О н ч о 1-сэ сӱрэ гым.
Сӱрэт лӱвалнысэ возымым от

Кушмыжо сэмын айдэм — игэ 
кап-кыл сын, моло кайык кап-кыл 
сын шот гыч вэстӱрлэмэш.
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Шочшо аза чылт вольык игэ гай, 
мутланэн, утыжо дэнэ шонэн огэш 
мошто, коштмыжат ик гай.

Аймыл чодыраштэ кытшэ, йолжо 
дэн пижылтылын ик пушэҥгэ гыч 
вэс пушэнтышкэ торыштылэш.

Почан, пунан икшывэ- шочшо 
пэш шагал гынат, ожно айдэмын 
тукымжо тугай улмаш, тунэмшэ— 
учоный маныт.

Иужгунам шуко чизан (чызэ) 
икшыват шочэш.

Лудшо тыгат каласэн кэтэш:
„Айдэмэ шонэн, мутланэн мош- 

та, а вольык огэш мошто“.
Вуй торыкшо уло гын, кэч кӧат 

(вольык, кайык) шонэн мошта, ту
нэмшэ—учоный маныт.

Вольык, кайык айдэмыла мутла
нэн огыт мошто гынат, йӱкым 
пуэн вэсэ—вэсыштым умлат.

Ожно айдэмат кызытсылак мут
ланэн моштэн огыл. Африка; Амэ- 
рика Авсгралиасэ илышэ ир (ди
кий) айдэмын кызытат мутышт пэш 
шагал.

Айдэмын тукымжо кэ?
Тунэмшэ—учоный Т Ы Г Э  Ы Ш ' ГЭ Н  

ончэныт. Сифилис, чахотка чэрым 
вольык, кайык кӧргышкэ колтэн 
ончэныт. Тугэ гынадик вольык дэн 
кайыкат чэрланэн огыт ул.

Айдэмэ *сынан аймыл (обезьян) 
кӧргышкэ колтымэкэ, аймыл чэр
ланэн.

Адак‘вольык, кайык вӱрым на
лын айдэмэ вӱрышкэ колтЭныт, 
сэдэ вӱр айдэмэ вур дэн ушымэкэ 
пужлэныт. Аймыл вӱрым айдэмэ 
вӱрышкэ колтэн улыт да кэлшэн.

Аймыл дэн айдэмын вӱр ик гай- 
ыжэ, тыжэчынак палэ.

Айдэмэ дэн аймыл кап-кыл сын 
НК гайыжэ тыжэчынак палэ.
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Аймыл пэш шуко турлэ улыт, 
айдэмэ сынанжэ тыгай: гибон, го
рилла, шимпанзэ, оранг-утанг.

Гибон айдэмэ мурмо гай йӱкы- 
мат луктын кэтэш.

Аймыл кап-кыл сын айдэмын 
гайэ гынат, чылтак айдэмын гайак 
манаш огэш лий.

Шимпанзэ лӱман аймыл.

Аймыл кап пунан, вуй коркажэ 
вэс турлӧрак, йанак лужо лэктын 
шога, шинчажэ пэш кэлгыштэ, 
саҥгажат лэктын шога. Тунэмшэ 
тыгэ маныч: айдэмэ чылт кызытсэ 
аймыл тукым гыч лэктын огыл, 
кызытсэ аймыл дэн айдэмэ кокла- 
дггэ вэс тукым аймыл улмаш. 
Айдэмэ тудо тукым аймыл гыч 
шарлэн маныт.

Индиа мыландэ вэлнэ, тэҥыз 
покшэлнэ Ява острӧв уло. Ти
дэ островышто кызытат аймыл 
илат

Тидэ Ява островышто, мыландэ 
лувачын лулэгым пургэд луктыныт

„У и л  ы ш  •.
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Тидэ мумо лулэгым вискалэн, 
айдэмэ лулэгэ дэн таҥаштарэн 
улыт да, ойртэмытыжэ пэш кугу 
огыл.

Садлан тунэмшэ тыгэ маныт: ала 
мызарэ шӱдӧ тӱжэм ий ожно Ява 
островышто айдэмэ тукым аймыл 
илэн манын каласат.

Ожно айдэмэ ир кайыкла илэн.
Садлан лийын кызытат айдэмэ 

лулэгым курык шэлшэ рожышто, 
выньэмыштэ муут.

Айдэмын тукымжо аймыл манын 
каласэт гын, тунэмдымэ йьпг ты-

гэн какаса.- эй, тый орадэ М у т ы м  

ойлэт, тӧвыс ушкал, пий огэш вэ- 
сэм“ манэш. Вольык, айдэмэ кап- 
кыл вэсэмым мэ ужын огына кэт. 
Тыгэ вэсэммэ шӱдэ тужэм, млион 
ий коклаштэ лийэш. Кызытат мы
ландэ лӱвалнэ турлэ лулэгым м у 

ут, тугай лулэган вольык кызыт 
нигуштат укэ.

Айдэмэ илыш шот эрэ вэсэмэш, 
илыш шот вэсэммэ сэмын, айдэмэ 
кап-кылат вэсэмэш.

Вольык, кайык кап-кылат тыгак 
эрэ вэсэм шога.

ч

Айдэмэ угыч самырыкэммаш.

Айдэмэ ӱмыр пэш кӱчык. Ай
дэмэ 50 — 60 — 70 ий гына ила. 
10 тӱжэм йыҥ коклаштэ 1—2 йьпг 
гына 100 ий илышэ лэктэш.

60—80—100 ий илшэ уло гынат, 
45—55 ий дэч вара самырык йьпг- 
лак пашам ыштэн огэш кэт.

Айдэмэ осэк айдэмэ ӱмыр шуй- 
ышаш, самырыкэмтышаш нэргэн 
шона.

Айдэмэ самырыкэммэ нэргэн 
йомакыштат турлын каласалтын. 
Иомакыштэ каласалтмат кызыт 
шукыжо чынак лийын.

Шукэртэ огыл айдэмэ кайыкла 
чонҥэштэн коштын огэш мошто 
ыльэ, кызыт аэроплан дэн 1 сагат- 
лан 350 мэҥгым чоҥэштэн кайаш 
лийэш.

Ала айдэмымат угычын самыры- 
кым ышташ лийэш?

Айдэмэ кап чылт машиньа гай. 
Машиньам, пудыргышо ӱзгаржым

от уэмдэ гын вашкэ чарна, пужлэн 
рӱдаҥын пыта. Машиньам сай^н 
ончэн, тӧрлатылын шогэт гын, 
шуко чыта.

Айдэмэ кап дэн машиньам ӧртӧ- 
мыштыжэ тыгай, машиньам шӱрэн, 
арун кучыман, а айдэмэ кап ыш- 
кэнжым ышкэ онча.

Иктажым пӱчкат альэ лӱмэ лэк
тэш гын тудым айдэмэ кап ышкэ 
уэмда, угычын кушкын лэктэш.

Тӱрлӧ калыкат тӱрлын илат. Ик 
тукым калык айдэмыла шуко илат, 
вэс тукым шагал илат. Айдэмэ 
адак лавыран илмэ дэн, яд паша 
ыштышэ — типографиа (кнага пэ- 
чэтлымэ—савымэ) паша ыштышэ, 
сифилис моло яэран йыҥ вашкэ 
Ш01ГГЭМЫН вашкэ колат.

Кэч могай айдэмат вашкэ шоҥ- 
гэмын кола.

Тидэ шонтэммэ нэргэн Мэчни- 
ков профэсор тыгэ каласа: „Айдэ-



мын кӱжго шолыштыжо яд ышты- 
шэ бактэриа (тидэ бактэриа ми
кроскоп дэн ончэт гына койэш) уло.

Тидэ осал, айдэмэ шоҥгэмтышэ 
бактэриа кӱчымэ йӧрвар кочмэкэ, 
шолтыдымо вӱд дэн кӧргышкэ 
вэрэштэш.

Мэчников шӱдымыла ыштымэ 
ӧраным кочкат гын, ӧранысэ бак- 
тэриа осал бактэриам пытара.

Шукэртсэк учоный — тунэмшэ 
влак, айдэмэ мо шот дэн ила, мо- 
лан шоҥгэмэш манын шэкланэн 
сынэн ончэныт.

Айдэмын шӱ кантэмыштэ, вуй 
торык лӱвалнэ да ӱмбалнэ, адак 
вэргэ воктэн ту уло.

Тидэ ту эрэ шӱвыл гай вӱдым 
ойрэн шогат. Тидэ ту шӱвыл гай 
вӱдым шот дэч поена ойрэн лук- 
тэш, альэ шагал ойра гын айдэ- 
мат чэрлана.

Ту шагал вӱдым ойра гын, айдэ
мэ кугу логаран уштымо, альэ 
аныра лийэш. Тугай йыҥым тӧр- 
латаш вольык туым коштэн айдэ
мэ ЙЫН'  кбргышкэ колтэн ончэныт, 
альэ вэс йыҥ туым коваштэ лӱ- 
вакэ чыкэныт.

Тыгэ ыштымэкэ айдэмат тӧр- 
ланэн.

Доктор Воронов кугу' логаран 
йыҥ кӧргышкэ аймыл (обезьян) 
туым чыкэч,ончэн да, тыгай йыҥ 
парэмын.

Ту воктэн пурса ора гай изи 
ту уло.

Тидэ изи ту шот дэн пашам 
огэш ыштэ гын, айдэмэ кап эрэ 
чытыра.

Москосо доктор Бродский тыгэ 
кап чытырышэӱдырамаш кӧргышкэ

каза туым пучкын налын колты- 
мэкэ, ьытырнымат чарнэн.

Айдэмэ дэн вольык шоҥкэмаш 
эртак тидэ тулан лийын лийэш.

Изи икшывын пэш чотшо логар 
воктэныеэ дэн вуй торыкысо ту 
шӱвыл гай эмым о'йрат.

Нинэ ту эмым шагалтак ойры- 
мэкэ ырвэзат капэш шуэш.

Капэш шумэкэ муно ту шукы- 
рак эмым ойраш тӱҥалэш. Порйыҥ 
икшывыным муныжымизыжэ годым 
пучкын налат гын орыш дэн пон- 
ташат огэш шоч и йукшат ӱдыр ик
шывэ йук гай лийэш.

Австриасэ Штэйнах профэсор 
узо кугу кольа муным налын кӧр- 
гышкыжэ ава кольа муным колтэн 
да чылт ава кольа шотышко во- 
зын.

Тыгэ ыштымэ узо кольан чизыш- 
тыжэ шор лийын тыгыдэ кольа 
игымат пукшэн, ава кольа манын 
воктэнжэ узо кольат пижылтыныт.

Штэйнахын йолташыжэ Лихтэн- 
штэрн сарэш сусыргышо йыҥын 
муно олмэш, вэс йын муным чы- 
кэн. Тыгэ ыштымэкэ пӧрйыҥ угыч 
ӱдырамаш дэн малэн кэтын. • 
Айдэмэ шонтэмаш тӱҥалмэкэ му
но ту шагал эмым ойра а вэргэ 
ту шуко ойра, садлан айдэмэ 
шоҥкэмэш.

Тидэ шотым . шинчымэкэ ала 
шонтэмашат эркым от пу гын 
лийэш?

Щонтэмаш эгкым ыньэт пу гын, 
самырык годымысылак муно ту 
эмым ойрэн шогыктыман, а вэргэ 
ту шагал ойрыжо.

Садлан лийын шоҥго йыҥ кӧр- 
гышкэ у ту эмым колташ кӱлэш.

Шонто ава кольа кӧргышкэ са-
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мырык кольа туым колтымо дэч 
вара, шоҥго кольа самырыкэмын 
угыч игым ышташ тӱҥалын. Руш 
доктор Воронов шоҥго шорык дэн 
каза коргышкэ у туым колтэн да, 
нуно чылт самырыкэмын пачам 
ала мызарэ кана ыштэныт.

Москошто профэсор Кольцов 
мут почэш доктор Коган тыгэ 
ыштэн.

Шонто чывэ муно мунчымыжым 
чарнэн.

Тидэ чывэ коргышкэ самырык 
чывигэ туым 1921 ийыштэ колтэ- 
ныт, 1922 ийыштэ 16 муным мун- 
чэн. Тэнэй коргышкыжэ угычын 
туым колтэныт да кэҥэж коч 36 
муным мунчэн. Тидэ чывэ 7 ийаш 
гынат кызыт чылт самырыкла кой
эш. Адак шонто, тоҥкылак (чокы- 
рак), пӱдымэ 18 ийаш пий кор
гышкэ пыньэгэ муно туым колтэн 
ончэныт.

Тидэ пий кызыт самырык пийла 
кудалыштэш, опта, чара коваштэ 
вэрыштыжэ у мэж кушкэш.

Воронов 73 ийаш шонто йыҥ

коргышкэ аймыл (обэзьяна) муно 
туым колтэн да, тудо кызыт чылт 
самырык ырвэзыла тӱрлӧ пашам 
ышта. Америкасэ доктор каза му
ным тыгыдын тӱэн 1000 йыҥлан 
в>ф корнышко колтэн. Тыгэ кол
тымо йыҥ влак вийаҥын самырык 
рвэзыла пашам ышташ туҥалыныт.

Штэйнах адак муно ту корным 
ик вэрэ шӱртэ дэн кылтэн, ӱлы- 
чынрак пӱчкын.

Тыгэ ыштымэгэ муно ту шуко 
эмым ойрэн шоҥго йыҥат самы
рыкэмын.

Тыгэ ик муно туым пучкын, вэс 
муно туым тугак кодымэкэ, шоҥго 
йыҥат ӱдырамаш дэн малэн азам 
ыштэн кэтын.

Тыгэ тунэмшэ—учоный влак тӱр- 
лын таҥаштарэн (опыт) ыштат.

Эркын-эркын тунэмшэ— учоный, 
тӱрлын ыштэн ончэн Ш О Ҥ Г О  Й Ы Ҥ Ы -  

мат угычын самырыкэмташ тунэ
мыт.

(Н. Кольцов, профэсор 
возымаш гыч).

У Й Э Ҥ
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Майран илышыжэ пэш иӧсӧ. Онд- 
рий аракам лӧкэн толэшат, лӱш- 
каш тӱҥалэш. Ӱстэмбалым кырэн: 

— Мый ышкэ оза улам! Чыла- 
дамат пуштам! — магра. Йочамыт 
лӱдын шылын шынчыт. Майра шор- 
тэш. Тыгэ йӱн толмыжо годым, 
Майралан эрэ вуй воктэн лога- 
лэпь

Майран илышыжэ йӧсӧ — ойлы- 
мат ок кӱл. Шортын-шортын ышкэ 
шогмо-кушмыжым вурса, ача-ава- 
жлан ӧпкӧла.

И к кана пэш чот кырэн да, ма- 
рижэ ӱмбак вуй шийаш Иалысэ 
Совэтын вуйлатышэ дэкат мийэн, 
погынымаштэ мари влакымат сӧр- 
балэн ончэн.

Мэмнан паша укэ. Мари дэнэ



ватэ ик йэш, мом моштат, тудым 
ыштат,—вэлэ маньыч.

Иазык касарымэ годым попланат 
вуйым шийын ончыш.

— Илыш пэш йӧсӧ. Марийэм ту- 
тыш кыра. Чытышаш гайатогыл, кэч 
ойырло. Мом ышташ? Кузэ утлаш?

Поп полшымо олмэш лӱдыктыш 
вэлэ.

тӱҥална гын, илышэт куштылгэ- 
мэш.

Поп ой почэш Майра йумылташ 
тутгальэ. Поп дэкэ вич чывым, ку- 
мло муным, шымлураш оксам на- 
мийэн, кум мольэбным ыштыктыш.
, Иумэт полшыш! Оксажэ укэ да, 

Ондрнй арнт.а годым ыш иӱ. Ру- 
шарньак кок пут урлыкаш шӱльым

— Уштымо! Йумылташ кӱлэш! 
Йумо вэлэ осал илыш гыч утарэн 
кэртэш. Тый ужамат, йумын *закон- 
жымат мондэнат аман. Кузэ вара 
йумын законышто каласымэ? А-а?

— Мари дэнэ ватыжэ ик чонан 
улыт. Марижэ дэч ватыжэ лӱдшӧ- 
манын каласымэ. Тый, йумо дэч 
лӱдтымо удрамаш, марийэт дэч 
ойырлаш шонэт. Шинчэн шого: 
йумын закон дэнэ от илэ гын, та- 
мыкышкэ вэрэштат, курым мучко 
тый чонэт киш подышто шолын, 
орланаш тӱҥӓлэш.4' - ,

Майра лӱдын, шортын-шортын 
попым сӧрбалаш тӱҥальэ.

Тудат, шинча вӱдым ужын, чама- 
нэн пэлэштыш:

— Ит шорт ӱдырэм! Йумылташ

ужалэн, тазан гына подыл шындыш. 
Мӧнтышкыжо пирэ гайэ толын пу
рыш. Кудвэчыш пурэн вэлэ, йӱк- 
шӧ шурга: „Майра! Опасм поч!..

Тидэ иӱкым колын, Майра ошэм 
кайыш, логаржэ кошкэн, пэлэштэ- 
нат ок кэрт, омса почмо олмэш, 
чытырэн порт покшэлнэ омартала 
шолга.

Лӱнтэдыл-лӱҥгэдыл Ондрий пу
рэн кайыш.

— А-а! Тый улат! Пу-шт-а-а-м!
Майра: „Эй, йумыжат“ гына ма

ньэ, Ондрий тудым уп лапка гыч 
кучэн, кӱвар ӱмбак й('»рал шуэн, 
тошкаш тӱҥальэ.

Аважэ кырымым ужын, кум ийаш 
Саньук, олымбад йӱмач лэктын, 
ачажэ .дэкэ кургыж мийыш да китг
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гычшэ пурлын шындыш. Изи пӱжӧ 
тудын писэ, йоча ушыжат аважым 
чаманэн.

Оршо Ондрий шыдыж дэнэ изи 
йёратымЭ эргыжым чумал шууш. 
Саньук шӱ лукын кумык пурэн во- 
зо, нэр гыч, умша гычшэ вӱр тольо.

Вӱрым ужын, Ондрийын ушыжо 
ала мо пурыш. Майра кырымым

дын пушкыдо чонжо Ондрийын 
моло осалжым кудалтэнат кэтэш.

Альэ маркэ шуко тудым марижэ 
кырэн, тугэ гынат, марижэ тугайак 
шучкын койын огыл. Изи эргыжым 
кырымэкэ, Майран шӱмшо мари 
дэч йӧршын йӱкшэн. Тудо Ондри
йын осалжым нигӱнамат ок мондо.

Ындэ тудын ушыжо пурэн-йумо
&

чарныш. Устэл дэкэ мийэн, олым- 
бакэ шынчэ. Изишак лиймэкэ, 
ӱстэмбакэ вуйжым пыштэн, малэ- 
нат колдыш.

Кӱвар ӱмбачын Майра кыньыльэ- 
да, Саньукым ончыкыжо нальэ.

Коктынат сусыргэн пытэныт: Май
ран ӱпшӧ шаланэн, шынчажэ ка- 
каргэн, Саньукын шӱргыжо, тувыр- 
жо вӱр ора вэлэ—аважэ ончылно 
йӱшлэн шынча.

Аважэ шӱргыжым ӱштыльэ, вара 
ӧндалыш, шупшальэ. Ышкэнжынат 
шынча вӱдшӧ „йыл-йыл“ вэлэ кой- 
эш.

Тыгэ коктын ёндалэн, ваш-ваш 
сӧрастарэн, кӱвар ӱмбалнэ шынчат.

II.
Кэч могай ойгат, жап эртымэкэ 

тёрлана, мондалтэш. Майран ойго 
гына тёрланышаш гайэ огыл. Ту-

осал мари дэч утарэн ок кэрт уд- 
маш. Садлан, эрэ ойырлаш шонэн 
коштэш.

Ышкэ ойгыжым ватэ-шамычлан 
ойлыш, нунын дэчын каҥашым йо- 
до. Пычкэмыштэ илышэ мари ва- 
тэ-шамыч тудлан нимогай каггашы- 
мат пуэн моштэн огыт ул, йылмы- 
штым тугатэн, кӱлэш огылым мут- 
ланэн, (льапкэн) вэлэ эртарышт.

Ик чолга ӱдыр гына Варбара лӱ- 
ман—„ойырлаш кулэш“ маньэ.

— Кузэ ойырлаш? Кё ойра? Поп 
дэкат мийэнам, йумылтэнаТ ончы- 
шым.Поп вич чывым нальы да,ойыр
лаш ок лий маньэ. Ойырлэт гын, 
тамыкышкэ вэрэштат-маньэ.

— Иумылтымэт дэнэ, сай илы- 
шым нигунамат вучэн от шукто. 
Кэч чыла чывэтым, ушкалэтым поп 
дэкэ нантайэ тланэт поро илышым 
йумо ок пу. Умаштэ, уна, мыньра
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йумылтышна, садакат йӱр ыш тол, 
кйндэ ыш шоч.

Укэ, илышлан оза ышкэ лийаш 
от тӧчӧ гын, йумо тланэт нигуна- 
мат ок полшо. Тэк попым колышт, 
тудын кӱсэнжэ кэлгэ, логаржэ ку
гу, мэмнан гайэ пычкэмыш калы
кым лӱдыктыл илаш тудо пэш йӧ- 
рата. Тыланэт, поп дэкэ каймэ 
ындэ ок кӱл. Лучо Ольана дэкэ 
мийэн тол, тудо чыла совэт зако- 
ным шынча, садланак вэт тудым 
комунис маныт, тланэт канашым 
пуэн мошта....

Эрлашын эрак Майра Ольана 
коммунис дэкэ мийэн. Ышкэ ор- 
ланэн илымыжым, ойырлаш шоны- 
мыжым чыла каласыш.

Ольана кагазым возэн пууш.— 
„Тидэ кагаз дэнэ сутыш кай. Сут 
тыйын пашатым онча, тланэт пол
ша. Тэнийсэ совэт закон дэнэ ӱд- 
рамаш ласка идышым муун кэртэш- 
маньэ. Майрат тидэ ойлан пэш ку- 
аныш. Вигак Ольанан возымо ка
газ дэнэ сутыш кайыш. Тушто ту- 
длан кагазым возышт, йаллысэ со
вэтышкэ пуаш шӱдышт.

— Тый ит дуд, тланэт нимат ок 
лий. Вэс арньаштэ вӱргэчын тол. 
Тунам тыйын пашатым ончэна—сут 
маньэ.

Мӧҥгышкыжо Майра чонтэшта 
вэлэ, шыжа. Ындэ тудо орланымы- 
жымат мондэн: вуйыштыжо ушыжо 
волгалтын, чоныштыжо куштылгэ- 
мын, воштылалэш вэлэ.

Сутышто пумо кагазым толшы- 
жлак вуйлатышэлан пууш.

Тудо кастэнэ Ондрий дэкэ увэр- 
тымашым намийэн пууш.

— А, ойырлынэт ужат? Мо адак- 
ышкэдак илэн ончо. Кызыт йӱш- 
тыштӧ куш ойырлэн кайэт, ала

Иктагушто каван йумалнэ мойн 
малэн эртарэт гын вэлэ.

Э, ӱдрамашат! Кэч кэҥыж мартэ 
вучэм ыльэ-шыдэшкэн, койдармы- 
ла Ондрий пэлэштыш.

Майра йӱк пудэ, санташым куп- 
тыртыл, турлыжымат шонэн, шы- 
пак шолгыш.

Чынак, сурт гыч поктэн луктыт 
гын, кузэ вара изи игшывэ шамыч 
дэнэ илыман?чКуш кайэт? Ко тый- 
ым чамана?

Майрам Варвара куандара:
— Ит луд! Тыйым поктэн огыт 

лук. Сутыш мыйат кайэм. Чыла 
ойлэм—маньэ...

Тэвэ вӱргэчат шу. Майра дэнэ 
Варвара сутыш кайат. Майра шум 
сакэно шкылэш. Шумжӧ „кылт- 
колт“ кыра. „Поктэн колдат гын, 
куш каэм“—манын Майра шона.

Ондрий эрак сутыш кайэн ул- 
моаш. Ватыжэ миймэ годым, туд 
сут порт ончылно тамакам шуп
шын, моло мари влак дэнэ куту- 
рэн шога ыльэ.

Тэвэ нунын дэкат чэрэт шу. Эн 
ончычак сут Ондрий дэч йодыш- 
таш тӱҥальэ.

— Аракам йӱат?
Ондрий вигак каласыш:
— Ко мыйым чара? Мый ышкэ 

оза, улам?
Тидэ йодмашлан Ондрий ӧрын 

шогальэ. Кыдыштэ улшо упшыжым 
ик вэлкэ-вэс вэлкэ совыркала, Май
рам шӧрын ончальэ да:

— Иӱшӧ вуйа кыралтын дыр?—эр
кын маньэ.—Сайын ом шарнэ: йушӧ 
вуйыш икта мо пурэн гын, вуй воктэ- 
нжэ вэрэштын ала мо. Ко шынча?.. 
Мо ок йӧрӧ гын, кайжэ.,. ом кучо...

Майра лӱдын сутым онча. Мо 
лийэш гын?—шона. Туд дэчат, Вар
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вара дэчат йодыштыч. Вара вэс 
кыдэжыштэ каҥашымэкэ, сут тыгэ 
л уд ын пууш.

— Российасэ Совэт Рэспубликан 
закон шот дэнэ Майрам Ондрий 
(мариж дэч) ойраш. Изи йоча ша- 
мычым аваж дэнэ кодаш. Порт дэ
нэ моло оралдэ аваж дэнэ изи 
ишывэ влаклан кодэш.

Ондрий шынчажым карэн шо-

№ 1.

— Ондри сут пунчал' дэнэ ок 
кэлшэ, сан дэнэ сутым вурсэн ойла, 
ватыжым кыраш сӧра. Садлан ту- 
дым сут вурсымыжо вэрчын, вэс 
пачаш судитлаш. Ватыжым ыжнэ 
логал, манын, сут мартэ-пэтрэн 
шындышаш—манын вэс пунчалым 
сут лудо.

Тунамак кок пычалан салтак, 
Ондрийым авырэн шогалтышт.

„У И Л  Ы Ш“.

гальэ, пылышыжлан ок ӱшанэ.
— Кузэ тугэ? Мыйым сурт гычэм 

поктэн лукташ, мыйын суртымӱдра- 
машлан пуаш? Укэ! Мый тыгай 
пунчал дэнэ ом кэлшэ!. Тыгай су
тым ом колышт! Мый тудым пӧр- 
тышкэм пургэн ом шогалдэг— мый 
ышкэ оза улам!—манын караш ту-
Н’ЗЛЬЭ.

Сут тудым чарыш да, йодо:
— Вара тидэ пунчал дэнэ от 

кэлшэ ужат?
— Нигунамат ом кэлшэ! Мый 

тудын, ӱп лапкажым луктам, ӧрдыж 
лужым тодыштам!

Ондрийын ойжым кагазэш возэн 
нальыч. Адак изи кыдэжыш кайэн 
каҥашышт.

Ондрий вурсэдылэш, чаракла, 
ынэж кай....

III. '

Патыр жап эртыш. Майра ындэ 
ышкэ оза лийынчыла пашам ышкэ 
виктара. Нимогай лӱшкымашым 
уждэ шыпак, йывыртэн ила.

Мари-влак чыланат ӧрыныт: — 
ӱдрамаш гынат, корным муун вэт 
маныт.

Тидым ужын мари ватэ шамычат 
пэш куанэн улыт.

Мари шамыч иктажэ мом кычал- 
тылаш, альэ вурсэдылаш туҥалыт 
гын, н у н о — Ондрий корно дэнэ чур- 
маш вэрэштнэт мо?—манын луды- 
ктат. Сандэнэ мари влак ӱҥышэш-
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тын улыт. Ватэ кырымэ ындэ ок 
шокто.

Ик рушарньа кэчын Майра тӧрза 
йумалнэ ватэ шамыч пэш тӱшкан 
погынэн шынчын улыт. Тидым ту
дым, удрамаш пашам пэш мутла- 
нат. Майрат изи Саньукшо дэнэ 
ватэ-шамыч кутурымым колышт 
шынча.

Кэнэта ик ватэ: Ончо, ончо, Май- 
ран Ондрийжэ толэш—манын кол-

Мый у йэҥ лийым. Чурмаштэ 
шынчымыла чыла шонэн нальым. 
Шынчэм — ындэ тый мый дэнэм 
илаш от тӱҥал! Мыйым кэч тарызэ 
олмэш пурто! Куш мый кайэм? 
Кӧ дэкэ пурэм? Тошто осалэмым 
кудалтэ — тарызылан пурто. Чыла 
ойэтым мый колыштам. Ындэ ара-
камат ом~йу....

Тыгай сӧрбалымым Майра вучэн 
огыл. Ындэ лушкаш тӱҥалэш—ма-

тыш. Чынак урэм воктэн Майран 
порт дэкэ Ондрий ошкылэш.

Тудым ужын Майра лӱдӧ.—Ындэ 
толэш да, кыраш тӱҥалэш—манын 
шоналтыш.

Ондрий толын шу—ватэ шамыч
лан— „Сай илэда, кутырэда"—ма
ньэ. Вара Майра дэкэ мийыш да,- 
„Эх, Майра! Мыйым уштымым тый 
поктэн колдэт дыр! Мый, осал йэҥ, 
ындэ тыйын марийэт ом ул. Сут мэ- 
мнам ойрыш. Тугэ гынат... вэтлуий 
годым мэ пырльа илышна... Тыйым 
мый... манын чарналдыш. Чыланат, 
йук пудэ, Ондрийм ончэн шып шин
чат. Майра ӧрын: „мом рйла гын, мом 
ышта гын? манын шонэн шынча..

— Шуко шынчалдарышым. Тый 
шагал поро кэчым ужыч. Мый 
тушман йэҥыльым. Ындэ уш пурэн.

$ нын шонэн шыйчыш. Тыгай ойым 
гГколын, тудынат чонжо пушкыдэмэ. 
д Вэт осал мари дэнэ лу ийым чы- 
• тыш. Ындэ Ондрий у ЙЭН’ лийын.
' Ындэ тудын ушыжо пурэн. Вурсэ- 
 ̂ далмэ олмэш сӧрбала вэлэ: мыйын 

^ осалым кудалтэ манын йодэш.
Мыйжэ кудалтэм! Шуко йӧсым 

мый ужынам! Тый изи эргычым 
кырэнат. Тудо кудалта мо? Тудо 
кудалта гын, ончыкжо сай илаш 
сӧрэт гын, мыйат кудалтэм—эркын 
Майра маньэ.

— Эх! £аньукэм! Тушман ачатын 
осалжым кудалтэт мо?—Чытырал- 
дшэ йук дэнэ Ондрий йодо, шынча 
гычшэ йыр-йыр вэлэ шынчалан вуд 
эргыж вуйыш туча.

Саньук ачажэ толмылан пэш ку- 
анэн, Ончыкыжо мийэн тӧштылэш

з
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вэлэ „Ачи толын, ачи толын!‘; ма
нэш.

Тидым ужын Майранат шӱмышто 
улшо шыдыжэ шулэн кайыш.

— Саньук, кудалтэн гын, мыйат 
кудалтэм! Тол пэлэнэм шич—ма
ньэ.

Ондрий Саньукым кыдышкыжэ 
налын, Майра пэлэн пурэн шынчэ.

№ 1.

Саньук воштылэш, ачаЖэ пондаш 
дэнэ модэш, шупшалэш. .

Ачажат нигунам изи эргыжым 
тыгэ шупшалын огыл ыльэ.

Ындэ тудо куанэн Саньук дэнэ 
модэш. Шынчажэ—Майрам ончэн 
„тау“ манэш.

У йэҥ ындэ тошто йэшыж дэнэ 
у сэмын илаш туналэш.

Пэктэрэк.

„У И Л  Ы Ш “.

- I

Ырлыкан (кырлыган) чэр.
( Ска рл а т ина ) .

Ырлыкан—изэ икшывэ чэр. Ик 
ийаш дэч 8, йужгунам 15 йаш мартэ 
йӧсланат. Ик ийаш дэч изирак, адак 
15 ийаш дэч куго шагал чэрланат. 
Ик кана чэрланышэ вэс кана огэш 
чэрланэ ырлыкан йалыштэ шукы
жым шыжэ дэн тэлым лиэш. Шо
шым да кэнэжым шуэрак. Олаштэ 
ийдалык мучко тудын дэн чэрла
нат.

Ырлыкан— пижшэ чэр.

Ырлыкан чэр ик чэрланышэ йыҥ 
дэч таза ырвэзыланат пижэш; тыгэ 
ик сурт гыч вэс суртышко, ик йал 
гыч вэс йалшкэ шарла. Садлан, 
тидэ чэрым осал, пижшэ чэр ма
ныт.

Молан тудо пижэш?

Ырлыкан моло чэр гайак, мэм
нан тыглай шинчалан койдымэ, ты
гыдэ илышэ, чонан „микроб", „бак- 

чтэриа‘- шара. Тидэ бактэриа чэр- 
ланышын коваштыштыжэ, вургэ- 
мыштыжэ, шӱвылштыжэ, нэрышты-

жат, моло вэрэат лиэш. Тидэ 
бактэриа вашкэ огэш пытэ. Пыта- 
раш от толашэ гын, чэрланышэ 
йын 6 арньа утла чэрланэн ила.

Кузэ ырлыкан дэн чэрланат.

Ырлыкан шиждэ туналэш. Эр- 
дэнэ ырвэзэ таза, йӱэш, кочкэш, 
модэш, куршталэш, кастэнэ ончэт— 
чэрланэнат возэш, ок коч, ок йӱ, вуй 
корштымым, укшичмэ шуымым, 
кылмыктымым ойла.

Кылмыктымо почэт пэш ырык- 
таш (жар) тӱнҥалэш, могыржо 
шокшо лиэш, вуйжо дэн ойльа. 
Логаржэ пуалэш, йошкарга, йылмэ 
лӱвалнэ ош чар налэш. Оҥлаш 
дэн логар кок могыршто лӱымо 
ту пуалын, кочкын кэтдымэ лиэш. 
Пэл альэ ик кэчэ гыч чэрланышын 
могырштыжо йошкар тыгыдэ шин
ча (лӱмӧ) лэктэш. Тидым марла 
„ырлыкан лэктэш“ маныт. Тидэ 
шинча оптагак шӱэш, оҥэш лэктэ- 
даш туналэш. Варажым могыр 
йыр, шӱрыштат лэктэда. Тылэч



поена, умшаштэ, йылмэ лувалн^т 
лэктэда. Туй Й Ы Ҥ Ы н нэржэ, оҥы- 
лашыжэ, тӱрвыжэ какаргышэ тӱхан 
лийэш, молыжо чыла, йошкар та- 
рай гайэ, йошкарга. Йужгунам ти
дэ ырлыкан шинча Глӱмӧ) лэкмыж 
годым лӱгышта.

Ырлыкан шинча нэлын туй 
лиымэ годым, шэмалгэ йошкар 
тӱсыш савырна. Адак пэш нэлэ 
годым кандэ тӱсыЦжэ савырна.

Туйо йыҥ сай парэммыжэ го
дым, 3—8 кэчэ коклаштэ йошкар 
ырлыкан шинча шэмэмаш тӱҥа- 
лэш; ырымыжэ эркын эрта. Пэш 
нэлэ чэр годым туйо йыҥ чытэн 
кэртдэ 3—4 кэчыштэ колат.

Ырлыкан чэр, куштылгын эртымэ 
годым, ырымаш огэш лий, йошкар 
шинчат(лӱмат) шагал лийэш. Куш- 
тылго чэр нэлышкэ савырнэн кэ- 
тэш—чэрланшэ чытэн кэртдэ, кола. 
Адак ырлыкан йошкар шинча (лӱ- 
мэ) лэктэдэгэчат пижэт. Тунам 
йылмэ лӱвалнэ ош лӱмӧ дэнэ шок- 
шо вэлэ изиш лийыт. Тыгай ырлы
кан дэн туйо ырвэзэ воктэн шо- 
гышо куго ЙЫҤ— шамыч чэрланат. 
Ырлыкан дэч парэммӧвгго, туйо 
кийшэ йыҥын коваштыжэ лышгаш 
гайэ ойырлат. Тыгэ ойырлаш, туйо 
лиймэ дэч 2 арньа вара тӱҥалын,
2—3 арньа шога.

Ырлыкан дэн чэрланшэ туйо 
лиймэ кэчыштыжак, альэ эрлашы- 
жым уло кочмыжым, вара шӱвыл 
дэнэ шэкшым укшинчэш. Адак 
пӧрвбй кок-кум кэчыштэ йылмэ 
лӱвалныжэ ош лӱмӧ (чӧра) лиэш.
3—4 кэчыштэ тидэ ош чора йылмэ 
мучаш гыч, адак йылмэ ӧрдыж 
гыч тӱҥалын йошкар тӱсыш са
вырна. Тыгэ йошкаргэн ик арньа 
шога. Нэлэ ырлыкан годым йылмэ

йошкаргэн шуко ок шого, вашкэ 
кошкэн шэлышталтэш, шэм чора 
дэн лэвэдалтэш.

Ырлыкан годым моло чэр дэнат 
чэрланаш лиэш.

Нэлэ ырлыкан годым моло тӱрлб 
чэр дэнат чэрланаш лиэш. Ырлы- 
каныш вэс чэр йэшаралтмэ годым, 
шуко ырвэзэ шамыч, чытэн кэртдэ, 
колат. Ил эн кодшыжат адак ӱмы- 
рышт мучко йӧсланаг Йужгунам 
ырлыканыш кок-кум чэрат йэша- 
ралтын кэртыт.

Йэшаралтшэ чэр шамыч шукы- 
жым^бэргэ, шӱ, пылыш пуалмэ дэн 
лийыт. Бэргэ парэмын шудэ тӱгэ 
коштмо дэн, адак турлб нэлэ коч- 
кышым кочмо дэн—чэрланымэ дэч, 
кум арньа вара, пуалаш тӱҥалэш. 
Бэргэ пуалмэ дэн, чэрланышын 
шондыжо шагал, вур йӧрэ лиэш. 
Адак уло капшым—шинча комты- 
шыжым, шӱргыжым, йолжым, мӱш- 
кыржым,—вӱд чора налэш (водь- 
анка лиэш). Кап-кыллан тӱрлӧ кӱ- 
лэш огыл арвэр шамычым погэн, 
бэргэ нуным шондо сэмын тужвакэ 
луктэш. Тидэ арвэр шамыч (веще
ства) бэргэ пуалмэ дэн чыла мэм- 
нан капыштэ кодыт. Садлан, йыҥын 
вуйжо коршташ, могыржо шокшэ- 
маш, укшинчыкташ, чытырыкташ, 
нэрэн кошташ, уш кайэн йӧрлаш 
тун'алэш.

Шӱ, пылыш, шум, альэ лу йыжын’* 
пуалмэ туйо лиымэ дэч 2 арньа 
вара пуалаш тунҥалыт. Пылыш гыч 
шӱ йогыдю дэн ырвэзэ чокрак, 
соҥыра кодэш. :Шӱм пуалмэ дэн 
парэмшын йужгунам ӱмыр мучко 
шум корштымэ чэр кодэш. Рушла 
тидым „порок сердца“ маныт. Ш ӱ  
пуалмэ годым, тудын шӱын йогы-

3*



мыжым вучымо огэш кӱл. Доктыр 
дэк кайэн пӱчкыктыман, укэ гын 
тидэ чэр шарлымэ дэн кодашат 
лиэш.

Кузэ ырлыкан чэр шарла?
Ырлыкан чэрын бактэриажэ туйо 

йынын—ночкышто, шӱвылштӧ, ру- 
нышто, вӱрштэ, шондышто, адак 
йогышо коваштэ лыгыштэ, лиэш 
манын каласалтын ыльэ. Чыла ти
дэ тувыр—йолашэш, тӧшакэш, мо
ло вургэмэш, адак тӱрлӧ кучылтмо 
арвэрэш логалььн пижыт. Коваштэ 
лыгэ йогэн пуракыш савырна, вара 
т>рлӧ шэлшышкэ, вургэмышкэ, 
кнага лонташкэ, ырвэзэ модышыш- 
ко, кочмо-йумо атышкэ, моло вэ- 
рэат пижыт. Садлан тыгай пӧрты- 
штӧ, изиш шинчэнат, чэрланаш 
лиэш. Лыгэ йогымо пэш осал жап. 
Тунам таза ырвэзылан вашкэ чэ
рым пыжыкташ лиэш. Куштылгын 
туйо лиышат 6 арньа мартэ тидэ

чэрым ышкэ пэлэнжэ коштыкта. 
Садлан, туйо кийшэ ырвэзым кок 
тылызэ эртымэш пошкудышкэ, альэ 
моло вэрэат колташ огэш йӧрӧ. 
Адак тыгай порт—сурт гыч нымо
гай арвэрым вэс суртышкэ наҥайаш 
огэш кул. Куго йыҥат, ырлыкан 
дэн огэш чэрланэ гынат, туй ыр
вэзэ воктэн шогылтын, тидэ чэрым 
вэс суртышко, альэ йалышкэ нада- 
йэн кэртэш. Таза ырвэзат, тыгай 
сурт гыч школшко тунэмаш кайэн, 
пэлэнжэ кнага дэн да мо тидэ чэ
рым нантайэн кэртэш.

Адак тидэ чэр колшо йыҥ дэнат 
шарла. Мэмнан колшо йыҥ почэш 
тӱр.лӧ пайрамым: кумытым, шымы- 
тым, ниллэ кэчыжым ыштылыт. 
Йуж вэрэ колшым шупшалыт, ту
дын вургэмжым, арвэржым полы- 
клан пуэдат, пазарыштат ужалат. 
Чыла тидын дэнэ чэр пижын ша- 
ланэн кэртэш.

( Ончыкыла лийэш ).

Аза ончымо нэргэн.
Мэмнан мари ватэ шамыч азам 

ончэн огыт мошто. Нимомат огыт 
палэ да, (мари ӱдрамаш кок
лаштэ кнагалан моштышо пэш ша
гал улыт), нуно аза пукшаш огыт 
мошто. Изи аза чэрлана гын, нуно 
шӱвэдышэ, мужад кува дэкэ кайат. 
Садлан мыньар тӱжэм дэнэ изи 
аза кола-

Азам йытыраштэ ашнаш кулэш.

Мари ватэ изи азам лавраштэ 
ашна: лавра вакшыш вӱдылэш,

лавра кидшэ дэн налэш, атэ ӱзгар- 
жат йандар огыл. Вольыкымат лав
раштэ ашнэт гын тудо таза ок лий. 
Лавра ушкалым налат гын, тудо 
шӧрымат шагал пуа, эрэ туйо кош- 
тэш. Айдэмат лавраштэ илэн ваш
кэ чэрлана. Азамат йандарыштэ, 
йытыраштэ ашнаш кӱлэш.

Мари ватэ! Азам ончыкэт, кидэ- 
тым муш да йытыра ончылан са- 
кымэ шовычым чий да ижэ нал.

Азатым йытыраштэ ашнэ. Вак- 
шыжэ эрэ кукшо, ошо лийжэ. Мо-
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гыржым кэчын муш, иуштылтӧ. 
(6 тылчаш мартэ азам кэчын л э в э  
в ӱ д э ш  йуштылтымак, 6 тылчэ 
эртымэкэ кок кэчэш ик кана йуш- 
тылтэт гынат сита). Иуштылтымэт 
дэнэ азан могыр коваштыжэ йыты
ра лийэш, чэр 'ок пиж, аза таза 
лийэш. Азам йуштылташ лумын 
атэ лийжэ. Тидэ атым моло кӱ- 
лэшлан ит кучылт. Лӱмын атым 
налын от кэрт гын, йуштылтымо 
дэч ончыч атыжым мушкаш ку
лэш.

Иужо кунам азан коҥла йумалжэ 
адак кыдалжэ кӱэш. Мэмнан мари 
ватэ изи азам вӱдыл пышта да, 
кэчэгут кийыкта. Тыгэ ок йӧрӧ. 
Аза вакшыжым лавыртэн гын, альэ 
нӧртэн гын, тунамак вэс вакшыш 
пышташ кӱлэш. Лавра вакшым ту
намак шокшо вӱдэш мушман. Ту
дын могыржым лэвэ вӱдэш муш
каш кулэш. Вара азан могыржо 
ок кӱ.

Аза шынчам пэрэгыза.

Аза шынчам кэчын шолтымо лэ
вэ вӱдэш мушкаш кӱлэш. Мушмэ- 
кэ йытыра ош шовыч дэнэ ӱштман) 
Тидэ шовыч дэнэ моЛо ыжнэ ӱшт. 
Эрэ ошо йытыра лийжэ.

Азан шынчажэ коршташ тӱҥа- 
лэш гын (шӱаҥэш мойн гын) туна
мак, содор доктыр дэкэ кайза. Укэ 
гын, шынчажэ локтылалтэш, альэ 
йомынат кэртэш.

Пыл ышыж ым ,  н э р ж ы м  йы- 
тыран кучыман. Вычкыж, йытыра 
шовыч дэнэ э^ыктыман. Кажнэ пы- 
лышлан, нэр рожлан лӱмын шовыч 
лийжэ. Кэчын тидэ шовычым ваш- 
талташ кулэш. Шырпы дэнэ, чыра 
дэнэ аза пылышым ида эрыктэ.

А з а  у м ш а м  ида логал. Умша-

жэ коршта гын, доктырлан ончык- 
тыза. Лавра ӱзгарым умшашкэ ида 
чыкэ. Чызашым йытыран кучыман. 
Шовыч чызашым ида пу.

К ӱ ч ш ы м  кӱчыкын ашныза. Ку- 
жо куч дэнэ ышкэнжым удырэн 
локтылэш. Чучкыдын васкӱзо дэнэ 
пӱчса. Куч йумалнэ лавра ыжнэ 
лий.

К ы л ы м д ы м  арун, йытыран от 
ашнэ гын, аза чэрлана. Садлан кы
лымдым ош, кукшо шовыч дэнэ 
пийдаш кӱлэш. Кылымдэ торланы- 
мэшкэ азам ида йуштылтӧ, капшым 
гына мушса, кылымдэ вашкэ кош- 
кыжо манын, нимомат ида опто( 
ида шавэ. Тудо ышкэ эрыкшэ дэн 
кошка.

Шочшо азан 5 -6 -ш о  кэчыштэ 
чизыжэ оварла. Мари ватэ шамыч 
тудым чывыштыл, шӧржым йокта- 
рат. Тугэок йорь. Оварлымэ ышкэ 
сэмынжэ парэмэш. Чывыштылмэт 
дэнэ азам локтылат вэлэ...

Йытыра йуж.

Азам йытыран кучымо дэч поена 
адак йандар йуж дэнэ (воздух) 
шӱлыкташ кулэш. Мари портышто 
йандар йуж шагал. Путырак тэлым 
пӧртыштӧ шӱлаш нэлэ, Садлан азам 
тӱгӧ лукташ кулэш. Тэлым сайын 
вӱдыл луктат гын, аза ок кылмэ. 
Кэҥэжым аза шочмэкэ, вич-куд 
кэчэ эрта гын, тудым тӱгӧ луктын 
кэчэгут ӱмылыштӧ ашнэт гынат, 
нимат ок лий. Тэлым шочшо азам
6—8 арньа эрта гын, ижэ лукташ 
лийэш. Эн ончыч ик жаплан гына 
(10—15 минут) лукман. Вара эркын- 
эркын шуйдарэн ик шагасым тӱнӧ 
ашнаш лийэш. А з а л а н  й а н д а р  
ш ӱ л ы ш  к ӱ л э ш.  Т идым ида 
мондо.
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Азам кыдыштэт сай кучо.

Аза вуйжым кучэн ок кэрт гын, 
мари ватылан ончыкыжо налын, 
пышташ кулэш. Вуйжо ӱлкӧ ыжнэ 
кэчалг, кыдэт дэнэ кучо. Кугурак 
азам ик кыдышкэ шындэн; вэс кыд 
дэнэ тупшым кучыман. Куд тылчаш 
таза аза ышкэат шынчэн кэртэш.

Пӱ лэкмэ нэргэн.

Пӱ лэкмэ годым, аза чэрлана — 
маныт. Тидэ Й 0 1 Г Ы Л Ы Ш .  Тугай го
дым аза чэрлана гын, доктырлан 
ончыктыза.

И да  м о н д о :  т и д э  в о з ымы-  
на с э м ы н  ышт а ш т у к а л ы д а  
гын,  а з а д а  т а з а  л и й э ш.

Ырвэзэ.

Марла кнага лукмо нэргэн.
Це нт р .  Во с т .  И з д - в о  тыгай 

марла кнагам кызыт савыктэн 
луктын.

1. Гу ро в .  Мландэ закон.
2. „ И к с/хоз. налог.
3. К л ю ч н и к о в  И. С. Марла 

мураш тунуктымо савыш.
4. В а с и л ь е в  В. М. Мари муро.

Мари шамыч чылажаг крэсань
ык улыт манаш лийэш, садлан 
мландэ нэргэн лукмо дэкрэтым 
шурно налогым кузэ тульыман, 
чодра пашам—пэш раш ьпглэн 
илаш кулэш. Мутлан каласаш, млан
дэ шэлмэ годым, с-хоз. налог тӱ- 
льымаштат—мари коклаштэ шуко 
йоҥылыш паша лэктэш. Кузэ крэ
саньык пашам торлаш, кэлан вуй
ым шийаш— тидым шукыжо огыт 
ыҥлэ. Садлан Гуровын кнагашт 
чыла крэсаньыклан, иктэ коддэ 
сельсовет, волсоветлан, пэш кӱлэш 
кнага улыт. Кок кнага жат раш 
йодын—каласэн возымо—изи ик- 
шыват ьпглэн кэтэш.

К л ю ч н и к о в ы н  „Марла мураш 
тунуктымо савыш“ детский сад, 
детдом, школ — шамычлан лукмо

кнага: 46 мур ик йук дэн мурыман, 
13 мур 4 йук дэн мураш оҥарымэ. 
Тидэ кнага нэргэн Наркомпросы- 
што школылан кнагам ончышо 
„ На у ч н о  - П е д а г о г и ч е с к а я  
с е к ц и я  ГУС‘а“ „мари икшывым 
тунукташ пэш кэлшышэ кнага“, 
манын пунчал мутым ыштэн.

В а с и л ь е в ы  н „Мари муро“ 
кнагаштэ чылажэ 200 мур лийэш. 
Калыкын илышыжэ мурышто койэш 
маныт. Тидэ мут чын. Мари муры- 
штат мари калыкын илыш паша- 
жат, ойгыжат, куанымыжат-чыла 
койэш.

Рэвольуциа дэч ончыч мари му
рым пагалэн огыт ул.

Тугэ шонышаш кызыт укэ. Мари 
калыкынат муржо пэш мотор, 
сылнэ-чонышко тӱкнышэ мур. „Мур 
йыҥлан йолташ“, мур-пашам ыш
таш полша“ маныт. Адак тыгэ мый 
ольынэм: 7 губэрнаштэ шаланэн 
илэна-мари муро мэмнам иктыш 
ушаш, иктан иктынам палаш полша 
Садлан Ключниковын дэн Василье- 
вын кнагашт чылажлан пэш кӱлэш 
кнага улыт.
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„У Илыш“ шалатымэ нэргэн.
Вост. Издат-ства турлӧ йымэдэн крэсаньыклан журнал-влам савыкта. 
Декабрь тылзыштэ тӱрлӧ калык гыч журналым налшэ тынарэ ыльыч:

1. Тэмир-Казык (киргиз) журнал налшэ . 47 ЙЭҤ
2. Гзыл-Шэрг (тюрк.) 8 УУ

з.. Иулдаш (суас) „ . 14 V

4. Учкун (узбэк) 4 '  УУ

5. Эслэкэн-Сасси (чуваш) „ . 23 „
6. „У Илыш" (мари) „ „ . 117 УУ

Мари коклаштэ журнал шалатымэ паша мо;|ын дэч сайынрак 
кайа манашат лийэш.

Озан дэн Пурӧ (Бирск) оласэ марисекциа—вла журнал шалатымэ 
пашам чот виктарэн шогат. Моло вэрэат журналым налаш оксам 
погат.

Вятка губэрна мари коклаштэ гына „У Илыш" шагал шалаталтэш.
Ончыкыжо журналым тылзылан коккана лукташ шонымаш уло.
Мэмнан шонымашэ кок арньа гыч лэкшэ журнал мари шамычлан 

кэлшышырак лийэш.

Вашэш мут.
Миклайлан (Ильнэт йал, Суас Рес

публика).
Тыйын „Ишан“ почэла^мутэт жур

налэш савыкташ огэш кэлшэ.
Тэндан вэлысэ мари крэсаньык 

илыш нэргэн возэт гын, пэш йора 
ыльэ. Молан школ, кооператив, 
крэсаньык илыш нэргэн огыт возо? 
Виноградовлан (краснококш. кантон).

Тойын ӱзгарым кӱртньӧ ӱзгар 
дэч ойрэн палымэ нэргэн возымаш- 
тэт „острой водка“ кӱлэш манат. 
Кунам йалысэ крэсаньык тугай кис
лотам муун кэтэш?

„Пойан марийын осалжэ" по
чэла мутэтат пэчатлаш огэш кэл
шэ. „Славнэ" манын изажэ, тудым 
колын шольыжат „а знаткэ“, ма
нын пэлэшта. Тыгэ пэлэ рушла, 
пэлэ. марла возымо огэш кэлшэ.

Горбуновлан (Елыбай йал,'Билямор 
вол.

„Шошом“ возымаштэт тый ты
гэ возэт: чэбэр кэчэт оньчальы 
тэлыбошт кылмэн шинчышы тэрза 
йиндам шулыктарыш“.

„Изи бӱдэт йача, кучу бӱдым 
тарвата...

Рушла „художеств, рассказ" ман
мым пэш шоналтэн возаш кулэш.

Шкэндан волостьысо мари илыш 
нэргэн возэт гын, пэш кэлша ыльэ.

Айдаровлан (Каплук йал, Суас Рее- 
публ.).

„Мэмнам куром" почэла мутыш-
ТЭТ ТЫГЭ ВОЗЭТ:

Чойын кӱртньӧ куром! Коло ку- 
ромын кум зюшкалтышкыжэ,

„Мэ вашкэна, мэ куржона"...



40 „У И Л Ы 11Г. № 1.

„Шижэ пасу“ почэла мутышто 
тыгэ возэт...

„Шыжэ пасэ шэнтэч, воштол 
койон.

Заҥгар-волгодо-мӱндыр.
Отлан пасэш, кайык бусо пойэн,
Кожлам киньэлтэн—кӱдӧр“.
Тыгэ возымо Почэла мутэтым 

лудшо-шамыч ыҥлэн огыт кэт.
Л у д ш о  в л а к! Мари йалла гыч 

шукыжо почэла мутым гына возэн 
колтат. Журналлан почэла мутын 
пэшак кулэшыжэ укэ,манат лийэш.

С о в э т ,  ш к о л ,  н а л о г ,  ко
о п е р а т и в ,  м л а н д э  п а ша  ку 
з э  ы ш т а л т э ш - т у д ы м  утла-  
рак в о з э н  к о л т ыз а !

Иолташ Рэдактор!
„У Илыш“ 6-шо №-штэ йолташ 

Кэдрова Вятка губэрна мари нэр
гэн „Иужыжо мари пашам кодэн, 
руш дэнэ моло калыкым'туныктэн

шогат“, манын каласымаштэ Тим- 
ковымат сирэн. Иолташ Кедрова! 
Мый мари кокла гычын моло ка
лыкым туныкташ ышкэ ыжым кайэ. 
1920 ий мартэ мари калыкым ту- 
ныктышым. 1920 ийштэ Сэрнурысо 
погынымаш мыйым Вяткасэ Губ- 
отнарообразыш сайлэн колтыш. 
Тулэч вара, 1923 ийын май тылзэ 
мартэ Губоношто пашам ышты- 
шым. Вятка ола дэчын мари влак 
мӱндӱрнӧ илат, корнолан окса шу
ко кӱлэш, шкэмын ситышаш укэ, 
садлан лийын Вяткаш кодаш вэ- 
рэштэ. Иолташ влак сайлымышг 
годым „огына мондо, полшэн илэ- 
на, кузэ Вяткаш колтэн улна, ту- 
гак. МӦҤТӦ саврэна", маньыч. Тунам 
йолташ влак полшэн шогышт. Тэ
нэй Губоно гыч лэкмэкэм, нымогй 
учрэждэниат корнылан оксам ыш 
пу. Садлан лийын мари коклаштэ 
паша ышташат кайэн ыжым кэрт.

С. Тимков.

Ӱ  Ж  М  А  Ш.
Бэльский, В. Е. „У Илыш“ шала- 

шаш 3 тэҥгэм (шортньӧ шот дэн) 
колтэм. Журнал налаш тыгай йол- 
даш-влам ӱжам: Березкин, Е. Т.,
Кузьмин, Л. К., .Шапеев, А. М., Ва
сильев, А В., Лесников, П. Е.. Петров, 
М. П., Юзыкаев, А. В., Холодов, Але
ксеев, М. В.

Орлов, Н. М. Школышто тунэм- 
шэлан журналым пуэдаш ик тыл-* 
зылан шӧртньӧ шот дэн 3 тэнтэм 
колтэм йолт. Алаевым, А. Н. (Моско), 
Черняковым, С. А. (Чарла), Коведяе- 
вым, И. Н. (Озан) ӱжам.

Алаев, А. Н. Орлов ӱжмылан 3 тэҥ- 
гэм (шӧртньӧ шот дэн) колтэн, 
шкэат ужам: Арт. Игитов (Кидалсо- 
ла), Захар Отюговым (Отюгов йал), 
тыгай йалысэ сэльсовэт-влам:Кидал- 
Сола, Отюгово, Гришкино, Фомино, 
Киляково, Муржино, (Пачинской вол., 
Яранского у.).

Голубцов, В. Красноуфим мари- 
секциа Р. К. П. (б)-ын секрэтаржэ.

„У ИльшГ журналын 6-шо но- 
мырэш ӱжмышӧ дэнэ, 3 тылзылан 
3 номыр гыч журналым налын шо- 
гаш оксам колтэм.
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Адак, мари журналым Уралмари. 
коклаштэ шукорак шалатышашлан 
тыганьэ палымэ мари йолташ вла- 
кым журнал налаш оксам колташ 
ӱжам:

а) Уралмари Педтехникумышто 
туныктышо—влак: 1) Суворов, И. Н.;
2) Короткова, Ф. А.; 3) Казаков, 
А. В.; 4) Кузаиров, И. Н.; 5) 
Андреев, В. А.

б) Красноуфим уездысэ школа 
1-ой ступ, туныктышо—влак: 1) Ши
ряев, П. В.; 2) Накоскина, X. 3.,
3) Кугубаев, А. С.; 4) Андреев; 
П. А.; 5) Николаев, А. Н.; 6) Изи- 
баева, А. А.; 7) Николаев, И. Н.;
8) Лавров, В. М.; 9) Роянов, А. П.;
10) Семенов, Н. С.; 11) Лисов, А. И.» 
12) Лисова, А. В.; 13) Евдокимов, 
Е. А.

в) Ака—волось гыч (Мясогутов- 
ский кантон Б. С. С. Р.): 1) Тада- 
сеев, Т. П:; 2) Андреева, П. А, ту
ныктышо—влак.

г) Иалыштэ (агулыштэ) илышэ 
мари—влак: 1) Сташкин, Ник.—
Калмаш энгэр-гыч; 2) Александров, 
Ал.—Янгэльды аул-гыч; 3) Алексеев, 
Ив. А.—Куго—потам-гыч; 4) Ани
симов, И. А.; 5) Кузьмин, Вас.; 6) 
Иванов, Мих.—Калмаш-энгэр-гыч;
7) Надршин, П.—Пайболдо-аул-гыч;

8) Каптиев, П., дэнэ; 9) Алиев, Дм 
—Куркэдэ-гыч; 10) Семендеев, Д.— 
Андраул-гыч; 11) Андреев, Н. Ст.— 
Красноуфим ола-гыч; 12) Комисса
ров, М., дэнэ; 13) Набиев Камис- 
сар—Бугалыш аул-гыч; 14) Афонь
кин, Аф.—Алап-аул-гыч; 15) Ухов, 
Осип, дэнэ; 16) Камзин Каймырзя 
—Дялдян-аул-гыч.

Ужмо йолташэм— влаклан кала- 
сэм: йужыда ышкэтын журналым 
налын ода кэрт гын, палымэ йол- 
ташта — влак дэн пырльа ушнэн 
журнал налаш оксам колтыза, 
а д а к  й о л т а ш т а  в л а к ым  
ӱ ж ын  ж у р н а л  ыш с э р ыз ӓ .

Пашаев, А. Журнал налаш 3 тыл- 
зэш оксам колтэм. „У Илыш“ 

налаш ӱжам: 1) Опаевым, С. С.
2) Миткиным, Н. Н. (Екатеринбург)
3) Бэкбулатовым (Калегинск. вол.)
4) Васильевым Арс. (Никольское, 
Бирск. у.).

РЭДАКЦИА-ГЫЧ:
Т и д э  н о м ы р  ж у р н а л  д е к а б р ь  т ы 

л з ы ш т э  л э к ш а ш л ы к  ы л ь э  т и п о г р а -  

ф и а  ш у й к а л ы м ы л а н  л и й ы н ,  а д а к  

о к с а  у к э  д э н  я н в а р ь  т ы л з ы ш т э  

и ж э  л э к т э ш .  Рэданциа.
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У В Э Р
Восточное Издательство тыгай марла кнагам 

савыктэн луктын:

1. Гуров.— Мландэ закон . . . 30-ырший (шӧртньӧ шот дэн).
2. Гуров.— Ик сельск. хоз. налог 20 „ „ „ „
3. Ключников. —  Марла мураш

тунуктымо савыш . . . .  40
4. Васильев.— Мари муро (Вэс

савыш)................................. 60 „ „ „

Икканаштэ шукорак кнага налшэ учрэждэниа 

влалан— Издательства

Акшым 30°|о мартэ шулдэштара.



Тидэ номырын аншэ 20-ӱрший (шӧртньӧ шот дэн).

Р Э Д А Н Ц И А  Г Ы Ч ;
журна-Марла кнагам, 

лым нал
Илыш-

шэ-вла!

Оксам сирмаш (почтовый) маркэ 
дэн колтан шогыз 1!

Снрмапгдписьмф колтымо маркэ 
шӧртньӧ шотлэн лгкмо, садлан ту
дын акщэ ок щулДнцт!


