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Центральное Восточное Издательство тыгай 

марла кнагам пэчатлэн луктын:

1. Гуров.— Мландэ закон.......................................... акшэ 30 урш.
2. Гуров.— Ик чумыр сельск. хоз. налог . . .  „ 20 „
3. Ключников.— Марла мураш тунуктымо савыш. „ 40 „
4. Васильев.— Мари муро (вэс савыш). . . .  „ 60 „
5. Зубрилин.— Ушкалын шӧр йылмыштыжэ . . „ 15 „

2 5  к н а г а  д э ч  у т л а р а к  н а л ш э  ш а м ы ч л а н  Б о с т и з д а т
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Чыла тӱньасэ шэмэр, иктыш ужныза!

У  И / 1 Ы Ш
Лэкмыжлак кум ийыш пурыш.

ГОД ИЗДАНИЯ ТРЕТИЙ.

Февраль. 1924-ий.

Ленин йолташна колэн...
Шыпак лийзӓ!о
Иышт шогалзӓ!— 

Нэлэ У вэрым ой л эм.

Ушптам налза!
Колышталзӓ:

Ленин йолташна колэн...

Ш инча вӱдтӓ
Молан йога?

Молан. йолташ, шортат?

Ленин олмэш
Ойжо кодэш—

Ида шорт иктыдат!

Уло тӱнчӓ
Пойан, нужна 

Тачэ Лениным ойла...

Мари калык.
Тиньым маныт:

Пэш пичкэмыштэ илӓ,—

Тугэ гынат
Тинь колынат 

Ленин йолташын лӱмжым,

Ончык лэкнэт,
Волгды ужнэт,— 

Колышт Ленинын ойжым.

Ленин ойлтапт,
Уло тӱнчӓш 

Ӱмӱр мучкат от мондалт!

Мэмнан вэрчын
Тинь ышкэндым 

Вэкат ишыч чаманэ,—

Тинь мутэтым,
Тинь ойэтым— 

Ш уктэна, она чакнэ!

Ленин йолташ!
Мландэт кийаш—

Иалт мамык ганьэ лийжэ...

Тиньын лу'мэт,
Тиньын ойэт—

Тӱнчӓ кумдукэш лийжэ!

А. Афанасьев

21— 1— 24 г. 
Н .-Березовка.
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| Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 1870—1524 ий. I 
-     ... „ „    ____ *

ский революциа дэч вара Р.С.Ф.СР- 
ыштэ, варажым С.С.С.Р-ыштэ чар- 
ныдэ Председатель Совета Наро
дных Комиссаровлан шогыш. Тудо 
Совет Правительствен вуйжо ыльэ.

„Ленин Совет Правительствам 
вуйжо ыльэ“ манмэ Ленин нэргэн 
пэш шагал ойльа. Ленин тыгылай 
вуйлатышэ вэлэ огыл ыльэ.

Тудо крэсаньыкым помэшык дэч]

Пагалымэ, йӧратьшэ еуйлатышына В. И. Ленин
унэ

21 январь Союз Социалистичес
ких Советских Республиклан, чыла 
тӱньа ӱмбалнысэ шэмэрланат пэш 
кугу ойгым кондыш. Тидэ ьэчы-

лийэ.
штэ шэмэр калыкын лагалымэ, 
йӧратымэ вуйлатышыжэ Вл. Ильич 
Ленин колыш.

Владимир Ильич Ленин Октябрь-
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пашачым фабрик—завод озӓ дэч 
утарышэ йыҥ ыльэ.

Тудо тӱрлӧ тыгыдэ калыкым 
моло калык кыд йӱмач утарэн 
лукшо ЙЫ1Г ыльэ.

Тудо вурыс гай пэнгыдэ комму
нист партиам ыштышэ йынг ыльэ.

Тудо тӱньа ӱмбалнысэ пӧрвӧй 
Советский властьым ыштышэ йыҥ 
ыльэ.

Тудо чыла тӱньа ӱмбалнысэ шэмэ- 
рыл\, пызырналд илышэ чыла тӱр- 
лӧ калыкым эрыкыш лукшаш 
корпо дэнэ илышым нантайшэ 
йыҥ ыльэ.

Тудо чыла тӱньа ӱмбалнысэ 
шэмэрын туиыктышыжо, вуйлаты- 
шыжэ, ӱшанымыжэ, эҥэртышыже 
ыльэ,

Ленин колымо увэр волгынчыла 
т у т а  мучко шарлэн кайыш, 
кӱдырчыла шэмэрым ӧрыктарэн 
шогалдыж.

Чын, ойго кугу. Эн ушан, эн 
пагалымэ йьцг укэ лийэ. Ленин 
гай айдэмым альэ тунья ужьш огыл 
ыльэ. Тудым ик йынгат вашталдэн 
ок кэт.

Ленин колыш. Но Ленинын 
туныктымыжо, Ленинын ыштымэ 
пашажэ кодын—ила.

Коммунист партиа, чыла шэмэр 
калык тудын туныктымыжо почэш 
и к ой дэн, и к уш дэн пашам 
ыштэн, у илышым шуктат, Ленин 
Лӱмым нигунам колыдьшым ыштат.

Мари кокла гыч.
Нолташ Ленин колмо увэр мари 

калык ланат пэш кугу ойго увэр. 
Алабага кантон Старый куклюк 
йалысэ мари Айдаров тыгэ воза:

Кызыт толшо увэр нэлэ 
Вуйлатышына укэ лийэ.
Кугу тунуктышына колыш 
Шӱмыштына тудо ок пытэ... 
Ӱмыраш омыжо йылэ волыш, 
Кумылэм тодылалтэ, ом чытэ! 
Колмо кэчыжым шумэм шолын, 
Шэм кэчылан шотлышым.

Владимир Ильич У ль я-
хо8— /1ехихын плы ш щ в.

Владимир Ильич Симбирск олащг» 
1870 ийын 23—ш-о аггрельыштэ шочып.

Тудын ачажэ, крэсаньык гыч лэкшэ, 
куго тунэмша улмаш. Пул вуд воктэи, 
Симбирск губэрнаштэ калык школым 
ончышэ дпрэктырлан шогэн. Владимир 
Ильич тидэ олаштак 1 7 ийагп ырвэзэ— 
1887 ийштэ гимназиям тунзмып ныта- 
рэн.

Влад. Ильич изиньӧкак революция 
пашашкэ’ пнжын. Тудын изӓжат Але
ксандр Ильич Ульянов революционер 
улмаш. Ленннградыштэ (Питырыштэ) 
студент улмыжо годым, Александр ГП 
кугыжам нушташ точымыжлан тудым 
кугыжа 1887 ийштэ сакэн пуштыктэн.

Гпмназиам тунэмын пытармэк, Влад. 
Ильич Озанг уииверситетыш тунэмаш 
пурэн. Революционер йэш гыч улшыж- 
лан, тудым моло столица университетыш 
нуртэн огыт ул. Озаныштэ Вл. Ильич 
шуко тунэмын огыл. Студэиг коклаште 
иэш виан революционный пашам ыш- 
тымылан, тудым пк тылызэ гыч луктын. 
Кокушкино йалышкэ илаш колтэн улыт. 
Университетьпптэ тунэмаш эркым нуэн 
огытыл гынат, Владимир Ильич шкэ 
шотшо дэн йалыштэ Марксын тунык- 
тымыжым чот тунэмаш тунгалын. 1Мо- 
ло револьюционермыт дэч, нуныи 
ушэм гычат ойырлэи огыл. Кнагам. 
молым ногэн эрэ тунэмын.

1891 ийштэ Владимир Ильич зк- 
замэным кучаш эрык лиын. Тудо Ле
нинград университетын Юридический 
(суд наша нэргэн тунэммаш) факуль- 
тетыштэ государственный экзаменым ку-
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чэн. Влад. Ильич суд пашаштэ адво- 
катлан шуко шогэн огыл. Тудым чон- 
жо—шӱмжӧ революционный пашашкэ 
ӱжын.

1893 ийштэ Владимир Ильич Ленин- 
градыштэ илаш тӱнгалын. Тыштэ уло 
вийжэ дэн пашазэ коклаштэ револю
ционный пашам ышта: пашазэ кружо- 
кым, ушэмым ыштылэш, тӱрлын нуным 
туныкта. Пашазэ партийшкэ револю
ционный пашазэ влам нога. Адак тыш
тэ Вл. Ильич уло дэн кайшэ револю- 
ционермыт дэнэ ӱчаша (иижэш). Ну
нын ваштарэш газэтыш, журналыш во
за, ойльа. Тунам тыгайэ йонгылыш 
корнышто шогышо „народник", „легаль
ный марксист" партийа вла улыт ул
маш.

1895 ийын апрельыштыжэ Вл. Ильич 
вэс кугыжанышкэ кайэн. Тыштэ тудо 
„Освобождение труда" лӱман ушэм дэн 
пырльа пашам ышташ тӱнгалын. Адак 
Российшкэ революциоппо-марксисткий 
кнага влам йышт колтымаш пашам 
тӧрлалта. Ленинградыш мӧнгэш тол- 
мэкэ Владимир Ильич „Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса" луман 
ушэмым почын. Тидэ ушэм гыч вара
жым „Социал—дэмократ партиа" лиын.

1896 ийын декабрьышыжэ иолициа 
' тидэ ушэмын шуко члэныштым кучэн

пэтырэн (арэстовайэн). Владимир Нльи- 
чат тюрмашкэ логалын. Тудо тыштат 
рэволюционный иашажым ок чариэ. 
Шыпак тӱрло тыгыдэ кнага влам, про
кламация влам колтэдылэш.

1897' ийштэ, февральын пытартыш 
кэчылаштэ Владимир Ильиным Сиби- 
рышкэ—Енисейский губернан, Шушэн- 
ское йалыга илаш колтэн улут.

1900 ийын январь тылчыштэ пжэ 
Владимир Ильич монгэпт ссылкэ гыч 
толэш. Адак угыч уло шонымашыжгэ 
революционный пашалан тудо пижэш.

Ленинградыштэ у гыч кум арньа тӱр- 
маштэ шинчэн лэкмэкэ, Лэнын социал— 
дэмократ газэт лукмаш пашам тӧрла- 
тышашлан вэрчын, вэс кугыжанышкэ 
кайэн.

1903 ийштэ партиан 2-сэ с“ездыш- 
тыжэ Владимир Ильич чоткыдэ партиам 
ышташ ойльэн. Тудын каласымэ почэш, 
партиан уло пашажэ рудо комитэт шу-

дымэ почэш лийшашлык улмаш. Пар
тиан члэнжэ комитэт каласымэ почэш 
вэлэ пашам ышта. С‘ездыштэ пэш ку~ 
го кэлшыдымаш мут лийн. Садлан ту
што партийа кокытэ шэлалтын: мэиь- 
шевик дэнэ большевик тӱшкалан. Вл. 
Ильич большевик тушкажым вуйлалташ 
туьгалын.

Тидэ с!езд (погынмаш) дэч вара боль
шевик дэнэ мэныневик коклаштэ сой, 
кэлшыдымаш мут лэктын. Вл. Ильич 
вуйым пумаш укэ. Тудо уло пашазэ 
калыкым вуйлалтэн шогышо револю
ционной пашазэ партийа корнылан 
шога.

1904 ийштэ револыоциа лиаш ту- 
1галын. Чыла революцийа вэлштэ шогы
шо пашазэ вла Лэнин йыр погынат. 
Лэнин партийын вуйлалтышыжэ лиын, 
пашазэ—шэмэр калыкым, пычалым на
лын йамдылаш да пашазэ дэнэ шэмэр— 
крэсаньык кыдышкэ властьым налаш 
ӱжэш.

1905 ийштэ Ленин революциа виан 
тӱҥалмэ жапыштэ вэс кугыжаныш гыч 
Российшкэ, Пэтэрбургыш толын.

1905 ий годсо революциа вийнэн кэр- 
тын огыл: крэсаньык шамычын пашазэ 
калыклан полшыдымыштлан, кугыжан 
правительстважэ революцим пызырэн, 
сэҥэн кэртын. Тылэч вара кугыжан 
правитэльстважэ рэволюционер шамыч
лан шыгырым пурташ тӱҥалын. Пэш 
шуко йынгым кучэн пуштын, Сибирыш- 
кэ колтэн, тӱрмашкэ шындылын пы- 
тарэн улыт.

Пэш нэлэ жап пашазэ калык дэнэ 
тудын партийжлан тунам ыльэ. Шукы- 
жэ лудын мӧнггэш чакнаш, адак пар- 
тийам пытараш шонаш тӱнгалын улыт. 
Лэнин йолташ гына пэнгыдын лӱдтэ 
шкэ вэрштыжэ, шэмэр пашазэ калыкын 
нартийжым вуйлалтэн шога.

Тудо шкэ пӱсо ушы дэн революци
2-й Интэрнационалштэ шола могыр туш
кам вуйлалташ тунгалын.

1907 ийштэ Вл. Ильич угычын вэс 
кугыжанышкэ кайа.

Тидэ ийштак Штутгард олаштэ лий- 
шэ тӱньасэ социалистический ногын- 
маштэ Вл. Ильич революция лийшаш 
нэргэн ышкэ резолюциаш тыжэ тыгэ 
каласэн: „Импэриалистичэско'й война



тӱигалмэнгэ, шэмэр калыкын рэволю- 
цийасэ тӱнгалэш,“ манын. Ленин йол- 
таш тидэ мутшо дэн, калыкын могай 
корно-дэн кайшашыжым ужын. Кодшо 
сар годым тидэ мут чыныш тольо. 
Шуко социалист вла тидэ кодшо импе
риалистический война годым пойан вэ- 
лышкэ савырнэп улыт. Ик Ленин йол- 
таш гына ышкэ чын пашажлан чот 
пюга. Тудо ышкэ йыржэ виым погэн, 
„сарлан сар“ манын нижаш лэктэш.

Сар тӱнгалмэ жапыштак Австриан 
правительствыжэ Лэнин йолташым арэ- 
стовайэн. Тышэчын тудо вашкэ Швэй- 
царийшкэ куржо. Тышэчын Владимир 
Ильич война ваштарэш, революцилан 
ныжэш. Цимервальд дэнэ Кинталэ ола- 
штэ туньасэ иогынмаштэ Лэнин йолташ 
импэриалистичэский войнам гражданс- 
кий войнаш савыраш ойлэн.

Февральской революциа лиймэкэ, ре
волюциа пашам вошт шуктышалан вэр- 
чын, Вл. Ильич Российгнкэ, вэс кугы- 
жаныштэ 10 ий илымэнгэ, 1917 ийын 
3 аирельыштэ толын шуу.

Пэтроградыштэ тудо виан пашам 
ышташ тӱнгалын. „Чыла власть совэ- 
тлан“ манын, Вл. Ильич шкэ йыржэ 
пойан вла дэч ваштарэш пижан1 
вийым пога.

Керенскиийын Временный Правитель
ствыжэ большевик влам, Леныным туны- 
ктымыжым пытарапт толашыш. Лэнин 
йолташлан шылаш логальэ. Шылмаш- 
кычат гэрэнский дэч йышт тудо паша- 
зэ дэнэ крэсаньыкым ваштарэш шога- 
лаш туныктэн шогэн. 1917 ийын октябр- 
штыжэ Ленин йолташ каласьымэ 
почэш кугу Октябрский революциа 
лийэ.

Тудо, революцийан вуйлалтышыжэ, 
чон пушыжо—совэт властьым вуйлал- 
таш шогалэш.

Тӱньа ӱмбалнэ у жан, пашазэ дэнэ 
крэсаньык рэволюциажэ тӱнгальэ.

Лэнин йолташ Совэт правитэльствым 
вуйлалтэн шога, нэлэ, йӧсӧ жап-гыч 
тудым луктэш.

Революциа ваштарэш шогышо вла 
эсэр Влад. Ильиным корно гыч коранды- 
нэшт. 1918 ийн 30 августыштыясэ ик 
ӱдрамаш соц.-революционерын членжэ 
браунинг гыч лӱэн Лениным сусыртэн.

Вл. Ильич сусыргымашыж-гыч тӧр- 
ланэн шудэ пашалан угыч пижэш.

Нэлэ кугыжаныш наша тудлан ло- 
галын. Тудын-пшнчажэ йыр ваш ужэш, 
чыла пашалан тудо иижэш. Тудо па
шазэ дэнэ крэсрлшык совэт кугыжаны- 
щын вуйлалтышыжэ гына огыл, тудо 
тӱньасэ пашазэ дэнэ крэсаньыкын вуй
лалтышыжэ, Коммунистический Интэр- 
националын нашажэ тудын шонымыж, 
каласымыж сэмыи лиын шога.

Тудын вуйлалтэн шогымо дэн, совэт 
правительство ваштарэш шогышо пойан 
тушкам, тушманым сэҥа. Тудын вуй
лалтэн шогымо дэн, нашазэ дэнэ кр.»- 
саиьык коклаштэ ушэм чоткыдэмдалтэш. 
Тудын вуйлалтэн шогымо дэн, шэмэр 
калыкын революцийажэ туньа кумды- 
кэш чоткыдэмдалтэш, шарла.

Тидэ кугу паша дэн тудын вийжэ 
шагалэмэш 1922 ийштэ кэнгэжым Вла
димир Ильич туй лийын. Шуко жан 
тудо йосланэн шогыш... Порэмэш ма
нын шонышна... Ындэ тудо укэ лийэ.

И. А.

Совэт Цогынымашын пун- 
чадмэ мутшо.

Ианварь тылчыштэ. кок Кугу По- 
гынымаш Москошто лийэ-Российасэ 
Совэтын Х1-СЭ Погынымашыжэ, 
адак Совэт Рэспублика влак Ушэ- 
мын 2-со Погынымаш-. Кок По- 
гынымаштат озанлык (хозяйство) 
пашам тӧрлатышаш нэргэн куту- 
рышт. Тӱрлӧ Совэт учреждениа- 
лан ик талук коклаштэ мом ыш
таш, тудын корныжым ончыктышт.

Эн ончыч— мландэ паша.
Погынымашыштэ мландэ паша 

нэргэн йатыр канашэн нальыч.
Турлӧ Погынымаш пунчал лукмо 

почэш, Совэт властьын эрэ полшы- 
мо дэнэ, мландэ паша ындэ сай 
кайаш тӱнгальэ, кугу сар дэч ончыч 
улшо гайыш лийшэмын шуун.

Крэсаньыкмытат ышкэ толашы- 
мышт дэнэ мландэ пашам ончык 
колдаш йатыр полшышт.
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Умбакыжат—к р э с а н ь ы к  вла- 
кым колшыкташ кӱлэш. Совэт 
властьлан, земотдел влаклан ончы- 
кыжат калыкым ышкэ пашашкышг 
лишэмдыман. Ик кангаш дэнэ лийн, 
ваш-ваш полшэн, мландэ пашам 
ончыкшат сайэмдаш кулэш. Крэ
саньык мландэ гыч кугу пайдам на- 
лжэ, илышыжым т ӧ р л ы ж ӧ п о й ы- 
ж о.

Пырльа ушнэн, мландэ паша ко- 
опэративым почын, вэлэ илышым 
вашкэрак сайэмдаш лийэш.

Тыгай коопэратив шуко лийэш 
гын, крэсаньык вашкэрак шуко 
пасу дэнэ, машина дэнэ пашам 
ышташ тӱнгал кэртэш.

Адак крэсаньыклан ышкэ сату 
ужалашат фабрик сату налашаш 
коопэратив лийжэ. Тыгэ вэлэ изи 
торговой шамыч тучкам пытараш 
лийэш.

Садлан коопэратив почашышт, 
крэсаньыклан турлын полшыман, 
кангашым пуман, оксамат арыма- 
шэш пуаш кӱлэш.

Крэсаньык киндым вэс кугужа- 
ныщ ужалаш коопэратив почаш 
тун Гайэ ш гын пайдажэ, парышыжэ 
калыкланак лийэш.

Вэрласэ Совэт калык коопэратив- 
мытлан турлын чылаж дэнат пол
шаш кулэш.

Крэсаньыкын оксажэ укэ гын, 
машинам налын ок кэрт, мландэ 
пашамат сай ыштэн огэш кэрт.

Крэсаньыклан оксам арымашзш 
пуаш кӱлэш. Погынымаш мландэ 
пашалан полшышо банкым почаш 
пунчалтэ.

Тидэ банклан Совэт власть 
40 миллион шӧртньо тэнгэм оксам 
пуэн. Тудо ындэ крэсаньыклан эрэ 
полшаш тӱнгалэш. Банк Крэсань
ыклан мландэ паша нӧлдалаш пол- 
шыжо, оксам арымэш пуэдышэ 
ушэмым эн шуко ыйаллаш почжо— 
маньэ, погынымаш.

Крэсаньыйк шамычланат тидэ 
плшалан полшаш кӱлэш. Нунылан 
йаллаштэ „крэдитный копэратив“ 
(оксам арымаш пуэдышэ) манмым 
почздаш кулэш.

Нунылан ышканыштат уто оксам 
тугай коопэративыш пыштэн, ваш 
ваш полшэн илыман.

Вэт мландэ кучымо шот тӧрла- 
нэн шуун огыл гын, киндэ ӱдымо 
паша ончык кайэн ок кэрт.

Садлан Кугу Погынымаш Зе
мотдел влаклан мландэ шэлмэ па
шам вашкэрак пытараш шӱдыш. 
Мландэ вискалмылан крэсаньык 
дэч оксам шагалрак налза манын 
Погынымаш каласыш.

Окса кучылтмо шот, налог паша.

Налог вэрчынат Погынымаш 
ышкэ пунчалжым лукто.

Вэс ий налог погымо шотым 
вашталтыман. Киндэ дэнэ погы- 
мым чарнаш кӱлэш, ындэ окса 
дэнэ гына погыман. Налог ик млан
дэ паша гыч вэлэ ынжэ налалт 
крэсаньыкын моло доходшымаш 
шотлыман. Иорло шамыч дэч на
логым налаш ок кӱл, мландэ па- 
шаштым нуно сайэмдышт.

Олаштэ „подоходно — поиму
щественный" манмэ налогым ыш
тыман. Тыгай налог дэнэ пойаш 
тӧчышӧ торговойлан эркым пуаш 
огыл.

Путырак шукыжо Совэтын до
ход крэсаньык дэч погымо налог 
гыч ынжэ лийэ. Торговой шамыч 
дэч, адак сату, узгар гыч доход  
лийжэ. Тӱрлӧ коопэратив, трэст, 
синдикат, молыжат парыш гы- 
чышт изишак Ссвэтлан пуушт.

Адак чодра доходым шагал пуа.
Чодра пашам тӧрлаташ кулэш— 

чодрат совэт казналан кугу дохо
дым пуужо.

Совэт кагаз окса эрэ вола, 
Крэсаньык тудым налашат ок тошт. 
Садлан Кугу Погынымаш у акшэ 
волыдымо оксам лукташ кулэш ма
нын пунчальэ.

Тыгэ Совэт Погынымаш, крэ
саньык илышым сайэмдышашлан 
налог нэргэн, у окса нэргэн пун
чал шындыш.
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Пашачэлан пашадар кзргэкат.

Погынымашышкэ ойжым кала-* 
сыш Фабрикысэ пашачынымат илы- 
шыжым сайэмдаш кулэш, пашада- 
рым нӧлташ, шэргэштараш, манын 
пунчальэ.

Калык туныктьшо паша.

Совэт Росийаштэ 18 млион кна- 
гам моштыдмо йэнг уло 3 ийщтэ 
нуным чылажымат туныкташ кӱ- 
лэш. Октябрьысэ • Рэволюцийан 
10 ийсэ пайрэмлан (1927) иктат 
кнагам моштыдымо ынжэ лий.

Тэвэ тыгайэ пунчалым Погыны- 
маш пидэ. У гыч ойрымо Совэт 
влаклан тыгай ойжым Погынымаш 
шуктэн шолгаш шӱдыш.

Тидэ пунчал шамычым илышыш 
пуртымылан шуко толашаш кӱлэш 
Чыла Совэт учрэжденийалан вэс 
ий мартэ ыштыман. Кодшо ий го- 
дым йатыр паша ышталтэ. Ончы- 
кыжат эшэ сайрак ышташ кӱлэш.

Совэт пэнгыдэмжэ, илыш уэмжэ.
Карпов.
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Моло кугыжаныш дзк 
тӧрэшак шотлат.

Нэмнан кугыжанышым СССР-ым 
альэ маркэ, Германия дэч моло 
кугыжаныш, законный кугыжаныш- 
лан огыт шотло ыльэ. (Германия 
1922 ийштэ шотлаш тӱҥальэ). „Со
вет власть кугыжаныш пашам вуй- 
латэн ок мошто, калык илышым 
ончык колдэн ок кэт, вашкэ ко- 
шарга“ манын вучэн илышт.

Кошарташ шонэн Колчаклан, Де- 
никинлан, Юденичлан, Врангельлан 
полышкалышт,салдакыштымат кол
дэн ончышт. Сэҥэн Ы111 т кэт. СССР 
ИЙЫН П Э Ҥ Г Ы Д Э М Э ,  ийын илышыжым 
тӧрлатыш. Моло кугыжаныш ышт 
шотло гынат. шкэ вийжэ дэнак

фабрик-завод пашам виктарыш, 
илышлан кӱлэш ӱзгарым ышташ 
тӱҥальэ. Кӱртньӧ корныжат сайы- 
нак кошташ тӱҥальэ. Нефтьым, 
керосиным, мландэ шӱым моло 
кугыжаныш ужалаш ситышын лук- 
таш тӱҥальэ. Киндыжат ужалаш 
ситышын шочаш туггальэ. Тушман 
дэч оролаш вийан йошкар армиам 
ыштэн шуктыш. Огыт полшо, огыт 
шотло гынат СССР вийаҥын вэлэ 
шогыш. Кызыт ындэ Англия, Фран
ция, Америка ганьак вийан, кугу 
кугыжаныш лийын. Ындэ СССР 
пыта манын шонышо иктат укэ.

Ожно Россиа моло кугыжаныш 
дэн торгайэн илыш. Россиа гыч 
чодырам, нефтьым, мландэ ш\>ым, 
кайык коваштым, киндым, уым, 
муным да мойын нагггайышт. Моло 
кугыжаныш гыч машиньам, эмым, 
чийам да мойын кондышт.

Октябрьский революциа дэч вара 
ваш торгаймэ пытыш, сату ваш- 
талдмым чарныш.

Пал дэч поена ола, ола дэч поена 
йал илэн огыт кэт. Тидэ сэмынак 
кугыжанышкэ шамычат сатуштым 
вашталдылдэ илэн огыт кэт.

СССР пэш кугу кугыжаныш, 
пойанлыкшат шуко уло, моло ку
гыжаныш луктын ужалаш йбршӧ 
сатужат шуко уло. Нэмнан сату 
дэч поена моло кугыжаныш илы- 
шыштым виктарэн огыт кэт. Садлан 
тидэ кок—кум ий коклаштэ эркын- 
эркын моло кугыжаныш шамыч 
нэмнан дэнэ торгайаш тӱҥальыч.

Шотлыдымо кугыжаныш дэн тор
гаймэ пашан йӧнысырлыкшо шуко 
уло. Садлан ындэ моло кугыжаныш 
шамыч нэмнам законный кугыжа- 
нышлан шотлыдэ вэрышт укэ. 
Адак тидыжат уло. Сар годеэк
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шӧртньо чыла гайак Америка кы- 
дыш пурыш. Нэмнан ужалмэ гайэ 
сату шукыжым Америкаштэ вэлэ. 
Америка сатум шӧртньыла вэлэ 
ужала. Тудлан моло кугыжанышын 
сатужо пэш шагал кӱлэш. Шӧртньӧ 
дэнэ тӱлаш моло кугыжанышын 
шӧртньо пэш шагал. СССР сатужо 
олмэш шукыжым сатумак налэш, 
садлан нэмнан дэнторгайаш шӧртньӧ 
шуко ок кӱл. Тэвэ молан нэмнан 
дэн торгайат, тэвэ молан нэмнам 
шотлат.

СССР вийан, кугу кугыжаныш, 
ончыкшат вийанын, илышыжэ тӧр- 
ланэн шогышашлык. Тыгай кугы- 
жанышым шотлэн, кэлшэн илэт 
гын, моло кугыжаныш дэн кырэ- 
маш лиймаштат кугу эҥэртыш. 
Тэвэ тидым чылажымат шотлэн 
налын, нэмнан шкэдэнышт тӧрэ- 
шак шотлаш туҥальыч.

Шотлышт, торгайышт, кэлшышт 
огыла. Тудэ мланна пайдам вэлэ 
пуа. Илышнам вашкэрак тӧрлатэн 
кэтына.

Капиталист кугыжаныш шамыч 
дэн кэлшэн, торгайэн илэна, гынат 
мэ революциа корно гыч, Ленин 
ончыктымо корно гыч нигунамат 
ӧрдыш огына кайэ. Я

Окса нэргэн.
Альэ маркэ нэмнан кок тӱрлӧ 

окса ыльэ. Иктыжэ шӧртньӧ окса- 
гай пэҥгыдэ акан—червонец, вэ- 
сыжэ кэчын волэн шогышо акан— 
советский окса.

Червонец 10 тэнтэаш дэч тыгыдэ 
укэ ыльэ. Шӧртньӧ акан лу тэҥ- 
гэаш окса шагал окса огыл. Ож- 
нат мардарак илышэ крэсаньык 
коклаштэ шагалжын кыдышкэ ты-

нар окса пура ыльэ. Кызыт оксалык 
паша шагал дэн, шурно ак шулдо 
дэн, йалыш червонец пэш шагал 
пура ыльэ. Червонец шукыжым 
торговый кидыштэ, пойан кидыш- 
тэ, олалаштэ вэлэ кошто. Крэ
саньык кыдыштэ шукыжым совет
ский окса ыльэ. Советский окса 
кэчын вола, акшэ лумла кӱсэнэш 
шула. Кэн кӱсэнышгэ кийа, тудым 
шыпак йомдара. Тидым крэсаньы- 
кат шукэртак палэн налын улыт. 
Садлан иктаж сатум ужалат да, ок
еан акшэ ыжнэ воло манын, ваш
кэрак сатум налын пышташ тола- 
шат ыльэ.

Шукыжым, кӱлэш сату укэ дэн, 
кӱлэш огылрак сатумат налын пыш- 
ташыжэ вэрэштэш ыльэ.

Тыгай окса илышым ондак шо- 
нэн йамдылымэ корно дэн колдаш 
пэш мэшайа ыльэ. Илышым нӧл- 
далаш илышлан кӱлэш ӱзгарым 
погыман. Ӱзгар налэдаш оксам 
изин—изин аныклыман (погыман). 
Советский оксам аныклэт, тудын 
акшэ вэлэ волэн шога. Тыгэракым 
Советский окса лыш тӧрлаташ 
пэш мэшайа ыльэ.

Кугыжанышын роскотшо доход- 
шо дэч утла улмо годым пэнтыдэ 
акан оксам ышташ пэш йӧсӧ. 
С. С. С. Р-ын альэ маркэ роскот
шо доходшо дэч шуко ыльэ, сад
лан нэмнан тыгай окса ыльэ. Кызыт 
ындэ илыш тӧрланэн шуэш. Кугы
жанышын роскотшо дэн доходшо 
тӧр лийын шуыт. Ындэ пэнтыдэ 
акан оксам ышташат лиймэ гай.

Кызыт С‘езд Советов шӱдымо 
почэш, окса пашам ончышо комис
сариат (Наркомфин) пэнтыдэ акан 
оксам лукташ тӱҥалэш.

Шӧртньӧ ак шот дэн 1, 3, 5 тэҥ-
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гэаш казначейский знак шамыч 
лэктыт. Тыгыдэ оксажэ ший дэн 
вӱргэньэ лийыт. Ший дэнэ вӱр- 
гэньэ окса шуко кӱлыт. Нуным 
икканаштак штэн шукташ ок лий. 
Садлан врэмалан кумураш гыч 
латшымураш маркэ шӧртньӧ ак 
шотанымак кагаз оксам (боны) 
луктыт.

Пэнтыдэ акан окса шарлымэ 
сэмын, ший дэнэ вӱргэньэ тыгыдэ 
окса штэн шуктымо сэмын, совет
ский оксам, боным казначейство 
тэнийак моҥгэш погэн налман 
лийэш.

Тыгыдэ оксат, шолдыра оксат 
пэҥгыдэ акан лиймэ, крэсаньыклан, 
пашачэлан, йалланат, олаланат— 
чыла совет кугыжанышланат кугу 
пайдам кондышашлык. Шӧртньӧ 
акан оксам аныклашат лийэш. 
Тудын акшэ вола манын лӱдшаш 
укэ. Вашкэн кулэш огыл ӱзгары- 
мат от налэдэ. Кӱлэш ӱзгарым 
ваш от лий гын, вэскана маркэ 
оксам кӱсэныштэ кикташат лӱд- 
шаш укэ. Кугыжанышат, кэч могай 
суртан озат кунар доход, кунар 
роскот лийшажым ончык шотлэн 
налын, вий шутышаш сэмын йӧн 
корно дэнэ илышыжым колдэн 
кэтэш.

Пэнтыдэ акан окса тӧрланэн 
шушо, нӧлдалалд шогышо илышым 
ончыктышо воштончыш.

Коммунист Картиах 
13-со кокфэрэкцижэ

(погынымашыжэ).
16 январыштэ Коммунист Пар- 

тийн погынымаш почылто. Эн он- 
чычак тидэ погынымаш крэсань
ык илыш сайэмдышаш нэргэн,

озанлык (хозяйство) пашам тӧр- 
лантаршаш нэргэн каҥашыш.

Крэсаньык илыш альат тӧрланэн 
шуун огыл. Мландэ паша сай кайа 
гынат крэсаньыкын окса укэ, са
тум налын ок кэрт.

Совэт Российштэ киндэ уто дэ
нэ уло сандэнэ киндэ ак пэш 
шулдо.
Сату мэмнан шагал манаш ок лий, 
кэвытлаштэ йатыр кийа. Тудо са
тум ужалэн пытарымэшкэ, фабри
кат у сатум йамдылэн ок кэрт. 
Тугэ озанлык пашаштэ пиктэж 
лийын кайэн.

Коммунист партиа Рыковын до
кладым колышт налмэкэ „Кре-  
с а н ь ык л а н  п о л ы шы м  пуша-  
шл а н  п а ша м  в и к т а р ы ш а ш -  
лан т и д э  п и к т э ж  гыч с о д о р  
гына л э к т а ш  к у л э ш —маньэ .

Партийа озанлык пашаштэ вуй
латэн шогышо влаклан тыгэ кала
сыш:

Тэндан сатудам крэсаньык на
лын кэртышт маныда гын, тудым 
оксаным ыштынэда гын, Россий
штэ улшо уто киндым вашкэ гы
на моло кугужаныш ужалаш кӱ- 
лэш. Вара киндэ ак шэргэштэш.

Адак сату акымаш волташ (шул- 
дэштараш) к̂ ’лэш. Ленин ойым 
мондымо ок кӱл. Тудо „Совэтлан 
торгайаш мошташ кулэш“—манын 
ыльэ.

Мэмнан коопэратив ушэм альат 
торгайаш тӱнэм шуктэн огыл. Изи 
торгайшэ кызыт пэш шарлэныг. 
Нуно кооператив дэч шулдын ужа
лат. Крэсаньыкат нунын дэч налыт.

Фабрик гыч лэкмэкэ, сату вашкэ 
крэсаньык дэкэ ок вэрэшт. Трэст 
гыч рӱдӧ коопэратив ушэмыш, ту- 
жэч губэрньыш, уйэздыш, вара ижэ 
йалышкэ. Чыла вэрэнат нунын слу- 
жышо йэҥ уло, нунылан окса ку
лэш, Адак мыньар гана ик сату- 
мак пачаш-пачаш оптыштыт, шуп- 
шыктат. Эрэ оксам тӱлат Туддэ- 
нэ сату ак эрэ шэргэштэш.

Тыгай титакым вашкэрак пыта
раш кӱлэш. Кооператив шулдын 
торгайжэ. Шулдын торгайаш ту-
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палэш гын, изи торгайшэ шамыч 
шулэн пытат.

Тидым кэч кузэ гынат ыштэн 
шукташ кӱлэш.

. Мланна кугу парыш ыжнэ лий 
сату ИК ОЛМЫ111ТО ыжнэ кий. Крэ- 
саньык налжэ, фабриклан полшы- 
жо. Сату кайаш тӱҥалэш гын, фаб
рик пашат сай кайаш тӱҥалэш.

Кооперативым пэҥгыдэмдаш, ту- 
дым йол умбак шогалташ—тэвэ 
куммунист партиан кугу пашажэ.

Тидэ паша ышташ, ола дэнэ 
йалым ик ушэмыш ушаш (смычка 
ышташ) вашкэ туҥалман. Коопе
ратив дэч поена, альэ окса кош- 
тмо шотымат тбрлатыман. Иалла- 
штэ .,чэрвонец“ манмэ оксам от 
уж. Совэт кагаз океан акшэ кэ
чын йомэш. Крэсаньык тудын дэ
нэ сату налын ок кэрт. Сандэнэ 
пэнтыдэ оксам (шортньо шот дэн) 
лукташ кӱлэш. Тудыи акшэ ыжнэ 
воло крэсаньык тудым налаш ыж
нэ лӱд.

(Тидэ пэҥгыдэ оксам вашкэ лу- 
ктыт: тэнтэам З,5-аш (шӧртньо шот- 
дэнэ) лэктэш.

Тыгэрак Коммунист партиа озан- 
лык пашам виктарыныжэ, тыгэрак 
крэсаньык илышым сайэмдынэжэ.

— Нал дэнэ ола коклаштэ сату 
коштмо пашаштэ кэлшымаш лий- 
жэ, „смычка" лийжэ—манын Кон
ференция пунчальэ.

Партиа паша.
Адак путырак чот партийа кӧр- 

гысӧ паша нэргэн кутырышт.
Погынымаш дэч ончыч Моско- 

што моло олалаштэ чыла йачэй- 
ка влак партиа паша сайэмды- 
шаш нэргэн кутурышт,—„дискус
сия" лийэ.

Дискуссия годым партийа кӧр- 
гыштӧ улшо титак шамычым раш 
ончыктышт.

— Мэдднан партийный комитет 
влак йужыжо илыш дэч ӧрдышто 
шогат сайын вуйлатэн огыш мошто 
йужгунамжэ йоҥылышымат ыштэн 
кудалтат—маньыч.

Конференция—„мэдднан комд\у- 
нист партиа ышкэ титакжым тӱж- 
вак лукмыж дэнэ, тудым пытараш 
каҥашымыж дэнэ, пэҥгыдэмэ вий- 
ан лийэ"—маньэ.

Ончьткыжо пашам сай колдыша- 
шлан Партиаштэ улшо титакым 
пытарышашлан конференция тыгай 
пунчалым лукто.

— Кодшунист партиа — пашачэ 
калыкын (рабочийн пролетарий};) 
партийжэ. Тудо пашачэ калыкым 
пойан кид гыч утаршэлан лийын. 
Паргийштэ рабочий шуко уло 
гын вэлэ тудо вийан лийэш. Сад
лан ончыкыжо нуным партиаш пур- 
таш кӱлэш. Фабрика йыда кодшу- 
нист партиан йачэйка лийжэ.

— Крэсаньыкымат партиа паша- 
шкэ Совэт пашаш лийшэмдьшан. 
Садлан кӧра йалысэ йачэйка шамы
чым пэнтыдэмдаш кулэш йалысэ 
коммунистмыт крэсаньык влаклан 
мландэ паша ыштымэ нэргэн умыл- 
тарэн моштышт, коопэрагив нэр
гэн каласкалышт, Совэт законььм 
шынчэн шогышт.

Жапын — жапын коммунист пар
тиа шэнтак ончалын ышкэ ти- 
такшым сай пашажым палэн на
лын йоҥылышым пытарэн, пашачэ 
дэнэ крэсаньыкьш у илышыш наҥ- 
гайжэ.

— Партийа кӧргыштӧ партиан 
пӧлкажэ (фракциа! ыжнэ лий. Ком
мунист шамыч мом ойлат тудым 
колыштын, нунын каҥаш сэмын 
паша ышташ тӱҥалат гын, вара 
фракциа нимогай ок лий. Тунамат 
лийэш гын, тугай фракциам шалал- 
таш кӱлэш.

Садлан пэш кугу пашад\ чыла 
коммунист влак ончышт, каҥашышт 
Нуно ой колышт налмэкэ гына 
партийный комитет ышкэ пунчал- 
жым лукшо.

Иачэйкаштэ тӱрлӧ кимитеглашт э 
ойрымо коммунист шамыч гына пар
тийа пашам вуйлатышт. Кызытсэ 
сэмын комитетлашкэ ӧрдыж гыч 
(вэс губэрньа гыч мойн) партиа 
паша вуйлаташ ончыкыжо колты- 
ман огыл.
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— Чыла коммунист шамыч Марк- 
сын, Ленинын туныктымо ойыш- 
тым шынчэн шогышт. Ырвэзэ ком
мунист влам содор туныктыман.

— Коммунист влак Совэт вла
стным виктарэн пэнтыдэмдэн шо
гышт. Паша ыштэн илышэ ка
лыкым рабочийым крэсаньыкым 
ӱжышт. Чыланат Совэт властьлан 
полшэн шогышт, титакым викта- 
рышт. Совэтыштэ озанлык па
шам вуйлатышэ шамыч калыклан 
ышкэ пашашт нэргэн докладым 
ыштышт. Тыгэ калыкым умылта- 
раш лийэш. Адак-калыкат шкэ 
каҥашыжым пуэн кэртэш.

Тыгай пашам Коммунист Пар- 
тиан конференциажэ ончыш.

Ындэ ончыкыжо адакат путырак 
чот коммунист партийа озанлык 
пашам тӧрлаташ тӱҥалэш.

Ындэ партиаштэ тидэ пунчал 
дэч вара титак паша укэ, улшы- 
жат пытыш.

Тидэ конференциа дэч вара ком
мунист партийа утыр вийаггэ, утыр 
чумургыш. Ышкэ пунчалжымат 
илышыш вашкэ тудо пурта.

П. К.
■т .д я и иижиигии  I пг м к я в я — о и -яьтлг»*.у тт . и и I■ ■ м и н  и I твгткмм

Комсомол илыш
(П>гнчэр-сола Вараксин, в., Чарла 

кантон).

Мэмнан йалыштэ Комсомол йа- 
чэйка уло.

10 мари рвэзэ, Рвэзэ Комму
нист Ушэмыштэ (комсомолышто) 
ындэ шолгат.

Удыр шамыч гына укэ улыт. 
Мом ыштэт? Мари удыр ачажэ 
аважэ дэч лудэш.

— Пурашыжэ пурэш да, ачи вур- 
саш туьгалэш маныт...

Йачэйка г.очмылан 6 тылчэ гына 
лийэш. Тидэжапыштэ паша йатыр 
ышталдын. Мари шамычат:

Комсомолышто шогышэт — ыр
вэзэ шамычэт, вэсэ лийн улыт, 
урэм воктэн шулэн огыт кошт— 
.маныт.

Куд тылчыштэ ала мыньар па- 
шам ышташ ок лий. Альэ ышкэ- 
жат чыла раш умылэн шукшэн 
огыш ул ыльэ. Сандэнэ эн ончыч 
ик-кок тылчэ годым Комсомолын 
тӱнг шонымыжым, тӱнг пашажым 
(программам), умлэн нальыч. Тугэ 
гынат. Пӱнчэр сола йачэйкан па- 
шажэ койынак шога.

6 тылчыштэ 24 погынымаш лийн.
Налог нэргэнэт, мландэ закон, 

моло кугужанлаштэ ырвэзэ илыш 
нэргэнат нуно кутурэн нальыч.

— Комсомолецын палымыжэ ша
гал гын, тудо пашажым сай вик
тарэн огэш кэрт-манын, чарла 
партшколышко 2 йэҥым тӱнэмаш 
колдышт.

Тӱнэм лэкмэкышт мэмнамат ну
но умылтарат-маньыч.

Адак 2 комсомолец Чарла Пед- 
техникумышто, 1 рэмесленый шко- 
лышто тӱнэмыт.

У ий дэч вара пырдыжэш пыжык- 
тымэ „Изи коммунист" лӱман 
марла газэт лэкташ тӱҥальэ. Тыш- 
тэ шукыжо Пӱнчэр солаштэ илыш 
нэргэн возалтэш, мари влакын тӱр- 
ло титакыштым ужын, рвэзэмыт 
нунылан каҥашым пуат.

Тэ погынымаш ышташ огыда 
мошто. Эпэрэн кум—ныл шагатым 
шынчэда. Вуйлатышэ лийжэ, паша 
нэргэн кутырыза, йӧмакым ида 
колто манын ик номырышто комсо- 
лец возэн.

Эн шукыжо комсомол илыш нэр
гэн возалдэш. Газэг лукмылан 
чыланат куанэн улыт, чылан возат, 
лудыт.

Шорык йол пайрэм годым „Изи 
коммунистым" удыр шамыч мод- 
маш намийэныт.

Йалыштэ лудшо шуко улыт. Газэт 
„Изи коммунист" дэч моло укэ.

Партшколысо йачэйка шеф лийн. 
Погынымашкэ докладчикым вэлэ 
колда (тудланат тау), Йошкар Кэчэ 
газэтымаш колдымашыжэ укэ. Шкэ 
гыч газэт налаш, окса укэ. Шорык 
йол пайрэм годым „комсомол ро- 
што“ манмэ ышталдэ. Йумо нэргэн. 
мландэ, айдэм иланымэ нэртэ’’.
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Васьук дэнэ Ваньук умылтарышт.
Колышташ удыр влакат, моло 

рвэзэ шамычат йатыр мийэныт.
Тидэ докладым колыштмэкэ ыр

вэзэ шамычын йумо» нэргэн чыла 
раш умылмышт шуаш тудальэ. 
Садлан лӱмын кружокым (кружок 
безбожника) почыч. Тидэ кружок 
арньа йэда рушарньан погынаш 
тудалэш. Вуйлатышылан партшкол 
гыч ик йэд кошташ тӱдалэш.

Погынымашлан порт укэ. Кэнгы- 
жым урэмэш мойн ыштат ыльэ.

Тэлым гын, пэш йӧсӧ.
Лудмо гюртым почыт гын, вара 

паша пэш сай кайшаш. Тунам га- 
зэтат лийэш. Мари шамыч кок
лаштат паша ышташ лийэш, изи 
ырвэзэ шамычымат чумыраш лийэш

Школышт коштшо ырвэзэ влак 
(йоча) Комсомол погынымаш эрэ 
коштыт.

Кызыт нуно ышкэ сэмын „пио
нер" ушэмым ыштэна манын кош
тыт.

Комсомол сэмынак газэтым лук
таш точат. Ик йоча тушто тугэ 
возэн:

Ырвэзэ влак, пийонэрыш пурыза! 
Вара погынымашым мэат ышташ 
тӱдалына! Тамака шупшаш кудал- 
тэна шулымым урэмыштэ лӱшкы- 
мым чарнэна!“.

Пӱнчэр солаштэ „пионер" отря- 
дымат почаш лийэш улмаш- Луд
мо порт лийэш гын, йочамыт туш
то кӱрылтдэ (кэчэ мучко) илаш 
тӱдалыт.

Комсомоллан йоча шамычым 
ышкэ шулдыр йумакэ налман!

„Совэт пашаштат комсомол 
полшэн шога. Лӱмын йал Сове- 
тыш ик йэдым ойрэн колдэн. Тудо 
йал Советлан каҥашым пуа тӱрлӧ 
кагазым воза да мойын.

Нал Совэтын ик членжэ—Ондрий 
Микывыр—нимогай пашамат ок 
виктарэ да тудын, нэргэн погы- 
нымаштэ кадашымэкэ, Волиспол- 
комлан кагазым колдышт.

Тыгэ эркын-паша кайа.
Ончыкыжоальэ паша йатыр уло. 

комсомолец шамычлан.-

— Мландэ паша сайэмдышаш 
нэргэн (кузэ шуко пасум ышташ, 
молан кльэвырым 5'даш).

— Коопэратив нэргэнат, чыла- 
жымат палэн налаш кӱлэш. Удра
маш коклаштат пашам ыштыман. 
Мари шамычымат умылтарэн шо- 
гаш кулэш.

Ик манаш гын, нунылан у крэ
санык лийаш йамдылалшаш кулэш.

Паша шуко уло!
Йошкар Айдэм.

Рэданциа дэч: М о л о  в э р э  ку
з э  п а ша  кайа,  ы р в э з э  ша
мыч в о з ы з а!

Йэрнур Во/шепо/жом дэнэ.
Чарла Кантисполком.

Иэрнур Волисполком 1923 ийштэ 
шканжэ кӱлэшлан калык дэч кин
дым погэн да, тудым кӱлэш огыл- 
лан шалалтыл пытарэн. Возкалшэ 
Пэтропавловский жалываньым окса 
дэнат налын, адак ала молан з пу- 
тат 20 крэнга киндым пуэныт.

Волисполкомышто служышо вла
клан оксам тӱлэныт гын, укэ гын, 
палаш ок лий—н и м о г а й  ка г а з  
укэ .

Адак волисполкомышто йомшо 
вольык шуко погынэн ыльэ. Ту
дым ужалэн 64 тӱжэм тэнгэм окса 
дэнэ,5 путат 24 крэнтам киндэ 
дэнэ налын, кулэш *огылан ала 
кушко шалалтыл пытарэныт.

Кансэльарыштэ нимо толыкым 
от му, кагаз шот укэ.

Ваш полыш комитьэтынат пашажэ 
окшакла улмаш. Тудын кыдыжтэ 
шӱльӧ ложаш уло. Кӧ пуэн, кузэ 
вэрэштын нигэат ок шынчэ. Воли
сполком сэмынак тыштат кагаз 
шотым от му, тӱрлӧ кӱлэшан 
кагаз укэ: ала йомын, ала лӱмын 
йомдарэныт.

Ноябрь тылчыштэ Волисполко- 
мыш угыч йэнг шамычым ойрышт. 
Тунамак рэвизи ышташ комисым 
ойрышт. Тыгай йодылышым рэвизи 
муун да, Чарла Кантисполкомыш
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кагазым колдэн. Кантисполком 
тидэ пашам ончэн.

Вара йэрнур волисполкомышто 
шогышо влакым сутыш пуэн, альэ 
погылынымаштлан пэтрэн шындэн, 
шонэда?

Укэ! Тудо тыгай пунчалым 
луктын:

„ К ы з ы т с э ( у  гыч о й р ым о ,  
Во  л и с п о л к о м  л ан т и д э  й о- 
ҥ ыл ышым т ӧ р л а т а ш  в а р а  
К а н т и с п о л к о м  л ан у в э р т а -  
раш.“

Орат! Кузэ вара йэҥ йоҥылышым 
тӧрлатыман гын? Сутыш пуэн гын, 
вэлэ? Тудым кантисполкомат ыш
тэн мошта ыльэ дыр? Вэт тудо 
Волисполком пашам ончэн викта- 
рэн, умылтарэн шогыман.

Тыгэ умылтарыман ужат?
Тэптэран.

Рэдаксм дэч. Альэ маркэ Вол- 
исполкомыт илыш пашашт нэргэн 
йӧршэш возэн огына ул ыльэ. 
Титакым пытаршашлан, пашам сай 
виктаршашлан Волисполком нэр- 
гэнат возыман.

Мари влак,  в о л и с п о л к о м  
шамыч!  В о з ы  за! с а й ы ж ы м  
м о к т ыз а ,  о с а л ж ы м  викта-  
р ы з а!

Рвэзэ Ушэм нэргэн.
(Шернур кантон гыч).

Мари Область почылтмо дэч он
чыч, Рвэзэ Комм, ушэмыштэ шу- 
кыжо тунэмшэ улыт ыльэ. Область 
почылтмэкэ, йалласэ рвэзэ влак 
тарванылаш туиальыч. Кум-ныл ий 
коклаштэ Рвэзэ Ушэм шуко пашам 
ыштыш, тудо кокла гыч йатыр мари 
калык вуйлатышэ лэктыч.

Шэрнур кантонышто кызыт чы- 
лажэ Рвэзэ Ушэмыштэ 257 йынг 
улыт: мари—137, руш—94, суас—26.

Мари ячейка—6. Альэ маркэ 
Рвэзэ Ушэмыштэ мари удӱр пэш 
шагал, чылажат 16 йыҥ гына улыт. 
Рвэзэ Ушэмлан тидэ нэргэштэ 
ончыкшо шуко пашам ышташ 
кулэш.

Кызыт Рвэзэ Ушэм дэн ӱдӱрамаш 
ушэм (женотдел) мари ӱдӱрамашым 
пычкэмыш илыш гыч волгыдо кор- 
нышко лукташ пижын улыт. Ончы
кыжо пашаштым виктарэн шуктат 
манын шонэна.

Васильев И.

Йошкар Армийлан 6-ий шуын.
23 февральыштэ Йошкар Армий

лан куд ий тэмэ Йошкар Армиа- 
самырык армиа, тугэ гынат тудын 
пашажым шотлэнат от пытӓрэ. 
Тудо куд ий годсэк чарныдэ 
чыла тӱньа ӱмбалнысэ пойан ваш
тарэш. Революциа, Совет властьым 
аралэн крэдальэ. Тушманым сэ- 
ҥыш, сарым пытарыш. Пашачэ дэн 
крэсаньык вуйлатымэ кугужаныш- 
лан илышыжым торлаташ эрыкым 
пууш.

Ындэ кум ий годсэк Йошкар 
Армиа аралымэ Совэт Кугужаныш

йалыштат, олаштат илышыжым 
тӧрлата, куштылэмда, вийангэш, 
Кугу кугужаныш шотыш лэктэш.

Тушман кугужаныш влак тидым 
ужын ӧкым нэмнам шотлаш тӱ- 
ҥалдэ вэрышт укэ. Англиа, Италиа, 
Норвэгиа, Австриа альэ шукэртэ 
огыл „СССР-ым моло кугу кугу
жаныш дэн тӧрэшак шотлэна“, ма
нын увэртышт.

Тыгэ шотлаш тӱнгалмышт—Йош
кар Армиа пэлдык лийын.
Йошкар Армиа тушман дэч ара- 
лышэ вэлэ огыл. Тудо пашачэ
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Сар паша ончышо Комиссар 

Л ев Д а в и д о в и ч  Троцнии.

дэн крэсаньыкын школжо, манаш 
лийэш. Йошкар Армиаштэ пашачэ 
дэн крэсаньык иквэрэш илэн ваш- 
ваш ильйпыштым ынглат, ик мутан 
лийыт. Кнага моштыдымо кнагам 
тунэмыт, мландэ паша, фабрик- 
завот паша, Совэт Власть паша 
нэргэн чыла у илыш шотымат ынг
лат Службым пытарэн монгыш 
миймэкэ красноармеец ончыл йы- 
1ГЭШ коштэш, илышым у корно дэн 
нангайшэ йынг улэш. Тыныс 
илышна Йошкар Армиа дэч. Йош
кар Армиа пэнггыдэ гын, тушман 
ӧрдыштӧ. Садлан шым ийшкэ тош- 
калмэ кэчык, мэмнан чыла шоны-

мына Йошкар Армиа пэнгыдэмды- 
маштэ лийаш кулэш. Мэмнан ар
миа кызыт кугу—огыл пэл млион 
нарэ вэлэ. Тидэ армиам вурыс гай 
пэнггыдым ыштат кӱлэш. Кузэ 
пэнггыдэмдаш? Сар пашалаЪат, у 
илыш корноланат чотырак тунгык- 
таш. Тунэмшэ ынглэ красноармеец- 
сар пашамат у илыш нэргэнат 
ынглышэ красноармеец тыгай нэм
нан шымэшэ ийлан лӧзунго ийжэ.

Сар ӱзгарна нэмнан моло кугу
жан дэч шэнггалнырак. Сар узга- 
рым уэмдаш, Воздушный флотым 
(аэропланым), тэныз флотым йэ- 
шараш-тэвэ адак мэмнан лозунг-
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на. Туныктэн,саро узгарым уэмдэн, 
Йошкар ирмиам пэнггыдэмдэна 
гын, тушман дэч лӱддэ илышнам 
ончык колтэн кэтына.

Вийан, куатлэ лийжэ Йошкар 
Армиа! Кужу ӱмӱран лийжэ Йош
кар Армиам вуйлатышэ йолт. 
Троцкий!

Мари областьын почылтмо 
кумышо пайрамжз.

Мари областьын почылтмыжлан, 
кум ий тэмын, ныл ийыш кайыш.

Март тылзын тӱналтыш кэчыш- 
тыжэ тудын почылтмо пайрамжэ 
лийэш, сандэнэ тидэ возымаш 
Мари областьын пайрэмжым пага- 
лэн сэрымаш. Ӧрдыжыштэ улна 
гынат, шумна чӧнна-Мариблласть- 
ыштэ. Мари областьын куанымы- 
жэ-мэмнан куанмаш, тудын йосы- 
лыкшэ—нэмнан ойго лийэш.

Мари область почылтмо годым 
Областной Ревком пашам ышташ 
туналмэкэ. Советлан ваш (торэш) 
шогышо „тэндан Мариобласгьдан 
вуйжо вашкэ кошарга“, манын 
пудыратэн коштыт ыльэ. Нуным 
мут почэш йужо Волиспомлаштэ 
погынэк айдыза Мариобласть гыч 
лэктына“, манын пунчал мутымат 
луктэдышг. Чыкма олаштэ илышэ 
шамыч Нижегородский губэрныш 
ойрлаш пэш толашышт.

Сэрнур вэл мари лонгаштэ 
„Мари область почылта да, шун 
кочкаш кодна“, маныш ольышат 
мийэ. Тыгай мут влак тудо врэ- 
маштэ пашам виктарэн шогышо- 
лан шӱмышкышт пэш чот пэрна 
ыльэ.

Тыгай жап лийэ гынат, комму
нист партиа шудымэ почэш Мари 
область альэ мартэ илэн толэш, 
ончыкыжат илаш шона.

Мари областьын кум ий илэн 
толмо корныжэ — нэлэрак корно

лийын. Ик сэмын шэнгэч пудыра
тэн коштшо пашам ышташ мэ- 
шайкалышт, вэс сэмын — ышкэнак 
пашам выктарын моштышо йолташ 
шамыч шагал ылыч. Эн кугу нэлы- 
жэ тидэ кум ийштз-киндэ шочды- 
мо дэч лийэ. Нужна ой улмо дэн, 
кучишаг окса ыш лий. Нужна 
ийын титакжэ вэс ийланат кодо, 
садлан вэс ийжат йатыр йӧсланаш 
вэрэштэ. Калыклан кочкаш киндэ 
ыш ситэ, шонымо пашам ышташ 
окса шагал лийэ.

Тыгай йӧсӧ жап лийэ гынат, 
мари область ты мартэ илэн лэк- 
тэ. Укэ ийын титакжэ ындэ эркын 
эркын пыта, сандэн ончыкыла 
илыш корно куштылгэмын шога.

Ончыкыла паша пэш шуко. 
Чилажим кэнэта ышташ ок лий. 
Шуко паша коклаштэ кугуракшым 
ойрэн мошташ кӱлэш. Тидэ кӱлэш 
паша нэргэн изиш возыдэ ок лий 
Пайрэм дэн гына огыл, пайрым 
почэш шонымо пашалан пижаш 
кӱлэш.

Совет Власть Автономный Об
ластным модышлан пуэн огыл. 
Совет Власть кажнэ калыкын 
шэмэржылан шкэ сэмынжэ илаш 
эрыкым пуэн. Тидэ шотыштэ Мари 
область йонгылышынрак корно дэн 
кайа. Альэ мартэ марийын ош- 
нысэ сэмын лӱдын илымыжэ пытэн 
огыл: Совет паша ыштышэ—
шукыжо мари кокла гыч огыт 
ул. Тидэ йонылыш пашам тӧрла- 
таш кулэш. Совет пашаштэ шогы
шо вла мари калыкын йылмыжым, 
койшымым, йулажым палэн шо
гышо лийышт.

Мари Областьыштэ Совет пашам 
виктараш—мари шамычым пурты- 
ман, вара ижэ Мари область авто
номна пашажым виктарэн шуктэн 
кэртэш.

Тыгай шонымаш дэн Мари об
ластьын почылтмо кумышо пай
рэмжым эргараш кулэш.

Петров.
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Цщ кукдэмых илышыжэ
Тунэммэ паша пэш томам кайа, 

18 тэнгэ пашатарат шукак тунык- 
тышын кумылым шупшын огэш кэт 
ала мо: икты вэсы дэн ваш лийат, 
мутланэт—школ нэргэн мутатогэш 
лэк. Калыкынат тунэммыжэ пэшак 
огэш шу ала мо: коклан гына „ту
нэммэ толык укэ“ маныт.

Ала моло паша пэш вийан кайа? 
Мом йаллаштэ штат, мом ойлат?

Чилажымат колыштын ыҥлаш 
тӧчэт гын, тыгай илышим ужат:

Налог тӱлшашым эрэ ойлат. 
Чэрвонцы оксам пэш шудалыт— 
йомдара маныт. Чодраш изим кош- 
тыт, коклан Озаыыш мийэдэн то- 
лыт. Эн талынжэ аракам шолдаг. 
Моло нимат укэ. (Морко вэлым 
ойлэм).

Шонэн ончыза, кужу тэлэ гоч 
пӱтынь мутышт, пашашт—лачак 
налог нэргэн, арака нэргэн. Моло 
чылт нимат укэ".

Ӧрдыжгыч мийэн ончалат гын. 
йӧршӧш уш кайэн ӧрын коштат: 
кунам чылт тыгэак илаш лиман 
шонэт?

Адак чарла гыч пайрэм тура ара
ка кучаш толын улыт. Пэл йӱд 
годым толын, пӧрт-йӱмалым шэрэн 
коштыт. Кэчылан 30—50 чэрпыт 
аракам погэн чумырат. Тугак, ку- 
чэн нэгэмат чарэн огыт кэт ала 
мо: ик пӧртыштӧ аракам кычалыт, 
вэс пӧртыштӧ шолып йӱн кийат. 
Арака кучаш мишыжат нимомат 
йылмы дэн ойлэн пуаш огыт тӧчӧ;

Тынаржим ужын налмэкэ, ӱмба- 
кыжат тыгэ илаш ок йӧрӧ манаш 
возэш. Колмыдэч ончыч ындэ мэ 
колэна вэлэ, айда тыгак ӱмырым 
шуктышаш“ манат гын, тыгэ илаш 
лийэш. Мэжэ* колаш альэ огына 
шоно, чылт кызытак колэн возаш 
тӱржат укэ. Садлан йаллан мутла- 
наш моло мутымат луктын пуаш 
кулэш.

Мари кундэмыштэ кӱртнӧ корным 
шташ толашат маныт. Тугак мо,

альэ? Нэгэат нимомат шинчымаш 
укэ. Тыгэ ок йӧрӧ, тэргэн йодаш 
кӱлэщ. Коклан—коклан тудо нэр
гэн. Йошкар Кэчэш удралаш.

Мари кундэмыштэ ожнысэк кок 
йандау завод уло. Калык йандау- 
лан пэш ӧрын ила. Вара завод 
шолда? Пашажэ кузэ кайа? Тидэ 
нэргэнат изиш удралаш кулэш.

Мари кундэмыштэ ожнысэк чод- 
рам руэн вуд дэнэ волдат ыльэ. 
Вара тудо чылт пытыш мо? Пы- 
тэн огыл гын тушто пашам штат 
дыр? Молан тидэ паша нэргэн огыт 
возо?

Мари кундэмыштэ вэрын-вэрын 
иктаж 4—5 ий лийэш, шуко пасум 
штэн ӱдынэшт. Эрэ землемерын 
вискалэн, пӱчкын пумым вучат. 
Вара кунам штэн шуктат тудым?

Кугу урлык соснам кондэн улыт 
ылье. Мом шташ шонат, кузэ илэн 
толэш, могайрак лин улыт? Ончыл 
гоч, пропаганда сэмын шижтарэн 
шогаш кулэш.

Мари кундэмыштэ Марисоюз, 
кустпром, тӱрлӧ-тӱрлб трудартель 
уло, смолосоюз ыльэ. Мом штат 
нуно, пашашт кузэ кайа? Ала 
смолосоюз сэмын йомаш тӧчэн 
шогат? Мо шот дэнэ смолосоюз 
пытыш? Пашаштым кэлыштарэн 
ышт мошто, альэ йун-кочкынак ко- 
шартьшл?

Тыгай пашам эрэ ыҥлыктарэн 
шогаш кӱлэш.

Адак Мари кундэмын „бюджэт- 
шэ“ уло: кужэч мньар окса лэк- 
тэш, кушко мньар пурэн пыта, мо 
кӱчыкшӧ уло, мом шташ шоны- 
мыжэ уло...

Шонэт гын—пэш шуко. Совнар
хоз, статбюро, земотдел отнароб, 
исполком...—чыланат изин-изин, ко- 
клан-коклан эрэ увэртэн кэтыт 
ыльэ.

Мэ школышто мари кундэмын 
„экономический географийам“ ту- 
ныктыза манына. Кужэч туныктышо 
палэн налэш, нигуштат огыт возо 
гын?
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Паша шуко уло, калыкым ыҥ- 
лыктараш ку^лэш, мутым лукшо
нэгэат укэ.

Чтамсыр.
, Редакция гыч:

Чтамсырын мутшо раш. Тыгай 
увэр вла толын шогат ыльэ, гын, 
газетжат журналжат илыжыт ыльэ, 
адак калыкат совет, кооператив, 
тунуктымо, моло пашам умлэн шо- 
гаш туналэш ыльэ.

Удрамаш илыш.
(Мари Область гыч).

Шукэртсэк пычкэмыштэ, нимом 
шынчыдэ, илышэ мари ӱдрамашат 
ындэ тарванымыла койэш. Кодшо 
1923 ийштэ Удрамаш полкан паша
жэ ончык кайыш. У ий мартэ 
удрамаш погынымаш 22 лийэ. 
Шуко йалла гыч удрамаш делега- 
ткэ влам ойрышт. Кызыт чылажэ 
(рушынжат, марийнжат) 1035 деле- 
гаткэ улыт. Нуно волостьыш 
удрамаш погынымашкэ коштын 
тӱрлӧ Совэт пашам ыштат, удрамаш 
паша нэргэн каҥашат, Совэт зако- 
ным ыҥлэн налын, вара йаллашкэ 
кайэн ӱдрамашмытлан каласкалат. 
Совэт ойрымо годым 39 йал Совэ- 
тыш ӱдрамашым ойрэн шындышт. 
Сотнур волостьышто (Чарла кан
тон) волисполкомышто мари 
ӱдыр (В о й к о н о в а) вэрэштэ. 
Адак Ваш Полыш Комитетлашкэ 
30 ӱдрамашым ойрышт. Чарла 
кантонышто сутышко „заседател“— 
лан 4В удрамаш вэрэштэ. Ожно 
мари ӱдрамашым погынымаштэ 
мойн от уж ыльэ, калык пашаш 
пижаш тудлан эрыкым огыт пу 
ыльэ. Тэний тудо сутышкат, совэ- 
тышкат сайлалдэш.

Тугэ гынат, удрамаш паша пэш 
мотор кайа манаш ок лий. Альэ 
шуко йалыштэ удрамаш делегаткэ 
укэ улыт. Шуко вэрэ мари ваты- 
жым поктэн колда, мари ватэ су- 
тыш кошташ корным ок му. Альэ 
мари удрамаш влак ышкэ права-

штым сай ыҥлэн огыт ул, тазалык 
ончымо, налог нэргэн раш огыт 
шынчэ. Нунылан Совэт законымат, 
ӱдрамаш правамат, молымат шуко 
умылтараш кӱлэш. Тидэ коклаштэ 
ӱдрамаш пӧлкан вийжэ шагал— 
мари йылмэ дэн умылтарэн мош- 
тышо йэҥжэ укэ. Тэвэ мэмнан 
йалышкэ кок ӱдыр Т ОЛ ЫН Ы Т  ЫЛЬЭ:  
иктыжэ мари, вэсыжэ руш. Мари 
ӱдыр ойлымым ватэ шамыч пэш 
колыштыч. Руш ӱдыр о й л а ш 
т у к а л ь ы й д а „огына умло“ манаш 
тӱҥальыч.

удрамаш полкалан мари ӱдыр 
шамычым муаш кулэш. Нуно вэлэ 
ышкэ йылмышт дэнэ ойлэн мари 
ватэ шамычым умылтарэн кэртыт. 
Тунам ижэ мари ватэ ша мыч  
у илышым ышташ тӱнгалыт, ончыко 
кугун тошкалыт.

Ч а р л а с э  О б к о м  лан,  Уд р а 
ма ш п ӧ л к а л а н  т и д э  в э р ч ын  
чо т  ш о н а л д а ш  ку лэ ш.  Мари  
у д р а м а ш ы м  п ы ч к э м ы ш  гыч 
в о л г  ы д о  к о р н ы ш л у к т а ш  
жап ш у у н.

Пэнтэрэк.

]И!ари шеашрын илышыжэ.
Мари театр 1919 ийштэ ноябрын 

тылычыштыжэ шочын, мари коклаш 
лэктын, шкэ тӱсыжым ончыктыш. 
Хидэ у пашалан Ошла мучаш 
Йыван пижэ, тудак почо 
„ Тидэ у пашам виктараш пэш 
Йосб ыльэ. Мари гыч артистлан 
тунэмшыжат укэ ыльыч—угыч ту- 
нукталдэ. Адак п ь е с ы жат,  моло 
тарманжат чыла угыч погаш лога
льэ. Иӧра тунам государство у 
театрлан саймынак полшэн шолгыш.

1920 ий Чарла олаш Внешколь
ный курс почылто. Тидэ курыс 
мари театрлан йатыр полшыш— 
вийым пууш. Чыла артист-шамыч 
тидэ курысышто тунэм лэктыч да, 
мари театрым йол ӱмбак шогал
таш пижыч.
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1921 ий шужымо ойар ийгэчэ 
лий да, ала обполитпросвет йӧным 
ыш му да, театр пытыш....

1922 ий Сентябрь тылчыштэ 
адакат угыч илыжэ. Кэртмыж по
чэш пашажым ончык колдаш 
точыш. Мари йалла воктэн йатыр 
ышкэнжым ончыктэн кошто. Теат- 
рын пашажым моктанэн ойлышт 
гынат, адакат йол ӱмбак сай 
шогал ыш шукто. Государство 
полшаш кудалтыш да, адакат 
политпросвет йӧным ыш му-театыр 
пэтырналдэ....

Ындэ тынар жап годсо театрын 
илышыжым ончалына. Сайын, вийа- 
ҥын илэн мо? Пэш йӧсын илэн. 
Кодшо илымэ шотшым ончалына 
гын, кэч кэжат шижэш—йосын 
илэн, манэш. Тынар кана чэрланэн 
илэн, кэнэта кунам вийаҥ кэртат?

1923 ий Мари театр адакат угы- 
чын илыжаш точа. Кызыт погымо 
артист-шамыч театрлык улыт, 
койышыштым ончыктэн кэртыт, 
манат лийэш.

Кэнэта вийаҥаш — йол умбак 
шогалаш, иктэ укэ, вэсэ укэ-чыла 
тарманым угыч погапг кулэш. Угыч 
погашыжэ йатыр окса кулэш. 
Оксажэ „местный бюджет“ гыч 
пэш шагал пуалдэш. Артист— 
шамычланат пашадар пэш шагал. 
Мари театрын корныжо шыгыррак. 
Мари театрын илышыжым ончэн 
налына гын, вийаҥшаш корныжым 
изишыжэ Политпросвет кучэн. 
Тэнэйат 1923 ийштэ Мари театрын 
смэтыжым изиш шоналгыдэ ыш- 
тэн улыт. Альат театр паша палы- 
шэ укэ улмаш.

Мари калык моло калык дэнэ тӧр 
гын, театржат ышкэнжын вийан, 
таза лийман. У театрым йол ӱмбак 
шогалташ — вийаҥдаш полшаш 
кӱлэш.

Театр йоратышэ.

Мыландэ пашам ончык 
колдыман!

20 январ’лан Москош чыла Ро- 
сиа кӧрго Совэт шамычын погыны- 
машыжэ почылто. Туштотӱрлӧ ку
гыжаныш паша нэргэн, эн чот 
мландэ паша нэрдэн мугланышт.

„Мыландэ паша сайэмаш тӱҥа- 
лэш“ маньыч. „Ӱдымӧ кундэм сар 
лэч ончыч ӱдымГ) нар изиш гына 
ок лий“. Тугэ гынат калык илы
шым тӧрлаташ мыландэ пашам сай- 
рак ыштыдэ ок лий. Удымӧ кундэ- 
мым йышарымэ вэлэ огыл, тудым 
моштэн у шот дэн сайэмдыман. Ти
дэ пашам кресаньык кооперативыш 
ушнэн ыштышт; нунылан агроном, 
мыландэ пашам ончышо комитет 
шамыч полшэн шогышт! Коопера- 
тивым талын ыштышашлан с е л  ь- 
х о з. б а н к ы м почман, тӱрльӧ мы
ландэ ыштымэ тарманым (плугым 
да монь) кресаньыклан шулдырак 
ак дэн пууман. Киндэ ак моло сату 
гайак шэргэ лийжэ!“ маныч. Ой- 
льымашым шуктышашлан Погыны
маш тыгай пунчал мутым ыштыш:

1. Крэсаньыкын аҥашт тыгыдэл 
нур мучко шала кийат. Тыгай мы- 
ландым кучэн ыштэн илаш оклий.  
Кум пасум кудалтэк шуко пасуш 
пурышо йэн'лак турльб сэмын пол
шаш.

2. Садлан агроном шамычым па- 
шаш ӱжаш кӱлэш. Вэрысэ Совэт 
шамыч нунылан жапшылан оксам 
ту л эн, тӱрльӧ машиналан, нӧшмо 
палаш оксам пуэн полшэн шо
гышт.

3. Наркомзем крэсаньыклан шэр
гэ акан шурным (йошкар 1пыдан, 
йытын, кыиьэ, сахарная свекла, та- 
мака да монь) кугун удаш тӱналы- 
ктыжэ. Крэсаньыкын шурныжо шэр
гэ акан лийэш гын, паша-таржат 
шэргэш логалэш.

4. Эн ончыч кооперативым сайын 
ыштыман. Йалыштэ кооператив па
шам сайын колдаш кӱлэш. Коопе
ратив крэсаньыклан мыландэ па
шам у шот дэн, кугу машина дэн
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ышташ полша. Кооператив пойан 
дэч, йорло дэн марда крэсаньыкым 
аралэн шогаш тӱналэш. Коопера
тив кресаньык сатум (киндым, сас- 
кам, вольыкым) сай ак дэн ужалэн 
оласэ фабрик, завот сатум паза- 
рысэ йара торгайшэ лэч шулдыра- 
кын налаш полша. Кооператив чы
ла кресаньык пашам пырльа уш- 
нэш ышташ туныкта. Садлан кре
саньык шамыч могай тӱрлӧ, коопе
ратив кулэш—сель-хоз., кредитный 
альэ потребительский ышкэ сай- 
лэн ыштат. Кооперативыш шоны- 
шо вэлэ пурат, окым пуртымо ынжэ 
лий.

5. Крэсаньыкман шулдырак, ку- 
журак жаплан, арымэш окса пуумо 
банкым ышташ (Сельско-хозяй- 
ственный кредит). 'Гидэ банк йалы- 
сылан, утларакшым кооперативы- 
штэ шогышылан, оксам арымэш 
пуэдаш тӱнашэш. Оксам, мылан- 
дэ пашам у шот дэн, кум пасу гыч 
шуко, (ныл, куд, индэш да монь) 
пасум ыштышылан шудо ӱдышы- 
лан, урлыкаш, шӧран вольыкым 
ашнаш шонышылан, сай урлыкаш 
киндым, нӧшмым, машинам налаш 
купым коштышылан, руэм эрык- 
тышылан да монь пуаш тӱналэш. 
Адак тидэ оксам йорло кундэм- 
лашкэ сурт мыландэ пашам тор- 
лата ш пуман.

6 . Иорло крэсаньык ушэмышт- 
лан, тӱрльӧ артельлан турльӧ сэ
мын: налогым изэмдэн. оксам шу- 
лдыракын арымэш пуэн аграно- 
мым колтэн, тӱрлӧ мыландэ па
шам ыштэн (руэм эрыкташ, вӱ- 
дым колташ до монь) полшэн 
шогаш кулэш. ВЦИК. вашкэ йор
ло крэсаньыклан йозакым (нало
гым) изэмдымэ нэргэн 26 авг. 
1923 ийштэ лукмо законым уэш 
ончыжо, маньэ Совэт погынымаш

8. Мыландым у. сэмын ыштышы
лан, у культурной киндым, шудым 
ӱдышылан, сай урлыкаш киндым 
ыштышылан, таза урлыкаш воль
ыкым ончышылан налогым изэм- 
даш кӱлэш. Адак крэсаньык ко
клаштэ мыландэ паша нэргэн вой-

зымо книжкам чот шалаташ кулэш.
9. Лишыл чодраду нарэскым чод- 

ра мыландым вашкэ рак йаллан 
пуэдыман. Наркӧмзем, Наркомфин 
йалысэ йынглан шулдо ак дэн чод- 
ра налаш пуумо кагазлан гербо
вый сборым тӱлымым шулдэшты- 
жэ. Чодрам Ъбисполком, Губис- 
полком шамыч йорлорак йэнглан 
к\глэшлан шулдо ак дэн 70% ддар- 
кэ волтэн пуэн кэртэш.

10. Шужышо кундэмлан чот пол- 
шымн. -у

Наркомзем, Совнарком шужышо 
кундэмын сурт-мыландэ пашам <:хо- 
зяйствыжым) нӧлдаш полшыжо. 
Казна гыч кресаньык мыландэ па
шам тбрлаташ кугун оксам пуаш 
кӱлэш.

Совнарком талуклан раскот ку- 
чымо нэргэн войзымыж годым мы
ландэ пашан раскотжым кугун 
шындыжэ). Мыландэ паша ышташ 
полшышо йэнглан, кугыжанысэ мо
ло паша ышгышэгай ланак жалвым 
гӱлман.

Вэрысэ Совэт шамыч, мыландэ 
пашалан вэрысэ бюджет гыч оксам 
ужашлымэ годым паша раскотым 
кугун ыштыза!

Председ. VI с'езда М. И. Калинин 
Секретарь Енукидзе 

Москва 29 янв. 1924 г.

Аҥам кунам, кузэ кура- 
лаш кулэш.

Икийаш шурнылан аҥам ши- 
жым курал кодаш кӱлэш. Шунан- 
рак мыландым 3 вэршок кэлгытым, 
мыландэ кэлгэ шэм рокан гын, ныл 
вэршок кэлгыт куралаш лийэш. 
Шошым мыландэ кошкымэкэ, шы- 
жым курал кодымым кӱртньӧ пуан 
шурэ дэн сайын, комыльам шала- 
тэн шураш (тырмалаш) кӱлэш. 
Иктаж кэчэ гыч куакшын куралын 
йандар пырчым удат. Нэдшан кун- 
дэмлаштэ ик десатиналан 15 пут 
шульым, 7—8 пут шэм шыдаҥым, 
16 пут ош шыдаҥым, 7 пут йыты-
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Трактом дэн куралмаш.
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ным, пурсам шӱлӧ дэн йӧрӧн 6 
альэ 7 пут пурсам 4 пут шӱльодэн 
ӱдаш кулэш. Удымэкэ тырмалат. 
„Рядовой сеялка“ дэн ӱдаш сайрак. 
Тундэн ӱдымаштэ кид дэн ӱдымын 
ныл ужашыж гыч кум ужаш вэлэ 
пура. Тыгэ шульо 12 пут, шэм шы- 
даҥ 6 пут пура. Шэм рокан мы- 
ландыштэ тыгэ ыштат: Шошым 
тырмалымкэ ӱдат, вара тальакан 
шога альэ плуг дэнэ вэршокат 
пэлэ кэлгыт куралын шӱрат. Шэм 
рокэш тыгылай рокэш ӱдымын ныл 
ужаш олмэш кум ужашым вэлэ 
пурэн ӱдат.

Шыжым ӱдымӧ шурныланат шы- 
жым куралмэ сайрак. Шыжым огыл 
гын, шошым эр (ондак), май тыл- 
зыштэ тыгэ ыштат. Ончыч тэрысым 
кышкат да плуг дэн кум вэршок 
кэлгык куралыт. Кок арньа гыч 
сайын шыман шӱрат; Август тӱҥал- 
дышыштэ, тальакаракын уэш ку
ралыт, адак шураш кӱлэш. 15 ав
густ дэч вара уржам альэ шыда- 
н ым сеялка дэн альэ кид дэн ӱдат. 
Парлан шыжым курал кодымо гын, 
шошым икийаш ӱдымэкэ, шураш 
кулэш. вара тэрысым кышкэн ку
ралыт. 15 август дэч ончыч плуг дэн 
лургэдын десатина лан 9 пут уржам 
ӱдат. Кэҥэжлан вольык коштыкташ 
пар дэч вэсь вэр уло гын, парым 
йара кийыкмымэ ок кул. 8 пут шэм 
викам 6 пут шульӧ дэн ик десати- 
налан йӧрӧ ӱдаш кулэш. Тыгэ ӱды- 
мӧ дэч ончыч тэрысым шупшык- 
талт, куралыт кӱшнӧ каласымэ сэ
мын. Август тӱҥалдышыштэ викам 
шудылан солат, аггам адак куралын 
уржам ӱдат. Шэм рокан мылан- 
дыштэ куштыра тудым кушкыктымо 
ок кӱл. Шӱк налаш тӱҥалэш гын, 
тудым шӱрат альэ куакшын куралыт.

П.

Крэсаньыклан ӱдаш ут- 
ларакшэ мо кэлша?

Тыгэ йодл\о мут ваштарэш 
иканаштэ каласэн пуаш чылт куш- 
тылгак огыл. Ой пушылан илымэ 
вэрысэ мландын сайжым, вийжым 
суртышто кунар вольык кучумым 
сайын умлэн налман.

Тугэ гынат йужо шурно кэрэк мо
тай суртышто ӱдаш утларак чот 
кэлша, пэш кугу пайдам крэсань
ыклан конда.

Тыгэ шэргын крэсаньыклан тэвэ 
мо шолгат: клевыр, парэнгкэ, кор
неплод да йытын.

Ӱдымэ клевыр пэш чот шочэш, 
тудын виса кэрэк могай чаплэ 
олыкыштат шудо шочын ок кэрт. 
Клевыр шудо пэш тамлэ, вийан, 
тудо дэн клевырым вольык йората, 
вашкэ вийангэш.

Клевыр ӱдымэ дэн ангат сайын 
пушкудэмэш, тэрыс лукмо гай 
выйан лийэш, вужгангым шынчэш. 
Тудо дэн клевыр почэш коч могай 
шурно пэш сайын шочэш, а уржа 
гын у тэрысан ангаш шочмо гайак 
чаплэ лийэш.

Корнеплод тукӧ (вожэш шочшо 
шурно) айдэмланат, вольыкланат, 
чывэ— лудоланат пэш сай кочкы- 
шым пуат. Утларакшэ нуно дӱш- 
тышэ ушкаллан шэргын шолга. 
Тыгай кормым пукшаш тунгалат, 
гын, ушкал койынак вийангаш тӱ- 
нгалэш, шоржынгат чот уштара. 
Корнеплод шурно тудлан утлара
кшэ ӱдаш сай: ӱдаш нӧшмӧ шу
ко ок кӱл, нӧшл^ӧжымат ышкак 
ышташ лийэш, мландэ йытыра 
лийэш, вужгангэш. Корнеплод 
удӱмо почэш ангаштэ коч могай 
шурнат пэш чот шочэш.

Парэнгкэ шындаш ок кӱл маншэ 
йэнг тэнэ иктат укэ. Ушанрак крэ- 
саньык тудын пайдажым шукэртак 
шотлэн налын да, кажнэ ийын пэш 
чот шындан толаша.

Парэнгкэ пэш тӱлӧ вуйан‘ шэр 
тэмыктаршэ. тамлэ кочкыш, ий 
йыдак эрэ сайын шочшо шурно.



Тудо нужна ийлашгэ. шуко вэрэ 
айдэмым, вольыкымат шужэн к о л 
ла а ш гыч утарэш к о дэн.

Корнеплод шурно удымаштэ 
дюгай пайдам муун кэртмым шын- 
чашлан, корньэплодым уржа дэнэ 
тангастарэн ончэна. Учоный йэнг 
шамыч тыгэ ольат: 1 пут уржа 
олмэш 4 пут парэнгкым, альэ 7-8 п. 
каланка дэн длокрокам да йошкар 
шумэным (ушмэным) альэ 10 п. 
кормовой рэпым налаш лийэш, 
маныт.

Ик йэсэтипаштэ 600 п. парэнгкэ 
шочэш, сайракын ачалаш гын, 
утларакат лийэш. Тидэ 600 путын 
вийжэ 150 п. уржан вий нарэ лий- 
ман. Калангка (сл. редька) йэсЭти- 
наштэ 2000 пуд. лишкэ шочэш. Ти
дым киндэ вий шотышко савураш 
гын, 250 пуд. киндэ лийын кэртэш. 
А мэ йэсэтинаштэ 250 пут. киндым 
иктаж кунам тӱрэт налын улиа мо?

Ындэ йытын нэргэн. Йытынынйтэ 
кугу парышым лукташ лийдымыла 
мланна тучэш, тугэ гынат йытын 
дэн шэргэ сату шамычым ышташ 
лийэш. Йытын ӱ альэ туп ка— 
кльаш кызыт пэш шэргын шолгат 
нуным ужалэн шуко оксам налын 
кэртат. Окса ок кӱл гай гын, 
кучултмо сату шамычым ваштал- 
тэн налын кэртат.

ЦтЫ каша.
Парэпкым шындаш она мошыо. .

' Ик йэсэтина мландэ .гыч нэмыч 
1.200 пуд. парэҥкым кӱнчэн луктэш, 
мари 400 пудыдд пыкшэ кунча. Мо
лан мэ нэмыч шот гыч п э ш  э к с ы -  

к ы н  к у н чэна ?  Кызыт дкэ парэҥкым 
ш о г а  к о р н э ш  шындаш чылнэна. 
Шындымэ лэч ончыч аҥа умбач 
кэлгырак йыраи’ корным ышгэна, 
вара йыраҥ п у п д а ш  лакышкэ на- 
рэҥкым оптыл кайэна да, ӱмбачшэ 
ш о г а  дэнак рокым вӱдэн шындэна.

М л а н д э т  г ы ч  ш у к о  парэҥкым 
кӱнчэн н а л а ш  ш о н э т  гын, парэҥкэ 
йӱмалнэ, ӱ м б а л н ы ж а т  пушкудо ро-

кын кужгычшэ кок вершок утла 
лийжэ.

Шога дэн шындымэ годым пуш
кудо рок шога корвын кок мо- 
гырышкыжо лийи шынчэш, йы- 
раҥ пундашэш пушкудо манмы- 
жэ изишат ок код. Тыгай кӱ гай 
пэикыдэ пундашышкэ гтарэҥкым 
шуэн ко л тэт да, парэҥкэ кушко 
вож Ша М Ы Ч П 1 ЫМ  колтэн кэртэш? 
Вожлшггжат кузэ сайын шарлэн 
шолгаш туҥалыт?

Нуно ӧрдышкэ вэлэ шарлэн кэр- 
тыт, йыраҥ пундашышкэ изишат ок 
пурэп. Саддэн каласымэ сэмын 
шындымэ аҥаштэ шуко парэҥкым 
кӱнчэн налаш шоналташат ок лий.

Шога дэн шындымэ годым тыгэ 
ыштыман: парэпкым шога корно
тур пушкудо рокышко оптэн кайаш 
кулэш. Оптымыла парэпкэ шамыч 
ӱлыкӧ мурштэн ынышт воч манын, 
парэнкышым пундаш лэч 2 вэршок 
кукшын изиш рокышко пызырал- 
шаш. Тыгэ ыштэт гын, парэҥкэ 
пушкудо рокышто кийаш туьгалэш, 
тунам тудын йӱмалнат, ;,мбалнат 
сай рок лийэш.

Йыраҥ пундашышкэ кышкымэ 
годым, шогалмыла шуко парэҥкэ 
имньэ йол йумак пурэн лаштыргэн 
локтылалтэш, парэҥкыжат коктыт 
да кумут мойын ик торэш погы- 
на.пт воЗыт.

Й ы р а н  к о р н о  тӱрышкэ о п т э т  
г ы н ,  и к  п а р э ҥ к ы м а т  и д а н ь э  о к л о к -  
т ы л ,  ш ы н д а ш а т  т ӧ р  и к  т о р а н  л и й э ш .

КаласылАЭ сэмын шындаш кужу- 
ракын шолгылташ возэш. Тугэ 
гынат, тыдэ пашам икшывэ шамы
чат ыштэн кэртыт вэт, шындымэ 
дэч ончын нунылан ик кана кузэ- 
ЖЫДА ончыктэн пуаш вэлэ кӱлэш.

Шога тӱрышкэ шындымэ парэҥ- 
кэ вашкэ 1ПЫТЭН лэктэш, пэш туло 
вуйан кушкэш. Лэкмэкэ чӱчкӱдын 
рок дэнэ ураш тӱнгалат гын, куш- 
шо куштрамат эрэ сомылэн шол- 
гэш гын, ик йэсэтинаштэ мэат ва
ра 1.200 путым кунчэн налын кэр- 
тына.

А. Виноградов.



5ЛГ 2 „У И Л Ь !  Ш “. 23

Ханк бла кугу папдам 
кохдэх кэршыт.

Каик коклаштэ шукыжо йынг- 
лан пэш кугун полшат.

Мэмнан мари икшивэ коклаштэ 
шукыжо каиклан ородым ыштат. 
Кэнгэжым нуно каик пыжаш влам 
кычал курушталыт; пыжаш мумэкэ, 
каик муным погэн налыт, каик 
игыла муут гын, нунымат огыт ко
ло—пыжашым чылт шалатэн кайат. 
Йужо йалыштэ тыгэ ородым ыш- 
тымэ чӱчкыдынак шокта.

Сандэнэ ородо йоча вла каик 
тӱльшашым кэнгэж гоч шуко эк- 
сыкым ыштат.

„Йомдаралтэш гын, пэш кӱлэш 
.мо-молан нуно йорат? Манын оль- 
ышат мэмнан коклаштэ шуко уло.

„Муршо каик вла йынгын чон- 
жым йывыртыкта, порт каикжэ мо
лан йора? Могай пайдам нуно мы- 
ланна ыштат? Пайдам огыл, кидэт 
гыч киндым руалташ шэклана“, ма
ныт.

Тыгэ ольышылан ааый тыгэ ка
ла сэн пуэм.

Пайдам-зианым палышашлан ик 
йэҥ порт каик пыжашылд чарныдэ 
шэкланэн кӱтэн илэн. Пыжашыштэ 
5 муно улмаш. Игэлэкмэкэ, аважэ 
нунолан кэчыштэ 250 тӱрло шук- 
шыАА нумалын. Порт каик игиштым 
30 кэчэ мартэ пукша, сандэнэ ик 
тылзыштэ ик порт каик 7.500 шук- 
шым пытара. Тыгай шукш кэчыш
тэ шкэ капшэ пэлэдыш нэлдыт влам 
нэлым кочкын кэртэш. Ындэ тыгай

задачылА ольэн пуаш лийэш.- 1 шукш 
кэчэ йыда 1 пэлэдыш гыч кочкэш 
гын курумыштыжэ 30 пэлэдышым 
пытара, 7.500 шукш моньар пэлэды- 
ШЫА\ кочкын кэртыт?

—(30X7.500)=22.500 пэлэдышым 
пытарат!

.Тынар пэлэдышым ик порт каик 
аралэн кодэн кэртэш. Тидым 
сайын вуй йырна шоналтэн налына 
гын, порт каикын пайда кондымы- 
жым рашак палэн шуктэна.

Перо Ш ИЖ Э.

Тэнэй шижэ пэшак сай гольо. 
26-ын ноябрь мартэ жап шокшо 
шогыш. Озым удылАО дэч вара 
кӱлэш сэмын уло Суас Республи- 
каштэ йур лийын шогыш, садлан 
озым пэш мотор лэктын, вожым 
кэлгын колтэн, сай кушко. 27-ын 
ноябрышгэ лум иктажэ ик вэршка 
нарэ ВОЗО. Лу̂ А ВОЧААО годым 
мландэ кылмэн огыл ильэ гынат, 
озым ш\маш гыч лӱдаш ок воч. 
Лум вочмэкэ 1 декабрь мартэ эрэ 
йуштӧ шогыш—мландэ пэш сайын
КЫЛААЫШ.

Ты ганьак ш и ж э  1913 пйш тэ 
лийын ильэ, БЭС ийэш ы ж ы м  шур- 
но пэш  сайын ш о чо . Тыдыаа ончы- 
маш тэ то л ш а ш  ийаг кыидэ сай 
лй ш а ш л ы к  манын шонаш  лийэш .

И. В. Исаев— Пиштэ.

'"Л
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Гэрманийштэ шэмэр ка
лык шужэн ила.

Мари шамыч полшыза!
Гэрманийштэ паша ыштэн илышэ 

калык шужэн ила. Киндэ укэ. Окса 
ак эрэ вола. Пашачылан пашадар 
оксам шагал пуат. Путырак йоча 
влаклан илашышт йӧсӧ.

Германийсэ буржуй правительст- 
важэ шужышылан нимогай полы- 
шымат ок пу.

Гэрманийштэ калык мландэ паша 
ышташ мошта, киндат сайн шочэш. 
Тугэ гын, кузэ шужымаш ий то- 
лын ? — маныда.

Гэрманийым Франциа пэш то- 
лыш. Кугу сар дэч вара шукомлан- 
дым моло пойанлыкым шупшын 
налыныт. „Рур“ манмэ вэрыштэ 
путырак пашачэ шамычым орлан- 
дарэныт.

Адак Германийштэ ожныжат кин
дэ ок ситэ ыльэ. Тушто калык 
мландэ паша дэнэ огыл, фабрик 
паша дэнэ илэн. Фабрик пашат 
шаланэн. Шуко пашачэ шамыч 
паша дэч поена коштыт.

Сандэнэ кызыт Гэрманийштэ шу
жымаш.

Совэт Российа Гэрманийсэ шу
жэн шынчышэ почамытлан полшаш 
шона. Москошто полшымо коми
тет уло (Межрабком — маналдэш). 
Тидэ комитет оксам, киндым, моло 
кочшаш кӱлэшымат кӧ мыньар пуа, 
пога, да вара Гэрманийшкэ колда! 
Кызыт Гэрманыштэ 15 столовой 
почмо 50 тужэм йочамыт пукшал- 
дыт.

Мари влак! Тэат шужэн шинчэн 
улыда ыльэ. Шужэн илаш пэш 
йӧсӧ, садлан г э р м а н и й ш т э  шу 
ж э н  шы н ч ы ш э  й о ч а м ы т л а н  
п о л шыд а !

Ко мыньар кэртэш пуужо. Кин
дым мо, оксам мо, чыланата пууза. 
Пуудэ ида, кот.

Йо ч а  в л а к ым ч а м а н ыд а !

Ырлыкан чэр.
(Пытартыш).

Ырлыкан дэч суртмышто альэ 
больницыштэ парэмман.

Ырлыкан дэч больницыштэ нарэмаш 
каньылэ. Тушто туйо йынг эрэ доктыр 
дэн фэршыл шинча ончылно лийыт. Ну- 
нын калаеымэ почэш туйо йынгы.ч ончат. 
Туштак чыла кулэш эм, молат уло. Боль
ницыштэ туйо йынг таза лийыт. моло 
йэшаралтшэ чэр дэнат адак огыт чэр- 
лана. Пэш нэлэ ырлыкан годым, туш
то адак шэдра нучмэ гайэ, ырлыкан 
пытаршашлан капышкэ эмым колтат 
(прививка нротиво-скарлатиновой сыво
ротки Мозэра). Туйо лиймэкэ пӧрвӧй 
1—3 кэчыштэ шындэт гын, чэрланы- 
шын шокшэмыжат (жар) вашкэ эрта, 
моло пижшэ чэрат каньылэ лийэш. 
Садлан больницыштэ ачалаш кулэш. 
Адак, мӧнгыштэ, суртышто кодшо моло 
ырвэзат огыт чэрланэ, чэрат огэш шар- 
лэ. Мланна шкэнм вэлэ огыл, иошкудо 
йынгымау аралаш толашыман.

Кузэ туйо лийышым ончыман?
Ончычак таза ырвэзым чэрланышэ 

дэч ойыраш, поена кучаш кулэш. 
Туйо ырвэзэ киймаш пёртыштэ, йан- 
тар шӱлыш— 13-14 градус лийжэ. Шок- 
шо иушан порт туйлан пэш ок йёрё. 
шокшо (жар) дэнэ тӱнгалшэ туйо йы- 
нгым мочаш иургаш, альэ конгаштэ 
ырыкташ ок кул. чэр пэш нэлэ лиэш, 
чэрланшо, чытэн кэртдэ, кола. Портыш- 
тӧ иуш, шӱлыш гына огыл, молат чы
ла йандар лиыжэ. Уто арвэрым, вургэ- 
мым порт гыч лук,чан. Пӧрт кӱварым 
йандар мушкын шогымаи. Туйо йынглан 
йандар, пушкыдо тӧшакым ыштыман. 
Тёшакым шудо дэнэ ыштэт гын сай. 
Шудо тӧшакым, чэр ыижэ пиж манын, 
шулалташат вара лиэш. Ужга, мыжэр
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альэ сай вургэмым чэрланышылан вак- 
шаш огэш йӧрӧ. Туйо йынгым йандар 
кучыман. Тудым чӱгкыдын мушкаш, 
тувыр йолашым вашталташ кулэш, пэш 
шокшэштмэ годым, вуйшкыжо йӱшто 
вӱдэш пунчалмэ шовычым пышташ ку
лэш. Уксус пыштымэ йӱшто вӱдыштат 
шовычым нбрташ лиэш. Лумым альэ 
ийым тӱвыр онг гайышкэ иыштэн вуй- 
ыгако, сангашкэ пышташат сай.

Адак изэ вырвэзэ шамычын умшаш- 
тым шолтымо вӱдыштэ нӧртымэ шо- 
выч дэнэ ӱшташ кулэш. кугырак ыр- 
вэзэ ышкэжат умшажым мушкын кэр
тэш. Шынчалан вӱд дэнат умшам муш
каш лиэш. Тӱрвӧ дэнэ нэрым „вазе- 
лин“ эм дэнэ шураш лиэш. Ыочкым, 
шӱвылым поена атэш ногаш кӱлэш, 
тӱрло вэрэ шӱвалаш огэш йӧро. Лэвэ 
чайым йӱктыман.

Чэрланышэ ырвэзылан кум арнья мар
тэ нэлэ кочкышым кочкаш пуаш огэш 
кӱл. Тудлан шӧрым, шӧр дэн шолтымо 
ньэмэрым, муным, лашкам, кышалым, 
куктымӧ олмам, торыкым, моло куштыл- 
го кочкышым вэлэ пуаш лиэш. Чэрла- 
иаш тунгалмэ жапыштэ, адак коваштэ 
лыгэ йогаш тунгалмэ годымат, туйо 
йынгынг могыржым сӧсна у койа дэн 
шӱраш лиэш. Туйо йынглан сай иарэм 
шумэш 3 арньа мартэ тӧшакыштэ ки- 
аш кӱлэш. Тэлым коваштэ лыгэ йогэн 
пытымэш туго лэктага огэш йӧрӧ. 
Тӱгӧ вашкэ лэкмэ дэн, вуд отыза нал- 
мэ чэр дэн чэрланэн колашаг лиэш, 
адак чэрат шаланэн кэртэш.

Кузэ ырлыкан чэрым пытарыман?

Ырлыканын микробжо туйо йынглан 
пэш шуко пижэж. Тидэ микроб шала- 
нэп ынжэ кэрт манын тудым пыта- 
р ат  толагааш кулэш. Микроб шокшы- 
што вашкэ пыта. Садлан, туйын арвэр- 
жым шокшыштомочаиггэ альэ конгаш-

тэ чот ырыкташ кӱлэш. Адак шулдо 
акан арвэржым-олым тӧшакшым, шо
вычым, молымат йулалташ кӱлэш. 
Шэм гувыр-йолагпыжым ломыжан 
вӱдыштӧ чот шолтыман. Туйо йынглан 
ш"валаш поена атым. шындаш кӱ- 
лэш. Тидэ атышкэ тэгыт ломыж вӱ- 
дым изиш пышташ кулэш тэгыт-ло- 
мьок вӱдым тыгэ ышташ: х/2 вэдра шокшо 
вӱдлан 3 чай корка ломыжым пыштэн, 
вӱдым лэвэ лиймэш Лугат. Вара вэдра 
пундашэш ломыж шичмэгэ, вӱдым. вэс 
вэдрашкэ йоктарат; тышкэ ик чай кор
ка тэгэтым пыштэн, сайын лугат. Ты
гэ ломым-тэгыт вӱд лийэш.

Илмаш вэрым адак сайын шокшо 
вӱд-дэнэ, шовын дэнэ, альэ „сулэма *, 
„карболовой" кислота дэн мушкаш ку
лэш. Тылэч поена, чэр-заразым тӱрлӧ 
шэл шыштэ, вургэмыштэ иытар1пашлан 
лийын портышкэ „формалин" эм парым, 
шыкшым колташ кӱлэш. Тунам пбр- 
тым. 1—2 Кэчылан пич нич пэтерман. 
Моштыдымо йынг йонглышат ыштэн 
кэртэш. Кэч могай чэр годым локтыр 
дэк кайман. И. А.

М арла во зы и аш  
нэргэш тэ.

Каликын йылмыжэ пыта- 
калык ышкат пыта...

Марий калык газэт-дэч моло 
кнагам шагал ужэш, шагал лудэш. 
Сандэнэ марий калык газэтым 
лудын вэлэ марий йылмым пала, 
прамай марла кутыраш тунэмэш. 
Сандэнэ газэтым, журналым пэш 
йандар, лывыргэ йылмэ дэнэ возаш 
кулэш. Тунэмшэ марий чылажак 
йандар марий йылмэ-дэнак шуктЭн 
возэн ок кэрт, нунын возымыштым 
куштылгын лудын лэкташ ок лий, 
— лудмо годым йылмэ, кукшо
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кин-дым нэдмэ гайэ, пижын-пижын
кайа.

Молан вара тунэмшэ йэҥ-влак 
шуктэн возэн огыт мошто?

Марий-влак ожнат, кизытат руш 
школышто тунэмыт: рушла лудьгг, 
рушла возат, руш кнагам лудыт. 
Марий кнага логалэш гынат пэш 
шуэн логалэш. Сандэнэ нунын 
йылмышкэ савырна, возымашыш- 
тат ок кэлшэ. Тэвэ рушла куты- 
рмым марла кутырмо-дэн тана- 
старнэ ончэна: 

руш каласа: я н а п и с а л  письмо, 
мэрий каласа: мый писмам

в о з ы  ш ы м. Н а п и с а л—в о- 
з ы м ы ш ик мутак кок вэрэ шога.

„Йошкар кэчэ“ газэтым, 
„У Илы'ш“ журналым налын онча- 
■лӓт гын тыгай рушла савыралтэн 
каласымэ пэшак п!уко. Коклаштэ 
йужо ддарийжэ пэшак тыршэн 
эрэп возат. Кэҥэжым лэкшэ 
газэтыштэ пэшак моштэн, лы- 
выргэ марий йылмэ—дэнэ Агий 
йолташ,Ышкэт М. йолташ, Майор И- 
йо.тгаш, Эчан йолташ сай во- 
зэныт ильэ. Тыгай сай возыма- 
Шым лудын лывыргэ йылмэ- дэнэ 
возаш тунэмаш лийэш ыльэ.

Мэмнан марий коклаштэ тӱҥ 
марий йылмэ-дэнэ возышо пэшак 
шагал. Руш дышнэ илышэ дларий 
рушлашкэ пӱтырал каласа, руш 
мутым варэн кутыра, суас лышнэ 
илышэ-сӱас длутым уша. Сандэнэ 
тӱрлӧ вэлнэ илышэ марийын 
мутшат ик тӱрлӧ огыл, ик длуты- 
мак кок—кум ту'кын каласа г 
(ужалаш, сатулаш, торгайаш).

Тошто марий йылмэ казыт йома- 
кыштэ, чаклымашгэ, мурышто, 
туштышто вэлэ кодын. Миным 
ыҥлэн лудын, ынглэн колыштын

мари йылмыд\ эрыкташ, йэшараш 
лийэш. Тунам вара йандар воза- 
шат тунэмат.

Кэчын илыш уэм шога, илыш 
почэш йылмат молэмак шога. Мэ 
изына годым.- тэатр, ушэм, рэспуб- 
лик, аэроплан, облас, автоном, 
гьэкник, комисар, трактор,культура, 
наука,—манмэ мутым колынат она 
ул ильэ. Илэн-толын тыгай ддутым 
колна. Кулэш вэрыштэ коч ддогай 
мут, пура гынат йӧра: руш мут, 
нэмыч мут—чылажат пуржо, йыл
мэ йэ!паралтшэ, тӱлыжӧ, каласы- 
шаш мутым каласаш лийжэ.

Марий д̂ ут коклашкэ шуко и, да- 
руш сотым цурта. Тунг марий 
тыгэ ок кутыро. „Йошкар кэчын“ 
№ 23 тыгай д\ут уло: „Чавайн
йолташ калык ончыко лэктын 
шогальэ да, вуйжым савалтыш, 
а чыла калык рашкалтымэ гайэ 
кидыштым совалтэн колтыш... Ты 
мутыд\ тыгэ каласэн пуаш лийэш 
манын шонэм: „Чавайн йолташ
калык ончыко лэктын шогальат, 
вуйжыдд савыш, чыла калык раш
калтымэ гайэ кидшым совыш“... 
Молыжым вэс кана каласэн пуэм.

Кармазин.

Мари йылмэ вийнымэ нэргэн. .
Кэрэк могай калыкынат йылмыжэ 

илыш вийнымэ сэмын кушкын шога. 
Калыкын йылмышэ адак кнагам 
пэчатлымэ дэнат кушкэш, йпна- 
ралдэш.

Тӱрлӧ калыкын кнага пэчатлаш 
шкэ шонэн лукмо буква вла (гистэ) 
улыт. Нинэ буквам „алфавит'" 
маныт.

Мари калыкын шкэ алфавитжэ 
укэ: Мари кнага вла чыла руш 
алфавитысэ буква дэн пэчатлалтыт.
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Мари мутысо йук влам руш 
алфавит йук дэн таҥаштарэн 
ончэна гын, чылажэ ик гайэ огыт 
ул, садлан мари кнагам пэчатлаш 
руш алфавитсэ буква вла огыт 
иӧрӧ, манаш лийэш.

II ужо букважэ адак возашат 
(сирашат) куштылго огыт ул.

Тыгэ ойлымо почэш тыгай 
йодмаш лийэш: мари йылмэ дэн 
возаш руш алфавит кэлша альэ 
укэ? Могай алфавит (буква вла) 
мари кнага пэчатлаш кэлшышырак 
лийэш? Кызыт илышна у корно 
дэн кайа, садлан йылмэ вийиымэ 
пашамат у корно дэн колташ тола- 
шаш кТлэш.

Тидэ пашаш чыла тунэмшэ 
мари влалан пижаш кулэш; мари 
калык ончык колдымо пашаштэ 
йылмэ виктарымаш — тӱҥ пашаш 
лэктэш.

Мэмнан шонымаштэ йылмэ вик- 
тарымаштэ тидым ынглэн палаш 
кулэш:

1) Кузэ мари йылмышкэ у мут 
влам пурташ,—вэсь калык йылмэ

гыч налаш, альэ мари мут гычак 
йэшараш (ушгараш)?

2) Лукан алфавитыштэ (зву
ковой алфавит) мари мутысо ( звуки) 
йук сита, альэ уто уло? Ситыды- 
мыжым утыжым палэн налаш 
кӱлэш.

:>) БукЗан алфавитжэ (буквенный) 
мари йукан алфавитым рашак 
ончыкто, альэ укэ?

Тидэ йодмылан раш умлык
тарэн каласаш, . йылмэ вийнымэ 
корным ончыктышо шанчэ гыч 
изиш ойлэп пуэна.

Айдэмын мутышто 
манмэ йук вла улыт. 
чылажэ 10 лиэш: а, <>, 
е, 1, ӧ, и. Нинэ йук- 
мландысэ калык йылмыштэ улыт, 
садлан чыла йылмысэ йук (общий), 
манаш лийэш.

Тӱрлӧ калык нинэ буквам ик 
сэмынак О ГЫ Т ОЙЛО: иктыжэ кужы- 
ракын ойла, вэсыжэ кучыкынрак. 
Тугэ гынат, нуным ик йукэш 
шотлат.

Ыҥлыктарэн пуаш, тыгай таҥаш- 
тарымэ таблицым возэна:

„гласный" 
Тыгай йук 
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Тидэ таблица гыч мыланна ти
дым умлэн налаш кулэш:

1) „б“ йукым возаш „6“ буквам 
алье „ы“ налман. Мэмнан шонымаш- 
тэ мари алфавитышкэ „0“ буквам

пурташ кӱлэш, тудым возашат 
куштылгырак.

2) Чыла йылмысэ „е“ йукым „е“ 
буква дэн альэ „э“ дэн возаш. 

(ончыкыла лийэш)

Мари йылмышкэ пурты шашлык у 
мут вла.

Мари школлан печатлаш йамдылымэ „Начальная география*, 
„Илыш дэн шычымаш чотыкышто" (Арифмэтикэ задачник) кнагашкэ 
тыгай у мут вла пуртымо:

Оглавление
Окаменелость
Окаменеть
Окрестность
Осадочная порода
Отлив
Отмель
Остров
Отражение
Оседлый
Памятник
Плошадь
Прямая линия
Предмет
Перегной
Плоскогорье
Погода
Пространство
Покатость
Перешеек
Пролив
Промышленность
Почва
Расстояние
Равнина
Растение
Раковина
Русло
Атмасфера
Бродячие люди
Введение
Величина
Вещество
Водораздел
Глинистый сланец
Гориый гребень
Горный хребет
Давление
Добывающая промышлен

ность.

вуйлымаш (вуыктышо). 
кӱангалштэ. 
кӱангаш. 
кутла, йыр—вэр. 
турлэн—иогыныш. 
монгыйогын, чакнымэ. 
тальака—вэр.
ото, отро, ойыртэмыш—мыландэ. 
мӧнгэмтарымаш, йымыкталтмэ. 
вэраҥшэ, илэман. 
шарныктыш, ушэштаршэ. 
кумдык.
виккорыш, вик—корно. 
ончыгар, палалтыш. 
пургынь, шӱшорок. 
ӧр, кӱгӱшлай—вэр 
ийгэчэ
мучко, кумдык—кужыт, шуйнэмышлай. 

тайыл
мландыкыдал, ушым—мыландэ. 
икса, ойрыш—вӱд. 
йӧндымаш, ион—паша, 
ӱмбалрок 
кокла.
тӧрвэр, тӧрла—вэр.
кушшо.
ракпот.
вӱдрӱдо.
йырйуж, йужлай.
кийылткоштшо, илэмдымэ йэн—шамыч.
пуртымаш.
ора.
эмэн.
вӱдойыртыш, вӱд—йорэм, 
шункӱй. 
курук оржа. 
курук рӱдо. 
тэмдымаш, пызырмэ.

кычал йӧндармаш, кычалтыш йӧн—паша.
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Долгота —
Долина —
Животное
Земной шар
Извилина
Извилины
Ил —
Исток —
Испарение
Клык —
Количество . —
Кочевник 
Лавина

Ледник
Массивная порода 
Металл —
Направление —
Нанос —
Наука —
Низменность
Обрабатывающая промы

шленность

Кустарная промышленность 
Суша. —
Скала. —
Степь.
Состав земли
Состав —
Свойство
Температура
Ущелье —
Устье —

Умеренный пояс —
Учебное заведение 
Форма —
Шоссе
Каменный уголь
Численность —
Хребет —
Элемент
Явление
Губа
Залив —
залив

Мыс —
Коса
Слагаемое —
Сумма —-
Уменьшаемое —

кужут
лап, тӧрвэр. 
илышэ.
мландэ ора, мыландэ тыртыш—ора. 
лук, кагыр, кагыргылыш. 
кагырла. 
льувра.
вудтӱналтыш, вӱдмучаш.
пушланымаш.
азу пӱ, ора пӱ.
нарэ-
куснушо.
нальык, лумнальык, ийнальык мландэ 

нальык. 
ийнальык, ийлай- 
кужтукым, ора—тукым. 
йылгыждыр, ийылгэмчык. 
вэклык, вэкыла. 
йошкын. 
шанчэ. 
лап.

ыштэн йӧндарымаш, йоршӧштармэ йӧн— 
паша-

кидмучаш [йӧндармаш, кид—йон—паша
кукшывэр
кӱйнэрка.
пролык, олыклай.
мландэ лончыла.
лончыл.
сэм.
йушто—шокшо. ‘
курык шэлтыш.
энэртӱҥ, вӱдтуҥ (вудаҥ Н, Какшан-анг) 

эҥэр-ак. 
лывыргэкыдэж. 
тунэммэ вэр. 
сын.
кукорно
мландэ шӱ, куаншэ шӱ. 
туча.
РУДО.
тӱҥлык.
койылтыш, кончымаш. 
вудлогар.
вудйол—вудлук, вуд—айналтыш. 
пэлпуштык, пэльото, пэл ойыртэмыш 

мыландэ. 
сэрнэр.
-ошманэр.
ушык.
ушым, йэшармэ, уштармэ. 
изэмдымэ.
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Вычитаемое
Множимое
Остаток
Множитель
Произведение
Делимое
Частное
Дробь
Дроби
1з часть
1 часть 
Десяток 
Счисление 
Повторение 
Скобка
Ставлю в скобках
Сомножитель
Цифра
Нарисовать
Провести
Прямоугольник
Угол
Прямой угол 
Острый угол 
Квадрат 
Тупой угол 
Круг
Окружность
Однозначное число
Многозначное число
Раздробление
Превращение
Ступень
Класс
Именнованное число 
Отвлеченное число 
Содержание 
Единица 
Число 
Сложение 
Вычитание 
Равная часть 
Пополам делить 
Восприятие числа и дей

ствия над ними

налмэ. 
шукомдымэ. 
кодшо, кодшашлык. 
шукэмдышэ. 
шукэмшэ.
ужашлымэ, пальымэ.
ужаш, пай.
шэлтык.
шэлтыкла.
кумытлык.
вызытлык
тэстэ.
шотлымаш.
пачаштармашг
пэльоҥко.
оҥэштэм.
шукэштышэ-
тистэ, палык.
сурэтангдаш.
корнандаш.
виклукаш:
лук.
виклук.
кошарлук.
йырвиклук?
токмаклук кумда-лук-
тыртыш.
тыртыш? онго
иктылыкан чотык.
шукыпалыкан чотык.
тыгыдэмдымаш.
шолдрангдымаш.
тошкалдыш.
пӧлька, кыдэж.
луман чотык.
лӱмдымо чотык.
нэргэ.
пырчык? иктылык. 
ик пырчыкан чотык. 
ушымаш- 
налмаш. 
тӧр ужаш.
лошэш шэлаш, пальаш.

Счет
Мари школышто мари

чотыкым ушыш пуртэн, тудым тур- 
лын вашгалтымаш. 

чотлымаш.
йылмэ дэн тунуктыман, садлан тӱрлӧ 

кнагам содаррак лукман. Мари тунэмшэ, тунуктышо-вла!
Кусармэ мут нэргэн шкэ шонымыдам „У илыш“ редакцишкэ во- 

зыда! Шукыжым калыкын йылмэ шкэ мут дэчак йэшарэн шога, адак 
вэс калыкын йылмэ гычат пурышэ мут лийэш. Кусармын йоҥылышы- 
жым, кэлшымыжым каласэн пуза!



№  2 „У И Л Ы Ш 1 31

Шобын шолшымаш.
Шовын шолташ кӓйлӓ (хитрость) 

шуко ок кул. Шовын лан эн к'лэш 
нӓстӓжэ — шэл. Шэл вигэ мландэ 
паша ыштышэ йэнгын шкэнжын 
лийэш. Шэл лэч поена шовыныш- 
ко „каустическая сода“ дэнэ кани
фоль пура. Куд крэмга шэллан 
ик (1) крэмга содам, 1‘/2 канифоль- 
ым да 12 крэмга вӱдым налыт. 
Изьэ чугун-ӱмбӓлан, конга (плита) 
ӱмбӓлан иктаж шэм калай атэш 
сайракын тыгэ шолташ; ончыч вӱд 
дэнэ шэлым пыштэн, пудратэн 
ловыртатэн, шолаш пурмэшкэ 
шолташ, вара канифольым колтат, 
тудлэч варажым сэдэ шолшо лапа- 
шыш (в массу) изин-изин сода‘м 
колташ. Сода пэш куатлэ, чара 
кид дэнэ тудум кучулташ ок лий, 
садылан пэш шэкланэн кучылдаш 
кулэш. Сода‘м колтэн пытармӧн- 
гӧ, тулум изьэмдатат, изьэ тул 
дэнэ, лийшэ лапашым нугудэмаш 
тӱнгаллАЭшкэ 1полтат. Лапашыжым, 
шолтымо годым, эрэ пу той а дэнэ 
йӧрэн шогаш кӱлэш. Лапашым, 
нугудэммӧнго икгаж атышкэ (в фор
му) йоктарэт гынат, шолтымо атэ- 
шыжак кодэт гынат, эрлашыжым 
шовын йамдэ лийэш.

Тувур-йолаш мушмо шовын 
ышташ, эрэ таза шэл олмэш, койа 
мушмо шуршолым (кышки) нала- 
шат лийэш. Ты шовынат пазар 
шовын лэч сайрак лийэш.

Шуко вэрэ (сибирыштэ) ӱдӱра- 
маш вла эрэ кӱлэш шовыным 
шкэ шолтат. А. Алин.

,.УИлыш“ шалатымэ паша.
Январь тылзыштэ журнал налшэ 

тынар ушнэн улыт.
1. Крэсаньык дэн тунуктыжо 60 ном.
2. Вятский губоно . . . 45 „
3. Татцик...........................  20 „
4. ЦК. РКП .  ......................47 „

Чылажэ кызыт окса тӱльышо
влалан 500 номырым вэрлышкэ 
шалагалдэш.

Мари студенте лак шалаташ 150 
номырым йаллашкэ маЕгайэнытыльэ.  
Йужо сельсовет, волиспрдком ок
са укэ манын, ик номырымат на
лын огыт ул.

Ронгиский Волисполком (Кра- 
снококшайск) „океана мари журнал 
налаш укэ. Волкультотделын ок- 
саж дэнэ руш газетым налын. шо- 
гэна“, манын колтэн.

Мэмнан шонымаштэ йал йыда 
1 номырым налаш Волкульготдел 
окса да муун кэртэш ыльэ.

Моло вэрэ кузэ вара оксам муун 
кэртыт?

Журналын пашажэ-мари коклаш
тэ у илышым советский корно дэн 
виктараш полшэн шогаш, садлан 
газет-, журнал мари калыкланат 
кӱлэш.

Чыла йалсовет, волсовет кант- 
исполком, партийный секциа. совет 
ушэм, ончык кайаш шонышо крэ- 
сяньык, тунуктушо—журналым на
лын, илыш паша нэргэн журналыш 
возэн шогыман. „У Илыш“ чыла 
шэмэр мари калыкын журнал лийжэ

Вашэш мут.
3. Воробьевалан „Кудо-водо“ пье- 

сэт кужыракын возымо кончы- 
машыжым кучукэмдымэкэ. адак 
йужо вэрэ литературный йылмэ 
дэн торлатымэкэ, кэлшышэ пьеса 
лийэш.

Д. Ивановлан. „Изи коммунист", 
моло марла кнагаштэ, газетыштэ, 
журналыштэ мари йылмэ гыч руш 
йылмышкэ савурэн возымо вэр йа
тыр уло. 10 губэрнаштэ мари ка
лык шарлэн ила садллан т.;рлӧ вэ
рэ шкэ йылмышт дэнэ оплат 
(местные говоры, наречия)—руш 
вэкэ, альэ суас вэкэ йылмым са- 
вурат. Тур л и вэрласэ йылмым ик-
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тыш ушаш мыланна мари йылмэ 
дэн шукорак кнагам лукташ, 
адак йылмэ виктарымаш нэргэн 
погынамашым ышташ кӱлэш. Вэр- 
ласэ йылмым танастарымэ сло
варным (сравнит, словарь наречий), 
адак Мари словарь (словарь марий
ского языка), лукташ кулэш. Чыла 
школышто вэрласэ мари йылмым 
икшывылан умлыктарэн шогаш ку
лэш вара Малмыж, альэ Пӱрӧ 
уездысэ мари влак чарла марий- 
ын огыл, курук марийын йылмыш- 
тымат пэш умлаш туналыт, вара 
ик литературный манмэ йылмат 
вашкэ лийын шуэш.

Рубакин гыч возымэтым ончы- 
мэкэ, журналыш пурташ, альэ пое
на пэчатлаш, возэн колтэна.

Исаевлан. Пакча паша нэргэн 
штэн ончымашӹжым возаш йоды- 
на. Штэн от мошто манмэ дэн 
крэсаньыклан шуко полшаш ок лий. 
„Кӱлэш ой“ статьатым вэс номы- 
рыш пуртэна.

Савиновлан „Пакча паша“ кнага- 
тым пэчатлаш шонэна.

„Ший вундым кычалашна кулэш“ 
возымэтым журналыш пурташ огэш 
кэлшэ.

№  2

Виноградовлан. „Чывэ калэр“ 
статьатым кӱчӱныкрак журналыш 
возаш шонэна.

Пашаевлан. Возымэт кэлша, оны- 
чыкылан возаш йодына.

Чиргинлан журналыш колтымо 
статьатым вэс номырыш пуртэна.

У ж м а ш
А. Бекбулатов (Калегинский ВИК) 

журнал налаш 1 тэнтэ 80 урш. ок
сам колтэм. „У Илыш“ налаш ты
гай йолташ влакым ӱжам:

1. Петров Н. Н. (Армяниновск. шк.)
2. Пайдиев (Ст.-Орьебашской шк.)
3. Имаев М А. (Кельтейской шк.)
4. Шамратов С. И. (Арлановск. шк.)
5. Афанасьев А. И. (Музяковск. шк.)
6. Аптрашин В. Т. (Красно-Кам

ской шк. II ст.)
7. Мокшаков А. С. (Н. Качмаш.
8. Яранов Ишимбай (Кориевский- 

сэ сельсов. председательжэ)
9. Семенов Шумашбай (Еноктаев- 

ский сельсов. председательжэ)

„У И Л  Ы Ш “.
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Журналэш мо возалдын:
1) Ленин йолташна к о л э н ..................... .................................................
2) Пагалымэ йӧратымэ вуйлатышына В. И. Ленин укэ лийэ . . .
3) В. И. Ульянов-Ленин илышыжэ......................................................
4) Совэт Погынымашын пунчалмэ м у т ш о .........................................
5) Моло кугыжаныш дэн тӧрэшак ш отлат.....................................
6) Окса нэргэн...................................................... .........................................
7) Коммунист Партиан 13-со Конфэрэнцижэ.................... • . . .
8) Комсомол илыш.......................................................................................
9) Иэрнур Волисполком паша нэргэн .....................

10) Рвэзэ у ш эм ..................................................................  .....................
11) Йошкар Армийлан 6-ий шуын..........................................................
12) Мари Областьын почылтмо кумышо пайрамжэ.........................
13) Мари Кундэмын илышыжэ..................................................................
14) Ӱдрамаш илы ш .....................  ..........................................................
15) Мари театрын илышыжэ......................................................................
16) Мыландэ пашам ончык колдыман..................................................
17) Аҥам кунам, кузэ куралаш кулэш ..................................................
18) Крэсаньыклан ӱдаш утларакшэ мо кэлша?.............................
19) Мландэ паша . • • • ...........................................................................
20) Каик вла кугу пайдам кондэн кэртыт..........................................
21) Гермаиийштэ шэмэр калык шужэн ила.........................................
22) Ырлыкан ч э р ...........................................................................................
23) Марла возымаш нэргэш тэ..................................................................*
24) Мари йылмэ вийнымэ нэргэн..........................................................
25) Мари йылмышкэ пуртышашлык у мут в л а .................................
26) Шовын шолтымаш..........................................................
27) Вашэш м ут...............................................................................................
28) Ӱжмаш „ ...................................................................................................
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•V V " Акшэ 20 урший.
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