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Чыла мари калыкан, туныктышо, иому- 
нист, комсомолец влаклан!

Ындэ „У Илышна“ кум ий годым лэктын шога. Эркын- 
эркын „У Илыш“ журнална сайэштын шога. Альэ чылт 
сайэмын манаш ок лий. Мари калыклан кэлша гын, укэ 
гын, мэ огына шынчэ. Мари калык „У Илыш“ нэргэн шкэ 
шонымыжым каласа гын, пэш кугу таум каласэна ыльэ. Вара 
журналым марилан кэлыштарэн шындэна ыльэ. Чыланат 
возыза: мо журналыштэ тланда кэлшэн, мо кэлшэн огыл, 
мо нэргэн умбакыжэ шукырак возаш кулэш, мом возы- 
ман огыл.

Коммунист, комсомолец, учичыл влак! Тэат шкэ шоны- 
мыдам возэн колдыза, мари калык мом шона, тудын нэргэ- 
нат мэмнам увэртарыза. Тыгэ ваш-ваш каҥашэн „У Илышым“ 
мэ сайэмдэна.

Адак ик йодмашна уло. „У Илышыштэ“ вэрласэ увэр 
ок возалт. Мариобласть гыч, моло вэр гычат, мари илыш 
нэргэн, ончыко каймыжэ нэргэн иктат возэн ок колдо.

Мари калык ындэ нужна ий дэч вара тӧрланэн, ончыко 
кайаш тӱҥальэ. Иал йэда шуко пасум ыштэн, мландэ пашам 
марийат ончыко колдаш тӱҥальэ. Тыгай ончык каймым, 
у илыш ыштымым „У Илыш“ чыла мари калыклан возаш 
тӱҥалэш. Шэҥгэлан кодшыжым ончыко покта. £ельсоветын, 
Коопэративын, Ваш Полыш Комитетын, Комсомолын па
шашт нэргэнат возаш кӱлэш. Чылажымат возыза!

„У Илышын“ Редакцижэ.
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Чыла тӱиьасэ шэмэр, иктыш ушныза!
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Лэкмыжлан кум ийыш пурыш.

ГОД ИЗДАНИЯ ТРЕТИЙ.

№ 3 Март. 19'24-ий.

С. С. С. Р-ын пашажэ ончыкыла кайа.
Совэт кугыжаныш шуко нужнам, 

шуко орлыкым ужо. Ик кугыжа- 
нышат ыш шотло, ик кугыжаны- 
шат полшаш ыш шоно. Чыланат 
тӱрлын кошарташ (пытараш) вэлэ’ 
тбчышт.

Тугэ гынан С.С.С.Р. ыш пытэ, ыш 
йом, йӧсӧ жапым эртарыш.

Тушманым, нужнам сэнгэн, иол 
ӱмбак шогальэ. Кызыт ындэ кэчын 
илышыжым тӧрлата, вийан кугу 
кугыжаныш шотышко лэктэш.

Окса вашталтмэ.
Тидэ тылчылаштэ совэт власть, 

кэчын волэн шогышо совэтски ок
сам пытарэн, пэнгыдэ акан кагаз, 
ший оксам лукто.

Вашкэ вургэньэ оксамат луктэш.
Тидэ мом ончыкта? Совэт кугы- 

жаныштэ илыш тӧрланэн шумы м. 
Окса кугыжаныш илышым ончык- 
тышо „баромэтр44 маныт.

Тидэ чын. Кугыжаныш илыш 
пужлэн шогымо годым, нужна пы- 
зырымэ годым, океан акшэ волэн 
шога. Совэт Россишгат, сар шты- 
шэ чыла моло кугыжаныштат тыгэ 
лийэ. Ындэ йӧсӧ жапым эртарэн 
шуктышна, илышна тӧрланэн шуо. 
Садлан оксамат пэнгыдэ аканым 
шташ лийэ.

Окса вашталтмэ Совет властьын 
пэш нэлэ, пэш кугу пашажэ. Мо
лан? У оксам луктын, „тидэ океан 
акшэ, шӧртньӧ шот дэн, тынар тэҥ-

гэаш“ манмэ дэн пэнгыдэ акан 
оксам шташ ок лий. Ондак илы
шым тӧрлатэн шукташ кулэш, вара 
ижэ пэнгыдэ акан оксам лукташ 
лийэ. Пэнгыдэ акан оксам кучаш, 
кугыжанышын роскот дэн доходшо 
тор лийаш кулэш. Доходшо утла- 
рак гын адакат сайрак.

С.С.С.Р-ын альэ 'роскотшо изи- 
шак утларак. Пэнгыдэ оксам 
шташ шонэн, кугыжаныш роско- 
тым изэмдашыжэ вэрэштэ. Туны- 
ктымо, тазалык ончымо, мландэ, 
фабрик—завот пашам шарэн шо
гаш окса кугун кулэш гынат, ку
гыжаныш изинрак пуаш тунгалэш. 
Пойан кугыжаныш лийна гын, шо- 
нымо сэмын илэна ыльэ. Альэ 
кызыт пойэнак шуун огына ул, 
садлан кусэным шэкланэнрак рос- 
котым шташ вэрэштэш. У окса 
пашачэ, крэсаньык илышым куш- 
тылэмда. Калык илыш куштылэ- 
мэш, вара кугыжанышат пойа. Ту
нам кугыжаныш чыла пашажымат 
шарэн кэртэш.

У окса лукмо пэш кугу паша. 
Тидэ пашалан чыла калык полшы- 
ман. Жапыштэ налогым тулэн, ку
гыжаныш умбач роскотышто кажнэ 
кумуржым шэкланэн кучылдын, 
чыланат полшыман.

Законный кугыжанышэш шотлат.
Тидэ кок тылчэ коклаштэ моло 

кугыжаныш шамыч: Англи, Итали,
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Норвеги, Греци, Австри, нэмнамат 
моло кугу кугыжаныш дэн тӧрӧшак 
шотлаш тӱнгальыч. Альэ маркэ 
эрэ пытараш вэлэ шонэн илаг 
ыльэ, вара кузэ нуно пэш сай лий- 
ын кайышт? Пэш чонэшышт пижна 
мо? Укэ. Ынглэ пашачэ дэн крэ- 
саньыкышт пагалат, гидым мэ шкэат 
шинчэна. Кугыжаныш вуйлатыл шо- 
гышо пойан тӧрашт шамыч тошто 
сэмыныштак нэмнам ужмышт ок 
шу. Тугэ гынат „шотлэна“ мандэ 
вэрышт укэ. Молан? Тэвэ молан. 
Ышт шотло гынат, мэ илышнам 
тӧрлатэн шуктышна, виангна, ок- 
самат пэнгыдэ аканым ыштышна. 
Пыта ман вучэн илашышт вэр ыш 
кот.

Вэс вэлымжэ: СССР пэш кугу 
кугыжаныш. Чодражат, киндыжат, 
йытынжат, тӱрлӧ кайык ковашты- 
жат, мландэ кӧргысӧ пойанлыкшат 
моло тӱрлӧ сатужат шуко уло. 
Моло кугыжанышлан нинэ сату 
кулэш. ____ ____________

Оласэ пашачэ дэнэ йалысэ крзсаньык кэлшымэ 
нэргэн.

(Смычка нэргэн)
1) газэтым, кнагам колтылэш,
2) лудмо пӧртым, крэсаньык пор- 

тым, клубым почэда,
3) крэсаньыклан кулэш мастер

ской, прокатной пунктым, апшат 
кудым, пырчэ йытраймэ вэрым по
чэда,

4) электрический станцим йал- 
лаштэ почэдаш полышым пуа;

5) ваш-полыш комитетлан оксам 
пуэн, йорлӧ крэсаньыклан полы
шым пуэн шога;

6) Крэсаньыклан шкэ сатужым 
ион дэнэ ужалаш полша, тӱрлӧ ко
оперативно почэда, крэсаньыклан 
оксам арымашэш налмэ пашам 
куштылгэмда,

7) мландэ пашам сайэмдышаш 
вэрчын, лэкцим мойн калыклан 
лудэш,

8) законымат умылтарэн пуа,

Ушэмыш пурыза.

Шукэртсэк оласэ пашачэ дэнэ 
йалысэ крэсаньык кэлшымэ нэргэн 
ойлат.

Оласэ пашачылан йалысэ крэ
саньыклан полшэн шогаш кӱлэш- 
маныт.

Пашачэ йалышкэ газэтым, кна
гам, адак тӱрлӧ мландэ паша ыш
тышэ машинам колтэн шогынэшт.

Йалысэ илыш дэнэ оласэ илы
шым кэлыштарнэшт.

Ола ончылно кайа, йал шэнтэ- 
дан кодын.

Нуным тӧрлэн шуктымылан лӱ- 
мын тугай Ушэмым почыныт, руш- 
лажэ „Общество культурной смыч
ки" маналдэш,

Тидэ Ушэм йалысэ крэсаньык- 
дан тӱрлынат полшэн шога:

Нунын мланна кулэш сатушт уло. 
Шотлыдымо кугыжаныш дэн сатум 
вашталдылаш йосӧ. Садлан „шот- 
лашышт“ вэрэштэ.

Адак тидыжат уло. СССР эн 
вийан кугыжаныш шотышко лэк
тын шуэш. Тыгай кугыжаныш дэн 
кэлшэн илаш тунгалат гын, моло 
кугыжаныш дэн „кыргэ-маргэ" лий- 
мэ годым сай энгэртыш ман шо- 
нымыштат уло дыр.

Тэвэ садлан иктэ дэч вэсыжэ 
удэтлэн „шотлаш" тӱнгальыч.

„Ой, тау! ындэ шотлаш тӱнгал- 
да“ ман мэ канаш огына шыч. 
Нуно кэ улмыштым мэ огына мондо.

И алы штат, олаштат адак чоты- 
рак пашаш пижын илышнам куш- 
тылэмдэна, вий шутымына сэмын 
йошкар армиам вийангдэна. Вара 
тылэчат чот шотлаш, шотлаш огыл, 
пагалыкташ тӱнгалыктэна.
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9) спектакльым, экскурсим ышта.
Тыгэ тӱрлын тидэ Ушэм кресаньы- 

клан полшынэжэ, нуным ончыко 
колтынэжэ.

Тидэ Ушэмыш чыланат пурэн 
кэртыт. Пойаным, кулакым огыт 
пурто.

РКП (б)—ын, комсомолын йачэй- 
кашт, кооператив влак, совет уч
реждений шамыч икканаштэ тӱшка- 
ньэк (коллективно) пурат.

Йал, паврикат тугак пурэн кэр
тыт. Адак иктын-иктынат пуртат.

Ушэмын членыштлан Моско гыч 
билетым пуат.

Осал паша ыштышэ влакым 
(ко сутыш мойн вэрэштын) луктын 
шуат.

Адак член 3 тылчэ годым (срок 
дэч вара) Ушэмыш оксам ок тӱлӧ 
гын, тудым луктыт.

Окса шуко ок кӱл. Пурымо го
дым 1 тэнгэм налыт, адак ик талук- 
лан 1 тэнгэ (кок жапыштэ тӱлы- 
ман).

Тӱшкан пурышо влак эн ончыч 
10 тэнгэм туда, вара талук йэда 
20.тэнгэ гыч тӱлат.

Йалыштэ тидэ Ушэм почылтэш 
гын, йачэйка .лийэш гын, бюром 
сайлалтэш. Йачэйкаштэ 15 йэҥ 
укэ гын, ик секретарь вэлэ ойрал-

Волостьым
Револӱций кутлаштэ волостьла 

йатыр ушнышг. Нэп лиймэшкэ 
волисполкомлан оксам Совэт казна 
гыч пуэн шогышт. Тундэнат волис- 
полком шукэмэ. Ындэ волисполком 
калык окса дэнэ гына илашкэ до- 
ходым кычалэш, „бюджет44 манмым 
ышта. Совэт казна гыч (центр) во
лисполкомлан икураш ок пуалт. 
Садлан волость кугэмдымэ нэргэн 
ойлаш, каҥашаш тӱҥальыч.

Владимир Ильич—„шагалрак да, 
сай лийжэ,44 манын ыльэ. Кызыт 
30 губернаштэ волость кугэмдымэ 
паша пытыш. Волисполком шага- 
лэмэ, сайэмэ—тушакын талэ ушан, 
пашам штэн моштышо йэным вэлэ

тэш. Йачэйкам, кум йэҥ погына 
гын, почаш лийэш.

Кузэ вара тидэ Ушэмым почман?
Тыгай Ушэмым мари коклаш 

штат почаш кулэш.
Волостьысэ РКП (б) йачэйкан 

погынымаштэ (погынымашыш ком- 
сомолым, туныктышо влакым, мари 
шамычымат ӱжман) вигак бюром 
(временный) сайлаш лийэш.

Бюрош 7 йэҥым сайлыман: 2 
коммунист, 2 комсомол, моложо 
крэсаньык лийжэ.

Вара протоколым угыч сайлымэ 
ЙЭ1Г шамычын лӱмыштым, ий шо- 
тыштым могай паша ыштымыжым, 
т\'нэмыжым, партийштэ шогымы- 
жым ончыктэн Моско олаш тыгай 
адрес дэнэ колдыман: Сретенка 8, 
Центр. Об-во Культурной смычки.

Йаллаштэ йачэйка почмэкэ, вара 
волостной погынымашым ыштат. 
Тушакын ик ийлан Бюром ойрэн 
шындат.

Уйэздыштат, губернаштат тугай 
Ушэм, тугай погынымаш лийн кэр
тэш.

Вашкэрак Йиэмым почса.
Коммунист, комсомол, туныктышо 

влак тарванза.

кугэмдыман.
кодышт. Паша вийныш. Крэсаньык- 
ланат тидэ пэш кэлшыш.

Мэмнан Мари областьыштэ Тур- 
шо волость мари влак (чарла кан
тон) в о л о с т ь  к у г э м д ы м э о к  
к ӱ л, маныт. Нуно тыгэ ойлат: „Мэ 
15 йал дэнэ шкэнан волисполкомым 
кэч кузэ гынат ашнаш туҥалына. 
Мӱндырк кошташ мэмнан вий ок 
шуто, адак нужна шамычлан пэш 
йӧсӧ лийэш—нунын имньыштат 
укэ.44 Чын, волисполком лийшнэ 
гын пэш сайэ. Ида мондо:-Волиспол- 
комым сай, ушан йэҥ вуйлатэн 
шогат гын, калык дэч окса йоддэ 
доходым муун илаш тӱҥалэш гын, 
шканжэ (служышолан) шагал оксам
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пытара гын—пэш сайэ лийэш. Изи 
волостьыштаттунарак служышо кӱ- 
лэш. Изи волостьын доход шагал, 
калык дэч погымо окса дэнэ вэлэ 
илэн кэртэш.

Кугу волостьышто тӱрлӧ торго
вой шуко лийыт, доходат шукы- 
рак лийэш. Кугу волость лийт гын, 
талэ ушан йэҥымат вашкэ муаш 
лийэш. Уйэздыштэ 20 волость уло. 
Шоналтыза: 10 волостьлан альэ 
20 волостьлан вашкэ сай ушан 
вуйлатышым муун кэртына.? Ушан- 
йэҥ вуйлата гын, кэч могай па- 
шамат сайын ышташ тӱҥалыт. Вара 
волисполкомыш ик паша дэн кок 
—кум кана кошташ от тӱнал. Кы
зыт тугай пашат лийэда ыльэ: 
мари волисполкомышто кэчэгуг 
вуча, паша виктарыдэ кайа альэ 
уйэздыш, областьыш кайаш тӱкна. 
Тэвэ тланэт лийшыл волисполком.

У волисполком мӱндырнырак

лийэш гынат, вашкэ пашам ыштэн 
пуа. У волисполком дэнэ пырльа 
моло учрежденийат лийэш. Тудо 
йалыштак кугу пазар, школа II ст, 
агроном, вольык доктыр, (боль
ница), почта, мландэ пашалык ма
шина склад, молыжат лийэш. Во
лисполкомыш кайэт гын, моло па- 
шамат виктарэн кэртат.

Тугай у волость лийман. У во
лость лиймэкэ, сельсоветым пэнты- 
дэмдыман. Колышо, шочшо возык- 
тымо пашам волисполком дэч Сель- 
советлан пууман. Тидэ паша дэнэ 
волисполкомыш коштмо огэш 
кӱл.

Паша йӧсӧ. Чылажымат шотлэн 
налаш кулэш, раш палыман. Вара 
ижэ волостьым кугэмдыман.

Крэсаньыклан шулдо талэ, пойан. 
волисполком лийжэ.

Тэптэран.

Хугужах Власть пытармылак 7 пи тэм э.
Мыньар шӱдо и й  мучко Россий- 

сэ пашачэ, крэсаньык калык ку- 
гужан кид йӱмалнэ орланэн илыш. 
Вара ч'ытэн ыш кэрт, 1917 ийын 
12 мартыштэ (у шот дэнэ) ушды- 
мо Миклайым трон гыч чумал шу- 
уш. Тыгай кэчым кузэ мондэт? 
Эрыкыш лэкмэкэ, тидэ кэчын кузэ 
пайрэмым от ыштэ? Кугужан ваш
тарэш кужын крэдал толашышна, 
гӱжэм дэн калык эрык, вэрыч ыш
кэ вуйжым чаманыдэ казаматыш- 
тэ, Сибирьыштэ пытыш. Кугужа 
„револӱционер“ влакым пэш пы- 
тарынэжэ ыльэ, шкэ вэлэ сӱмыр- 
лэн кайыш.

Кугу сар кугужалан вашкэ шуга- 
рым кӱнчэн (копайэн) шуктыш. 
1914 ийштэ тӱҥалын 3 ий годым 
кугу сар шогыш, тидэ жапыштэ 
3 млионан пэлэ мэмнан салтакым 
сарэш пуштыч, эшэ шуко сусыр- 
тыш. Йэҥ вэлэ огыл, оксат пэш шуко 
пытыш. Кэчын 50 млион тэҥ- 
гэ пыта ыльэ. Сандэнэ Российа йорэ-

шташ тӱтгальэ. Тӱрлӧ паврик, за
вод шамыч пэтырналтыч, мландэ 
пашат чакныш. Кэч можат шэргэшт 
шынчэ.Сар чарнымэ палэ огыл. Па
шачэ тарваныш. Тӱрлӧ заводлаштэ- 
погынымашым ыштылаш т>уҥальыч. 
Пашачэ тарванэн гын, кугужат ма- 
лэн кийэн огыл, тудын „полиция14 
ӱпшыч коштын, тӱжэмдэнэ пашачэ 
влакым казамагыш шӱшкын, рево- 
люцим лаштыртынэшт ыльэ.

21 февральыштэ Колпиныштэ 
(Петроград, кызытсэ Ленинград 
лийшнэ) 80 тӱжэм пашачэ кудал- 
тэн—забастовкам ыштэн. Эн ончыч 
нуно илышым сайэмдаш йодыныт. 
Вара кугужан ваштарэш тарва- 
нышт. Нунын дэнэ пырльа моло 
пашачэ ушнэн, Петроград олаш 
йошкар шовыч дэнэ лэктын, „ку
гужа ок кул“ манын „револӱцион44 
муродэнэ коштыныт. Полиций пэш 
чот сырэн, пашачэ вӱлкӧ лулка- 
лаш тӱҥальэ. Пашачэ ваштарэш 
колдымо салтак шамыч, револӱ-
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ций вэкэ лийыныт. Нунынат сарым 
ыштэн илаш шэрышт тэмын ул
маш. Тидым ужын буржуйат поч 
путыркалаш т\'ҥальэ. Ик сэмын 
калык вэкыла лиймыла койо. Сал- 
так шамычлан: „кугужалА луктын
шуэна, тэ шыпланыза“ маньыч. 
Ышкэ кугужа дэч револӱцим 
шалатышаш нэргэн каҥашым йодыт 
Панкрут кугужа ньэллыч салтакым 
кондынэжэ ильэ... Тарванышэ ка
лык лӱшка. Буржуй лудын. Йумын 
пэрэгымэ кугужа престол гыч ун- 
чыльо шуралт возо. Временный 
правительство властьыд\ нальэ. 
Тушко помешык, купэч моло пий- 
нзрэшкэ ту?шка вэрэштэ. Нуно 
тошто сэмынак: „Гэрман дэнэ са- 
рым ыштэна, нуным сэҥэна—ма- 
ныч. Пашачэ влак, салтак шамыч: 
„Сарым кошарташ (пытараш) кӱ- 
лэшманын“ улыт гынат, буржуй 
тушка нунын ойым колыштын 
о гы т  ул. Кузэ сарым чарэг. Вэт 
пойан шамыч кугу парышым на- 
лын, кусэныштым овартарэн илэ- 
ныт. Ончыкыжо Гэрманым, Турцим 
СЭ5ГЭН нунын дэч мландыдл шупшын 
налаш ӱшанэныт. Нунын шонымо

Удрамаш
I» мартыштэ удрамаш пайрэм. Ти

дэ кэчын тӱньа мучко удрамаш влак 
Й01пкар шовыч дэнэ, револуций 
мурым мурэн, урэмыш лэктыт.

Пойан влаклан шкэ вийшгым 
ончыктат.

Буржуй дэнэ пашачэ крэдалэш 
гын, ӱдрамашат туд дэч шэнгэлан 
кодаш ок шоно-ӱдрамашын вийжэ 
уло.

Тудат тӱньасэ удрамаш влак 
иктыш ушнэн, пашачэ дэнэ, ком- 
мунист влак дэнэ пырльа, пойан 
дэнэкрэдалаш кулэш—манынӱжэш.

Удрамаш кэчым 1911 ий дэч вара 
ышташ тГҥальыч. Эн ончыч Гер- 
маништэ, Австрийштэ гына лийэ. 
Моло вэрэ лийын огыл — буржуй 
эркым ыш пу, тудлан удрамаш

сэмын ыш лий. Тидэ жапыштэ 
пашачэ калык шкэ Советым 
ойрэн, тидэ Совэтыштэ турлӧ 
меньшевик моло кӱлтымаш ша
мыч, пойан поч йумалым нулышо 
тушка, ыльыч. Пашачэ калык ик 
кугужа лукмо дэнэ чарнэн огыл. 
Коммунист парти (тунамсэ боль
шевик) ой почэш нуно буржуй 
властьым сумырал шуаш йамды- 
лалт шогэныт. 8 тылчэ годым бур
жуй шамыч властьым шкэ ки- 
дыштэ кучышт. Пошкар Октябрь 
тольо, кугужан корно дэнэ бур
жуй влакымат чумал шууш. 
Власть Совэтлан вэрэштэ. Паша
чэ дэнэ крэсаньык пырльа вуйла- 
гаш гӱҥальыч. Февраль—Октябрь- 
лан кор ны л а почо. Февраль-Октяб- 
рьын тӱҥалтышыжэ!

Садлан тидэ кэчын ий йэда пай- 
рэмым ыштэна. Шэнтэкына онча- 
лын йӧсГ) илышнам, буржуй дэнэ 
крэдалмынам шарналдэн, ончыко, 
волгыдо илышыш вашкэрак кайаш 
мэ йӧнан корным кычалына. Иӧнан 
корным муун улына—Совет кэчын 
пэнтыдэмэш.

Л. К.

Пайрэм.
пайрэм чон сэмын огыл. Германи- 
штат полиций лэктын, ӱдрамаш 
пайрэм ышташ эркым пуэн огыл.

Российштэ 1913 ий мартэ лийын 
огыл. Петроградыштэ изи погыны— 
ллашьш штэн улыт ыльэ.

1914 ийштэ погынымаш ышташ 
пуэн огыт ул. Вуйлатышэ ӱдрамаш 
влам пэтрэн вэлэ шындышг.

„Пэтрэн улыт! ӱдрамаш дэч -лӱды- 
ныт! Кунам от луд: удрамаш вла- 
кат кугужа ок кӱл, кӱлтымашым 
луктын шуаш“ манаш тӱҥалыныт. 
1917 ийштэ удрамаш пайрэм 
мотор лийэ. Петроград олаштэ уд
рамаш почэш, моло пашачат тар- 
ванэн кугужам луктын шууш. Тит 
дэч вара мэмнан Российштэ ий йэда 
удрамаш пайрэм лийаш туҥальэ.
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Моло кугужанлаштэ гына, удра
маш пайрэм ышташ кызытат эркым 
огыт пу.

Мари ӱдрамашлан пайрэм ыш
таш кулэш мо? Пэш кулэш. Тидэ 
кэчын погынэн нуныланат тыгэ ка- 
ласыман-

Совэт власть мланна эрыкым 
пуэн. Мэат пӧрйэҥ дэнэ пырльа Со
вэт пашам виктараш тӱҥална.

Паша шуко уло. Альэ маркэ мари 
удрамаш пычкэмыштэ ила — кна- 
галан ок мошто, шкэ праважым 
ок шынчэ, пӧрйэҥ кидйӱмалнэ во- 
зак воктэн пижын почаҥэш.

Альэ мартэ пӧрйэҥ ватыжым кы- 
ра ачажэ ӱдыржым качылан ужалэн 
колда(олным налэш, вийэш пуа).

Мари удрамашлан тидэ осал дэч 
утлыман.

Чӱчкыдырак х'драмаш погыныма- 
шыш коштса, Совэт законым ыҥы- 
лэн налза, кнагалан тӱнэмза!.

Тарваныза! Жап шуун! Совэт 
власть шукэртак тланда правам 
пуэн.Тудым (правам) кучыза! бпкӧ- 
лаш огыда тӱҥал.

Мари ӱдрамашат тарвана гын, 
кугу пашам — у илышым ыштэн 
кэртэш!. ОВДАЧИ.

Могай коопэратив ушэмым почаш
кулэш.

Калмаш мари йал дэн  
Иванково йал „кредит то
варищества* уш эм  почмо 
нэргэн коклаштыт уча- 
ш ат.

(Урал мари кокла гыч).

Урал мари коклаштэ „кредитный 
товарищества" ушэм почмо нэргэн 
кок мари йал ӱчашат. Иваново ма
ри влак шкэ йалэшышт почнэшт, 
Калмаш марий влат шкэ йалышышт 
почаш шонат. Молан тыгэ мари 
влат учашат? Коопэратывын пайда- 
жым умлэн огыт нал ыльэ гын, 
кредитный товарищества почмо лий
эш альэ укэ-мари влак огытат 
тарванэ ыльэ.

Урал мари мландан калык, киндэ 
пашам ыштэн илат, садлан нунылан 
мландэ паша ӱзгар кӱлэш: плуг, 
кӱртньӧ шурэ (тырма), ӱдымэ, тӱ- 
рэдмэ машина вла, молат.

Сар шогымо годым, ошо вла 
дэн крэдалмэ годым, адак киндэ 
шочдымо ийыштэ крэсаньык илыш 
йоршэш пужлэн кайыш манаш 
лийэш: вольык шагалэммэ, кулэш 
узгарат укэ гайак лийэ.

Совэт Российштэ шукыжо крэ
саньык паша дэн илат, садлан ка
лык хозяйство пашам тӧрлатэн 
шуктынэна гын, эн ончычак крэ

саньыклан полшаш кулэш. Мландэ 
пашам виктарэн шукташ-тунг ку- 
гужаныш паша.

Крэсаньыкын окса укэ, тошто 
сэмын илымыж дэн, киндыжат шка- 
ланжэ вэлэ тока-тока кочкаш сита.

Чыла Совэт Российсэ Погыны
маш крэсаньык илышым ончык 
колтымо пашаштэ—кугу полышым 
ыштэн. Тудын пунчал мут почэш.

С е л ь с к о-х о з я  й с т в е н н ы й  
Ба нк  ц о ч ыл д о .

Тидэ банк вэрласэ крэдитный 
альэ сельско-хозяств. коопэратив 
ушэм влалан шагал процэнт дэн 
срокэш оксам арымэш пуэда. Ва
ра коопэратив ушэм вла крэсань
ыклан тӱрлӧ кулэш ӱзгарым налыҥ 
шкэ членыштлан вучумэш пуэдат. 
Окса дэнаг арымэш пуэн кэртыт. 
Вэрлаштэ казна сельск.-хоз. маши
на ужалмэ складым почын йамды- 
лэж. Тыгай складыштэ машинамат, 
тӱрлӧ киндэ, саска, шудо урлы- 
кашым ужалат.

Чыла мландэ паша дэн илышэ ма
ри крэсаньыклан тыгай „кредитный 
товарищества “манмэ ушэмым поч- 
ман. Кредитный коопэратив ушэм 
кок тӱрлӧ пашам ыштэн кэртэш: 
ик сэмын, крэсаньыклан оксам ары-
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мэш пуэда, тӱрлӧ мландэ пашалан 
кӱлэш ӱзгарым вучумэш пуэда, 
вэс сэмын, шкат крэсаньыкын ужа- 
лаш йамдылымэ киндым, моло та- 
варым погэн ужалэн кэртэш. Вара 
кок турлӧ кооператив (кредитный 
потребительский) иктыш ушнат. 
Тыгай коопэративым эртак мландэ 
•пата дэн илышэ крэсаньык коклаштэ 
почман. Урал-мари, Вичэ-мари, Шэр- 
гп/р, Малмыж, Алабога мари коклаш
тэ эн ончычак тыгай коопэратив влам 
почаги кулэш.

Моло вэрлаштэ могай коопэра
тив ушэм почман?

Мари калыкым чодра паша ыш- 
тышэ маныт.

Мари областьысэ, Чувашобласть- 
ысэ, Йаран уезд, моло вэрласат, 
чодра пашам ыштэн илат: пуум, 
иорньам руат, шолым волтат смо-

Призыв
СССР.-ын ЦИК дэн СНК шӱдымо 

почэш Союзный Военный Совет Йош- 
нар Армийшкэ призывым шташ при- 
казым лунто.

Тидэ приказ ойлымо дэн 1902 
ийштэ шочшо влакым 1 май дэн 
1 июнь коклаштэ Йошкар Армий- 
шкэ налман. Йужо вэрлаштэ 1901 
ийашальэ призывышкэ пурэн огыл; 
тыгай вэрлаштэ 1902 ийштэ шоч- 
шым налман огыл. ЦИК дэн СНК 
постановлений лукмо почэш йэ- 
шым ончэн призывым ыштыман, 
садлан вэрласэ призывной комис
сий влак кызытак ончэн, льгот 
пумо разряд шот дэн призывной 
спискым ыштыман.

Призыв ыштымэ годым кажнэ 
разряд шкэ коклаштэ жеребьевкам 
ышта (шэравам луктэш). Призыв 
гыч утэн кодшо влам запасный 
шотышко пуртыман.

1902 ийштэ шочшо учитылыштэ 
шогат гын, альэ школышто тунэ- 
мыт—нунылан отсрочкым пуман. 
1902 иштэ шочшо вла ийат пэльэ 
служэн безсрочный отпускышко

лам, тэгытым, шӱӱм мочалам, моло 
кидйон ('кустарная промышлен
ность) пашамат ыштат.

Тыгай вэрлаштэ вэс тӱрлӧ коопэ
ратив влам почман; крэсаньык 
мландэ паша дэн вэлэ ок илэ, чо
дра пашам, тӱрлӧ кустарный про- 
мышлэныс шотышкэ пурышо паша 
дэнат шкэ илышыжым виктарэн 
шуктат. Крэсаньыклан тыгай тру
довой артель, союз влам почаш ку
лэш. Кызыт ожнысо пойан, торгай- 
шэ шамыч адак илыжаш тӱнгалын 
улыт, адак чодра пашашкэ пурат. 
Артельым ыштэн калыклан чодра 
пашам шкэ кидышкэ налаш кулэш. 
Йамдылымэ таварым ушнэн ужал- 
ман, тунам ижэ тӱрло торгайшэ 
вла крэсаньыкым пызырэн огыт 
кэрт.

(Ончыкыла лийэш)

нэргэн.
лэктын улыт гын, альэ шкэ добро- 
волецэш служаш РККА, РККФ пу
рэн улыт гын, нуно призыв шоты
шко огыт пуро.

Призыв дэн Йошкар Армийшкэ 
налмэ салтак влалан срокшым 1 
май гыч шотлыман.

Российштэ Совет Власт 6 ий 
тэмын, 7 ийыш пурыш. 3 ий чыла 
тӱньасэ пойан кашак, турльӧ ошо 
влак дэн крэдалын шкэмжьш Йош
кар Армий дэн аралэн шогыш.

Кызыт Совэт Властным 7 кугу
жаныш Российсэ законный власть- 
эш шотлэн, мэмнан дэн кангашым 
ыштэн илат. Вашкэ .моло кугужа
ныш влакланат нунын корно дэнак 
кайаш тӱкна. Молан тугэ? Совэт 
кугужанышым сарым ыштэн рэҥаш 
ок лий. Совэт Российым Йсшкар 
Армий аралэн шога. Садлан чыла 
пашазэ, чыла крэсаньык уло вийжэ 
дэн йошкар Армийлан полшэн шо
гаш кӱлэш. Ик йэҥат призывыш 
мийдэ ынжэ код, ик йэҥат дезертир 
ынжэ лий!
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Чодра
Совэт власть лиймэкэ могай 
пайрэм угыч шочын огыл гын? 
Мари ӧрэш вэлэ.
Ожно кугужан кэчэ ыльэ, тэнэй 
Совэт пайрэм лийн улыт.
Адак чодра пайрэм лэктэ.
Чодра пайрэм пэш кулэш пайрэм. 
Мари калык чодра коклаштэ ила, 
чодра пашам ыштэн мӱшкыржымат 
тэма, чодра дэнак тӱрлӧ оралдым 
ышта, пӧртшым ырыкта.
Тугэ гынат, чодра саклымаш (пэрэ- 
гымаш) укэ.
Революций кутлаштэ чодрам  ̂ ку
лэш дэч поена руушт, шолыштыч. 
Ындэ закон пэҥгыдэмэ да, тугак 
шолышташ огыт тошт.
Альэ шолыштмым, чодра пытары- 
мым чараш огыт шоно.
Чодран кугу пайдажым умылэн 
шуктэн огыт ул.
Нуным умылтараш кулэш.
Тидэ чодра пайрэм чодрам саклаш 
туныкта чодра пайдам, калыклан 
кӱлэшыжым умылэн, марий тудым 
пэрэгыжэ. Тэвэ молан пайрэм 
ышталтэш.
Чодрам пытарэт гын,киндат шочаш 
ок тӱҥал, оралдэ шындаш пӧрньат,

Нрэсаньыклан лукмо
Совэт власть тӱрлынат крэсаньы

клан полша. Тэвэ адак лӱмын 
выигрышный заемым луктэш.

Выигрышный заем манмыжэ мар- 
ла тыгэ лийэш. Совэт крэсаньык 
дэч ик жаплан оксам арымашэш 
налэш, олмэшыжэ облигацим пуа. 
Вара облигации шэрэважэ лэктэш 
гын шуко оксам модын налаш 
лийэш.

Крэсаньыклан лукмо выигрыш
ный заемын 1, 3, 5 тэҥгэаш обли-

пайрэм.
пӧртэш олташ пуаг укэ лийэш. 
Илыш вара пэш йӧсӧ лийман. 
Садлан чодрам саклыман!.
Ырвэзэ влак, комсомолец влак!
Тэ ончыклык йэҥ улыда, тланда 
путырак чодра саклаш тунэмаш 
кулэш.
Альэ саклымэ дэнэ гына огыл, 
угыч чодрам куштыктыман, 
угыч чодра (пушэнтэ) шындаш 
тунэмман.
Шошым шокшо пайрэм кэчын 
Кӱртньӧ кольмым налын, чодра 
паша шынчышэ ой почэш, пушэҥ- 
гым шындэ да гын, шкаланда сай 
илышым йамдылэда.
Тидэ пайрэмыш чылажым ужеа, 
нунат тэндам, ырвэзэ влакым, 
ончэн, чодра кушкыкташ, чодра 
саклаш тунэмышт.
Нунылан (маримытлан) чодра пайда 
нэргэн, пайрэм нэргэн, умылта- 
рыза.
Шошым шуэш, йамдэ лийза.
Ида мондо: Чодра-мари калыкын 
пойанлыкшэ!
Шарнэн шогыза: Чодра саклымаш, 
чодра шындылмаш— у илыш ышты- 
маш! П. Карпов.

выигрышный заем.
гаций лэктэш. Чылажэ 50 млион 
тэнтэаш 10 тушка (серия) лийэш.

1926 ийн 31 декабрь мартэ 8 ка
па розыгрышым ыштат (тиражыш 
колдат). 177200 йэнг кугу оксам мо
дын налыт: 1000 тэнтэ гыч 80 йэҥ 
модын налын кэртэш, 100 тэҥгэ 
гыч 1200 йэҥ, 50 тэҥгэ гыч—6000 
йэҥ, 25 тэнггэ гыч—20 тӱжэм йэнг 
10 тэнгэ гыч—50 тӱжэм йэнг, 5 тэ- 
нгэ гыч—100 тӱжэм йэнглан вэрэ- 
штэш.
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Облигаций дэнэ 3 ий годым 
(1924, 1925, 1926 ийштэ) налогы- 
мат тӱлаш лийэш. 10 тэнгэ нало- 
глан кок 5 тэнгэаш облигаций кӱ- 
лэш.

1926 ийштэ 1 апрель гыч тӱнга- 
лын 31 декабрь мартэ облигацим 
монгӧ погаш тунгалыт—Совэт ары- 
мэ оксам мӧнгӧ пуа.

Адак 1 тэнгэашлан 5 коп. ий 
йэда (5%) кушкэш.

Кок ий годым облигацим ку
чэн, налогымат тудын дэнэ от тӱ- 
лӧ гын, модын шуко оксам от нал 
гынат, тланэт 1 тэнгэ олмэш 1 тэн
гэ ат 10 коп. пуат.

Вара крэсаньыклан тидэ заем пай
дам пуа мо?

Шоналтэн ончыза. Кӧн облига
ций уло гын, тудо модынат налын 
кэртэш, налогымат тундэнэ тӱлаш 
лийэш. Облигаций лэкмэкыжэ 
шулдо ак дэнэ ужалалтэш—1 тэн
гэаш облигаций 85 коп. вэлэ

шолга 10 тэнгэашым 8 тэнгэат 
50 к. налаш лийэш налог погымо 
годым Ютэнгэш пуэт, тыгэ 1 тэн
гэат пэлэ кӱсэнэшэт кодэш.

Ындэ Совэтлан пайда лиймыжым 
ойлыманат огыл. Чыланат шынчэ- 
да дыр—Совэтын оксажэ шагал 
(бюджетшэ кӱчык). Крэсаньык 
оксам арымашэш пуэн кугу полы- 
шым пуа. Тидэ окса дэнэ Совэт 
озанлык (хозяйство) пашам тӧрла- 
тэн, илышым сайэмда.

Мари шамыч! Крэсаньыклан лу
кмо выигрышный заемын облига
цим налза! Ышкаландат, Совэтла- 
нат кугу пайдам ыштэда.

Киндэ заемын пайдажым ындэ 
чыланат шынчэда. Тидэ выигрыш
ный заем тудо дэч кугу пайдам 
пуа.

Вашкэрак налаш тыртыза.
Крэсаньык заемын акшэ вашкэ куу- 

за 85 коп. олмэш 1 тэнгэ (альэ утла) 
лийэш. Шулдо годым, вашкэракын 
налза!

П. К.

ПАРТИИ ИЛЫШ. .V,»•« »е« »•« »•« »•« »»*Ч' '4' '4* '4*

Ленин олмэш 100 тужэм.
Тидэ ий коклаштэ Совэт власть 

кэчын пэнгыдэмэ, кэч могай илыш 
пашат эрэ ончык кайэн шогыш. 
Моло кугыжаныш кокла пашат 
тӧрланэн мийыш. Иктэ гына нэм
нан илыш коклаштэ кӱчӱк лийэ. 
Нэмнан шэмэр калыкын кугу онар- 
на ('вождь) Владимир Ильич Ленин 
укэ лийэ. Кызыт кэч могай паша- 
нат сайын кайэн шогагынат, В. И. Ле- 
нинын укэжэ кэч кэланат чӱчэш.

Шэмэр калыкын тушманышт альэ 
пытэн огыт ул. Олаштэ у купэч 
(нэпман) кушкыт. Палыштэ кулак 
пошаш, (шукэмаш) тунгалыныт. Ну
ным шэмэр калыклан шкэ кидыш- 
тышт пызырэн кучэн илаш пэш 
кугу уш кӱлэш. В. И. Ленин лийэш 
ильэ гын, волгыдо, кугу ушыжо

дэнэ, кэч можымат чыла раш лон- 
чылэн налын, куштылгын ыштэн 
шында ыльэ. Тидым шоналдэт гын, 
кэч могай пашаштат В. И. Лени- 
нын укэжэ чӱчынак чӱчэш. Умаш- 
тэ йолташ Зиновьев 12—сэ Ком
мунист Ушэм погынымаштэ В. И 
нэргэн тыгэ каласыш: „ожно погы
нымаштэ кэч могай паша коклаш
тат В. И. корным почын шога ыльэ. 
Уло пашам шкэтын гайак ышта 
ыльэ. Кызыт тудо укэ. Таза огыл. 
Погынымашкэ, корным ончыктэн, 
пашам виктарэн колташ толын ок 
кэт. Садлан мыланна шудӧ пачаш 
эскэрэнрак, чыланат ик ой дэнэ, 
чотрак тыршэн пашалан пижаш 
кулэш“, маньэ.

Тунам альэ В. И. ила ыльэ. Кэч
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кэат тӧрланымыжым вучэн илыш. 
Кызыт ындэ тудо укэ. Шӱгар гыч 
иктат ок пӧртыл. Шкэжэ укэ гы
нат тудын, пашажэ туныктымыжо 
шэмэр калыкын шӱмэшыжэ чот 
пижын кодын. Тидэ гына огыл. 
Тудын чумырэн, туныктэн, куштэн 
коммунист ушэм (Р. К. П. (б.) 
кодын. Кызыт тидым оласэ шэмэр 
калык ушэш пыштэн, шарнэн на
лын. Шӱдӧ дэнэ завод, фабрик- 
лаштэ, В. И. шонымо пашам штэн 
шукташ, коммунист ушэм йыр чу- 
мыргаш тӱнгальыч. Изижат, кугу- 
жат коммунист ушэмыш пурат, ӱд- 
рамашат огыт код. В. И. колмо 
дэч вара 3-шэ март маркэ Моско 
олаштэ 23.815 йынг пураш сиры- 
машым пуэныт; Моско губэрнан 
уездлаштэ 11.074 пуэныт. Моско 
дэч поена моло губэрналаштэ 
22 февраль мартэ 110.015 пуэныт. 
Пашазэ шэмэр калык тыгэ шӱдӧ 
тӱжэм дэнэ Коммунист ушэмыш 
пурат. Тыгэ шэмэр калык В. И. па- 
шажлан тыршэн пижаш шонат. 
Кэч кэжат шкэ вий шуктымо сэ- 
мынжэ Совэт, Коммунист партий 
паша виктараш шонат. Тыгэ шэмэр 
калык коммунист ушэм йыр погы- 
нэн пашалан сай пижын шуут гын, 
Совэт властьлан нимогай осал дэ-

чат лӱдмаш огыл. У купэч влакы- 
мат шкаланжэ кӱлэш сэмын кидыш- 
тыжэ кучэн кэртэш. Моло кугу- 
жаныш паша ыштышэ дэнат куш- 
тылгын мутланэн кэртэш.

Нэмнан йалысэ шэмэр марий 
калык гына малэн кийа. Нигужэ- 
чынат йӱкшӧ ок шокто. Альат 
йалысэ кулак кид йымач лэктын 
огыт кэт. В. И. йалысэ шэмэр 
калыкланат эрык корным почын. 
Иорло комитетым шоналтыза! Кэ- 
лан полышым пууш? Продналогам, 
единый налогым шоналтыза! Кэлан 
илышым куштылэмдыш? Иктыжэ 
йорлылан, вэсыжэ ик мардалан. 
Тидым ида мондо. Сайын шонал
тыза. Нинэ паша кокла альэ йа
лыштэ тӧрланэн щуун огыл. Кулак 
шамыч кушкыт. Порло шамычым 
тӱрлын-пызыраш шонат. Тидэ йа
лысэ кӱчук кужум В. И. мут ой 
шот дэнэ гына тӧрлатэн кэртына. 
Кызыт шкэжэ укэ гын, тудын Ку
гу Коммунист Ушэмжэ кодын. Шкэ 
пашадам тӧрлаташ шонэда гын, 
йалысэ шэмэр калык Коммунист 
ушэмыш пурыза! В. И. мутшым. 
шукташ, Совэт паша, тӧрлаш тыр
шэн пижеа!

Йадэн.

Кум тӱжэм коммунистым йалышкэ.
Оласэ пашачын илышыжэ Октя- 

брысэ рэволюций дэч вара эркын 
гынат ончык кайэн шога. Пашачэ 
вла тунэмшырак улыт, адак олаш
тэ коммунист влакат шукырак уло, 
сандэнэ кэч могай пашат куштыл- 
гынрак кайа.

Йалысэ крэсаньыкын илышыжэ 
шэнгалан кодын. Илыш тӧрлымӧ 
корно пэш эркын почылт шога. Мо
лан? Крэсаньык пашачэ дэч пычкэ- 
мышрак. Нунын коклаштэ комму- 
ниетшат шагал. Тугэ гынат йалысэ 
шэмэр шкэ илышыжым тӧрлаташ.

Коммунист партиа йал илышым 
тӧрлаташ тӱрлӧ йӧным кычалэш. 
Тӱрлӧ сэмын полшаш шона.

Кызыт ола гыч 3 тужэм комму
нист влакым йалыш колтат. Нуно 
йалысэ пашам тӧрлатӓш пижыт. 
Вара йалыштэ могай паша пэш 
кӱлэш?

Кызыт йалыштэ эн кӱлэшыжэ— 
торгаймэ паша. Тидэ паша ты мар
тэ йалыштэ эртак кулак спекулянт 
ыльэ.

Кооператив иктаж вэрэ улмаш 
гынат, пыкшэ шӱлаш точэн илэн. 
Нинэ 3 тужэм комунист влаклан 
йалыштэ кузэ гынат эн онгыч ко
оператив пашалан пижаш вэрэш- 
тэш. Укэ гын, спекулянт эшэ утла- 
рак вуйым нолдалыт. Кызыт тор- 
гайаш йӧн толын. Оласэ сатун ак-
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шэ волэн, крэсаньыкын сату кӱ- 
зэн. Адак пэнгыдэ акан кагаз, 
ший окса лэктын. Коопэративлан 
эшэ утларак йӧн толын. Коопера
тив пашам тарваташ: йалыштэ
шинчыштэ йыҥ кӱлэш йыҥжэ укэ.

Тидэ паша тарватымэ коклаштэ 
3 тужэм коммунист вла йатыр 
полщэн кэртыт. Кооператив гына 
огыл, тылэч моло пашат йалыштэ

шуко уло: мландэ, тунуктымо, ик- 
шывэ ончымо, моло турльо пашат 
погынат. Садлан йалысэ шэмэр 
калыклан чыла нинэ пашаштэ пол- 
шэн шогаш кӱлэш. Ваш-ваш ӱша- 
нэ полшэн шогэн гына, кэч могай 
пашамат ижэ ончык колтэн кэр- 
тына.

Йадэн.

Коммунистический Интернационалы» 5— ийжэ.
Пойан ваштарэш пашачэ калык 

шукэртсэк кучэдалэш. Партиийш- 
кэ, профсоюзыш пурэн буржуй 
куатым тудо пытарынэжэ, шканжэ 
сай илышым ыштынэжэ. Чыла вэрэ 
пойаным сэҥышашлан мландэ ӱм- 
балсэ пашачэ влак иктыш ушнэн 
Ушэмым штэныт. Тидэ Ушэмжэ- 
Интернационал маналдэш. Тыгай 
Ушэм 1864 ийштэ Лондон олаш 
(Английштэ) погыныш да, йатыр 
врэма годым пашачэ влакын бур
жуй дэнэ крэдалмэ пашам вик- 
тарэн шогыш. Карл Маркс ой по
чэш (Маркс лач тидэ I Интернацио- 
налыштэ вуйлатэн шогэн). „Туньа- 
сэ йорло, укэан влак, пойан ваш
тарэш крэдалшашлан иктыш ушны- 
за“—манын ӱжӧ. Вара 1876 ийштэ 
(анархист толашымэ дэнэ), Интер
национал шаланыш.

Вэс Интернационал 1889 ийштэ 
ижэ почылто. Тудо пашам пэш 
сайын колдэн ыш кэрт. Тидэ Ин- 
тернационалыштэ ик могыржо (ка- 
шакшэ) пойан дэнэ кэлшэн илэн, 
пашачэ шамычым „пойан дэнэ ида 
крэдал“ манын чарэн вэлэ. Нуно: 
“революцим ыштымэ ок кул, эр- 
кын-эркын сай илыш шкэ толэш, 
вучыза“—манын туныктышт. Вэс 
кашакшэ гына (тушто Коммунист 
влак ыльыч) пашачым пойан дэнэ 
крэдалаш ӱжын. „Малэн ида кий, 
тарванза“—тэвэ нунын ойышт. 
Пойан дэнэ кэлшышым нуно пэш 
вурсэныт. Европаштэ кугу сар 
лийшашым шижын, „пашачэ калык

сарыш ида кайэ“ манын чарэныт. 
Коммунист коклаштэ Ленин йолдаш 
пашам чот ыштыш.

Тыгэ кок сэмын шэлын П-со 
Интернационал кугу сар мартэ 
илыш. Сар тарванымэкэ (1914 ийш
тэ) пойан вэкэ шогышо влак бур
жуй дэнэ ушнышт, сар ышташат 
полшышт.

Коммунист шамыч нуно дэч ой- 
ырлэн III Интернационалым ышташ 
шонаш туҥальыч. . *

Кугу сар чарныдэ шога. Пашачэ 
калыкын илыш кэчын томамэш. 
Коммунист партий вийаҥаш (шу- 
кэмаш) ту^альэ.

Тидэ врэмаштэ Россий пашачэ 
властным шкэ кидышкыжэ нальэ. 
Моло вэрэат революций лийэдаш 
тӱҥальэ. Коммунист влак Интерна
ционалым почаш каҥашаш тӱҥа- 
льыч Российсэ Коммунист пар
тий ой дэнэ 1919 ийын 5 мартыш- 
тэ, Моско олаш III Коммунист 
Интернационал почылто.

Ындэ 5 ий годым Ком. Интер
национал революций пашам вик- 
тарэн шога, тӱньа мучко, пашачэ 
калыкым Коммунист партий йыр 
чумурэн, революций корно дэнэ 
нантайа.

5 ий шумылан Кугу туныктышо 
Интернационалын вуйлатышэ, Ле
нин йолдашна колэн колдыш. Ту
дын толашымэ дэнэ III Интерна
ционал лийэ. Ленин кавгашым эрэ  
пуэн шогыш, ончыко нантайыш..,.
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Ленин колэн гынат Коммун. Ин
тернационал тудын туныктымо 
ойжым ок мондо, шукта. Пашачэ 
калык дэнэ ик каҥаш дэнэ пэҥ- 
гыдэ ушэмым пидын, Коммунист 
партий шамыч революцим штэн, 
чыла вэрэ пойан куатшым сӱмырал 
шуа. Тӱрлӧ меньшевик моло осал

кишкэ шамыч дэнэ чот кучэдалаш 
тӱҥалыт.

Тидым Ленин шӱдэн кодэн.
Ленин ой дэч нуно огыт чакнэ.
III Коммунистический Интерна

ционал вийан лийжэ! Пытыжэ иэҥ 
вур йӱм ылышэ буржуй тӱшка!

Парижский Коммуна.
Пашачэ калык пойан ваштарэш 

шукэртсэк крэдалэш. Мэмнан Рос
си йштэ вэлэ огыл, моло кугужан- 
лаштат тудо пойан ваштарэш 
шога, властьым шкэ кидышкыжэ 
налын, пойаным пытарынжэ. Тэвэ 
18 мартыштэ француз пашачын 
пойан сэҥымыжым, властьым Ком
мун кидышкэ налмыжым шарнэн, 
мэ пайрэмым ыштэна.

1870 ийштэ Франциа дэнэ Пруссиа 
кызытсэ Германиа) сарым шташ. 

тӱҥалыныт. Ньэмыч ик-кок тыл- 
чыштэ чыла француз салтакмытым 
шалалтэн, Наполеон 111 кугужам 
полоныш налын, Париж ола дэкэ 
мийэн, йыр авырэн шогалыныт. 
Тидэ врэмаштэ пашачэ калыкын 
илышыжэ пэш томам, иӧсӧ ыльэ. 
Сар годым йӧсыжо йорлылан т'\'к- 
на, пойан ӱмыр пойа, тидым мари 
калыкат шынча. Тугэ гынат, ньэ- 
мычлан Париж олам пуаш огыл 
.манын, пашачэ шамыч тарванэн 
улыт. Содор ..калык гвардий“ ман- 
машкэ 600 тӱжэм пашачэ пурэн. 
Тидым ужын пойан влак ньэмыч 
дэнэ крэдалмым чарнэи мирым 
ыштэныт. Вара вигак „калык гвар
дий" дэч пычалым шупшын нал- 
нэшт ыльэ, (пашачэ кидыштэ 
пычал уло гын, вашкэ пойаным 
тӱнчыктарэнат шуа) кэртын вэлэ 
огыт ул. Пойан нэмыч дэнэ ушнэн 
„калык гвардий“ дэнэ крэдалаш 
пижэш. Пашачэ—вла 18 мартыштэ 
<1871 ийштэ) Париж олаштэ властн
ым шкэ кидышкыжэ налыт, Па- 
рижысэ Коммунным ыштат. Тидэ 
коммун кужун илэн огыл. 28 май- 
штэ пойан вла нуным сэҥэн,

30.000 йыҥым лӱлкалэн пуштыныт, 
шуко тӱжэм удрамаш, йоча вла
кым вэс тӱньашкэ колдэн улыт. 5 
кэчэ годым пашачэ калык пойан 
ваштарэш пэш чот крэдалын, сар 
годым 25 тужэм „калык гвардиштэ“ 
шкэ вуйжым Коммун вэрчын пыш- 
тэн. Адак мыньар тужэм пашачым 
пойан шамыч казаматыш шӱшкы- 
ныт.

Пашачэ сэҥэн ышт кэрт. Альэ 
жап шуун огыл улмаш. Пашачэ 
ваштарэш крэсаньыкмыт тарванэн 
улыт. Пойан помэшык тӱшка крэ
саньыкым ондалэн кэртын. Пашачэ 
коклаштат ик каҥаш укэ ыльэ. 
Коммуныштэ ик партий вэлэ огыл 
вуйлатэн, тӱрлӧ партий ыльэ, нуно 
шкэ коклаштэ урлэн илэныт. 
Адак властьым шкэ кидыш нал- 
мэкэ, пойан дэч фабрик—завод, 
банк шамычым шупшын налын 
огыт ул, буржуйлан эрыкым пуэ- 
ныт.

Сандэнэ коммун сэҥэн огыл. 
Пашачэ пойан дэнэ чот крэдальэ, 
нужна калыкын вӱр шуко йогыш. 
Нунын вӱр йараш йомын огыл. 
Мэ нуным нигунамат огына мондо. 
46 ий эргымэкэ Российсэ пашачэ 
калык нунын шонымыштым илы
шыш пуртэн, пойан тушкам сумы- 
рал шуэн.

Коммуна ончыктэн—пашачэ ка
лыклан власть налмэкэ пойан вла
кым чаманыдэ пытараш кӱлэшым. 
Нунын титакшым палэн кораҥдэн, 
Российсэ пашачэ Коммунын паша- 
жым, Совэт властьым ыштэн, 
пэнтыдэмдэн шындыш. Пойан лан 
сэҥаш эркым ыш пу.

П. Карпов.



ТУНЭММЭ ПАША б̂Ч£) б̂""-
Кузэ 1 ст. школышто пӱртӱс палаш (естествозна

ние) туныктыман.
Изи икшывым пӱртӱс палаш ту- кум ий икшывым туныктыман. Тэ-
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ныктышылан ышкаланжэ пурты- 
сым сайын шинчаш кӱлэш. Эн он
чыч пӱртысым жапшэ годым тунэм- 
ман. Тыгэ шошым илышым, шо
шым вэлэ тунэмаш кэлша. Ожно 
йужо школышто пӱртӱс палаш чот 
туныктат улмаш гынат, чыла шот 
дэч поена ышталдэш ыльэ. Тыгэ 
йӱштӧ Т Э Л Ы М  школ пӧртышто изи 
ырвэзэ влак шошым нэргэн, пу- 
шэҥгэ пэлэдаш, ылыжаш тӱҥалмэ 
нэргэн кнага гыч лудын, тунэм 
шынчылдыт ыльэ. Мутланымат ок 
кӱл: илышэ, вольык, кушшо (пу- 
шэнгэ, шудо вла) нэргэн тунэ
маш шинча ончылнэт пушэнгэ, 
шудо, тӱрльӧ пэлэдыш тӱрльӧ чо- 
нан (лывэ, вольык да монь) лийэш 
гын вэлэ каньыльэ. Тыгэак шошым, 
кэнгэжым, шыжым пӧртыштӧ огыл- 
нурыш, олыкыш чодраш кайэн ту- 
нэмман. Мэмнан ожно тунэммынам 
шоналдэна гын, йӧсын вэлэ чӱчэш. 
Тэлым пӧртыштӧ, ныл пырдыж кок
лаштэ, шошым илыш тарванымэ, 
кэҥэжым шудо пэлэдмэ, шырка 
колдымо нэргэн тунэм шинчэт 
ыльэ; урэмыштэ йӱштӧ мардэж 
мӱгыра. поран пӧрдэш, чара пу
шэнгэ влак вуйштым лупшэн шо- 
гат. Туныктышо влак тӱнчан кугу 
кончымашыжым тӱрльӧ сэмын, су- 
рэтым ончыктылын, опытым ыш- 
тылын умылтараш толашат ыльэ 
гынат, изи икшывэ влак порт гыч 
лэкмэк чыла мондат ыльэ. Тыгэ 
лийдэжат ок лий шол. Пӱртӱсым 
пӧртыштӧ шинчэн палаш ок лий.

Пуртӱс палаш эн ончычак клас- 
сым мондаш кӱлэш. Пӱртӱс тунэ
маш—чэвэр, пойан, кумда тӱньа 
нурышто, чодраштэ, олыкышто 
уло; тэлым тунэмашлан кабинет, 
лабораторий влам ыштыман. Эн 
чот тидэ ойльымо сэмын пэрвой

лым, пич шыжым чондымо пургу- 
сым (мертвая природа) вэлэ тунык
тыман. Кузэ вара врэма шот дэн 
пӱртысым тунэмман?

Школ йыда пакча, сат лиймаш 
Тудо пакчаштэ изи икшывылан 
ышкаланжэ поена ик изи йыраҥым 
пуаш кулэш, мом шона тудым 
шындыжэ. Туныктышо икшывэ 
шонымо сэмын ушыжым сай ку
лэш корно дэн колтэн шогыжо, 
Ырвэзэ вла тыгэ шагал палэн на- 
лыт гынат, нунын палэн налмышт 
П Э Ҥ Г ЫД Э  Л И Й Э Ш ;  у Ш Э Ш Ы Ш Т ,  Ш ӱ Э М -
шышт войзэш. Туныктышо пол- 
шымдэн ырвэзэ влак ончычак йы- 
раҥлан ӱмбалрокым йамдылат, тэ
рысым кышкат, шкэак йыраҥым 
ачалэн тужак ковыштам, рэвым, 
киарым да монь шындат. Шкэ
ак кэнгэжым ончат; шыжым коч- 
кыш йамдылаш погэн налыт. Ты
гэ шошым тунгалын кпшмо гыч 
лэкмым, к;ушмыжым, пэлэдмыд\ да 
монь палаш тунэмыт. Адак икшы
вэ йыда ончэн кушташ ик саска пу 
гыч (олма пу, эҥыж-вондо шоп- 
тыр да монь) пуаш кӱлэш.

Нуно тыгэ саска кушмым, пу
шэнгэ кушддым шошым тунгалын 
шыжэ маркэ ончат. Адак пушэн- 
гын тӱрльӧ осал шукшым, лывы.м 
нунын илмыштым, кушмыштым, 
нуным модэм пытармыжым изиньэк 
раш палэн налэш. Тидэ пал- 
мым нуно нигунам огыт мондо. 
Туныкгышыжэ эрэ ончыктэн вэлэ 
шогат. Рвэзэ шамыч изиньэк 
пашалан тунэмыт. Кэнгэжым тӱр- 
льӧ сатыш толшо кайыкым, нунын 
илышыштым, тӱрльӧ лывым, кар- 
мым, жавам, шукшым сатыштэ ул- 
шо чонаным ончэн тунэмаш пэш 
йӧнан.
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Адак пуртус палаш икшывэ влам 
нурышко, чодрашкэ, олыкышко 
коштыкташ кулэш (экскурсим 
ышташ.) Ожнат учичыл влак но
чам погэн чодрашкэ да монь чай 
й\>аш кайат ыльэ. Тидэ сай паша 
гынат, чылт чай йӱаш вэлэ огыт 
кошт. Тыгэ каймэ дэч ончыч ту- 
ныктышылан мом кайэн ышты- 
шашлыкым ончыч палэн налаш 
кулэш (планым шташ), садлан ту- 
ныктышылан школ йыр „ вэ- 
рым сайын шинчаш кулэш. Иоча 
влакым чодрашкэ, нурышкэ вэлэ 
огыл, энгэр дэн, шинчышэ вӱд 
дэк, куп дэк коштыкташ кӱлэш. 
Кошкаш тӱнгалшэ куплаштэ ту-

жэм тӱрльӧ лывэ, вӱд шукш шо- 
лыт вэлэ. Кузэ калык коклаштэ 
рэволӱший дэч ончыч пойан влак 
тошто илышыштым, кодшашлан 
лийын толашат, йорло пашачэ 
влак дэн сарым тӱнгалыт, тугак 
тыштэ илышыштым утарнэшт. Ку- 
пшо кошка. Нуно толашэн тола- 
шэн колэн пытат, Тидэ илыш 
мо вара? Тыгай ӱпшышӧ вэрлэч 
ида ӧрдыштыл. Шкэндан изи тӱньа 
палаш тӱнгалшыдам коклан тыгай 
вэрышкат намийза.

Тыгэ шошо дэн кзнгэжым вэлэ 
туныктышо йочалан пӱртӱсым па- 
лыктэн кэртэш.

П— ов.

Йылмэ вийнымэ.
Мари йылмыштэ чылажэ 9 глас

ный йук лийэш манын каласышна: 
а, э, и, о, у, ӓ , ы, о, у. Мучаш 
<ольымаштэ-„э“ олмэш „е“ буквам, 
„ы“ олмэш „о“ буквам возаш гын, 
вара мари алфавит чыла калык 
влан алфавит шотышко пура, адак 
возашат куштылгырак лийэш ман
на.

Умбакыжэ гласный алфавит нэр
гэн каласаш гын, кэрэк могай 
йукшат кум тӱрлын ойлалтэш: кӱ- 
чӱкын (ӓ), кужун (ӓ), адак кокла 
шот дэнат.

Йужо йылмыштэ тыгай кӱчӱк 
альэ кужу и]‘кым палаш буква 
ӱмбалан поена палым шындат (знак 
долготы и краткости).

Мари йылмыштат тыгай йӱк вла 
улыт. Тунэмшэ дэн тунуктышо 
влак марий йылмысэ мут влаштэ 
кӱчӱк альэ кужу йӱкым шотлэн 
луктыт гын, „фонетический дэн 
орфографический „словарным ваш
кэ возэн шукташ лийэш ыльэ.

Руш йылмыштэ кужыракын ой- 
лымо йӱк ӱмбалан „ударений" 
манмэ палым шындат; йужо й ы л 
л а ы ш т э  (чуваш, эстон, финн) тыгай 
кужу йукым ончыкташ, тудым кок- 
кана возат.

Пӱтынь калыкын йылмыштэ

кэрэк могай йукшат ик сэмын ок 
ойлалт. Ончыкташ „у“ йукым лон- 
чылэн ончэна: йужо мутышто ра- 
шак „у“ шокта (пу) вэс мут влаш
тэ кучӱкынрак каласалдэш да „ы“ 
йук вэкыла савурна (улыт) Моло 
йук влат тугак.

Тыгай гласный йук влан вэсэ 
йук вэкэ савурнымым ончэн, йужо 
мари тунэмшэ, молат — „алфа- 
витышкэ шукырак йукым пурты- 
ман“ маныт. Мари йылмыштэ тӱҥ 
йӱк шотышто 9 йук дэч коч моло 
гласный йук укэ улыт.

Шотлэн лукташ гын, „кокла" 
(переходные звуки) йук влам мари 
йыимыштэ чылажэ иктажэ 80 шот
лэн муаш лийэш.

Алфавитым тыгэ кугэмдаш гын, 
кнага тунэмаш пэш йӧсӧ лийэш.

Моньар а л ф а в и т ы ш т э  б у к в а  ш а -  

г а л э д А Э ш ,  г у н а р т у н у к т а ш  к а н ь ы л р а к  

л и й э ш .
Кэрэк кэат, тӱҥ гласный йӱк 

влам раш, сылнынрак, ик сэмын 
ойлаш точыман, вара ижэ эркын— 
эркын литературный йылмэ вийнаш 
тӱналэш.

Нов гласныйан йук влак.

Гласный йук почэш ойышто вэс 
гласный шолга гын, тыгэ кок
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тӱрлын лийын кэртэш: пэлэн шо
гышо йук вла кок поена слогышко 
пурат, альэ иквэрэш ик слогэш 
кодыт. (айва, Аида, аукцион, сарай, 
сараи).

Ик слогышко пурышо кок йы- 
гырэ шогышо гласный йук вла—ик 
йуклан шотлалдыт (дифтонг). Ты
гай кок гласныйан йук вла тӱрлӧ 
йылмыштэ ик тор огыт ул.

Мари йылмыштэ чылажэ 81 нарэ 
дифтонг манмым шотлаш лийэш.

Поена тыгай кок гласныйан йук 
влам лончылэн налына: йа. йи, йе, 
(йэ) йо, йу— йӓ, йо (йы) йӧ, йӱ.

Руш йылл\ыштэ нуным тыгэ возы- 
ман: йа=я, йе(йэ)=е, йи= ё, йу=ю, 
йӓ—я, йӧ=ё, йӱ=ю. Нинэ кок глас
ныйан йукым возымаштэ кок бук
ва дэн ончыкташ кэлшышырак 
лийэш.

Адак „й“ йук нэргэн каласэна. 
Мари йылмыштэ тидэ йук кӱчӱкын- 
рак ойлалтэш, садлан руш йыл- 
мысэ „й“ олмэш  ̂ (йота) буквам 
возаш кулэш: ]‘а, ,]'е, 0*э), ]0 , ^у, з'а, 
З'о, (,1Ы), уо, ^ӱ.

Зырьан влак тидэ буквам 
шкэ алфавитышкышт пуртэн улыт. 

(ончыкыла лийэш).

Мари тунуктышо Н. Т. ДУБОВ.

Николай Тимофеевичлан кызыт 
54 ий шуун. 1889 ий гыч 1923 ий 
мартэ Чэбоксар мари коклаштэ 
(Чуваш область) чылажэ 34 ий эрэ 
школ пашам ыштэн шогыш. Кызыт 
шынчажэ чэрланымэ дэн школышто 
гунуктымым чарныш, шкэ шочмо 
йалыштыжэ крэсаньык пашам ыш
тэн ила.

и
Иолташ Дубов револӱций пашам 

1905 ийштэ ышташ туҥалын. Поп 
да инспектыр шуко тудым пызыр- 
калэн улыт. 1918 ийыштэ комму
нист партиш пурэн кызыт мартэ 
шкэ йалыштыжэ пашам ыштэн 
шога.

Мари коклаштэ школ пашам 
34 [ий ыштэн шогымыжлан 1922 
ийштэ Чуваш областьысэ Обпроф-

совэт йолт. Дубовым йошкар оҥаш 
возаш (герой труда) ыштэн.

„Правда“ газэт сай учитылым та- 
ҥаштарэн палаш конкурс ыштымэ 
годым, Чувашобоно тудын нэргэн 
мари кокласэ сай учитылэш лукташ 
тидэ конкурсышко возэн.

Николай Тимофеевич мэмнан 
мари туныктышо коклаштэ пага- 
лымэ йыҥ. Сэминарым тунэм лэк- 
мэкэ эрэ мари коклаштэ 34 ий ту
нуктымо пашам виктарэн шогэн. 
Шынчажэ уждымо лиймэ дэн ин
валид шотыш лэктын.

Николай Тимофеевич лак моло 
мари тунуктышо влакланат калык 
коклаштэ школ пашам, у илыш 
корным ыҥлэн налын, ыштэн шо
гаш кулэш.
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Ушыжо пурэн.

Ӧртьӧмэй пазарыштэ кок кӧршӧ- 
кым налын. Тэнэй кэч можат шэр
гэ. Ӧртьӧмэйат шагалак огыл оксам 
пуэн. Садлан кудышкыжо пэш пэ- 
рэгэн нангайаш точа. Изи лакэ 
(лондэм) вэлэ вэрэштэш гынат, 
кок кӧршӧкгэ кидышкыжэ налын 
имньыжым чара...

М ӧ н г ы ш т ы ж о  к у в а ж э  п э ш  й ы -  
в ы р т э н  в а ш  ЛИЙЭ:

— Нальыч мо?
— Налынам. Ончо могай чаплэ 

Эркын пурто, ит пудырто!
— Мыньар вара пуэнат?
— Пэш шэргын, кува, пэш шэр- 

гын, кум тӱжэм гыч пушым. Япык 
дэнэ Одотьат у кӧршӧк ончалаш 
кудвэчыш лэктын улыт. Аважэ ну- 
ныланат каласыш:

— Ида тӱкалэ, пудыртэнат кол- 
тэда. Шунын вэт!

Эрлашын ик кӧршӧкэш шӱрым 
шолтэныт, вэсэшыжэ пучымышым 
шындэн улыт.

Ӧртьомэй ышкэ конга дэнэ он
чэн шолгыш.

— Эркын шындэ, пудыртэт.—
Кэчывал кочкыш мартэ шӱр кӧр-

шӧкым конгаштэ тарватылын огыт 
ул. Пучымышым йӱкшаш аважэ 
окнаш луктын шындэн.

Иукша гын, шӧр дэнэ тамлырак 
лийэш...

Ала йочамыт тукэн шуат манын, 
аважэ вэс вэрышкэ шындынэжэ 
ыльэ. Урэмыштэ пошкудо ватым 
ужын да, кутыраш пижын, (ватэ 
шамыч кутырыдэ ик шагатымат 
чытэн огыт кэрт ала мо), вара мон- 
дэн; Альэ пошкудо дэкэ кайэн да, 
ватэ шамыч дэнэ йомакым колтэн 
шынчылтын. Могай кӧршӧк, акшым 
мойн, очыни чыла туд дэч йодышт 
пытарэнт.

Мари областьыштэ кы
зыт школдан полшымо 
тылызым ыштат.

(Газэт гыч).

Тидэ врэмаштэ Иапык урэм гыч 
пурэн. Ик вэрэ, вэс вэрэ ончальэ. 
Ужэш: окнаштэ у кӧршӧк шолга.

— Мо тушто уло? ончалаш ку
лэш.

Кучэн ончэн—шокшо. Кӧргышты- 
жо—пучымыш.

Йапыкын кочмыжо ок шу гынат, 
парньам кӧршӧкыш чыкыш.

У кӧршӧк гыч кузэ кочкын от 
ончо!

Парньа йулыш. Совлам кыча
лаш вэрэштэш!...

Одотьат куржын пурыш. Йапык 
пучымышым тодэш вэлэ.

— Мом ыштылат? Ай-ай!
—Тыйын мо паша!
— Мый авийлан каласэм!
— А! авийлан каласэт!—„кроп“ 

совла дэнэ Одотьа вуй воктэн. Ту- 
дат кӱсыжым тулыныжэ. Коктын 
кучэдалаш пижыч...

Пошкудо дэч аважэ толын: ку- 
вар умбалнэ кӧршӧк кум сэмын 
шэлын кийа...

Аважэ изиш сопкалэнат ончыш. 
Мом ыштэт? Кэч нуным пушт, кор'- 
шГж ындэ у ок лий, ок ушно.

Ачажэ тольо да, игшывыштым 
сай мочаш пуртыш: ӱп гыч рӱзыш, 
аважланат туп воктэнэ логальэ. 
Укэ! Адак пазарыш кайаш вэрэш
тэш. Кондэт да, адак нуно пудыр- 
тат. Тыгэжэ налын от ситарэ.

— Рожын вуй шамыч! Кэчэ гут 
урэмыштэ лушкэн коштыт. Пӧртыш 
пурат, кучэдалыт. Шукэртэ огыл 
ш' дырым курлын, кӱзым моктылы-
НЫГ,  МОЙН.

Кэч мыньар кырэ вэлэ, огыт 
чарнэ. Вара мом ыштыман?

Ортьӧмэйа йоча нэргэн шонаш 
тӱнгальэ.—Нунылан пашам муаш 
кӱлэш. Паша дэч поена, урэмыштэ
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куржталын орадэ кушкыт, карт дэ
нэ модаш да моло осаллан тӱнэ- 
мыт. Кэм ургызат лийшнэ укэ, 
тӱнэмаш пуаш лийэш ыльэ. Ола- 
штэ нигэат ок нал—кнагалан огыт 
мошто.

— Э-э! Нуным, рожын вуй ша- 
мычым, туныкташ кӱлэш Школыш 
пууман.

Чынак Ӧртьӧмэй пэш сай шонэн 
луктын: 7 ий мартэ тэк модын
куржталышт, вара тӱнэмышт, ушым 
погышт.

Йалыштэ школжо вэлэ укэ. Чылт 
укэ манаш ок лий: Йал мучаштэ 
школ порт оражэ кодын, порт 
кӧргысо ӱзгарым чыла шолышт пы- 
тарэныт, улыжо дэнэ укэжэ иктак. 
Туныктышто удыр волисполкомыш 
сиркалышылан пурэн.

Ик кэчын Ӧртьӧмэй школ порт 
ончаш лӱмын мийэн.

— Э-э! тыштэ Иапык дэнэ Одотьа 
ала мыньарак ушым огыт пого. Ик 
окнат укэ, конга шаланэн, порт 
йыр мардэж шӱшка вэлэ.

Йапык дэнэ Одотьам туныкташ 
кӱлэшак! Кызыт альэ ушышт укэ 
урэм воктэн куржталаш пу. Вэс 
кана, кугу лийыт гын, ышкэак 
ачашт—аваштым вурсаш тунгалыт:

— Шонго ийа шамыч! Туиык- 
тэн огыда ул, пычкэмышэш кодэн 
улыда!—манаш тунгалыт гын мом 
каласэт?

Вэс йал ыштат лийшнэ школ укэ. 
8 мэнгэ коклаш кошташ мӱндыр. 
Иолын коштын огыт кэрт. Имньы 
дэнэ кэчэ йэда кодыл колташ, ваш 
лийаш от тӱнгал, от йарсэ.

Туныкташыжэ кӱлэшак!
Ожнырак тыгай шонымаш вуй- 

ышкыжо пурэн огыл.
Пӧртыштӧ нунын йук ок шокто 

гын, йӧра ыльэ.
Кӧршӧк пудыргымэкэ, тамака 

йоммат ушышкыжо пурэн.
Тидымат Иапыкак ыштылын. Вэс- 

кана альэкиндымат нумалаш тӱнга- 
лэш, казаматышкат вэрэштэш. Ӱма- 
штэ уна Иэпрэмын эргыжэ пурэн 
шынчэ. 12 ийашак кармоньо дэнэ

кошташ тӱнгальэ. Вара йӱаш тӱнэ- 
мэ. Иапыкат тугайым ужын кэртэш.

Иапык шкэтын вэлэ огыл урэм 
пийым поктыл коштэш. Моло йо- 
чамытат кнагалан тӱнэмдэ илат.

— Туныкташ гын, чыламат ту- 
ныктыман! Тугэ гын, школым ача- 
лаш кулэш. Калык дэнэ кангашэн 
ончыман!—

Тыгэ Ӧртьӧмэйын ушыжо пурыш.

*
Иапык дэнэ Одотьа йывыртэн 

урэм воктэн куржталыт:
— Ачи мэмнам туныкташ пуа! 

Ачи туныкташ пуа!—манын кычкы- 
рэн коштыт.

Моло йочамыт огыт ушанэ, йа
лыштэ школ укэжым нунат шын- 
чат. Сандэнэ чылан воштылыт. 
Мари влакат койдарат:

— Ончо, эпэрэнактийэк лийда!—
— Тый, Одотьа вара руш вургэ- 

мым чийэт дыр? — манын вошты
лыт...

Ӧртьӧмэй шкэ шонымыж гыч ок 
чакнэ. Ик кас дэнэ лӱмын Онисим 
дэкэ кутыраш мийыш.

— Тугай паша, Онисим; школым 
ачалаш кӱлэш!

— Пэш кӱлэш да тэнэйсэ игэ- 
чын кэч можат шэргэ — вий ок 
шукто, очыни.

— Чылан тарванэна гын, кунам 
ок шукто! Школ дэч поена ок лий 
йочамыт йӧршэш локтылалдыт.—

Онисимынат кок икшывэ кушкын 
шуун улыт.

— Тыйын мутэт чын. Коктын 
тӱнгалына гын, ала мари влакым 
кэлыштарэна— Ӧртьӧмэйлан маньэ.

Тудо йалыштак ик осал йылман, 
Каритон лӱман, мари ыльэ. Мом 
ужэш, колэш гын, эрэ тудо вош- 
тылэш, койдара.

Кызытат, школ ачалымэ увэрым 
колын да, пэш воштылэш:

— Ха — ха — ха! Вара школэт 
вашкэ ачалалдэш?

Ӧртьӧмэйат Уидлан ӧрын огыл:
— Шого альэ, ачалэна. Эркьш 

йамдылэна.
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— Кузэ вара йамдылэда окса 
шуко к}‘лэш вэт?

Ит ойгро: чылажымат мууна.
Мэмнан йалыштэ 100 пӧртат утла 
уло. Ик тӱжэм гыч пӧртлан погэна 
гынат, окса йатыр погына.

Каритон воштылэш ВЭЛЭ:
— Тидэ окса дэнэ ала мыньар 

кугун ачалэн огыда шындэ. Окна 
карлык (йанак) ышташ, тэний мом 
шога? Адак конга опташ, ӱстэл 
(парт) ышташ кулэш!

— Ит луд, окна карлыкым, ӱстэ- 
лым. мэ Когойлан ыштыктэна.

Тудлан кӱсыжым курал-ӱдэн пуа- 
шат лийэш. Имньыжэ укэ-пэш куа- 
на. Конга дэчат ӧрын огына шогал. 
Кэрмыч уло. Шагал лийэш, порт 
йэда икты гыч луктына гынат, 
100 погына. Иакий кугыза йара оп- 
тэн пуа. Илашыжэ садакат вэр укэ. 
Мэ тудым школ оролым ыштэна.

— Кузэ ала ыштэда, ужына!...
Мари шамыч дэнэ йатыр Ӧртьӧ-

мэй толашыш. Иужыжо нимамат 
огыт умыло. Адак кудыжын тарва- 
нымыжат ок шу:

Э-э, калык вэрыч толашэ, вэлэ 
маныт.

Ӧртьӧмэй ӧрын огыл, тудо удра
маш шамычым тарватэн.

Эрлашым Каритон умшам карэн 
шогалын, шкэ шынчажлан окинанэ.

Кок тулык ватэ: Малантьа дэнэ 
Сапайда (нунат йочаштым туныкты- 
нэшт) пӧрньам шупшыктэн шко- 
лыш нангайат.

Тэвэ почэшышт Марпа дэнэ 
Матрана, Оксиньа кэрмычым нан
гайат. Кӧн имньэ укэ гын, нума- 
лыт.

Сэмон имиьым кычкэн лэктэ, 
пӧрньам пыштэн да, „йужгыкта“ 
ВЭЛЭ шупшэш. Онисим ВуДЫVI шуп- 
шыкта.

Пайрэм кэчэ гынат, урэмыштэ 
калык „выжгэ-вужго“ койн нума- 
лыт, шупшыктат.

Иал мучаштэ, школ порт дэнэ 
йарминга вэлэ. Ко товар дэнэ, кӧ 
кольмо дэнэ толашат. Чылалан па
ша уло. Воштыл модын пашажат 
вашкэ ышталтэш.
* Ватэ шамыч порт йыр рок^ш 
урат—тэлылан шокшо лийжэ.—Иа
кий кугыза конгам пэш опта. 
Когой окна карлыкым ышта. Ӧрть- 
ӧмэй тудлан пэш полша.

Тыгэ воштыл толашэн кэчэ эр- 
тымымат иктат шижын огыл.

Пашат альэ шуко ыштымыла ок 
чуч. Ончат: кас дэнэ йушка гыч 
шыкш „ Т } ' р г а “ вэлэ лэктэш.

Ӱдыр шамыч содор пӧртым муш- 
кын шындышт, ватэ влак пырды- 
шым эрыктышт.

Тэнгэчэ арба кудо гайэ ыльэ- 
тачэ, ужат, могай чаплэ порт лийэ.

Когойын вэлэ паша пытэн огыл. 
Альэ тудлан ӱстэлым (партым) 
шташ кулэш.

Каритон ӧрын. Кок кэчэ эртымэ- 
кэ. лӱмын школ ончаш мийэн. Ко
гой лач ӱстэлым ыштылэш ыльэ.

— Руэштат?
Руэштамыс!
— Вашкэ пытарэт?
— Вэс эрла*) чыла йамдэ лий

эш!
Каритон нимом пэлэштыдэ, вуй- 

ым сакэн ӧрын монгышко кай- 
ыш.

К.

* ) Кумыштылан.
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Нэмнан уло Российа марий вэлэ 
огыл мыландым тошто годсэк кум 
пасуэш ӱдэн илат. Вара тыгэ ӱды- 
мыдэн крэсаньык мызар ий йыда 
киндым-шурным пога? Ик озан, 
шотлан тыгэ пыштэна, пасу йыда 
ик дэсатина, чылажгэ кум дэсати
на мыландыжэ лийжэ. Нэмнан ма
рий кундэмыштэ дэсатина гыч 50 
пуг дэч коч уржа ок лэк, ныллэ 
пут шӱльӧ лэктэш. Тыгэ мэ покшэл 
шот дэн пыштэна: йужо ий утларак 
лэктэш, йужо ий шогалрак-ий дэн 
ий тӧр ок лий. Тыгэ чылажгэ кум 
дэсатина мыландэ гыч 90 пут кин
дэ лэктэш, олымжым кызыт она 
шотло. Ындэ ончална: мызар кин
дэ, моло шурно кум пасу гычак 
тыгэ ышташ тӱҥална гын, лэктэш:
1) Шыжым, август тылчыштэ ик 
ийаш йымач лэкшэ, вэсь ийлан пар 
лийшашлык пасуэш пунан (мохна
тая) „вика“ манмэ шудым ӱдэн 
кодэна. Тудо шудо уржа озымла 
шыжым лэктын лум йымак пура. 
Шошым май тылчыштэ, альэ 
йюньын тӱҥалтыштэ тудым солэн 
200—300 пут мӱ шудо (клэвэр) дэч 
чаплэ шудо ик дэсатиналан лэктэш. 
Моско губерна кундэмыштэ тидэ 
вика июньыштэ вэлэ пэлэдэш. 
Тугэ гынат, тудым майыштэ солэн 
налмэкэ гын, 150—200 пут чаплэ 
шудо лэктэш. Шудо солэн нал- 
мекэ аҥам парлан куралын, шӱрэн 
кодат. Парым кунар ончыч кура- 
лат, тунар сайрак. Шыжым вара 
уржам ӱдэт.

Адак тыгэ ышташ ӱтларак шот
лан толэш. Шудо солэн налын 
куралмэк, пар пасуэш вашкэ шуу- 
шо парэҥым шындаш кулэш. 
Уржа удымӧ дэч ончыч тудо лук
таш шуэш. Тыгэ парэнтэ дэч мо
лым шульӧ дэн тыгылай викам 
удащ лийэш. Парэнтэ лукмэкэ, 
шыжым куралдэак уржам ӱдаш

лийэш. Пар тыгэ ышталдэш: вэсь, 
нуржо уржа, кумышо икиаш дэн 
удалтэш. Ик ийашыжлан аҥам шы
жым уржатурэд налмэккуралалдэш.

1) Шошым „пунан викам“ ӱдэн 
дэсатина гыч 250 пут нарэ,, шудо 
лэктэш. (Шудыжо могай!) Иужгу- 
нам 400 пут, альэ 1000—1500 пут 
ужар коштыдымо шудо. Тидым 
шуко ий годсэк, шуко вэрэ ыш
тат. Тидэ йомак огыч-чын паша!

2) Парэш ойылмо сэмын шудо по
чэш парэктым шындэн 500 пут 
нарэ парэҥгым луктат. Парэҥгэ 
олмэш тыгылай викам ӱдэт гын, 
адак 250 пут нарэ тамлэ шудо 
лэктэш.

3).Адак тыгэ ыштымэ дэн уржа- 
жат дэсатина гыч шукырак лэктэш. 
Пунан вика, тыгылай (йара) викат 
мыландым, аҥам чот пушкыдэмдат, 
вийаҥдат. Шошым июнь дэч ончыч 
вашкэ куралмыжат уржам сайэмда. 
Май тылчыштэ пфым куралат гын, 
уржа 40% альэ 50%, кок—кум 
пачашат утла сай шочэш. Пунан 
ви*ка ӱдымыждэнат уржа 20% альэ 
40% утла лэктэш: тыгэ 50 пут 
олмэш 70 пут лэктэш. Парэнтэ 
почэш ӱдымӧ уржа 10% утларак 
лийэш да парэЕгжат лиэш.

4) Икийашлан шыжым курал ко- 
дымат шурным сайэмда. Шошым 
куралмэ дэч 50% утларак киндэ 
лэктэш. Тыштэ ойлымо сэмын 
штэна гын, чылажгэ кум дэ
сатина гыч тынар нална:

1. Ик дэсатина шыжым пунан 
вика ӱдымӧ 250 пут чаплэ шудым 
пуа.

2. Тудо аша’ гычаг 500 пут па
рэнтэ.

3. Альэ парэнгэ олмэш ты
гай шульӧ дэн ӱдымо вика адак 
250 пут.

4. Тудо аҥагычак уржам ӱдэн 
(Ончыч куралмы да шудо дэн ӱаҥ-

2*



20 „У И Л Ы Ш “. №  3

мылан 25 пут тошто лэч утым 
пыштэна) Чылажгэ ончыч 50 да 
25=75 пут уржа.

5) Шульым шыжым куралмылан 
20 пут утым пыштэна да ончгыч 
40 пут. Чылажгэ 60 пут шульӧ. 
Чылажэ 135 пут нарэ киндэ пыр- 
чэ да 500 пут парэнтэ. Мэ тынарэ 
тыштэ ойлымо сэмын ыштэна гын, 
90 пут олмэш нална. Ойльымаш- 
нан пайдажэ пэш раш. Ышташ вэ
лэ тӱҥалаш кӱлэш:

1. Шыжым ӱдымо пунан викам 
шукэртсэк Моско, Ярославский 
губэрнаштэ ӱдат. Кузэ тудым ӱдат, 
ыштат, агроном лэч йодса.

2. Парэш парэнтым шукэртсэк 
Российштэ кэчывал йымал вэлнэ 
шындат. Тушто пэш сай шочэш. 
Тульский губернаштэ шукэртсэк 
чот шындат. Тушто „Шатиловская 
с.-х. станция44 манмэ у сэмын пэш 
ыштылэш, крэсаньыкымат туныкта. 
Нэмнан марий кундэмыштат вашкэ 
шуушо парэнтым парэш шындэш 
лиэш. Тудым, вика солэн нзлмэкэ, 
майын 15 кэчылаштэ шындат. Ты
гай вашкэ шуушо парэнтэ уло. 
Йужо сорт тылчат пэлыштэ шуэш. 
Адак вашкэ шуктышашлан парэн- 
гым тӱчкыдыракын ик важык вэрэш 
60 парэҥгым пуртэн шындат. Тыгэ 
ышташ лийэш. Тӱҥалаш вэлэ 
кӱлэш.
« Крэсаньык йолдаш вла ужыда, 
кум пасу дэнат анам ышташ ли
йэш улмаш, сай илышыш лэк- 
таш лийэш. Нэмнан уло Россиа 
мучко кум пасу дэнэ ыштат. Нур- 
ын кумышо ужашыжэ уло Россиа 
мучко пар дэн шӱкыжо арым шу- 
дым вэлэ шочыктэн кийа. Шонал- 
дэн ончалза йан!

Тидэ ойльымо сэмын ышташ 
тӱҥалда гын, Российштэ мызар 
шудо, шурно погына! Западыштэ— 
Германий да монь шудо ий ындэ 
лийэш тидым палэн налмышта- 
лан. Нуно „ик кэҥэжлан кок кана 
шурным шочыкташ моштэна44 ма- 
ныт. Нур кузэ кэҥэжым йара кийэн 
кэртэш—тудым вэлэ огыт палэ.

Немнан йара кийа. Нэмнан адак

тунэмшэ йыҥат—кэҥэжым парым 
йара кикташ кӱлэш-манын. Тидат 
йонылыш. Парэш ӱдэн киндымат, 
олымымат йара парэш ӱдымо лэч 
шукырак налат. Агроном шамы- 
чат—пар йара кийжэ-маныт. Чынак 
мо?

Шотлан тыгэ ойльэна.Ик мари па
су йыда дэсатина гыч, чылажгэ кум 
дэсатина мыландыжэ уло. Йара кий- 
шэ, шыжым куралмэ парэш киндэ 
40 % альэ 50% утла шочэш. Тыгэ ож
но дэсатина гыч 50 пут лэктэш ыльэ 
гын, ындэ 25 пут утла лэктэш, чы
лажэ 75 пут лийэш. Шудоӱдымыдэ- 
нат тынарэ киндэ лэктэш, да ик дэ
сатина шудо, адак парэнтэ да монь. 
Ындэ тылэч коч ойльымат ок кӱл 
дыр. Пэш раш! Утларак ӱшанэда 
гын ончалза: Полтавский губ. ик 
опытный нурышто индэш ий год- 
сэк кум пасу дэн парым йара 
кийктэн (пар эр куралмэ гынат) 
585 пут киндым луктыныт; 1332 пут 
олым. Чылажэ пырчыгэ, олымгэ— 
1917 пут. Кэнгэжым парэш пурсам 
ӱдэн, адак уржам тудо вэрэшак 
1027 пут пырчэ лэктын, 1769 пут 
олым. Чылажгэ 2796 пут. Киндым 
шуко пасу дэн ӱдаш тӱҥалына гы
нат, парым садак йара киктымэ ок 
кул. Ньэмыч, прансуз шамыч па
рым йара огыт киктэ. Садлан пу
нан викам, тыгылай викам ӱдат, 
парэнгым шындат. Тыгэ крэсаньык 
шамыч Владимирский, Костром
ской губернаштэ парэнтым пэш 
чот шындат. Кострома губ. де
сатина гыч кум тужэм пут парэнтым 
луктыт. Ушэшда пыштыза! Тидэ 
Германиа, альэ Америкаштэ огыл, 
Костромской губ. ыштымэ йомак 
мо! Владимир, губ парэнтым амэ- 
рикан сэмын шындаш тӱналыныт.

Нуно майыштэ ковышна озым сэ
мын лэкшэ парэнгэ озымым шын
дат. „Пӧтрӧ44 (Петровка) кутлаштэ 
луктыт да, адак шындэн почэш 
„Спаш“ кутлашнэ вэскана парэн
гым луктыш. Америкаштэ тыгэ 
ыштылын дэсатина гыч 10—12 
тужэм пут парэнгым луктыт.

(Ончыкыла лийэш.)
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СОСНА.
Немыч дэн плэныштэ илышэ 

салтак вла тыгэ ольат: „Немыч со
снам ашнаш пэш иӧрӓта, крэсаньы- 
кын кажнэ сурт-пэчыштэ 6-10 
сосна улыт, шукырак мландан 10-20 
вуйымат ашнат. Мэмнан мари кок
лаштэ сосна ашнышэ шагал улыт. 
Мари соснам ок йоратэ. Тугай кӱль- 
дымаш вольыкым молан ашныман 
маныт: нэржэ дэн нурым, олыкым 
гына пургэд локтылэш“. Ашна гы- 
нат, пукшаш тудым ок шоно.- шо- 
шым поктэн луктэшат, чодрасэ ир 
каикла шкаланжэ кочкышым кыча- 
лыкта. Кузэ сосна мошта, тугэ коч
кышым мужо-озажэ шонымаш укэ.

Тыгалай урлык соснам ашнэн 
крэсаньык кугу пайдам налын огэш 
кэрт. Тыгай сосна кужу йолан, изи 
капан, пэш талын кудалышт кэр
тэш, йолан (йолэшкэ) имньэ дэнат 
тудым поктэн шуаш ок лий. Тыгай 
урлык крэсаньыклан шуко пайдам 
пушаш огыл, садлан вэс мланды 
сэ „англичан" урлык соснам аш
наш кӱлэш. Тыгай сосна кужу ка
пан, кучык йолан, вашкэ кушкэш, 
ӧрда. Сосна игым ик талук, тэммэш 
эрэ парэнгэ дэн пукшэн ончэт 
гын, 10 пут нарэ кушкын кэртэш. 
Сӧсна шыл моло вольык шыл дэч
2-3 кана шэргырак, садлан I пут

сай сосна шыл олмэш 10 пут кин
дым налаш лийэш. 10 путан сосна 
дэн 100 пут киндым крэсаньык на
лын кэртэш. Ик дэсатина парэнгэ 
дэн ик талук 3-4 соснам, вита гыч 
лукдэ, пукшэн ашнаш лийэш. Воль- 
ыклан пукшымо ушмэным (кормо
вая свекла) шындаш гын, 5-6 сӧсна- 
ик дэсатина мландэ дэн пукшэн 
лукташ лийэш.

Москошто сельско-хоз. выставка 
почылтмо годым шуко тӱрльӧ воль
ыкым ончыктышт. Англичан урлык 
сосна 25 пу ган ыльыч. Кызыт тыгай 
шолдра сосна урлыкым кэрэк куш- 
тят муаш лийэш: совхозышто, с/х 
фэрма вла ужалэн шогат. „Йорк

Урал мари, Упӧ мари, суаскойы- 
шым ончэн, соснам огыт ашнэ: „сос
на ашнымылан йумо шыдэшка“ 
л\аныт, садлан имньэ шылым вэлэ 
кочкыт.

Адак йужыжо „сосна лавраштэ 
ила шурым кочкэш" манын огыт 
ашнэ. Моло калык вла мэмнан дэч 
тазарак илышэ улыт гынат, тыгэ 
кычалтмаш укэ. Нуно шукэрсэк 
сӧснан кугу пайда кондымыжым 
умлэн налын улыт да чылан пэш 
чот ашнаш точат.

Мари коклаштат сосна ашнышэ 
вла укэ манаш ок лий. Йул воктэн 
илышэ, Йаран мари йатыр соснам 
ашнат.
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ширский альэ бэркширский“ манмэ 
урлык сосна 8-16 игым шта, кок 
ийыштэ 5 кана игылэн кэртэш, ик 
мардан шотлаш гын, талукэш 20-25 
сӧсна игым игыла.

Сосна игым 6 арньа пэш чот пук- 
шаш кулэш, вара нуно вашкэ куш- 
кыт. Йгыштым пукшымо годым 
аважым сайын пукшыман. 6 арньа

нам сайын пукшыман, вара ижэ* 
урлыкшо ок вашталт. Мэмнан мари 
влак шуко вэрэ парэнгэ дэн вӱдым 
кочкын илат садлан тӱлыжгэн пьггэн 
улыт манаш лийэш. Нэмыч, латыш 
моло калыкым ончалат гын пэш 
таза, шолдра, мотор калык улыт.

Молан тугайэ улыт? Айдэмат 
кочкыш пашаштэ вольык гайак. Эра

эртымэкэ ӱмбал гюгымо шӧр дэ- 
нат пукшаш лийэш.

Кэҥэжым сӧсна игым ужар шуко 
кочкаш лукташ кӱлэш. Америкаш гэ 
кэҥэжым соснам клэвэр, вика лю
церна шудо удымӧ пасуш колдат.

Ашнаш кодымо годым эн кугу- 
рак, талырак кужалгэ сосна игым 
ойраш кулэш.

Кэрэк могай вольыкат пукшымым 
онча, садлан ашнаш кодымо сӧс-

шужэн илышэ, кочкышым йамды- 
лэн моштыдымо парэнгэ дэн уржа 
киндым кочшо, таза шолдыра ка
лык лийын огыт кэрт. Мари калы- 
кланат шукорак вольыкым, эн он- 
чынак соснам моло тунэмшэ ка
лык сэмын ончэн ашнаш кулэш. 
Вара тудат тулыжгаш, шагалэмаш 
ок туҥал.

К.

Сай кӱтӱзылан мо шинчаш кулэш.
1. Тэлэ гоч волььж кӱчӧ чот куш- 

кзш. Вольык кӱчым ончэн налаш 
да, утыжым шэкланэнрак пӱчкын 
шуаш кулэш манын, калык шамыч- 
лан тунуктэн ойым пу. Пӱчкын 
торлыдымэ кӱчӧ дэн вольыклан 
кошташ каньыл огыл, кӱчыжэ адак 
катлэнат кэртэш.

2 . Шудышто лупш кошкэн шумэш- 
кэ вольыкым нурышко ит нан гайэ! 
Утларакшэ лупшан кльэвэр оты- 
лым пукшаш сай огыл. Лупш йӧр- 
шан шудым кочкэш да, вольыкын 
мӱшкӱржэ карнэн шынчэш: (Кльэ

вэр шудо утларак карныкта). 
Тыгэ лиймэ дэн шуко вольык кол- 
мо гычат шокта.

3. Чэр дэн колшо вольыкым той- 
гло вэр лишкэ вольык тӱшкатым ит
намийэ! Пий шамыч тоймо вилам 
пургэт луктыт да, вила гыч чэр 
таза вольыклан пижын кэртэш.

4. Кугу корно дэн ордыж вольык 
тушкам поктэн кайат гын, нунын 
лишкэ вольыкэтым ит намийэ! 
Наҥгаймэ вольык коклаштэ икта- 
жыжэ чэранат лийн кэртэш, тунам
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тидэ чэр шкэ вольыкэт пэлэн пи
жын кодэш.

5. Кэчывал шокшо годым вольы- 
кэтлан каналташ эркым пу! Ка- 
НЫМЭ ГОДЫМ нуным ӱмӱлышкэ 1110- 
галтэ.

6. Йӱкташ наҥгаймэ годьш писын 
покташ ит толашэ! Талын каймэ 
годым вольык пӱжалтэш да, йугы- 
штэ вӱдым утым йун колта, кыл- 
мэн локтылалдэш.

7. Кутымэт годым шкэ вольык 
лэч ончыч кошт! Почэшэт вольык- 
мыт мийшт, нунын шэнжач-тарзэт. 
Тыгэ ыштэт гын, вольыклан сай 
вэрым ончыктылаш тӱҥалат, ончо- 
ктымо лэч поена вольык кӱлэш 
ок кул вэрыштэ коштэдэн эртара.

8. Пӱтынь нурышто иканаштэ шу
дым ит пукшо! Нурым (пасум) шу
ко пайлан шэл, вара олмаштыл 
вэрын-вэрын пукшаш тӱҥал. Тыгэ
шятяшшмшлаша̂ т ш т т чягат, 11.11 пмм н м т " 'тли

ыштэт гын, вольык эрэ тэмшэ 
коштэш, у вэрышкэ мийа да, куа- 
нэн кушкын шогышо шудым кӱ- 
раш тӱҥалэш. Вольыкым почэшэт 
коштыкто, коштмо годым ик сэ
мын эркын тарванылжэ.

9. Куп шамыч лэч шошым торара- 
кын коштэдэ! Купэш тунам шо
рык шамыч пижын колаш кэртыт, 
ушкалмытланат вурым шалыктар- 
шэ чэр пижэш.

10. Вольыклан йӧршо да йӧрдымз 
шудым ойраш тунэм! Тидэ нэргэн 
утларакшэ шошым шынчэн шол- 
гыман. Кэҥэжым шуко шудо годым 
вольык шкэат куштра шудым кочк
аш ок тӱҥал, а шошым шудо шагал 
лиймылан, вольык ойыркалаш ок 
шоно: могай вэрэштэш, тугай шу
дым кочкэш.

А. Виноградов.

МАРИ ]У1УТ
Тужэм ий годеэк шэмэр ЙЭҤ 
Кул шотышто вэл илыш.
Пужалт нойэн пашам штэн 
Кугу мӱшкырым пойдарыш. 

Шонымыштла пӱтӱркалышт 
Нужна-йорло шэмэрым, 
Тӱрлыждэнат чот мыскыл(ы)шт 
Нэмнан гайэ марийжым. 

Пойан, тӧран кӱртньӧ шынчыр 
Кидгэ-йолгэ мэмнан пиктыш. 
Ындыралтын илшэ шэмэр 
Порым ыш уж орланыш. 

Ушнам-ынгнам, шӱмнам-кылнам 
Тӱнчыктарэн шуктыштат 
Чэчэн мотор мари лӱдднам 
Тэвэ-тэвэ йомдарат- 

Чэвэр кэчэ раш ончальэ 
Нэмнан гайэ шэмэряан 
Вучэн илмэ эрык тольо 
Помын шушо д^арийлан.

Мэнгэ йӧрльо. Чараклажат 
Шӱмышт дэнэ сӱмырлышт.

Иоралтдэжэ укэ вэржат: 
Шэмэр шаддыч раш умлышт. 

Вожланышэ осал тукым 
Хау пытыш. Шэмэр влак 
Йэнг вӱр йӱшо шэм коракым 
Тошкал шындышт йол йумак. 

Шэмэр шамыч шум чондажэ 
Кӱшкӧ нблталт шогыжоч 
Йэнг вӱр йӱшӧ' пойан шакшэ 
Тэндам ончэн чылт ӧржӧ. 

Йошкар шовычым нӧльдалын, 
Эрык мурым муралтэн, 
Урэмышкэ тэ лэкталын 
Ийын кошталза йывыртэн 

Совэт Властьлан шэмэр шамыч 
Тун озажэ тэ ул(ы)да 
Йэнг вӱр йӱшӧ чылат йомыч, 
Куаналжэ шум чонда.

Шэмэр вэрчын кӧ колэн гын, 
Пушкыдышто кийалтшэ 
Совэт Властьлан к5 тырша гын 
Кужу ӱмӱран лийалжэ!

Н. Мухин.
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А й д э м ы н  и л ы ш .
Айдэмын илыш-кужу корно 
Кагыргылын кайалэш. 
Кагыргылын каймыж дэнэ 
Тӱрлӧ вэрыш шулдалэш.

Кӱзӓ тудо арка ӱмбакэ 
Адак лопыш волалэш.
Вара шуэш чодра дэкэ 
Корэм точат вончалэш.
Адак лэктэш тор пасушко 
Ташма гайэ кайалэш...

Мэ улна корно дэн коштшо, 
Корно дэнэ ошкылшо.
Нэлэ корным эрталалшэ 
Ончык сайым вучалшэ.

Шуко аркам, шуко лакым 
Эртэн-эртэн мэ толна,
Шэм чодрамат вончалалын 
Шуко йӧсым чытышна.

Ындэ пасуш лэкмэ мӧҥгӧ 
Ончык мӱндӱр ончална 
Кайшаш корным ужмо мӧҥгӧ, 
Йолнам талын тошкалына.

Шабдаров.

Тур кукла.
Илаш кэчэ толын гын 
Мари ӱдӱр чарныдэ 
Ура чонжым пуштылын 
Турым тӱрла нойыдэ.
Шарпан, нашмак, тувыржат 
Лу—коло дэн тэмымэ,
Тӱрлэн—тӱрлэн шынчажат 
Лийэш йэнгым палдымэ.
Тошто марин йӱлажэ 
Чылаж огыл моктышаш:
Молан кӱлэш тор туржо 
Арам жапым эртараш?
Огэш ситэ тидыжэ,
Адак тичак шуштыжӧ 
Ший оксажэ сакалмэ. 
Ковыртаташ огыл мо?

Тунэмаш гын иктыштат 
Шонымашышт йалт укэ; 
Пычкэмыштэ курымжат 
Эрталалэш колмэшкэ.
Мари ӱдӱр, шӱмбэлэм! 
Мучаштымэ йонглышт, 
„Илымэм годым сай илынэм“ 
Манын шона гын ушэт,
Ончыкыжо тыланэт 
Тунэмалаш кӱлдалэш:
Кӱлэш поро илышэт 
Тунэммаштэ вэт лийэш.
Моло калык сэмынак 
Ушэт уло вуйыштэт.
Чонэт пачэ, йылэрак 
Тунэмат гын, тый умлэт.
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Итак мондо ушыштэт— 
Пӧрйэнг дэнэ тӧр улат; 
Ончыкыжо тунэммэт 
Кӱлдалэш-дыр адакат.

Шуэн колтак тӱрэтым 
Тунэм-тунэм тыршэнак, 
Чэчэн-мотор илышым 
Вара ужат кэрнакак.

Ош корно дэн ошкылаш 
Кэлша ындэ тылатат, 
Тунэммэт дэн вожылмаш 
Отак пуро икканат.

Ончал тэвэ шинчат дэн 
Могай шакшыштэ илэт. 
Парньа кӱжгӱт лавра дэн 
Тунгыралтын кӱварэт.

Кӱчылтмэнгэт ӱзгаржат 
Иол йумалнэт кийэда.

Шанча, олым, молыжат 
Кудывэчыштым кайдара.
Пакчашкэтшэ ончалат,
Укэ нимо тэптэрат:
Тӱрлӧ йэмыж, саскажат 
Шочмаш укэ ниможат.
Шукшак шудым сомлыдэ, 
Тыгэ ийын куклалдат;
Ыштым ыштышэт йомдэ,
Вара укэ шол вэржат.
Лончылаш гын чылажым 
Титакэтшым тыйыным 
Ок-лий шотлэн пытараш 
Лачак йӧра ойгыраш.
Мари ӱдӱр, шӱмбэлэм!
Шэм дэн ошым палэт гын, 
Сай пийалым ужнэт гын, 
Вуйыш пыштэ шомакэм.

Н. Мухин.

Онис кугыза.
Кугарьна эр. Шолэр йал марий 

скотыш погынэн порт кайыкла 
пэш чогымаҥдэн шинчат. Йужыжо 
кугурак йӱк дэнат пэлэштэн кол- 
тат. Онис кугызат кольпит шинчэн 
ыш кэт: „Тэний рвэзэ калык тӱнь- 
ам мондаш тӱҥалыныт. Чийэмыш— 
тым ужат гын ӧрат,—урэмышкат 
лэкташ вожылат... Чийэм гына мо? 
Адак куралаш ала кужэч, ала куш- 
то йумын пГрыдьщӧ ӱзгарым „плу-

гым“ муун луктын улыт“ ман, каза 
пондашыжым шогалтэн шӱвэдэн, 
шӱвэдэн, йал марий шамычшым 
вурсаш туҥалэ. Ырвэзырак шамыч- 
шэ Онис кугызан тыгэ чытырык- 
тэн вурсымыжым чытэн ышт кэт, 
ваштарэшыжэ ойлаш тӱҥальыч. Ик- 
тыжэ плуг дэнэ куралаш куштыл- 
гырак маньэ, вэсыжэ—плуг кашым 
сай пудыртылэш манэ, кумышыжэ— 
шудо вожым сай кӱрэш маньэ,
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нылымышыжэ—шукшак шудым пы- 
тара маньэ.

Онис кугыза нунын мутым ок 
колышт, шкэ муржымак вэлэ му
ра. Эшэ утларак талышнэн вэлэ 
каргаша: Вара мыньарак плуг нал- 
мыда годсэк киндыда сай шочын?! 
Мо йалыштэ плуг налаш т>уҥалын 
улыда, альэ сай, мотор шурно по- 
гэн налмым ом шинчэ?

Ӱмаштат шурнынам шолэм кы- 
рэн кайыш. Тэний шошым озымым 
йӱштӧ кочко, адак шӱльыжым ик- 
ийашым, ужыда чай, шокшо пы- 
зыра... Тэний калык полган оку- 
лым йумым сырыктыл кычал кош- 
тэш: плуг, пуалтымэ машинам на
лын коштыт; тугай ӱзгарын тӱсы- 
жымат йалыш пуртомо ок кӱл", 
манын шыдэшкэн, тарай гай йош- 
каргэн шинчэ.

Пэнгыдэ чонан Ипатат чытэн ыш 
кэт: „кугызай, йуштӧ—шокшо пы- 
зырмыжаг шкэнан кидыштэ—ыш- 
тэн кучылтын вэлэ огына мошто. 
Пасуш лэктан озымым шэкланыйаы 
кэн озымым, йӱштӧ пызырэн? Кэ 
тынэш-очниш тзмбак-тумбак кура
лын, шылдэ-голдэ тырмалэн; адак 
чонта вэрыштэ, кушто лум ончыч 
кайэн. Шот дэнэ штэн кучылтат 
ыльэ гын, лумжымат утларак ку- 
чаш лийэш ыльэ. Плуг лийэш ыльэ 
гын, куралмэ-5'дымыжат тугай ок 
лий ыльэ. Садлан шукыжым плу- 
гым, кэч могай мыландэ паша ма
шинам, сайрак штэн кучылташ на- 
лыт" манын пэлыштыш.

Онис кугыза тыгай мутым колын 
пудэшт кайшаш гай сырэн „Укэ 
мый, шкэ илымэм годым, тудо 
йумын пӱрыдымӧ ӱзгарым суртыш- 
кэм ом пурто“, манын, скот гыч 
кыж-гож тарванэн лэктын кайыш.

Кэҥэж кэчэ. Калык ончыл пача- 
шым пэш талын куралыт. Такы- 
рыш лэктат гын—изижат, шоҥыжат, 
коклай ӱдрамашыжат мыландым 
пургэд коштгыч койыт. Онис ку- 
гызат кум эргыжым салтакыш пу
эн да шкэ куралаш лэктын шога-

лын. Шӱкшӱ вӱльыжым шогавуй 
торта коклаш пуртэн шогалтэн да 
„нӧ—нӧ! йыраҥэт... кушко?“ ман 
куралаш толаша. Изивай, Онис ку- 
гызалан тураш шӱда: „кугызай, от 
каналдэ мо? Тол шич изиш ка- 
налдэ“.

— „Каналдаш ыльэ да, ала кэчэ 
шичмэш тидэ аҥам пытарэн кэтам 
гын ман толашэм",* маньэ Онис ку
гыза.

„Кэчэ шичмэшкыжак от кэт дыр, 
кугызай! Ужат, имньэтшат йылт но- 
чко кольа гай лийын", маньэ Изи
вай. Онис кугызат имньыжым он- 
чальэ да „каналтыдэ ок лий ужат" 
ман 15 ийаш Изивай дэкэ мийэн 
шинчэ...

„Эргым, шоҥго могырэм пэш 
коршта, тый кузэ куралаш тола- 
шэт, от нойэ мо?..—„Укэ ноймаш". 
„Ончо имньэтшат пӱжалдын огыл.

— „Молан пӱжалдэш? мый эркын 
каналдэн, каналдэн куралам".

— „Могай эркын, эркын да мойын 
огыл, мый дэчэм вара толын шо- 
гальыч гынат, аҥатшэ кугунат ко
дын огыл"?

— „ Мо плуг дэнэ куралам да, лоп- 
канрак (кумданрак) налэш".

„Вара кумдан налэш гын имньэ- 
лан, шкаланэтшат нэлэ огыл мо?"

— „Куштылгыжым кэ шинча, мый 
шогавуйжо дэнэ курал ончэн ом 
ул. Мийын плуг дэнэм иктаж йыр 
савырнэн ончо".

— „Савырнэн ончышаш" ман Онис 
кугызат Изивайын плугшым кучэн 
курал кайаш тӱҥальэ.

— „Кугызай, плугшым кучымэт ок 
кӱл, сгпэт дэнэ имнэтым гына вик- 
тарэ" ман, Изивай тамакам пижы- 
ктэн каш ӱмбалан шинчэн кодо. 
Изивайын шупшын пытармэш Онис 
кугыза ик йыр савырнэнат тольо.

„Эргым, плугэтлан йылт брат; 
имнэтат модын вэлэ ошкылэш, 
кашыжымат вудла вэлэ йоктара, 
савырэнжат нийалтэн оптэн вэлэ 
кайа, ышкэжат ага пайрэмыш кай- 
мыла вэлэ ошкылат".

Изивайат шыргыжын „куштылгэ 
шол, вара тый молан от нал"? маньэ



„Эргым налаш возэш ала мо?" 
ман Онис кугызат сур вуйжым ку
мык чыкэн, кугун чот шоналтэн, 
шкэ тошто акрэт годсо шогавуй- 
жо дэкэ мийэн шогальэ.

* **
Кас. Кэчэ шинчын. Онис кугыза 

йэшыжэ дэнэ кудо тул волгыдо 
(суто) дэнэ кочкаш толашэн шин
ча. Совыла гычшэ шӱржӧ коштал- 
мыжэ сэмын йога. Куважэ ала ча- 
манэн, ала мо чытэн ышкэт: „Ку
гыза, кидэтшэ мо пэш чытыра, 
шӱрэтым пэш йоктарэт?" ман пз- 
лэштыш.

„Кува, кид чытырмым ит ольо. 
Тошто рвэзэ годсо вийэм ындэ 
пытэн... ындэ тошто сэмын шога- 
вуй дэнэ куралаш ӱньарэм йылт 
пытэн. Кызыт кочкын шинчышэм- 
лат могырэм шулэн вэлэ шинча, 
эрла вагыш гычат тарванэн ом 
кэт дыр". Куважэ, кугызажыи тидэ 
мутым кольы да шӱмжӧ корштэнак: 
„вара молан тунар толашэт, эркын- 
рак толаш ок лий ыльэ мо?" ман 
пэлэштыш.

„Эр толашыжэ аҥам пытараш 
толашышым. Орат вэлэ, И пат Изи- 
вай кэчэ йатыр кӱзымэкэ ижэ 
мийэн шогальэ, кэчэ волэн каймэш 
аҥажым пытарэн кайыш".

— „Мо Изивайжэ альэ куралшаш 
рвэзат огылыс-аважэ кузэ колдэн? 
Куралмыжэ можо аҥажым вэлэ 
локтыл коштэш дыр" маньэ ку
важэ.

„Аҥа локтылмо огыл, курал пы- 
штымэ кашыжым мийэн ончалат 
гын, ӧрат—йылт нийалдэн оптымы- 
дэла курал шындэн.

„Кай, кугыза, ала мо йомакым 
вэлэ ольыштат, тугай изи кунам 
тугэ курал кэтэш?".

— „Тудо мийын сэмын шогавуй; 
дэнэ ок толашэ шол".

„Вара мо дэн куралэш?"
— „Плуг дэнэ".—
— „Клуг жэ мо тугай?"—
„Ораван шогавуй?"
„Ала тыйаг налаш шонэт?"
— „Налаш возэш кува!"
Куважэ нимолан орын шинчам

карэн шогальэ да:
„Мо тудым йӱмын пӱрыдымэ ӱ з -  

гарым кузэ налаг, кузэ суртыш 
пуртэт. Тудым налын кошман да 
мойын огыл. Тынар ындэ илэн 
улна, тугай ӱзгарым суртыш пур- 
тыдэаг йыҥ дэч шэҥгалан кодын 
огына ул. Айда, кузэ гынат шога 
вуйэт дэнак толашэ".

„йӧра тыйын могырэт ок коршто 
да, эркын толашэ манаш лийэш. 
Тэвэ эрла шкэндым шогавуй дэ
нэ куралаш колтэм".

„Айда мланэм ындэ шонго ӱдра- 
машлан куралдаан да мойын огыл: 
Кэч мом штэ—шкэ шинчэт. Адак 
шкэжат ожно калык марий шамы
чым плуг налмыштлан пэш вурсэт 
ыльэ да, налат гынжэ изиш во- 
жылмашрак лийэш шонэм".

Онис кугыза куважын тидэ му
тым колын кугун шӱлалтэн „нала- 
шак возэш" ман кудо гыч лэктын 
кайыш.

Йадзк.-
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Икшывылан лудаш.
Йоча шамычлан.

Пионерыш пурыза!
Мари йочан илышыжэ пэш то

мам. Кэныжшэ, тэлыжэ-лавраштэ, 
йӱштыштӧ почаҥын, лӱшкэн, ваш- 
ваш койдаркалэн, мыскылэн, крэ- 
далын йоча илыш эрта. Ситартыш- 
лан аважат вурса, ачажат кыра. 
Ойлыман огыл—йоча илыш пэш 
йӧсӧ: модыш укэ, изиньэкак тамака 
шупшаш, моло осаллан тӱнэмыт.

Лавра пӧртыштӧ илэн, пуракыш- 
тэ пордалын, таза огыт куш. Он- 
чалза мари йочам: изи капай улыт, 
шынчашт коршта, кократ. Икшывы- 
штым тазам кушташ мари ватэ ок 
мошто, чэрлана гын, мужэдшэ ку- 
ва дэкэ кайа...

Тыгэ мари йоча илаш тӧчылэш. 
Кызытсэ илыш нэргэн, коммунист 
нэргэн тудо колын огыл. Школы- 
што ойлат гын? Ала, ом шынчэ.

Шольо шамыч! Тыгэ илаш ок 
кэлшэ вэт? Мланна кызытак у илыш- 
лан йамдылалташ кӱлэш, таза ка
пай лийаш, чэрланыдэ илаш к\ лэш.

Пионерыш пурэда гын, таза капан 
лийн кэтыда. Тэндан сай модыш- 
дат лийэш. Кэч можымат умлаш 
т5уҥалыда. Илышда тэндан иӧршӧш 
вашталтэш, сай лийэш.

Пионер кэч моланат эрэ йамдэ. 
Эрдэнэ кыньылэш да, вэрыштэ ок 
кий: содор тӧрштэн кыньылын,
шӱргым мушкэш, пӱӱм йытрайа. 
Пионер тамакам ок шупш. Тамакан 
осалжым палэн налын, моло йоча- 
мытым чара, тамакан осалжым 
умылтара.

Пионер ок шорт, нэчкэ огыл. 
Иӧсӧ жап годым тудо ок ӧр, ик- 
тажэ могай йӧным кычал муэш.

Пионер йолташ вла дэнэ сай ила, 
нунын дэнэ ок вурсэдал, ок кучэ- 
дал, нунылан эрэ полшэн шога.

Шкэ пашажым пионер сай шын- 
ча, эрэ ыштэн шукташ толаша, пэл 
пашам шуэн ок кодо.

Пионер кэч моланат э р э  йам 

д э ,  ок йогыланэ, ок ӧрканэ. Шкэ 
капшым тазам ышташ шонэн, тӱр- 
лӧ модышым (спорт) муэш, гимна
стикам ышта.

Йоча годым модман вэт. Пио- 
нерат шукыжо модэш. Кэҥэжым 
пасушто, олыкышто коштэдэн, тур- 
лӧ нэргэн тудо палэн налэш, пэлэ
дышым мойн пога.

Тэвэ могай пионер лийман.
Мари йочатпионерыш пурэн,шоны- 

машым шуктышо, таза капан лийэш.
Мари областьыштэ пионер укэ 

улыт. Кугу олалаштэ кызыт пэш 
чот шарлэныт. Урэм воктэн тӱмыр 
кырэн, мурэн каймыштым йатыр 
ужалдэш. Ик Моско олаштэ 5000 
пионер уло.

7—8 пионер „звено“ манымым 
ыштэн, вуйлатышым ойраш, вуй- 
латышым йӧратэн, тудын ойжым 
колыштын илат, 2—3 „звено“ дэнэ 
„отряд“ лийэш. Отрядым комсо
молец вуйлата.

Пионер шамыч погынымашым 
ыштат. Шкэ коклаштэ вуйлаты
шым ойрэн, иктын—иктын шога- 
лын шонымыштым ойлат. Пионер 
погынымашыштэ шынчымэт вэлэ 
шуэш. Шып, огыт лӱшкӧ, тӱшкан 
икканаштэ огыт ойло. Мэмнан 
марийат нунын сэмын погынымаш 
шташ с к мошто. Москосо пионер 
влак кэныжым лагерыш лэктын, 
шкэ сэмынышт илаш, шкэак коч- 
каш шолдат, атымат йытрайат.

Пионер спектакльым ышта.
Тыгэ пионер у илышлан йамды- 

лалшэш. Кушкын шумэкэ кэч мо
гай пашамат сайын шынчаш, сай
ын шташ тӱҥалэш.

Пионерын ойжат тугай: Эрэ йамдэ.
Мари йочат, йамдэ лийжэ!

Изэргэ.

Иэшарымаш: Пионерыш 10 ий 
гыч 15 ийаш маркэ йочам пуртат. 
Пионер отряд школэш лийн кэр
тэш. Отрядым комсомол почэш.
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Илыш эрэ ончык кайа.

Тошто ЙЫШ ’ИЛЫШ дэн, кызытысэ 
ЙЫҤ идышын ойыртышыжо пэш 
кугу манашат лийэш. Сурт пэчы- 
жат, вургэмжат, паша ӱзгаржат, 
нунын кызытысэ гай огыл ул
маш. Альэ кызытат тошто йыҥ, 
сэмын илышэ калык кодын. Ну
ным „дикий", ир калык маныт. 
Тунэмшэ калыкшэ ончык кайэн, 
пэш мастар, „уста“ калык лийын, 
тунэмдымыжэ шэнталан кодын, 
тошто сэмынжырагак ила, ир ка
лык шотышто коштэш.

могай нунын сурт пэчышт? Пу- 
шэҥгэ вуйэш арви-сурви штымэ 
изи гына омакш. Кугу кайык пы- 
жакшла вэлэ койэш. Мландэ у м -  
бак волэн кошташышт кужугына 
лывыргэ вара дэн штымэ тошкал- 
дыш (пашкыч). Моло калыкым огыт 
уж, нимо увэрым огыт шинчэ. Ир 
кайыкла, звэрьла пушэнтэ вуйы- 
што илат.

Воктэнжэ Америка кугыжан Нью- 
Йорк оласэ сурт шамычым ужына- 
Вара нунын суртышт моганьэ? Ала

Кэч момат таҥаштарэн вэлэ па- 
лэт. Илыш коклаштат тугак. Илыш 
кэчын изин-изин вашталд шога. 
Тидэ вашталдмыжым мэ пэшак 
огынат шиж. Садлан илыш эрэ ик 
сэмынрагак шолгымыла вэлэ ч]‘- 
чэш. Иктаж кок-кум шӱдо ий ож- 
нысо илышым налын, кызытысэ 
илыш дэн таҥаштарэн ончэна гын, 
вашталдмыжым раш ужына.

Ындэ шэьггалан кодшо калык 
дэн, ончык кайшэ калык илышым 
таҥаштарэн ончэна.

Сурт.

Ончалза тэвэ тидэ сӱрэтышкэ 
(1-шэ сӱрэт) тыштэ кок тӱрлӧ ка
лыкын суртышт ончыктымо. Пур- 
мыла вэл ӱлыл лукышто „Малай
цы" манмэ калыкын суртышт. Вара



кУнар пачашан (этажан) шотдымо 
кУгу кӱ полат шамыч. Пыл помы- 
жыш тӱкнышашла вэлэ койын шо- 
гат. Тыгай кӱ полатыштэ, иктыш- 
тыжэ, тӱжэм дэн йывг ила. Волос 
кӧрго калыкым ашнаш лийэш. 
Телефон, радио-аппарат, газэт— 
коч чыла тӱньа ӱмбал калык дэн 
мутым коштыктэн, илышымТшин- 
чэн илат.

Тэвэ тунэмшэ калык дэн, тунэм- 
дымэ калыкын ойыртышыжо.

Мландэ паша.
Ындэ ончалза когымышо сурэ- 

тышкэ. Тыштэ кок тӱрлӧ калыкын 
мландэ паша ӱзгаржым ончыкта.

Австралиа мландыштэ альэ кы- 
зытат торэш товар (катман) дэн 
мландэ пашам штат. Катман дэн 
пургэдын шукак шурным от ӱдӧ. 
Ик йэстина мландым кэчэш пур- 
гэдаш шӱдӧ дэнэ йыҥ кӱлэш. Адак 
пургэдмыжат куралмэ дэн ок та- 
агашэ.

Тунэмшэ калык катман олмэш 
тракторым кычкэн. Трактор шуко 
кажан плугым шупшэш, сагатыштэ 
кок йэстина мландым куралэш. 
Адак куралмыжэ могай? Кажым 
йӧршӧш туржын опта. Йыҥжат ко- 
кыт вэлэ кӱлэш: иктыжэ тракторым, 
вэсьыжэ плугым вуйлата. Тунэмшэ 
калык машинам шонэн луктын, 
тыгэ куштылго илышыш лэктэш.

Коштмо коклаштэ.
Ончалза кумышо сурэтым тош- 

то йыҥ кузэ коштын? Тэвэ ӱл- 
нысӧ сӱрэтысэ гай орава дэн. Кы
зыт кузэ коштыт? Кӱ шарымэ 
шоссэ корныжым, тарантасым, 
автомобильым да мойын огынат 
ольо. Кызыт тидэ пашаштэ пэш 
чот ончык кайэн колдэн улыт. 
Шӱдо ий ожно шонэн лукмо паро- 
возат ындэ тоштыш, йӧрдымыш 
лэкташ тӱҥалэш. Паровозым—теп
ловоз, электровоз вашталдат 
Сагатыштэ кӱртньӧ корно дэнэ



170—200 мэҥгым канат. Шӱдӧ тӱ- 
жэм пут дэн оптышым шупшыктат.

Адак кызытысэ тунэмшэ калык
лан тидыжат ок ситэ. Мландэ ӱм- 
бач коштын шэр тэмын, пыл по
мыт гыч кошташ тӱҥалын. Ындэ 
коло ий чок лийэш самолетым 
„аэропланым“ шонэн луктыныт. 
Тидэ 20-ий коклаштэ аэроплан 
эрэ уэмын, сайэмын, талышнэн 
шога. Кызыт тудо 400 мэҥгым 
сагатыштэ кайа, 10-12|мэҥгым кӱш 
куза.

Вӱд ӱмбач коштмо.

Тошто ЙЫҤЫН ВУДЫШТӦ коштмо 
тувыр волак гайпушыжат тэҥыз 
ӱмбалнэ коштшо олашкэ савурнэн 
шуо. Кызытысэ параходым пуш

дэн таҥаштарашат от мошто. Он- 
чалза тэвэ нилымышэ сӱрэтым.

Тидэ пароход альэ эн кугу па- 
роходшат огыл. Тушко кут тӱжэм 
йыҥ пура. Тидэ пароходышто га- 
зэтьтмат пэчэтлат, кугу залыштэ 
концергымат шындат, йуштылмӧ 
вэрат (купальня) уло. Чылажатуло. 
Изи ола вэлэ. Т э е г ы з  ӱмбач кай- 
шын олаштэ коштмыжла вэлэ чу- 
чэш. Тэвэ кольмо дэн куэн коштмо 
пуш гыч тунэмшэ калык кушко 
шуо.

Машина шамыч.

Ожно пашам кид вий дэн да 
вольык вий дэн вэлэ штат ыльэ. 
18-шэ курымышто паровой маши
нам шонэн луктыныт. Тулэч вара

V
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150 ий коклаштэ шотдымо тӱрлӧ 
машинапасэн, эрэуэмын, сайэш гын 
шогэн. Кызыт 300 млион имньэ 
чоло пашам штэн кэтшэ машина 
уло. (Машинан куатшым имньэ 
вий шот дэн шотлат). Нинэ маши
на 3 милиард айдэмэ вийлан тана- 
шат. (Тӱньа умбалнэ айдэмэ чы
лажэ ик млиардат пэлэ вэлэ). 
Тэвэ тунэмшэ калык кузэ шкэ 
олмэшыжэ куртньӧ дэнэ вурысым 
пашам штыкташ тгнгалын.

Радио.

Альэ пэш ожнат огыл, кэч мо
гай увэрымат калык ӱмбак „гонец“ 
„нарочный“ шарат ыльэ. Вара те
лефон, телеграф лэктэ. (Мӱндыр 
коклаш воштр дэн мутланымэ, вой- 
зымо). Кызыт ындэ адак у амал 
лэктын. Ындэ нимогай воштыр 
дэч ^посна, шуко тужэм мэнгэ 
коклаш мутланат, увэртат. Кызыт 
чыла тӱньа кумдыкэш мутланэн
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кэтшэ радио станциат уло. Иктаж 
кумло ий ожно тыгэ лийэш маныт 
ыльэ гын, уштымэш шотлат ыльэ. 
Кызыт ындэ тидэ увэр дэн икты- 
мат от ӧрыктарэ.

Ик Америкаштак 2 млион утла 
радио-телефон уло. Нинэ радио-те
лефон дэн 100—1000 мэнгэ кокла 
гыч концертым, мурымым, лек- 
цим, ойлымым колыштыт.

Тидэ вэлэ шонэт? Радио-теле- 
фон дэн, аэроплан гыч улнысэ йынг 
дэн мутланат. Тэнгызыштэ кайшэ 
пароход гыч 1000 мэнгэ коклашкэ 
родыж дэн, йэшыж дэн мутланат.

Радио „телемеханика" манмэ на
укам лукто. Тидэ наука мӱндыр 
кокла гыч тӱрлӧ машинам вуйла- 
таш йӧным кычалэш. Шонымыжым

шукта. Кызыт йынг дэч поена кош- 
тшо аэропланат лэктын. Аэропла- 
ным ӱлнысӧ йынг радио аппарат 
гоч вэлэ вуйлата.

Шотдымо кугу броненосецым 
ик йынг дэч поена тэнгыз ӱмбалнэ 
вуйлатыл коштыктат. Минымат ту
гак вуйлатылыт. Тыгэ тӱрлӧ маши
на шамыч айдэмэ мутым колыш
тыт, савурнылыт, кайат, мӧнгӧ то- 
лыт.

Тэвэ наука кушко шуо, тэвэ 
могай техникам (йӧнлыкым) айдэмэ 
шонэн лукто! Тэвэ ту нэммэ кушко 
шуктыш.

Илыш шэнгалан кодшо калы- 
кым ок вучо, эрэ ончык кайа. Сад
лан тунэмаш, тунэмаш, тунэмаш 
кулэш!

Шошым тӱҥалмэк мом ончаш кӱлэш.
Шошым шуэшат, чылажат ылы- 

жэш: лум шула, эҥэр йога, лыш- 
ташат шарла, пэлэдышат пэлэдэш.

Йочамытлан шошым илаш сай. 
Кэчэгут урэмыштэ, олыкышто, 
пасушто модын куржтал жапым 
эртарат.

Йыр ваш мо лийн шога, кузэ кэч 
можат вашталдэш, ылыжэш, тудым 
нуно огыт шэкланэ.

Йоча шамыч шошым илыжмым 
шэкланыза, ончыза, кагазэш возэн 
шындыза!

Лум каймэшкак, кэчэ чог ырык- 
таш тӱҥалэш гын, пӱртӱс ваштал
дэш. Чодраштэ лум ик тӱрлӧ лий
эш, пасушто вэс тӱрлӧ. Тэвэ мо
гай тӱсан лум лийын, кунамрак, 
тудым кагазэш возо вэлэ.

Чын, йочамыт орыт—„молан во
заш кӱлэш?“—манын йодыт.

Тыгэ возэн мэ пӱртӱсым шынчаш 
тӱҥалына. Адак ик кана возаш ту- 
ҥалмэкэ, йоча шамыч ышкэжат 
огыт чарнэ. Тэвэ колыштса, мо 
нэргэн возаш лийэш.

Пушэнгэ кычкэ шошым мо лий
эш? Эр шошым куэ дэн шэртньэ 
МО лийт?

Куэ дэн шопкэ вуй могай тӱсан 
лийыт? Куэ рӱдо могай лийэш?

з
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Изи кож дэн самырык пунчын 
(йактын) ужар имышт вашталтыт
мо?

Могай тылчыштэ, могай числаш- 
тэ эн ончыч шудо лэктэш? Кунам- 
рак шокшо вэр гыч кайык вла 
чонгэштэн толыт.

Могай упшан шошым йуж лий
эш?

Шошым сурэтым ышташ могай 
чийа кулыт?

Порт кайык шошым вашталтэш, 
альэ тэлысэ гайак кодэш киса, 
орша шошым чонгэштэн толыт, 
альэ тэлымат тыштак илат.

Могай тӱсан шиштэ вуй? Шкэжэ 
тудо могай?

Мол^н шиштэ кукшо пушэнгым 
нэржэ дэн чӱнга?

Кунам шэм корак чонгэштэн 
толэш? Кунам тури толэш? Турньа? 
Варасэнг, шырчык?

Молан йынг влак шырчыкым, ва- 
расэнгым йӧратат? Кузэ нуно 
чонгэштылыт?

Тури дэн шырчыкым йукышт 
гыч палэда мо?

Могай тылчыштэ куку мураш 
тӱнгалэш?

Кайык сурэтым ыштэн журна
лыш колтыза!

Тушто вла.

1. Мэмнан ӱмбалнэ ӱнчыли-вуйын 
мо коштэш?

2. Чонгэштылэш, урмыжэш-шин- 
чэш гын, мландым пургэдэш.

3. Кужу нэран, вичкиж йукан кай
ык чонгэшта, тудым пуштшо 
айдэм вӱрым йоктара (мо?)

4. Ко тунчаштэ кок кана шочэш.
5. Кид дэч йол дэч поена ыштымэ 

порт.
6. Ик пэчкэштэ кок тӱрлӧ сыра 

уло.
7. Рожин мыжэран урэмыштэ (олэ- 

чаштэ), коштэш. Коштшо рвэзэ 
кудо пэчылаштэ пӧрдэш, пудыр- 
гым пога, нурыштат мала, кыньэ- 
мат шолыштэш ко тудо?

Могай туштым шынчэда, жур
налыш возыза!

Ш ы р ч ы к / )
Мотор шошо толэшат,
Чэвэр кэчэ ырыкта.
Муршо шырчык койэшат 
Мыйын чоным ылыжта.

Пӧрт ӱмбалан шинчэшат 
.,Лоп“ ышталэш шулдуржым, 
Йужгунамжэ имньылат 
Колам мыйэ шинчалмым.

Ой, пэш сылнэ шырчыкын 
Шошым годым мурмыжо!
Тудын мурмым колыштын 
Йывырталэш чонэмжэ!

Н. Мухин.

К А З А .
(Мускара)

Ожно годым ик мари 
Йозакым тулэн огыл да 
Становой, ийа чури,
Лупш дэн тудым кырыкта___
Тыгай чэсым ужын лэктын, 
Мари чэркышкэ пурэн; 
Шортын-шортын кумалалын, 
Коклан тупшым ниалдэн. 
Кумалтышлан лач тунам 
Аркэрэй толын улмаш.
Ужын садэ марийнам 
Шудэн вашкэрэк ужаш.
Шуко нэлым чытышэ 
Вашкэ ойгыжым монда 
Аркэрэй дэк миймэшкэ 
Мускарам вэл ушэшта.
„Родэм, молан тый шортыч?“ 
Койа кидшым шупшалтэн 
Аркэрэй йодэш мари дэ ч. . .  
Мари тудлан йомак дэн:
„Тока гына казам тойшым 
Пэшак шӧран сай ыльэ. . .
Тачэ лачак тыйым ужым, 
Садлан шоргаш логальэ 
М о . . шинчаштэ ,пондашэт, 
Кужу нэрэт чуриэт . . . “ 
Аркэрэй марилан: „Мо. .  могай?‘ 
— „Чылтак колшо каза гай. 
Садлан тыйым ужмэм дэн 
Шортым казам чаманэн,"

Ш— ров.

* ) Ш ы нгы рчэ.



№  3 „У И Л Ы Ш “. 35

М А Р И  И Л Ы Ш .
Мари кокла гыч.

Вятка губэрнан Малмыж уезды- 
штэ 53,236 йыҥтурльӧ тыгыдэ калык 
илат; нунын шотышто: одо-32,641 
йыҥ суас-8955, кряшен-3000, мари- 
8640 йыҥ. Руш дэн таҥашгараш 
гын, кум ужашыштэ ик ужам тыгыдэ 
калык лийыт.

Чыла тыгыдэ калыкынат илы
шышт пэшак начар: тачэ илэна-эрла 
колэна, манмэ гайэ вэлэ илат. Ик 
каҥашыш погынэн, иктэ вэсылан 
полшэн, чоткыдын тунэмын шолгэн, 
илышыштым ончыкыла виктарэн 
колташ-пэш шагал йэҥжэ шона.

Кнагалан моштышо пӧрйыҥ чыла
жэ 11 %,удӱрамаш-1 %. Улоуездыш- 
тэтунэмшыжэ- 3154 йыҥ вэлэ, тунэ- 
мдымэ 50,089 йыҥ Тидэ шот гыч 
шоҥго дэн тыгыдэ ырвэзым кудал- 
тэна гын, 30,000 йыҥ нарэ кнагалан 
туныкташ уло.

Тазалыкаштат, пӧрткӧргӧ „чиста- 
лыкыштат,“ пойанлыкыштат пэшак 
начар. Одо дэн мари коклаштэ 
трахома дэн чэрланышэ 30%, удыр- 
тыш дэн 20%, йужо вэрэ сифилис 
чэрат уло, одо коклаштэ 25% нарэ 
шуэш.

Йумылан гына шанэн, кочажэ- 
ачажэ илымэ сэмын мландэ пашам 
иштымыж дэн, киндэ шочдымо ий 
пэш нэлэш логальыч. Имньэ дэч 
поена 30%, у шкал дэч поена 20% 
сурт-влакодын улыт.

Ончыкылаг тыгак илыш паша 
вийнэн шогаш тӱҥалэш гын, тыгыдэ 
калык вла тӱлыжгэн пытат: йал 
влак кугэммашым, шарлымашым 
чарнэн, изэмаш туҥалыт. Мари 
коклаштэ кызыт тунуктымо паша 
тыгэ кйа: мари школ 4, руш дэн 
пырльа (иквэрэш) почмо-5, дет
дом !, тунуктышо 8 йыҥ, тунэмшэ 
икшывэ-270. Кугу йыҥ тунуктымо 
школ (ликпункт)-З, кружоквлак—3.

С. Тимков.

„У Илыш“ редакцишкэ.
Мэмнан Кӱлмӱж йалышкэ жур

нал „У Илыш“ чӱчкыдынак тэнэйэ 
толаш туҥальэ. Мари-влак журна
лым путырак йораташ туҥальыч. 
Ондак тыгэ маныт ильэ: „ала мо
гай йылмэ дэн войзат—лудаш вуй- 
гэ огэш лий“.

Ындэ моктымо дэч молым от 
кол. Мэ, туныктышо-влак, мари 
коклаштэ „У Илыш“ нэргэн йатыр 
ойлэна—ындэ марий-влак „У Илы
шым" налаш кӧнат, мэ шкэжэ 
океана укэ дэн налын ыжна кэрт.

Ындэ, окса лиймоҥгӧ, ик тыльзым 
кодыдэ налаш туҥалына. Кӱчӱкын 
журнал нэргэн войзынэм: марий- 
влак пэш йоратат почэла мут-вла- 
кым, ойлымашым, шанчэ пашам 
(мыландэ, тылзэ, кэчэ (астрономия) 
нэргэн). Адак пэш кэлшыш „Ӱпо 
марийын войзымыжо — „шамыч" 
манмэ кувэч, лэктын.

Ончыкыжат чӱчкыдырак войзышт 
йылмэ виктарымэ нэргэн.

Журналэш „шамыч" манмэ му
тым войзымым чарнышта да, мэм
нан вэль марий-влак индэ 
„У Илыш" „моторэмэ" маныт.

Ф. Чиргин.
Редакций гыч: Чыла вэрла гыч 

редакцишкэ илышын тӱрлӧ вэлжэ 
нэргэнат войзэн туҥалыт гын, йыл- 
мат вийна, журналат кэлшышэ лий
эш.

Кӱлмӱж мари нэргэн.
Мэмнан мари коклаштэ культ- 

просв. паша 1920 ийштэ вийнаш 
туҥальэ. 2000 мари калыклан тыгай 
6 тунуктымо учреждений уло: 2 
школ 1 ступени, 1 рвэзэ пӧрт, 1 
культ-просв. ушэм, 1 мастерской 
(корзинка ышташ тунуктымо).

Тунуктышо влак—6 мари, 2 руш. 
Тунуктышо огэш ситэ. Тидэ 6
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учреждений коклаштэ ик 1-й ст. 
школ гына Морко йалыштэ лийэш, 
молышт чыла Кӱлмӱж йалыштэ 
улыт.

Рвэзэ пӧртышто—35 рвэзэ. Тунук- 
тышо-влакын лӱмӱшт тыганьэ: вуй
латышэ Р. Ф. Лопухин (марий) 
К. А. Танатаров (марий), М. Т. Зы
кина (марий), А. Я. Макматова 
(марий), Л. И. Лопухина (руш).

Кӱлмӱж шк. 1 ст. имени В. И. 
Ленина. Заведующий Ф. А. Чиргин 
(марий), Тунуктышо—Л. П. Бара
нова (руш). Рвэзэ 76. 4 груп
па. Школа почылтын 1920 ийыш- 
тэ. Имаштэ 9 иэҥ школым тунэм 
лэктыч. 2 рв. тунэмаш кайыш Мал- 
мыж ола педтехникумышко 5 рв. 
тунэмыт кӱльмӱж 2 ст. школышто.

Культпросвет ушэм.— 38 члэн; тидэ 
ушэм 1920 ийштэ почмо. Прэзи- 
диумыштэ тыганьэ йэҥ-влак—Тана
таров К. А., Чиргин Ф. А., Иванов 
Ф. Ив.

Карзин. мает.—Тунэмыт 10 рвэзэ. 
Мастэр—Ив. Гр* Якимов (марий).

Морко йал школ 1 ст. Мари рвэзэ 
—25. Тунуктышо—Д. И. Иванов 
(марий).

Пазарыш тэ.
Микыт кугыза вич мужыр йыда- 

лым сакэн, пазарыш пэш вашкэн 
кайа. Пазар урэмэш Пэктэй пок- 
тэн шуун: „кугызай, йыдалэтшым 
вара мош пуаш шонэт?“ манын 
пэлэштыш.

„Мошыжо, мӱжыржым иктаж вич 
тэнтэ дэн пуаш шӧнэм“, Микыт 
кугыза маньэ.

„Э-э, тидэ йыдалэт дэнэ тыгэ 
торгаэн кӱгунак куватым от куан- 
дарэ“ воштыл пэлэштыш Пэктэй.

„Мо, кузэ ом куандарэ?“ ӧрын 
Микыт кугыза пэлэштыш.

„Куандарымэ огыл, йыдал окса- 
тшэ тамакатланат ак ситэ.

„Тамакалан огыл, кувамлан олма 
налаш сига шонэм“.

„Кугызай, тидэ оксат дэнэ олма 
налаш итат шоно“, ман Пэктэй 
адак ала мом мыекылэн пэлэшты- 
нэжэ: ыльэ; Микит кугуза. „Вара, 
тый ышкэжэ ырвэзэ кочатым, мо 
сату дэнэ куандараш шонэт?“ ман 
йодо.

„Кугызай, мыйын сату дэнэ олма 
огыл, порсын шовычым налаш лий- 
эш“ ман Пэктэй моктанэн ольаш 
тӱҥалэ.

„Эй, эргым, пэш ит моктанэ! 
Моктымо могыш вашкэ шэлэш,— 
манмэ мут уло“, манэ Микыт ку
гыза...

„Кугызай, ужат тэвэ суас пор
сын шовыч дэнэ торгайэн шога...“, 
ман ошкылшыжла кэрыт кумык 
пурэн возо.

„Эргым, порсын шовычэт нальыч 
ужат“ ман Микыт кугыза воштыл 
колтыш.

„Мом воштылат!... Аракам, ара
кам ындэ йогэн пытыш... Аракам 
акан сатуэм... Порсын шовычлык 
аракам пыштыш!.. ман шинча вӱд- 
шым ӱштын, ночко чывигэ гай ара- 
кажэ дэнэ йӱштылалтын кыньэлаш 
толаша...

„Кэ, аракам ольа?! Кэн, арака 
йогэн кайэн?!“ милиционэрын йук 
шоктыш.

„Укэ, укэ иктынат йогэн огыл“ 
ман Пэктэй кыньэл шылын куржаш 
толаша.

„Шого! Куш куржат!Мо дэнэ тыгэ 
йуштылнат?!“ ман милиционэр Пэк- 
тэйым урвалтэ гычшэ руалтэн ку
чэн наҥайыш.

„Эргым, порсын шовычэт нальыч 
аман“ манын Микыт кугыза понда- 
шыжым нийалтэн ончэн шогэн 
кодо. Йадэк.
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Ормо нэргэн.
Тудо ынчэ пиж манын мом ышты

ман.
Пастэр луман кугун тунэмшэ 

француз йэҥ: „ормо вашталт пижэ- 
дылшэ чэр“ манын ольа. Тидэ чэр 
оршо вольык пурлмо годым вӱрэш 
шӱвӱл логалмэ дэн пижын кодэш.

Ормо чэр айдэм лэч тэвэ кӧ- 
лан пижын кэртэш: пийлан, пыры- 
слан, пирэлан, рыбыжлан, шуран 
вольыклан, кайк тӱкӧлан. Тыгэ 
гынат, тидэ чэр шукыжо оршо 
пий, альэ оршо пирэ пурмо дэн 
пижэдылэш, шарлэда.

Тидэ чэр пижмым йэҥ ӱмбалнэ 
пурлмо лэч вара 20—60 кэчэ гыч 
палаш лийэш, вольыкланжэ вэрэ- 
штымым—2 — 9 арньа эртымэкэ. 
Вольык ора да йӱжо пэш вуй пу- 
дымо полмэзэ лийэш, йӱжыжо 
ӱҥшынак коштэш; тугэ гынат, ни- 
нэ коктынат ик сэмынак чэрым 
пижыктыл шаркалшэ улыт. Ӱҥӱ- 
шын шолгылтшо орш пий кычалт- 
калшэ лиэш, кэрэк мо лэчат лӱ- 
дыштэш, кочмым чарна, мо вэрэ- 
штэш тудым пурышташ тӱҥалэш: 
кӱӱм, олымым, шанчашым да мой- 
ын. Тыгай оршо вӱд лэч ок лӱд. 
Изиш эрталдэн тудо нимам палдэ 
кумдукэш кудалышташ тӱҥалэш, 
палдымэ йэн’ альэ вольык ӱмбак 
тӧрштылэш, пурышт толаша. Иӱк- 
шӧ шорга лийэш, йомэш, урмыж- 
мо гай опташ чылна. Вара тыгай 
пий шылыждымэ лийэш, кутанжым 
шӱдӱркалаш вэлэ тӱҥалэш; ӱлыл 
оҥылаш лужо тарванэн кэртдэ ик 
сэмын кэчэн коштэш. Умша гыч 
шӱвул йогэн толаша, поч тойа 
гай кэчаш тӱҥалэш (пэҥгыдэмэш) 
Тунам пий чот туйэшка, вара ик- 
таж 5—7 кэчэ гыч кола.

Вуй пудымаш чолга орш пий 
ормо почэш пэш чот пурэдышт 
кудалышт толашаш тӱҥалэш. Ты
гай орш пий 2—4 кэчэ лэч утым 
изишаг илэн ок кэрт.

Орш пий йэҥым пурлэш гын, пу- 
рылмо вэр пэш коршташ тӱҥалэш,

пуал шынчэш. Тунам тидэ йэҥын 
вуйжо пэш коршта, малэн кэрт- 
дымэ лийэш, логаржым ала мо пэ- 
тырэн шыҥда. Изиш эрталдэн ло- 
гаржэ чытыркалэн толашаш тӱ- 
налэш, нэлаш йосо лийэш. Тудо 
дэн тидэ чэрым йӱжо „Вӱд лэч 
лӱдшӧ чэр“ манын ольа. Тлэч вара 
оршо йэҥыҥ шӱвӱл йогаш тӱҥалэш 
шкэжат нимом палдымэ лийэш, ку
лэш ок кулым ольышташ Т)Тгалэш 
пэш полмэзыштэш, кучэдал тола
ша. сусыртылэш.

Тыгай йэҥын кӧргыштыжӧ шок
шо пэш чот погына—42й градус 
нарэ. Вара моньар толашэн ила да 
йолжо коштын кэргымэ лийэш, 
кидшэ кошка, шкэжат вашкэ кола.

Орэн толашышэ вольыкым ни- 
мо дэн эмлэн сэҥаш ок лий, тудо 
дэн оршо вольыкым эпэрэ эмлаш 
чылнашат ок кӱл, законат нуным 
эмлаш ок кӱштӧ.

Орш йэҥым эмлыман: эн пбрвой 
оршо пий пурлмо вэрым ырыктымэ 
кӱртньӧ дэн когартэн колтыман; 
куртньӧ дэн огыл гын, шикшын то
лашышэ азотный кислота дэнат 
когарташ пэш сай.

Орш пий пурлмо йэҥым Пасте
ровский станцишкэ вашкэрак наҥ- 
гайаш кӱлэш Тыштэ тудлан ша- 
дра пӱчмо сэмын оршо чэр ва- 
штарэшлык эмым кап коргышкӧ 
пӱчкӱн колдат. Тыгэ пӱчмэнтэ оршо 
йэҥын капыштэ чэр шарлэн ок 
кэрт. Тидэ станциштэ чылажэ 35 
кэчым орыштыт.

„Йошкар Кэчэ“ 6 ийыш 
пурмыжлан.

„Йошкар Кэчэ“ ындэ 6 ийышкэ 
тошкальэ, 5 ий годсэк мари калы
клан илыш корным волгалдарэн 
шогыш. Тынар жапыштэ марийым 
тӱрлыжланат туныктыш: у илыш, 
совэт, партий пашалан, мландэ 
пашаланат полшыш, вольык онча- 
шат туныктыш, тазалыкым шэкла- 
нашат сай ойым пуэн шогыш. 
Школыш мари йылмым пуртыш.
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Адак Мари Кундэмысэ учрэжде- 
ний коклашат дэла кагазым марла 
йылмэ дэнэ коштыкташ корным 
почэш.

Рад дэнэ шотлаш туҥалат гын, 
мари калыклан тугай сай пашам 
шуко, пэш шуко ыштэн—шотлэн 
от пытарэ.

Садлан „Йошкар Кэчэ“ газэтым 
кажнэ ийын, кажнэ тылчын, кажнэ 
кэчын, шукырак да, „шукырак вэлэ 
йораташ туҥалыт. „Йошкар Кэчэ“ 
кужу ӱмыран, вожан лийжэ, ту- 
сыжат ыжнэ йом! Марла рушла га
зэт гыч уэш йандар мари газэтыш 
савурныжо.

Аги.

Мари газэт, журнал, кна
га лукмо нэргэн.

Нэп дэч ончыч мари коклаштэ 
5 газэт лэктын шогат ыльэ: „Йош
кар кэчэ; (Озан), Совэт Умланда- 
рымаш (Упо), Тул (Алабога), „Мари 
Илыш“ (Вӓтка), Нэзэрын Шамак 
(Цикма). Кызыт чыла марилан 
„Йошкар кэчэ“ дэн „У Илыш“ 
вэлэ улыт. Окса дэн журнал 600 
номыр лишкэ шалаталтэш. Йошкар 
кэчэ 1000 номыр пэчэтлалдэш, 
окса дэн ужалмашым ом шинчэ.

Газэтынат, журналжынат титакшэ 
шуко-тидым чыланат шинчат. Йу
жыжо газэтым „мари калыклан кӱ- 
лэшым шагал возэда- манын вурса: 
вэсышт журналым вурсэдат: „руш 
йылмысэ буквам пуртэда,, „б е з- 
г р а м о т н о 11 возэда маныт. Обла- 
стьысэ мари вла „шамыч" мутым 
йӧратат, урал-мари, Малмыж, Ӱпӧ 
мари „влак" возаш кӱлэш маныт. 
Руш лишнысэ мари руш мутым 
возымашкышт пуртат, суас кок
лаштэ илышышт суас мутым йӧра- 
тат. Курук мари вла вэс вэкэ 
шупшышт: мэмнан йылмэ вэс тӱр  ̂
лӧ, мыланна поена кнага газэт ку
лэш манцт.

Адак тидым ойлынэм: журналы- 
штат, газэтыштат возышо пэш 
шагал улыт, мари илыш нэргэн 
пэш шагал возалдэш. 3 областьы- 
штэ, 2 республикаштэ, 4 губерна- 
штэ мари калык шаланэн ила. чы
ла мари влалан Мари область йыр 
чумургэн илыш вийнымэ пашам 
ыштэн шогаш кулэш. Эн ончычак 
тунуктымо пашаштэ иктыш ушнэн 
пашам ыштыман. Газэтыштэ, жур- 
налыштэ кузэ сайракын, у шот дэн 
школ пашам, моло тунуктымо нэр- 
гэнат возымаш укэ. Мэмнан 5 
педтехникум вла улыт, нуно мари 
коклаштэ „культурный центр" 
шотышто шогат. Газетыштэ, жур- 
налыштэ педтехникумысо тунук
тышо нимогай йукым огыт пу. Ту
гэ ок кэлшэ. Мари коклаштэ тэ 
кугурак тунэмшэ улыда, садлан 
шкэ шонымыдам, кузэ мари кок
лаштэ школ пашам у шот дэн вик- 
тарэн шукташ, тудо нэргэн возы- 
ман.

Кнага лукмо пашам ойлынэм. 
Кызыт школлан тӱрльӧ кнага почэт- 
лаш йамдылалтыт. Журналыштэ 
изиш тидэ нэргэн ВОЗЫ МО ЫЛЬЭ: мо- 
гай у мут вла мари кнагашкэ пур- 
талтыт. Т\рло калык влан „йылмэ 
виктарымэ комиссий" улыт. Мэм
нан мари коклаштэ тыгай комис
сий уло?—Укэ.

Калык илыш ончыкыла вийнэн 
шога, йылмэ шэнгалан кодын ок 
кэрт. Арифметик, природоведение, 
моло школан кулэш кнагат луктал- 
тэш. Тошто мари йылмысэ мут 
ок ситэ, у мут влам муаш кулэш. 
Литературный манмэ йылмэ мари- 
ланат кулэш. Кэрэк могай йылмат 
кок турлын вийна: шкэ мут гыч 
у мут ушна, вэс йылмысэ мутат пу- 
ра. С‘ездым погаш кӱлэш. Паша 
шуко уло. Маробоно, №ари Бюро 
тидэ нэргэн мом каласэда? Вэрласэ 
йолаташ вла, кузэ тэ шонэда: кӱлэш 
альэ ок к\тл йылмэ нэргэн погыныма- 
шым ышташ?
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..Йошкар Кэчэ“ окшакла, 
торлаташ кулэш.

Мари калыкын ик изи газэтшэ
ыльэ, тудат локтылалтэ Ӱма- 
штэ кэҥыжым сайэмаш, тусыжат 
пураш тунгалын ыльэ. Ындэ Йош
кар Кэчына мари илышым волгал- 
тараш тӱнгалэш шонышна. Укэ, 
пужлыш, сынжэ вашталтэ. Ончыч 
ончалат—мари газэтла койэш, туп- 
шо—рушын. Марлажат чыла возаш 
ок лий, вэр укэ. Рушлажат нимо- 
мат сайым возэн огыт мошто. Как 
мэрангым поктэт гын, ^иктыжымат 
кучэн от кэрт. Тугэ „Йошкар Кэ- 
чэ“ газэт мариланат, рушланат 
ок кэлшэ. Руш вэрчын ойгрымо 
ок кӱл. Мариобласть руш газэ
тым луднэжэ гын, тудо „Беднотам“, 
мойн налын кэртэш. Альэ „Йошкар 
Кэчэ“ дэч шулдын вэрэштэш. 
„Беднота" кэчын лэктэш, оражат 
кугу, тӰрлыжымат тушак возат, 
акшат ик тылчылан 1 тэнгэ вэлэ 
„Йошкар Кэчэ" мом ойлаш: Акшэ 
75 ырший! Йошкар Кэчым ик рушат 
ок нал дыр. Иктажэ йонгылыш на- 
лэш гын, вэлэ? Чарлаштэ илышэ 
влак тыгэ ойлат: Йошкар Кэчым 
рушла — марла газэтым ыштэна 
гын, вара коммунист шамычлан 
(рушлан) вийэш налыктэна. Вара 
газэтын окса лийэш, газэт сайэ- 
мын кэртэш маныт. Эй, поро йол
таш шамычэм! Пашам тупунь ыш- 
тылыда! Колым вуй гыч кучымо 
олмэш, поч гыч кучынэда. Эн он
чычак—газэтым вийэш ужалыман 
огыл. Тэвэ „Рабочая Газетам*—180 
тӱжэм йэҥ налэш. Вара тудымат 
вийэш налыктат мо? Укэ! Паша- 
чылан газэт кэлша, нуно шкэ йӧра- 
тэн налыт. Коммунист влаклан 
вийэш налыкташ оҥай огыл. Нуно 
умылышо йзҥ улыт, ышкэат налын 
моштат. Газэт плока да, огыт йал. 
Тый кэч сантадым шалалтэ, ок 
кэлшэ гын, нигэат ок нал. !922 
ийштак тунгалын коммунистлан 
газэтым вийэш налыктынэшт. Ту

гэ гынат пашаончык кайэн огыл. 
Партком вич кана (утла огыл гын) 
пунчалым луктын. Пунчалжэ ка- 
газэш гына кодын...

Мари калыкат ышкэ газэтшым 
ок нал. Мари уштымо мо? Тудо 
газэт гыч тӱрлӧ увэрым палынэжэ. 
Йошкар Кэчэ увэрым ок пу. Чы- 
нак тӱрлӧ манэшым кучыкын воза. 
У ий дэч ончыч тыгэ возат ыльэ: 
„Совэтышкэ Коммунистым ойрат“, 
„фашизм пыта", У ий дэч вара: 
„Америка дэнэ Совэт Российа ко
клаштэ сату кошташ тӱнгалыт— 
м а н э ш  (13-шо №), адак Моско- 
што 3 йоча вӱдыш пурж каймэ 
нэргэн, аважэ ойгрымо нэргэн во
зат. Мари вара умыла шонэт? Укэ, 
марилан раш каласэн пуаш кулэш. 
Тыгай увэр тудлан ок кӱл. Мари 
илыш нэргэн, илыш коклам (воп
росы быта), у закон нэргэн, пар
тий, комсомол илыш нэргэн ик 
мутат укэ, Кажнэ статьаштэ „кы- 
ньылза шогалза" мурьш чаплэ 
мутшым вэрэштат. „ Йо шк а р  
К э ч э “ Л е н и н  о й ж ы м  м о н - 
дэ н .  Т у д о  „ п о м е н ь ш е  п о 
л и т и ч е с к о й  тр е с к от  н и, п о -  
б о л ь ш е  фа к т о в ,  п о б л и ж е  
к жиз ни"  ма нын ыльэ .  Мари 
налжэ манын шонат гын, газэтым 
сайэмдаш кулэш, акшым шулдэш- 
тараш. Йошкар „Кэчын" рэдакци- 
жым изэмдымэ олмэш, кугэмдаш 
кӱлэш ыльэ. Окса дэнат полышым 
пууман ыльэ. Газэтым кӱлэшлан мэ 
шотлэна, полшашыжэ вэлэ ӧрканэ- 
на, огына мошто. Обком тидэ йоҥы- 
лышым пытарыжэ! Мари калыклан 
—мари газэт лийжэ. Чарлаштэ тӱр- 
лӧ „Вестник Экосо" мойн лэк
тэш (Йывышт каласэм: Чарла
Кантисполкомын возкалшэ дэнэ 
тидэ „мотор" кнага пӱчкэдыдэ 
кийа). Тидэ ;.Вестниклан“ окса 
пытарымэш „Йошкар Кэчылан" 
пуаш гын, пайда шукырак лыйэш 
ыльэ. Мом тужак возэныт, тудым 
„Йошкар Кэчыш" пэчэтлаш лийэш. 
„Вестникым луктам" манын лук- 
ман огыл. Мариобласть ала могай 
пойан огыл. Ик газэт лэктэш гын,
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сита. Тудыжым сайэмдыман. Газэт 
паша ыштышэ (журналистым) чу- 
мырыман, тӱрлынат полшыман.

П. Карпов.

Рэданций гыч. „Йошкар Кэчэ 
сайэштэ. 20 март гыч рушла-мар- 
ла газэт мари газэт лийэ.

Ужмаш.
Давлетбгев С. Д. „У Илыш" ша- 

латаш 1 тэнгэат 20 уршийым кол- 
тэн. Журнал налаш тыгай йолташ 
влакым ӰЖЭ1Л:

1) Калмыновская волость, Бирсн. у*
Иманов Иван, Исстов Мусаляй, 
Миронов Митрофан (Чарлак йал 
гыч) Ахмадулин Ахматгарей, Гай- 
нийев Салий (Ужара починка гыч) 
Валиев Латый, Аплекаев Аликай, 
(Ангасяк йал гыч) Сатыйев Сайна- 
тал, Саликов Алексей, Давлетбаев 
Гарей, Якибаев Имай, Иксанов Га
рей (Миадык йал гыч).

2. Чурай волость, Бирск. у. Спири
донов А. С., Салтийева А., Баязи
това А. Е., Баязитов И. (Чурай гыч) 
Захаров А. В., Николаев Е. (Кужо 
нур гыч) Муреева А. А., Исакаева
А. С. (Торгымтур йал гыч) Вали
това А. (Мунарн Йал гыч)
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Акшэ 20 урший

Увэрты маш .
Тидэ номыр дэч почэш „У Илыш“ журналым окса дэч посна 

шалатымым чарнэна. Мари влак! „У  Илышым“ налза! 

Аншэ тылзэш 20 урший.

Оксам тыгай адрес дэн колтыза: М о с к в а :  Никольская, 10, 

ВОСТОЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, Редакция „У  ИЛЫ11Г.

Редакций гыч.
Иужо йолташ вла редакцишкэ колтымо статьажым кок 

вэлэштат вашкэн возэн колдат. Сандэнэ пэчатлымаштэ шуко 
титак лийалдэш, чылажым йтырайэн шукташ ок лий— типогра- 
фиштэ мари наборщик укэ- Ончыкыла йодмашна лийэш: статьа 
влам рашрак возэн колтыза.

Пашазэ дэн крэсаньык вла! тэндан дэч тыгай йодмашна 
уло: шкэ илыш нэргэн моштымыда, кэртмыда, сэмын возыза. 
Мари 10 губернаштэ шаланэн ила, курук мари альэ Мари 
областьысэ, Ӱпӧ, Урал мари влам ужмаш, мутланымаш укэ. 
И ктэ—вэсым паластараш журналэш вэрласэ мари нэргэн возаш 
кулэш; сурэтым ыштэн тӱрлӧ вэрласэ мари илыш ончыктапг. 
Садлан фотограф ыштымэ карточным редакцишкэ колтыза.. 
Клише ыштымэк, карточным озажлан моҥгэшак колтэна.
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