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Пошазэ дэн шэмэр-влак! Пӧрвой май кэчын, шкэ вийдам ончыкташ. 
йошкар знамьым налын, урэмыш лэкса!
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Выигрышный зайомым кизытак налат гын, ик тэнгэ олмэш 
85-уршийым гына тӱлэт.

—  Йылэрак (вашиэрак) нал, тэвэ аншэ нӱза.

Выигрышный зайомын облигатсижэ талукышто ик тэнгэлан 
5-урший парышым конда.

—  Онсат сондын пундаштэ кийа гын. ик ур парышымат от пу.

Облигатсим налшэ йэнг кэч кудыжат вич тэнгэ гыч тӱжэм 
тэнгэ нарз шӧртньӧ оксам модын (выигрышым) налын кэртэш.

—  Сандэнэ облигатсим налдэ ит код.

Выигрышный зайомын облигатси дэнэ кум ийшкэн налогым 

тӱлаш лийэш.

—  Облигатсим 85-уршийэш налат, налог тӱлмӧ годым ик 

тэнгэм пуэт- Оксат ок лий гын, облигатси талат полшэн кэршэш.

Коммунист йолташ-влак! Мэмнан партийын Рӱдӧ Комитэтшэ 

вэрлашкэ тигай тэлэграмым колтэн: кресаньыкын выигрышный 

зайомым шалаташ уло вийда дэнэ полшыза,

си
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Йалыштэ штышаш пашана.
Союз Социалистических Совет

ских Республикыштэ 130 млион 
калык ила, 100 млионжо утларак 
мландэ пашам шта. Садлан нэм
нан кугужанышым мландэ паша 
дэн илышэ кугужаныш манаш лий
эш.

Мари калыкым манаш гын 800 
тужэм нарэ улына, чыланат мландэ 
паша дэн илэна.

Мландэ паша туҥ пашана гынат, 
моло кугыжанысэ дэн таҥастармаш- 
тэ, пэш шэҥалан кодын. Мэ альэ 
кызытат мландынам шогавуй дэн 
коркалэна, кум пасу дэн ӱдэн 
илэна, йэстина гыч 30-40 пут шур- 
ным налына. Вольыкнат тыгыдэ, 
шагал вийан, ушкалнат шӧрым ша
гал пуа; чывынат шагал муным 
мунча... Чыла пашанат шагал до- 
ходан, садлан илышна плока, он
чык колдашат йӧсо.

Шэмэр калыкым пызырэн, туль- 
ыжтарэн илышэ пойан тучам, рэвс- 
лӱтси толын ӱштыл шуыш. Шэмэр 
калык шкэ илышыжым шкэ вуйла- 
тылаш тӧҥальэ. Ындэ сай илышнат, 
осал илышнат шкэнан кидыштэ.

Вара кузэ илышнам ончык колдэн 
кэтына?

Рэволутси чыла пашаштат шэ
мэр калыкын шинчажым почо’ Иа- 
лысэ калыкат мо сай, мо осалжым 
палэн нальэ. Кызыт С. С. С. Р. 
мучко, мари коклаштат мландэ 
пашам у корно дэнэ колдаш шо- 
нышо пэш шуко уло. Шукыжо са- 
рыштэ коштын, пльэныштэ илэн, 
шуко мландым ужын коштыныт, 
шуко турлын мландэ паша шты- 
мым ужыныт, сайжым—осалжымат 
палэн налыныт.

Мландэ пашаштат у, пайдалык 
корным кычалыт. Пайдалык кор- 
ныжо—шуко пасу штымаштэ, шудо 
удаш тӱҥалмаштэ, урлыкым сорти- 
руваймаштэ, тӱрлӧ сай машина дэн 
мландэ паша штымаштэ, вольык 
урлык сайэмдымаштэ... Нинэ па- 
шаш кудышкыжо от пиж, эрэ ок
са кулэш. Шуко пасум шташ—шу
до нӧшмӧ налаш окса кулэш; плу- 
гыи, сортировкам, ӱдымӧ машинам 
да мойын налаш окса кӱлэш; воль
ык урлыкым сайэмдаш, сай урлык 
ожым, ушкыжым, тагам, соснам на-
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лаш адак окса кулэш. Эрэ окса 
кулэш.

Шым ий годсэк шогышо сар, 
адак нужна ий калыкым йӧршэш 
нужнамдарэн пытарышт. Мландэ 
паша узгаржэ шонтэм пытэн, иктаж 
лугана апшатышкат миэн.. Ындэ 
угычын налдэ укэ. Налаш окса укэ, 
кэ полша? Кугыжаныш нужна, пол- 
шэн ок кэт: СССР мучко 20 млиои 
нарэ крэсаньык сурт уло, сурт йыда 
ик плуг гыч пуаш гынат 20 млион 
плуг кулэш. Садлан иктаж вэс тӱ- 
кӧ йӧным кычалаш вэрэштэш.

Тидэ йӧнжӧ ушнымаштэ вэлэ. 
Кажнэ сурт шкэтын нужна, кулэш 
ӱзгар налэдаш вийжэ ок шуто. 
10-20 сурт иктыш ушнат гын, пой
ан йыҥ дэчат куатан лиыт. Ик сур- 
тан оза шкэтын кэвытым почын 
ок кэт, 20-30 сурт ушнэн коопэра- 
тив кэвытым почыт. Ик йыҥ сор
тировкам, альэ ӱдымо машинам на
лын кэтыт. Ик йынг шӧран ушкал 
урлык ӱжкыжым налын ок кэт, 20- 
25 ушкал оза иктыш ушнэн тыгай 
ӱшкыжым налын, вольык урлыкы- 
штым сайэмдэн кэтыт. Кэч могай 
пашаштат, мом ик йынг, ик сурт 
шкэтын штэн кэтыт.

Тыгай ушэмлам коопэратив, ар- 
тэль, товарищество маныт.

Йал илышым ончык колдышаш 
корно—коопэратив корно. Коопэ
ратив нужна сурт шамычым ушэн 
пойан ушэм лийэш, чыламат штэн 
кэтэш, йал илышым ончык колда.

Кугыжаныш кажнэ сурт озалан

поена полшэн ок кэт, ушэмлан 
полшэнкт кэтэш. Тыгай коопэра
тив ушэм шамычлан полшаш Со
вэт власть лӱмын банк шамычым 
почын: Всекобанк, Селькобанк,
Промбанк.

Мландэ пашам у сэмын колдаш, 
вольыкым сайэмдаш, озанлыкым 
доход пушым шташ коопэративыш 
ушнымо пэш шуко полшэн кэтэш.

Адак вэс вэлымат сайлыкшэ уло. 
Коопэративыш ушнымэк, посна-по- 
сна илышэ йэш шамыч чӱчкудын 
пырльа пашашт нэргэн ^кутырэн, 
пырльа пашаштым штэн, у илыш 
корнышко, ик кугу йэш корнышко 
войзыт.

Совэт власть, коммунист парти 
коопэратив пашам пэш кугуэш 
шотлат, тӱрлын полшаш шонат.

Вашкэ лийшашлык 13-шо парти 
погынымаш коопэратив нэргэн лӱ- 
мын, кугун кутырынэжэ.

„Йал илышын ончыклык корны- 
жо коопэративыш ушнымаштэ. Ко
опэратив вэлэ нэмнам, мландэ па
ша дэн илышэ шэмэр кугыжаны- 
шым у илышыш, коммунизмыш 
намиэн шукта“ манын Ленин ка- 
ласэн кодэн. Мениным мутко чын. 
Коопэративыш ушнэн ижэ у кор
нышко лэктына у илышым штэн 
шуктэна. Йалыштэ штышаш тунг 
пашана, посна-посна илышэ крэса- 
нэыкым, коопэративыш ушымо па
ша.

Голубкин.



№ 4 „У И Л Ы Ш“. 3

/ ! е ш  коркым почых.
Уло тӱньасэ тыгыдэ шэмэр ка

лыклан В. И. Ленин волгыдыш, 
эрыкыш лэкташ корным почын 
кодэн. Кузэ тудо тыгыдэ калыкым 
эрыкыш лукташ толашэн, кузэ ну
ным пойан кид гыч утлаш тунык- 
тэн, кэч могай тыгыдэ калыкланат 
раш шинчэн шогаш кулэш.

В. И. тыгыдэ калык нэргэн 1910 
ийштэ ойлаш тӱнгальэ. Эн ончыч 
Столыпин закон ваштарэш тудо 
возыш. Столыпин ышкэ законжо д э 
нэ фин калыкым руш кугыжаныш 
пойан кид йымак пуртынэжэ ул
маш. В. И. Ленин тидэ чойа зако- 
нын осалжым шижын налынат, пэш 
талын возаш тунгалын. Альэ фин 
шэмэр калыклан кузэ Миклай ку
гужа дэч, пойан дэч утлаш кор
ным ончыктыш. „Фин шэмэр калык 
ик ушэмыш чумыргыдэ, рэволӱ- 
цим ыштэн крэдылдэ Миклай ку
гыжаныш кид гыч утлэн огыт кэт“. 
Тыгэ Ленин ойлэн.

Тудын ольымыжо йараш ыш йом. 
Фин шэмэр калык ойльымо мут- 
шым шуктэныт. Октябрсэ рэволӱ- 
ций дэч вара 1917 ийыштэ икверэш 
чумыргэн тарванэныт. Шкэ пойан 
шамычыштымат кугыртэн Совэт 
Властьым ыштэн илышыштым тӧр- 
лаш тунгальыч. 1918 ийыштэ фин 
пойан ышкэ калыкыштым ньэмыч 
влаклан ужалэн, Совэтым Фин- 
дльандиаштэ пытарышт. Руш 
пойан олмэш нэмыч пойан шынчэ 
(кызыт ньэмыч олмэш англичан 
пойан влак).

Тугэ гынат, фин калык В. И. 
ойльымыжым мондэн огыл. Илэн 
толын тудын мутшым уэш шукташ 
шонэн, вийым погэн илат. Балка- 
ныштэ 1912-1913 ий коклаштэ сар 
лийэ. Болгариа, Сербиа, дэнэ моло 
тыгыдэ кугыжаныш влак Турко 
ваштарэш крэдыльыч. Руш пойан 
влак: „Балканыштэ илышэ калык 
влак нэмнан тукым улыт, нуным 
утараш кулэш, чыла славьан ша
мычым ик кугыжаныш ушыман“

ман пэш толашышт. Нуно Турок 
дэч утарымэкэ Балканысэ славьан 
калыкым шкэ кушкыж шинчаш 
шонэныт. В. И. Ленин нунын шо- 
нымыштым вашкэ шижын налын, 
чыла пычкэмыш осал пашаштым 
тужвак луктын пыштыш. Пойан 
влакын тыгыдэ калыкым утармы- 
жым раш лончылэн налын, шэмэр- 
лан ончыктэн пуэн. Балканысэ 
калыклан: „тэмдам пойан кугыжа
ныш влак огыт утарэ, эрыкымат 
огыт пу, шкэ тарванэн гына эры- 
кым мун кэртыда „Фэдэративная 
Балканская Рэспубликам“ ышташ 
тыршыза манын.

Кызыт тидэ мутшым лудын, Бал
канысэ калыкын илышыжым онча- 
лат гын, шонэн ӧрат. Герман сар 
дэч вара, Балканыштэ йужо кугы- 
жанышт йӧршэш йомыныт. (Алба- 
ниа, Черногориа). Тэвэ кушто 
пойанэтын славьан калыкым ик йэш- 
ыш ушымэт.

Росси кӧргысэ тыгыдэ калык 
нэргэнат Ленин пэш шуко возэн. 
„Ик калыкымат, ик йылмымат пое
на сайыш ойрэн лукман огыл; ты
гыдэ калыкымат, пызырман огыл. 
Уло тӱньасэ шэмэр калыкын ик 
ой—пойан влакым пызырал вол- 
годо эрыкыш лэкташ“.

Тидэ ойжо вэрч Ленин пэш чот 
шогэн, чакнэн огыл.

Ындэ Совэт Ушэм лиймэкэ Ле
нин ойжым шуктышна. Кэч могай 
тыгыдэ калыкат ик тор, ик йол 
тошкалтыштэ шогат. Кажнэ калык 
ышкэ йылмышт дэнэ тунэмэш.

В. И. Ленинлан тидэ шонымо 
пашажым куштылгынак ыштэн 
шукташ лийын огыл. Коммунист 
коклаштат тыгыдэ калык илыш 
нэргэн турлын ойлыштын улыныт. 
Коммунист партийн \ПП-шэ погы- 
нымаштэ тыгыдэ калык кокласэ 
паша нэргэн Бухарин, Пятаков: 
тыгыдэ калыклан автономий дэн 
илаш, пашачылан (пролетар) гына 
эрыкым пуаш лийэш маныныт.
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В. И. Ленин тыштат шкэ шонымо 
пашажым иктыланат пужгалаш 
эрыкым пуэн огыл. Нунын тугэ 
йонгылыш ольымыштлан, ты- 
гыдэ калыкын илышыштым сайын 
лончылэн пуэн. Сарт калыклан: 
тэмдан пойаным пызырал шындэна, 
пролетарлан гына эрыкым пуэча 
манаш огэш лий. Сарт калык кы- 
зытат мулла кид йӱмалнэ пызыр- 
нэн кийат, муллашт мутым чот

колыштыт. Мэ нунылан: „шэмэр ка
лык, тэ вуй улыда, тыланда Совет 
Властным пуэна. Пойан влакдам 
пызырэнат, вурсэнат кэртыда. Лас
ка илышда шкэндан дэч“ манын 
вэлэ кэртына. Тыгэ Ленин ойлыш.

Ленин кэч могай пашаштат ыш
кэ ойжылан пэнгыдын шогэн. Ту
дын ой почэш Российштэ тыгыдэ 
шэмэр калык шинчам почо, вол- 
гдо эрык илышыш лэктэ. Йадэк.

Мӧнгыш пӧртылшӧ йошкар салта- 
клан.

Тэвэ вашкэ, 1902 ийштэ шочшо 
влакым Йошкар армиш погымэш- 
как, 1901 ийштэ шочшо салтак ша
мычым мӧнгӧ колтылаш тунгалыт.

Мари рвэзэ влакат мӧнгӧ пӧрты- 
лын сурт пашам виктараш тунга
лыт.

Йошкар армиштэ, нуно тӱрлымат 
палэн налын улыт. Йалышкэ мийат 
гын, марин ончыл йэнгжэ лийт. 
Садлан, мӧнгыш пӧртылшӧ йошкар 
салтаклан калык коклаштэ пашам 
ыштыман.

Мари калык пычкэмыштэ ила, 
палымыжэ пэш шагал.

Йошкар салтак! Мом тый арми
штэ палэн налынат, тый тудым йа
лыштэ умылтарэ, законым калас- 
калэ,йал совэтын пашажым виктарэ, 
тӱрлынат тутлан полшо нужна влак 
вэрчын чот шого, йалысэ пайанлан 
нужнам орландараш эркым ит пу.

Путыракшэ мландэ паша нэргэн 
каласкалэ. Мари кум пасу дэнэ илэн 
толаша. Шуко пасу нэргэн умыл
тарэ, йорло шамыч дэнэ пырльа 
младэ пашам сайэмдаш точо.

Марилан коопэратив ышташ пол
шо! Иктын иктын кэч могай паша- 
мат мари ончык колтэн ок кэрт. 
Тудым йалысэ пойан торговойат 
пэш ондала. Мари илышым куш- 
тылэмдэ-тӱрлӧ коопэративым поч. 
Вара мари шулдо сатум налаш ту- 
ҥалэш, киндымат шэргын ужалаш 
кэртэш. Адак вучымашэш маши
нам, оксам арымашэш налын кэр-

тыт. Тый коопэратив нэргэн раш 
умылтарэ.

Пашачэ шамыч крэсаньыклан шул
до сату шуко лийжэ манын, пэш 
толашат—крэсаньык илыш сайэм
даш полшат, красаньык дэнэ кэл- 
шымым (смычкам) ыштынэшт. Сад- 
ланак-сату акым шулдэштарат, у 
оксам луктыныт. Тидэ нэргэнат 
умылтараш ит мондо.

Пашачэ влак, Совэт власть, ком
мунист парти йалысэ илышым пэш 
сайэмдынэшт.

Тыйат нунылан полшо!
Рвэзэ влак коклаштэ Йошкар 

арми нэргэн ойло. Нуным йошкар 
салтак лийаш йамдылэ.

Туныктымо пашаштат крэсаньык
лан тый кугу полышым пуэн кэр- 
тат. Кнагалан моштыдымо шамы
чым туныкто школ, лудмо порт 
почаш полшо. Марилан „У Илы
шым,“ „Йошкар Кэчым“ луд,,.

Тыйын йалыштэт „У Илыш“ жур- 
налым огыт нал гын ,налыктэ.

Газэтыш возашат ит мондо. 
Осалжым, сайжым чыла возо.

Мэмнан „Йошкар Кэчына“ мари 
калыкын эн йӧратымэ газэтшэ лий
жэ. Тый газэтышкэ возаш тӱҥалат 
гын, газэтшат сайэмэш.

Йошкар салтак! Тый тӱрлӧ кӱл- 
тымаш ош гэнерал тушкам сэҥэнат. 
Йалышкэ миймэкэт марин пычкэ- 
мышым пытараш толашэ. Тунэмшэ 
калык гына, вашкэ илышым сайэм- 
дэн кэртэш. „У Илыш.“
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Май пайрэм.
Йошкар май пайрэм шэмэр калы

кын пойан дэнэ кучэдалмэ пайрэм- 
жэ. Йошкар шовычым кӱш нӧлтэн, 
революци муро дэнэ урэмыш лэк
тын тӱньа мучко пашачэ калык 
1 май кэчык шкэ вийжым ончыкта. 
Буржуй тидэ пайрэм дэч пэш лӱ- 
дэш. Моло кугужанлаштэ пашачэ 
влаклан май пайрэм ышташ эркым 
огыт пу.
Кунам май пайрэмым ышташ тӱ- 

ҥалын улыт?
1886 ийштэ Амерыкысэ пролетар 

-(пашачэ влак) пойан ваштарэш эн 
ончычак тарваныш-

— Суткаштэ 8 сагатым, гына 
мланна паша ышташ лийжэ!—
Тыгэ нуно пойан дэч пӱтыраш тӱ- 
ҥальыч. Пойанлан тидэ кэлшэн 
огыл Садлан, 1 майыштэ Чикаго 
оласэ пашачэ шамыч забастовкам 
ыштышт, паша ыштымым 590 тужэм 
пашачэ чарныш.

Тыгэ тарванымылан пойан пэш 
чот сырышат, урэмыш лэкшэ про- 
лэтарым салтактан лӱлкалэн пок- 
тэн колтыктышт, вуйлатышэ паша- 
чым пэтрышт, пуштыч.

1888 ийштэ Американысэ паша
чэ влак Чикаго оласэ пашачын 
пойан дэнэ крэдалаш тӱҥалмэ кэ
чым, 1 майым пайрэмлан шотлаш 
лийч. Вэс ийэш 1 май тӱньасэ па
шачын пайрэмжэ лийэ 1889 ийштэ 
лач II Интернационалын погыны- 
машыжэ тыгэ пунчальэ:

— Чыла вэрэ пашачэ калык 1 май 
кэчын пашам кудалтэн, пайрэмым 
ыштыжэ, 8 сагатак пашачэ кэчэ 
вэрч, сарым пытараш толашэн крэ- 
далжэ пашачэ калык вийаҥжэ.

Тугэ гынат май пайрэм чыла вэ- 
рэн ыш лийэдэ. Иу ко вэрэн кас- 
тэнэ, паша пытарымэкэ погыныма- 
шым ыштэдышт.

II Интернационал май пайрэмым, 
пойан дэнэ крэдалмэ, чыла тӱньа- 
сэ пашачын ушнымо пайрэмым, 
ыштэн ыш кэрт.

Пашачэ калыклан властьым шкэ 
кидышкэ налмэ нэргэн ик мутымат 
ойлэн огыт ул.

II Интернационал годым май пай
рэм чыла вэрэ лийэдэн огыл гы
нат, чылатӱньасэ пашачэ влак ушэм 
нэргэн шонкалэн улыт, тудым 
ышташ точэныт. Май пайрэм ыш
тышэ пашачэ пэш вийаҥэ. Май 
пайрэм мом ыштэн шуктымо, мом 
альэ ышташ кодын, тудым шот- 
лэн, йоҥылышым тужвак луктын, 
пашачэ калыкым ончыко пойан сэ- 
ҥаш ӱжын шогэн. Саддэнз май 
пайрэм ышташ тӱҥалмэкэ буржуй 
тушка пэш кыжганыж. Вара II Ин
тернационалын койышыжым умы
лэн налмэкэ (садэ Интернационал 
пойан ваштарэш чот кучэдалын 
огыл, почэшрак пойан вэкэ вэлэ 
савырнэн) лӱдмым чарнэн улыт.

Май^пайрэм Российштэ.
Пашачэ калык тарванымэ ик вэл 

(кугужаныш) гыч вэс вэлыш пэш 
вашкэ лупшалдэш. Мэмнан Росси-
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Пӧрвой май кэчыштэ пашазэ дэнэ крэсаньык ушэмым чоткыдзм- 
дыза. Шэмэр калыкын ушэмжэ тушман ваштарэш кӱ курык ганьэ 
шогыжо.

йштат май пайрэмым 1890 ийштэ 
ышташ тӱҥальыч. Эн ончыч пайрэм 
йужо кугу олалаштэ гыналийэдэн. 
Почэшрак кугужа пролетарым тур
лын йышэн гынат, пайрэм ыштымэ 
ий йэда кугэмэ, шарлэн шогыш.

1890 йштэ Варшава олаштэ гына- 
май пайрэм лийаш точыш.

1891 шитэ Петроградысэ (кы
зыт Ленинград) пашачат пайрэм ыш
таш тӱҥальэ. Нуно шолып погыны- 
машым ыштышт.

— Мэ ындэ малыма гыч пожал- 
дашт ӱҥальна, мланнат пойан ваш
тарэш тарванаш кӱлэш, пэнтыдэ, 
вийан партийм ыштыман—маньыч.

1895 ийштэ Москошто май пай
рэм лийэ. Пайрэм дэч ончыч завот- 
лаштэ пашачымытлан: „ мланнат
тӱньасэ пашачын пайрэмжым ыш
таш туналман“-маным кагазым (про- 
кламацим кышкэн улыт. Пайрэм 
дэч вара шуко пашачым пэтрэн 
шындышт.

1901 ыйштэ май пайрэмым чыла 
вэрэат ышташ тӱкальыч. Петрогра- 
дыштэ, Москошто, Киевыштэ, Рос- 
товыштэ, Тифлисыштэ, Одессыштэ 
моло вэрэат пролетар шамыч 1 май 
кэчын пашам кудалтэн, пайрэмым 
ыштышт. Ик Петроград олаштэ 
14,300 йэҥ пашаш ыш лэк. Обухов
ский заводышто пашачэ пайрэмым 
ыштат да, 26 йэҥ вуйлатышым 
завод гыч луктын шуушт. Пашачэ 
влак 26 йэҥым мӧҥго пуртышт 
манын пӱтыраш тӱҥальыч. Адак:

— Пашатарым огыда кӱзыкто 
гын,—8 сагатан паша кэчым огыда 
ыштэ гын, 1 май годым пайрэм 
ышташ эркым огыда пу гын, Мэ 
забастовкам ыштэна, маньыч. Ту
намак полици, салтакмыт толь- 
ыч, пашачэ сарым шогалтышт. 
Пашачымытын пчалышт укэ ыльэ, 
ку комыльа дэнэ кышкылтын шуко 
салтак ваштарэш шогэн ышт кэрт, 
нунылан чакнаш вэрэштэ. 100 йэҥ

чоло урэмэш колыш. 37 йэҥым пэ
трэн шындышт, каторгыш колдышт.

Тыгэ ий йэда май пайрэм лийэ- 
дыш. Полици пэш чот пашачым 
кутышт, пайрэм ыштымылан чама- 
ныдэ чурмаш шӱшкыч.

1903 ийштэ пайрэмым шагал вэ
рэ ыштышт. Кугужан полицижэ 
погромым шонэн лукто: (Погром 
дэнэ шуко еврей шамычым поли
ци пуштын, нунын пбртыштым йу- 
лалтыл узгарыштым шканышт по- 
гэныт).

— Май пайрэмым ыштэда гын, 
мэ погромым ыштэна—манын по
лици лӱдыктыш.

1905 ийштэ революци лийэ. Май 
пайрэмым чыла вэрэ пэш чаплын 
ыштышт. Революцим сэнымэкэ по
йан кашак пэш талын пашачэ ка
лыкым пэтыркалыш. Сандэнэ 1907 
ийштэ май пайрэм ик вэрэат ыш 
лий. 1910 ий гыч тӱҥалын эркын 
эркын Российсэ пашачэ адакат тар- 
ванылаш тӱҥалэш, 1912 ийштэ май 
пайрэмым Петроградыштэ 100 ту
жэм йэҥ ыштыш. 1913-14 ийштэ 
чыла вэрэн кугу олалаштэ пайрэм 
лийэ-

Кугу сар туҥалмэкэ пойан кугу
жа пашачым сэҥыш, май пайрэм 
ыш лий. Тыгэ кугужа луктын шуу- 
мэшкэ Российсэ пашачэ май пай
рэм ыштэн революци вэрч кучэ- 
дальэ.

Кугу сар годым.

Мэмнан Российштэ май пайрем 
лийн огыл гын, моло кугужанла- 
штэ пашачэ колык сар ваштарэш 
тарваныш. Тошто сэмынак орланэн 
ылэн, 10-11 сагатым пашам ыштэн, 
шужэн шынчэн, пашачэ пойан дэнэ 
крэдалмым ыш чарнэ. Май пайрэм 
1916 ийштэ Германыштэ путырак 
кугу лийэ. Ньэмыч пашачын вуй
латышэ Карл Либкнехт (тудым 19:9 
ийштэ пойан влак пуштыч).
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—  Чыла туньасэ пашачэ пойан 
нуат ваштарэш тарванза!—

—  Пайан влакын кугу сар вашта
рэш пашачэ влаклан сарым шогалты- 
ман, пойан куатым шалалташ кулэш 
—маньэ. Садлан Либкнехтым пэт- 
рэн шындышт.

1916 ийштэ Берлинысэ пролетар 
май пайрэмым у шот дэнэ ышташ 
тувгальэ. Титнэч вара май пайрэм 
революци пайрэм лий.

Пашачэ влак чот тарванылаш 
тӱнгалычат моло кугужанлаштэ пав- 
рикыштэ 8 сагатым гына паша ыш- 
тыктышт пашатарымат кӱзыктышт. 
Май пайрэм год&шат и пойан дэч 
властным шупшын налман" — ма
нын йошкар шовычэш возаш тӱнга- 
льыч.

1919 ийштэ III Коммунистичес
кий Интернационал шочо. Пашачэ 
калыкын пойан дэнэ крэдалмым 
Коминтерн вуйлаташ тунгальэ.

Май пайрэм — тӱньасэ пашачын 
пойан дэнэ крэдалмэ пайрэмжэ 
лийэ.
Пойан шамыч ышкэ пашачэ ваш

тарэш тарванышт.

1920 ийштэ пойан влак паврик 
гыч пашачым луктэдаш тӱҥальыч.

Пашатар окса изэмэ, 8 сагат ол
мэш 10-12 сагат паша ышташ вз- 
рэштэ. Млион дэнэ пашачэ влак 
паша дэч поена кодыч. Адак ситар- 
тышлан пашачэ ваштарэш фашист 
шамыч тарваныш.

Садлан, май пайрэм годым:
— Иктыш ушнэн, пойаным, фа- 

шистым пытарэн, содор у илыш 
ышташ тӱҥалман—манаш тӱҥальыч.

Пашачэ влакым ик ушэмыч чумы- 
рэн гына пойаным сэҥаш лийэш.

Тыгэ май пайрэм пашачэ калы- 
кым пойан ваштарэш тарвата. Ти
дэ пайрэм пойаным сэкаш, у илыш 
ышташ ӱжэш. Май пайрэм пашачэ 
влакым ик ушэмыш чумыра, шэ
мэр калыклан вийм пуа.

Май пайрэм паша ыштэн, орла- 
нэн илыштэ калыкын вийжым он- 
чыкта!

Май пайрэмын йошкар шовычшо 
тӱньасы пашачым, крэсаньыкым. 
ӱдрамаш влакым, самырык шамы
чым пойан тушкам пытараш, у, 
ласка илыш ышташ ӱжэш!

Май пайрэм пойан куатлан шӱ- 
гарым йамдыла, пашачэ, крэсаньык 
влаклан коммунизмым конда!

К. Карпов.

Коммунист парти кужу ӱмыран лийжэ! Пашазэ йолташ-влак, ком
мунист партишкэ пурыза, Ленин партижым чоткыдэмдыза!

Иал Совэтын пашажэ.
Совэт власть лиймылан 6 ийат 

эртыш-йал Совэт влак паша ыш
таш альат тӱнэм шуун огыт ул. 
Волисполком мом шӱда, арньа 
гыч, кок арньа гыч кузэ лийн ыш- 
татат йӧра.

Йалыштэ мыньар йэҥ, имньэ, 
вольык уло йал Совэт раш ок шынчэ. 
Волисполком гыч икта могай све
дении йодыт гын, калыкым погэн 
йодыштыт, вара ижэ колтат. Ик 
тылчэ гыч тугай сведении йод гын, 
адак калыкым погат. Налог погы-

маштат, моло пашаштат йал Совэт 
пэш ӧрканэн ыштат.

Молан тидэ тугэ?
Мари шамыч йал Совэтыш чэрэт 

дэн сайлат да, тугай лийэш. Тыгэ 
ышкаланжэ мари учым ышта. Йал 
совэтыш ушан йэвгым сайлыман. 
Кок-кум гана ик йэҥым сайлаш 
лийэш.

Ушан йэҥ кэч могай пашамат 
сай виктара, марилан пайда лий- 
шаш вэрч толаша.
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Мландэ паша.
Мландэ коклаштэ марин тӱрло 

вурсэдалмаш лэктэш. Законым ни- 
гэат ок шынчэ, чын кычалаш кор
ным огыт му. Садлан, чӱчкыдын 
мландэ паша нэргэн ку вурсэда- 
лыт.

Йал Совэтын мландэ закон лий
жэ. Вара тӱрлӧ вурсэдалмашым 
пытараш лийэш. Мландэ законым 
йал совэт ышкэжат ок умыло гын, 
Волисполкомышто умылтарэн пу- 
ат. Урлыкаш нэргэн йал совэт кы- 
зыт огэшат шоналтэ дыр.

Йал Совэтлан тэлымак кон урлы
каш укэжым, шогалжым палэн нал- 
ман.

Ик важык мландат ӱдыдэ ынжэ 
код. Урлыкаш пэрэгаш киндэ кла- 
тым ышта гын, пэш сайэ лийэш 
ыльэ.

Туныктымо пашалан.
Школлан йал Совэт тӱрлынат 

полша. Лудмо пӧртым почэш, пум 
пуа, калыклан газэтым лудэш, за
коным умылтара. Альэ маркэ ту
ныктымо паша нэргэн йал Совэт 
ушыштыжо шоналтэнат огыл.

Ок лий мо лудмо пӧртым йал 
йэда почаш, пӧртым муун, пуум 
пуаш. Кнагам ола гыч колтат. Ик 
кэчэ годым йал дэнэ талуклан 
пуум сита раш лийэш. Вара газэт 
лудаш погынэн каҥашаш, кутураш 
вэр лийэш.

Йал Совэт тӱҥалэш гын, мари- 
мытым тарватэн кэртэш дыр, шо- 
нэм.

Тазалык ончымо коклаштэ.

 ̂ Йал Совэтлан паша шуко уло. 
йалыштэ пижшэ (вашталтшэ) чэр 
уло гын, содор Волисполкомыш 
каласыман, эмлымвэрыш (больни- 
цыш) кайман.

Туныктышым ӱжын, тудлан та
залык нэргэн докладым йал Совэт 
ыштыктэн кэртэш.

Пожар.
Ыжнэ лий, манын, йӱшкам, кон- 

гам чбчкыдын ончыман. Тӱрлӧ по

жарный ӱзгарым чумырыман, ма
шинам налман. Шокшо кэҥэжым 
йалыштэ орол лийжэ.

Пожар лиймэкэ, йӱлышӧ влак- 
лан тӱрлынат полшаш кулэш, Па- 
чэр муун пууман. Калык дэч, кӧ 
мыньар пуа, оксам, вургэмым, кин
дым погыман. Адак калыкым порт 
шындаш полшаш ӱжман, тарваты- 
ман.

Налог годым могай пашам йал 
Совэт ышта ойлымат ок кул. Чы- 
лан шынчат.

Йал совэтыштэ чыла сведения 
лийжэ. Кугу кнагаш кажнэ марийн 
мыньар йэшыжэ вольыкшо, млан- 
дыжэ, тӱрлӧ ӱзгаржэ уло, возы- 
ман.

Погынымашым чӱчкыдын ышты- 
мэ ок кул. Налогым погынымаш 
дэч поена погаш лийэш. Погыны
машым эн кулэш, кугу пашалан 
вэлэ ыштыман.

Погынымаштэ вуйлатышэ лийжэ. 
Мари шамыч скотыш мийат йара 
кутурэн шынчат (йомаклат) вуреэ- 
далыт, тамакам шупшыт. Пыч кай- 
эм, манын скотыш мийашат лӱдат
ВЭЛЭ'

Погынымаш дэч ончыч йал Со
вэтлан паша нэргэн каҥашыман, 
вара маримытлан ышкэ шонымым 
ойлыман.

Йаллаштэ тыгайым шуко ужал-
ТЫН:

Эркын-эркын мари влак скотыш 
погынат. Иктэ толэш, молан скот? 
йодэш. Вэсэ толэш-йодэш. Вара 
йомак колташ пижыт.

Йал Совэтын вуйлатышэ почэш 
ижэ—тыгай паша уло, вара мом 
каласэда? ман йодэш.

Мари мом каласа. Шукыжо йук 
пуудэ шынча. Иктэ-коктыт логар 
карышэ лэктэш, Совэтымат вур- 
сэн пытара.

Тыгэ ик шагат эрта, кок шагат... 
паша ончык ок кай...

Погынымаштэ йал Совэт ышкэ 
шонымыжым (тидэ пашам кузэ ыш
таш?) каласыжэ, вара марий ша
мыч шкэ шонымыжым ойлышт.

Голосование—чыла ончыкта.
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Погынымаштэ вурсэдалаш, ик 
канаштэ кум йэнлан ойлаш вуйла
тышэ эркым ок пу. Мариланат по
гынымаш ышташ тӱнэмаш кӱлэш: 
иктын иктын ойлыман.

Погынымаштэ мом ойлэныт, ку
зэ  пунчалыныт, тудым кӱчыкын ка- 
газыш возэн шындыман.

Погынымашкэ калык ик тор по- 
гыныжо, погынымэкэ тамакам пӧр- 
тыштӧ ынжэ шупш.

Нал Совэт кэч могай пашам

сайын виктараш тӱҥалэш гын, ту
дын ойым марийат колышташ 
тӱҥалэш, шӱдымыжым ышта. Тугэ 
йал совэтлан паша ышташ куш- 
тылго, мариланат илаш сайэ лий
эш.

Путыракшэ марилан вуй лийаш 
(начальник) ида шоно. Шарнэн 
шогыза: мари тэндам совэт паша 
ышташ сайлэн. Тэ совэт пашам 
виктарыза, марим _ сай илышыш 
наҥгайза. Йошкар Айдэм.

Ы  Ш “. 9

Народный Комиссариат по делам 
Национальностей пэтыралтэ.

9 апрэльыштэ Всэроссийский 
Центральн. Исполн. Комитэт дэнэ 
Совет Народных Комиссаров пост 
тановлений дэнэ „Народный Комис
сариат по делам Национальностей", 
кӱчӱкын каласымаштэ „ Нарком

ан") пэтыралтэш. 
енТы мартэ Наркомнацыштэ улшо 
„представительства автономных ре
спублик и областей" алмэш Ис
полн. Ком. ВЦИКын Веер. Центр, 
президиумж воктэнэ „ Институт 
представителей автономных рес
публик и областей" лийэш.

Вэрлаштэ национальный полити- 
кым да автономный республик-об- 
лас представитель-влакын пашаш- 
тым виктарэн шогаш ВЦИКын 
президиумжо воктэнэ „Отдел наци
ональностей" лийэш. Кулэш лийэш 
гын, „отдел национальных мень- 
шиств" лийын кыртэш.

Губотнац дэнэ губистполком вок- 
тэнсэ Наркомнацын упомномочен- 
ный-влак тугак пытат. Нунын ол
мэш автономный республик, облас 
альэ губэрнский исполкомын пре- 
зидиумышт тигыдэ калыкын паша- 
жым ончаш поена уполномочэн- 
ныйым шындат.

Автономных республик, облас 
альэ губэрнавлашетэ тӱрлӧ тигыдэ 
калык уло гын, тушто „отдел на
родного образования" воктэнэ ти

гыдэ калык туныктымо пашам он
чаш поена сэкси лийэш.

— Тычэ кӱчыкын коласа 9 апре- 
льыштэ лэкшэ дэкрет.

Молан Наркомнац пытыш?
Ала коммунист партий национа

льный политикжым вашталтыш? 
Укэ, вашталтэн огыл.

Наркомнац ышкэ пашажым ыш- 
тыш, сандэнэ кизыт пэтралтэш 
гыҥат, зийанжэ ок лий.

Вэт октьабрский револьутси ма
ртэ Российштэ тӱрлӧ калыкым по- 
йан-влак пий дэнэ пырысла ашны- 
шт. Пашазэ дэнэ крэсэньыкын ну
жна, ЙӦСО ИЛЫШ ГОДЫМ, ЙӦСЫЛЫК 
„жид" калык дэч, маныт ильэ. Руш 
гын, тудо сай айдэмэ маныт ильэ, 
моло йэн1—мари, йэврэй, одо, су
ас гын, тудым айдэмэ дэнэ тбрат 
ышт чотло.
Тыгэ ик калыкым вэс калык ӱм- 
бакэ пийым усырмо ганьэ усырат 
ильэ.

Большевик партий, властым на- 
льат, тыго маньэ: чыла айдэмэ тӧр 
лийжэ, пашазэ дэнэ крэсаньык ик- 
тэ вэсым ынжэ пызырэ, тӱрлӧ ка
лык кэлшэн, сай илыжэ—тыгэ гы
на рыскалан илыш лийэш. Манын 
гына пашам ышташ ок лий. Рос
сийштэ тӱрлӧ калык коклаштэ 
кугыжа дэч вара пэш куго ойыр- 
тыш—влак кодо. Ик калык тунэ-
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мын ончык кайэн, вэсышт (сӱас, 
мари, одо) — пичкэмыштэ ила, ик 
калык пойанрак, вэсыжэ пэш ну
жна. Тудым вигэ тӧрлаташ кулэш 
ильэ. Тэвэ ты пашам тӧрлаташ. Нар- 
комнац ышталтэ.

Кодшо 6 ий коклаштэ Нарком- 
нац пэш шуко пашам ыштыш. Эн 
кугу пашачэ тидэ — тӱрлӧ тигыдэ 
калыкэм автономный республикыш, 
обласыш ойырмо. Автономный ре
спублик альэ обласыштэ ожно пы- 
зыралт илышэ калык ындэ эркын, 
ышкэ ойжо, йылмыжэ дэнэ ила, 
ольан-ольан тунэмэш, вэсэ ончык 
кайшэ калык-влакым шуаш тырша. 
Тидэ республик, област-влак ожсо 
ганьэ иктэ вэсэ дэнэ кучэдал огыт 
илэ, иктэ вэсым пызыраш огыт

шоно. Ындэ чыланат эркын, ышкэ 
ойыт дэнэ, пырльа кэлшэн ик вэ- 
рыш ушнэн илат. Ты ушэмжэ—Со
юз Социалистических Советских 
Республик.

Ты ушэмым (кучыкын СССР 
маныт) шташ эн онгыч Наркомнац 
тӱҥал пууш. Сандэнэ СССР лий- 
мӧнтӧ Наркомнацын пэш кӱлэшы- 
жэ укэ.

Автономный республик, облас- 
влак уло гынат, тыгыдэ калык- 
влак чылажэ тушко пурэн огыт 
ул—шаланэн илат. Сандэнэ ты
гай калык-влакын пашам ончаш 
ВЦИК- ын призидиумжо воктэнэ 
„Отдел национальностей44 лийэш.

Изи-Илльан.

Йошкар армиштэ, флотышто мунар ий служыман?
(Центральный Исполнит. Комитет дэнэ Совэт Народных Комиссаро-

вын постановлений гыч).
21 мартыштэ Йошкар армиштэ, 

флотышто служаш тыгай срок ыш- 
талдын:

1. Морской флотышто—4 ий;
2. Воздушный флотысо специа- 

листлан—3 ий. Тышкак пурат ап- 
шат (кузнец) дэнэ каицэльарыштэ 
сэркалышэ—влак (ты пашалан пое
на тунэмшышт);

3. Тӱрлӧ военный школышто ту- 
нэмшылан срок поена ышталдын;

4. Моло вэрэ служымо (пехота 
кавалерия)—2 ий шталдын.

1925 ий гыч тӱҥалын армиш 
ньэкрутым погымо талуклан ик ка- 
на шыжым лийэш. Армиш налыл- 
тэш иӱль тылызлан 21 ийыш пуршо 
пӧрйэҥ влакым.

П А Р Т И И  И Л Ы Ш . .V»»»« »•« »•« »•« М4'4* -4« «4» '4* '4'

Коммунист Партийын Рӱдӧ Комитет воктэнсэ 
Мари Секцийын пашажэ.

(12-шо дэнэ 13-шо партий
12-шо дэнэ 13-шо партийын по

гынымаш кокла пагытыштэ (ик та
лук) Мари Рӱдӧ Секций тыгай па
шам ыштэн ШОГЫШ:

Эн ончыч мари коклаштэ тунэм- 
мэ пашам виктарэн тольо. Йалыштэ 
пичкэмыш илышэ мари калыкат 
ындэ тӱрлӧ пашалан пэш тунэмаш

погынымаш кокла пагыг).
шона, путыракшым, рвэзэ-влак тар- 
ванат. Тидэ пашаштэ Рӱдӧ Мари- 
сэкций марилан ончык кайаш пол
шэн шогыш, тунэмаш корным вик- 
тарыш, марийым куго школыш 
(Вуз-ыш) пурташ, тунэммэ школым 
шукэмдаш, молыжымат тӧрлатэн 
полшэн шогыш.
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Тылэч поснат секцийын пашажэ 
шуко ыльэ: журнал, газет, кнагам 
лукмо, тудым мари коклашкэ ша- 
латымэ; Мари коммунист-влакым 
туныктэн шогымо, удрамаш дэнэ 
рвэзэ кокласэ паша; совэтым, пар- 
тийыш, комсомолыш у паша йэҥым 
йамдылымаш.

Тидэ каласымэ пашам сайын ыш
тэн шогаш Рӱдӧ секций вэрласэ 
секцийым туныктэн толэш.

Кодшо шижым Москошто вэр
ласэ секций-влакын погынэн каҥа- 
шымаш лийэ.

Ты погынымашыштэ тӱрлӧ рӱдӧ 
учреждений - влак воктэнсэ мари 
секцийын ыштымэ пашаштым он- 
чышт, вара ончыко ышташ каҥа- 
шым пуэн кодышт. Погынымаш 
путыракшым тыгай пашам нӧлда- 
лаш кӱлэш манын, пунчал мутым 
л у кто:

Удрамаш дэнэ рвэзэ коклаштэ 
пашам виктараш да мари-влакым 
совэт пашашкэ волисполкомыш, 
уисполкомыш шукырак пурташ 
кӱлэш.

Тидэ кодшо ийштэ тунэммэ па
шам йатыр ончык колталдын. Тудо 
тэвэ кувэч койэш.

Калык туныктымо учреждений- 
влак:

19
23

ий
ы

ш
тэ

(ш
ош

ы
м

)

ки
зы

т 
ул

о 
19

24
 

ий
ы

ш
тэ

школ I ступ. . . . 124 144
лудмо пӧрт. . . . 20 64
калык порт . . . . 3 12
библиотек . . . . 27 24

П а л э м д ы м а ш :  Мари об
ласть дэнэ Башкир республикы- 
сэ туныктымо учреждений—влак 
тышкэ пурэн огыт ул.
Совпартшколышто Мари отде

лений ӱмаштэ иктэ ильэ, тэнийэ—

коктыт (иктыжэ Башкирск. парг- 
школышто) тунэмшэ шагаллап 
лийын чувашдэнэ пырльа почмо.

Политграмот школ альэ марк
систский кружок лӱмын марилак 
ыштымэ укэ.

Кодшо тэлым шуко вэрэ воло
стной крестьянский конференций— 
влак лийыч. Вэрласэ секций, ком
мунист, комсомолец—влак конфе- 
ренцийым ышташ пэш тыршышт. 
Конференций ыштымэ дэч вара 
шуко вэрэ мари коклаштэ тунэмаш, 
журнал, газет, кнагам окаш тарва- 
нышт. Тулэч поснат школан альэ 
лудмо пӧртан йаллаштэ тунэмэ па
ша сайак ончык кайыш. Ик ынгай 
ындэ мари рвэзым тӱрлӧ ушэмыш, 
кружокыш погаш кулэш, комсо
мол, партийа йачейкам почман.

Вэрласэ секцийын пашаштым 
Рӱдӧ секций кагазым (инструкция, 
циркуляр) колтэн торлатыльэ. 
Йужо вэрэжэ секций гыч ин
структор мийэн кошто.

Тыгайэ вэрлашкэ миймэ кок 
кана лийэ, сэрыш дэнэ инструкций 
пумо—7 кана.

Рӱдӧ секций пэлэн чылажэ талук 
коклаштэ 17 кана мари—влак по
гынымаш (заседание) лийэ. Кэрэк 
могай куго паша нэргэн, ышташ 
тӱҥалмэ дэч ончыч, ты погыны
маштэ каҥашалдын.

Рӱдо мари секций чарныдэ „У 
Илыш“ журналым луктын шогыш. 
1923 ийыштэ журнал 8 номыр лэк- 
тэ, 1924 ийыштэ (май тылзэ мар
тэ)— 4 номыр.

Кажнэ номыржо 1000 — 1500 на- 
рэ лэктэ. Журнал, бюллетень, лис
товка чылажэ 15 тӱжэм лэктын ма
ри коклашкэ шаланыш, моло турло 
кнага—влак 16500 лэктэ. Журнал, 
кнага мари коклаштэ ольан эрэ  
шалана, журналэш сэрымыжат сай- 
эмэш, сэрышэ йэҥжат шукэмэш. 
Ончыко турлӧ кнагам—школышто 
туныктымо, сельск.-хозяйств., поли
тический адак моло тӱрлымат—  
лукташ ой ышталтын.
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Башреспубликасэ мари калык илыш.
Башкир Республикын Пӱрӧ, Упӧ, 

Белебей кантонышто 130 тужэм 
мари илат. Парти паша Обкомысо 
марисекси дэн Пӱрӧ кантком секси 
виктарэн шогат. Белебей канто
нышто март тылзэ дэч вара ижэ 
секси почылдын.

Башобкомысо под'отдэл нац- 
мэн мари кокласэ парти пашам 
шагал виктарэн шогэн, садлан 
марисексин пашажэ план дэч пое
на ышталдын. Партшколышто 30 
тунэмшэ олмэш 12 йэҥ гына улыт. 
РДзверстка шот дэнэ Моско дэн 
Ленинград кугу школыш ик мари- 
мат колдымо огыл. Тунэммэ па
шат пэш эркын ончыкыла кайа. 
Чылажэ мари коклаштэ шотлал- 
дыт: 60 школ, 1 икшывэ порт, 4-5 
лудмо порт. Белебей кантонышто 
20 школ олмэш (1920 ийыштэ) 
5 школ вэлэ кодын) 1 школ йал 
дэн почмо.)

Партиштэ шогышо влакым учо- 
тышко налмэ огыл, мыньар мари 
партиштэ улыт палаш огэш лий. 
Сексин секретарышт вэрлашкэ пар
ти пашам виктараш шагал коштыт. 
.у пӧ дэн Мясогутов кантон мари 
коклаштэ парти пашам ончымо 
огыл. Кузэ тушто паша кайа. Баш- 
бокомысо марисекси ок шинчэ. Пӱ- 
ро секси шкэ пашажым Обкомысо 
сэкси дэн шукыжым каҥашыдэ 
ыштылэш.

Кызыт Пӱро кантком марисек
син секретарым Белебей кантко- 
мышко секретарьлан колтымо, ту
дын вэрэш мари йылмым палышэ 
одо Ишкильдин шогалтымэ.

Областной партшколысо мари 
пӧлкан пашажэ сайын кайа манаш 
лийэш. Тэнэй 10 йэҥ тунэм пыта- 
рэн, вэрлашкэ паша ышташ кай- 
шашлык улыт.

Пӱрӧ кантонышто мари пэдтех- 
никум уло- Тидэ педтехникум мо- 
настырэш почмо: тунэмшэ влак
лан илаш вэр укэ дэн нуно йалаш- 
тэ илат. Башнаркомпрос тунэмшэ

йыда 5 тэнгэм пуэн шогэн Бирс- 
кий Канчоно тидэ шагал пумо ок
са гычат 2 тэнгэм шкэ кидэшыжэ 
тылзэ йыдэ кучэн кодэн. Тунэммэ 
пашажэ Башглавпрофобр ольы- 
маштэ сайын кайа гынат, техни- 
кумын титакшэ уло манаш лиэш: 
совхозышто паша тӧр ок кайэ, оза 
укэла чӱчэш. Тунуктышо коклаш
тэ партийный йыҥ укэ. Пурӧ кант
ком дэн нимогай каҥашэн шогы- 
маш укэ.

Башнаркомпросысо Совнацмэн 
школлан кнага налмаштэ, мари 
школан нимогай пелышым пуэн 
огыл. Тушто тунэммэ пашам йол
таш Николаева (чуваш) онча. Кна
га налаш мыньар окса пумым чы
ла чувашлан гына шалатэн пыта- 
рэн.

Кызыт Башглавпрофобр 150 тэҥ- 
гэм мари журнал, кнага налаш 
пуаш ыштыш.

Белебей кантонышто мари кок
лаштэ безпартийный погынымаш 
(конференция) ыштымэ лийыч.

Акборис йалыштэ конференци- 
шкэ 82 мари делегат погыныш, 
нунын коклаштэ 4ӱдӱрамаш ыльыч.

Тидэ йалыштак адак ӱдӱрамаш 
погынымаш лийэ. Крэсаньыкын, 
ӱдрамаш погынымаштат тыгай до
клад ышталдыч: 1) С. С. С. Р. дэн 
моло кугужаныш илыш, 2) Коопе
рации паша 3) Окса нэргэн 4) Удӱ- 
рамаш илыш 5) калык тунуктымо,
9) Крэсаньык нэргэн Ленинын ту- 
нуктымыжо.

Рвэзэ погынымашышкэ 60 йэҥ 
нарэ погынышт. Докладым ко- 
лыштмэкэ Р. К. С. М. йачэйкам 
ышташ пунчал мутым ыштышт. 
Рвэзэ влак политкурсышко, моло 
школышко тунэмаш пэш пуры- 
нэшт.

Почэшыжым Белебей кантонысо 
мари коклаштэ тунуктышо совэт, 
парти комсомол паша ыштышын 
погынымаш лийэ. Чылажэ 22 йэн 
погынышт
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Ты погынымаштэ тыгай п у н ч а л  
м у т  ЫШТЫЛДЭ:

1) Совэт, парти пашалан чотрак 
пижаш.

2) Школ пашам виктарэн шукташ
3) Марилан кугурак (II ступень) 

школым почаш
Мыньар мари калык Белебей

контонышто—тудым шотлэн нал- 
мэ огыл.

Мари калык сӱас, башкир кок
лаштэ шаланэн илат, садлан илыш 
пашаштат, койышыштат, йулаш- 
тат вургэмыштат сӱас вэкэ пэлэ 
савурнэн шуун. манаш лийэш.

(Мари секции отчот гыч.)

Рвэзэ ушэм (комсомол) илыш.
(Башреспублика, мясогутовский кант.)

Йӧрдымо члэн влакым луктын шуушна.

Мэмнан Байбулда ,йалыштэ ком
сомол йачэйка уло. Йачэйка почмо 
дэч нымогайэ кнага укэ ильэ. Вара 
Красноуфимысэ мари секций гыч 
13 кнагам нал на. Тудо кнага влак 
дэнэ рвэзымытым туныкташ тӱҥал на 

Варажым шкэнан йалэш лудмо 
-пӧртым почна. Тушко кас йэда 
ырвэзэ—влак погынаш тӱҥальыч. 
Ырвэзым ончэн, сай пашам ужын, 
ындэ шонто йэҥ влакат погынат. 
Пашана сай кайаш туҥальын да 
кнага гына ок ситэ,

18 Мартышгэ мэмнан комсомол 
йэчэйкан погынымаш лийэ. Ты 
погынымаштэ коклагычна кум йӧр- 
дымӧ члэн влакым луктын кудал- 
тыШна. Чыланат лукмо члэн—влак 
1920 ийыштэ ушэмыш пурэныт 
ильэ. Тэвэ молан лукна:

1. Танаев Изилан—членский взно- 
сым 7 тыльзэ тӱлэн огыл; шкэжат 
тудо пойан эргэ, садлан пойан мо- 
гырыш ойлэн коштэш.

2. Андреев Кенза — аракам йӱун 
руштын коштмыжлан.

3. Каймурзин Прохор— ик погыны- 
машкат мийэн огыл. Йал погыны- 
машкэ мийа гынат нымомат огэш 
кутыро. Адак тудо аракам йӱӱн крэ- 
далын коштэш. Ик кана йал погы- 
нымашкэ тудо мийэн. Мокмыран 
улмашат, конта ӱмбакэ кӱзэн вой- 
зын. Вара тӧрштэн киньэлында изи 
тэрым шӱтрэн, урэм мучко кычкы- 
рэн кайэн. Погынымаш нэргэн ни- 
могай докладым йачэйкалан ыштэн 
ыш кэрт.

Тэвэ мэ пичкэмыш йалыштэ 
ольан—ольан калыкам туныкташ 
тыршэна. Мэмран комсомол кок- 
лашкэ осал йэҥ кудалтэна. Туганьз 
йордымо йӱын, крэдал коштшо ыр
вэзэ — влак мэмнан сай пашам 
ынышт пужо.

Кодшо Члэн— влак:

Надыршин Петр, Семенов 

Евдоким, Илькин Андрей.
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Вийакш корно дэнэ,
(Рвэзэ Коммунист илыш гыч.)

Кэнгэж пытышашэш, ик кастэнэ, 
ала кузэ Патки суртэш тул пижын.

Игэчыжат тидэ жапыштэ лач 
кукшо (шокшо) шогэн. Сурт оралдэ 
лэш кошкэн.Щра альэ мардэж шы- 
планэн. Укэ гын, йошкар агутан 
йалгэ когарта ыльэ.

Мари влак погынэныт гынат, ни- 
мом ышташат тэптэрым (йӧным) 
муун огыт ул, ончэн гына шогэ- 
ныт. Тидэ кутлаштэ тул пошкудо 
оралдышкат пижын.

Йалыштэ Рвэзэ Коммунист Ушэм 
(комсомол) ыльэ.

Иӱлымо нэргэн колын нуно шкэ 
погынымашышт гыч содор куржын 
тольычат, вигак йӱлымашкэ пурэн 
киндым, моло ӱзгарым луктэдаш 
тӱнгальыч.

Маримытат рвэээ влак почэш 
пижыч: вудым нумалыт, ӱзгарым
луктэдат, тул йӧрташ пэш толашат.

Тыгэ калык „руж“ тарванышат, 
тул умбакэ кайэн ыш кэрт Пош- 
кудын вургэмым киндым луктын 
кэртыч. Паткийн вэлэ ниможат ко
дын огыл.....

Эрлашын йӱлышӧ шамыч йал Со- 
вэтыш полыш йодаш мийышт.

Пактай (йал Совэтын вуйлатышэ) 
нуным вучэн шынчэн огыл улмаш.

— Мом тланда мый полшэн кэр- 
там? Нал Совэтын оксажэ укэ.

— Иктаж кузэ йӧным кычалза... 
Мэмнам чаманыза... пэш кугу йӧсы- 
шкӧ пэрнышна — манын- йулышо 
влак шортын-шортын сӧрбалэныт.

— Огына кэрт, манынам гын, 
огына кэрт. Мэмнан кыдыштэ окса 
укэ! Иодса калык дэч-—Тыгэ шӱр- 
дымыла пэлэштышат, йулышо ша- 
,мыч ойым Пактай колышташат ыш 
тун га л, лэктын вэлэ кайыш.

Рвэзэ коммунист влак Пактайын 
тыгай койышыжлан ӧрын огыт ул.

Пактай-пойан эргэ. Тудын ачажэ 
кэвытым кучэн. Пактайын, кызыт 
кэвтшэ укэ гынат, сай ила, кэч мо-

жат тудын уло-пошкудо дэкэ сӧр- 
балэн мийшаш огыл.
Йорло шамыч дэнэ эрэ вурсэда- 
лэш. Нуным йолагайлан шотла.

Йошкар Армийашкэ Пактай мий- 
эн огыл. Эрэ шылын вэлэ коштын.

Тыгайым кузэ ала йал Совэтыш 
сайлэн улыт? Марилан йӧра-лийэш 
гын, Совэтыш маскамат сайлэн 
шында дыр.

Пактай Совэтышкэ сайлымылан 
йывыртэн вэлэ. Иорло влакым 
кузэ кулэш, тудо гугэ ындэ путыр- 
кала. Ваштарэшыжэ пэлэшташ 
иктат ок тошт, лӱдыт...

Пактай Совэтыш пурымэкэ, ви
гак лудмо пӧртым пэтрэн шындыш.

Тидым ужын, Рвэзэ Коммунист 
шамыч шуко кана погынымаштэ 
маримытым умылтараш тӧчышт:

— Вуйлатышым йорло кокла гыч 
сайлыман. Рвэзэ влак ойым нигэат 
колыштын огыл.

— Ожнат пойан вуйлатэн, тэнэй- 
ат пойанак вуйлата. Шотшо ту
гай-

— Пойан ваштарэш кайэт гын, 
ышкэжат пытэт.

Тыгэ вэлэ мари шамыч ойлат 
улмаш.

% %

Иӱлымӧ эрлашым кастэнэ Рвэзэ 
Комунист Ушэм погынымаш лийэ.

— Ындэ млана йалысэ илыш тӧр- 
лаш жап шун - ушэмын вуйлатышэ 
Айдуш маньэ.

— Йалысэ илыш дэнэ мэмнан 
паша укэ!—Атавай пэлэштыш.

Атавай ойым колыштмо ок кул, 
пылышыш пыштыман огыл.

Атавай-орадэ вуй. Аракаматйуэш 
Рвэзэ ушэмыш тудо йонгылыш 
вэрэштын. Комсомол паша нэргэн 
огэшат шоналтэ, ӱдыр шамыч 
почэш куржталаш тудлан пу. По- 
гынымашкэ мийа гын, эрэ ышкэ 
сэмынжэ мура.



Тачат тудын ойжым иктат шо- 
тыш пыштэн огыл. Чыланат Айдуш 
вэкэ лиич, Айдуш ойдэнэ кэл- 
шышт.

Иалысэ илышым чыланат шын- 
чат вэт. Пактай ышкэ осал паша- 
жым нунын шынча ончылно ыш- 
тылын. Лудмо пӧрт пэтрымым ни
гэат мондэн огыл. Адак йулышо 
шамыч поктэн колтымыжымат ко- 
лын улыт.

ТачэЭчанат ойлаш тӱнгальэ (Мо
ло погынымаш кодым шыпак ко
льпит вэлэ шынча ыльэ.)

— Шукэртэ огыл мэ Пайвлат 
дэнэ мутланышна. Тудо мэмнам 
пэш вурса - Ала мом ыштылыда, 
нимо толыкат укэ. Кэч налог изэм- 
даш полшэм ыльэ - манэш.

— Тэнэй налогым шуко тӱлы- 
шыч мо? - мыйжэ йодым.

— Шуко улдэ мо? Уна, Пэкпатыр 
мыйын пэлыжым вэлэ тӱлэн. Мыйым 
Пэкпатыр дэнэ тангастараш лийэш 
мо? Тудын мландыжат, вольыкшат 
шуко уло - маньэ.

Мый шонымаштэ, Пактай ышкэ 
Пэкпатыр родыжылан шагал тӱ- 
лыктэн. Вэт пайрэм годым нуно 
коктын пырльа йӱн коштыт-манын. 
Эчан ышкэ мутшым пытарыш.

— Э-э, паша тугай, ужат. О чын и, 
Пактай сутышко вэрэштэш-энушан, 
Микак лӱман, рвэзэ ышкэ шоны- 
мыжым ойлыдэ ыш чытэ.

— Вучо, тэвэ вэрэштэш.
— Пактай-чойа рывыж гайэ. Ту

дым пэш йӧсӧ вэрэштараш—йу
жыжо маньыч Микак ок чакнэ:

— Мэ тудын осалжым чыла тӱж- 
вак луктына!

— Микак ой чын. Млана Пактай 
осалжым чыла тӱжв.ак лукман. Ик 
кангаш дэнэ лийн, тидэ пашаш чот 
пижына гын, Пактайым сэнгэна. 
Тыгэ маримытлан ышкэнам мош- 
тымынам омчыктэна. Вара ну наг 
мэмнан вэкэ лийт, мэмнан канга- 
шым колышташ тӱнгалыт. Кызытат 
йорло влак полшат дыр, шонэм... 
Вара ко вэс сэмын шона, кӧлан 
мыйын ойэм ок кэлшэ? - Айдуш 
подо.

Вэс сэмын шонышо укэ улмаш. 
Чыланат Айдуш ой дэнэ кэл- 
шышт.

— Туалгын, тидэ паша ындэ пы- 
тыш. Э, кэрак, тачэ кангашымына 
нэргэн иктыланат ида ойло. Пактай 
колэш гын, чыла кышажым мӱдэн 
(тойэн) пытара.

— Огына ойло! Уштымо она ул! 
Шынчэна вэт!

— Ындэ йулышо влаклан пол- 
шымо нэргэн кангашэн ончэна ну
нылан Пактай полышым пуэн огыл 
гын, ала мэ полшэн кэртына.

— Полшан кулэш!. Паткийч 
киндыжаг укэ.

Эрлак йалыш лэктын’ ко мом 
пуа, погыман. Адак школэш кок 
спектакльым шындэн, оксам погэн 
пуэна—Микак ойлыш.

— Полшаш кулэш! —
— Эрлак погаш лэктына—иктэ 

-вэсэ ойла.
— Ындэ погынымаш пытыш-Ай- 

душ маньэ.
— Шолго альэ, мыйын ик паша 

уло кэнэта Пэктэрэк пэлэштыш.
— Мо тугай?—
— Ойло, ойло вашкэрак!—

Мый лудмо пӧртым адак по
чаш кулэш шонэм.

— Э-э, тидыжым кызыт ыштэн 
огына кэрт.

— Вара тачэ тидэ пашам ончэна, 
альэ огына. кузэ шонэда? - Айдуш 
йодо.

Шып лийч. Ышкэ шонымыштым 
нигэат ок ойло, ӧрын улыт ала мо? 
Пэктэрэкат ӧрын. Ик сэмын-лудмо 
пӧртым почаш пэш кулэш. Вэс сэ- 
мын-Пактай альэ совэтыштэ шога: 
пӧртым ок пу.

— Мом тушто шуко шонаш? 
Млана лудмо шрт кулэш. Ик кана 
Пактай ваштарэш тӱнгалмэкэ, пэлэ 
пашаш чарныман огыл Пӧртымат 
налман эн ончыч Пактай дэнэ ку- 
турэн ончышаш. Ок пу гын,-калык
лан каласал ышкэ шонымыжым 
Эчан каласыш.

Рвэзэ влак Эчан ой почэш ик 
йэнгым. Пактай дэкэ порт йодаш 
колдаш пунчальыч.
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Вара адак налог нэргэн мутым 
луктыч.

Пактайын налог погымо паша 
жым шэргэн ончашлан Продком 
ГЫЧ ИК ЙЭЕГЫМ >жын кондаш лийч.

Йатыр йут лиимэкэ рвэзэ влак 
погынымаш гыч куанэн мӧнтыш- 
кышт шаланышт.

— Илышыштэ, мари коклаштэ 
мыньар осал уло. Кузэ пытараш? 
манын кутурэн кайышт.

Ныл кэчыштэ рвэзэ влак йулы- 
шо шамычлан йатыр киндым, ок
сам, тӱрлӧ узгарым погышт. Мари 
шамыч, йулышым чаманышт Адак 
вэс йалгычат пгуко оксам, киндым 
погэн кондэвэ. Иулышо шамыч ку
анэн кугу таум ыштэвэ.

Пактай дэнэ Пэкпатыр гына ик 
курика киндымат пуэн огыт ул.

Пактай рвэзэ влакым:
— Ончо, йогыш нэр шамыч, йу- 

лышылан полшат.
От шынчэ:-нуно кэрдыт—лийэш 

-манын ышкэ вуйжо дэнэ шудал 
кошто.

Маримыткомсомолым мокташ тӱ- 
ҥальыч....

Пактай дэкэ порт йодаш кайаш 
Эчанлан вэрэштэ. Тудо Пэктэрэ- 
кым йолдашлан наҥгайыш.

— Мом мый каласаш мондэм 
гын, тудым писэ йылман Пэктырэк 
пудэштарэн пуа-шоныш...

Эчан дэнэ Пэктэрэк пурымо го
дым Пактай Пэкпатыр дэнэ мут- 
ланэн шынча ыльэ.

Рвэзэ влакым ужын, мутлаиы- 
мыштым чарнышт. Пактай шӧрын 
ончалын, ЙОДО:

— Мо тланда кулэш?
— Мэ сомыл дэнэ толын улына. 

Рвэзэ Коммунист ушэм мэмнам 
тый дэкэт кутураш колдыш-лӱтдэ 
ваштарэш Пэктэрэк каласэн пуш.

— Могай сомыл тэндан уло?
Пэкпатыр кайаш тарваныш. Тудо

Пактай кыдым кучышат, узо ком— 
была вуйжым кӱш нӧлдэн лэктэ. 
Рвэзэ влакым ышат ончал.

— Мэ калык туныктымо паша

Эчан ойлаш туҥальэ—нэргэн ку
тураш толна. Лудмо пӧртым поч- 
нэна. Мари калык пычкэмыштэ 
ила, тудым волгалтараш, туныкташ 
кулэш.

Кнага, газэт укэ. Лудмо порт 
дэч поена пэш йӧсӧ....

— Вара тланда мо кулэш?
— Млана пӧрт кулэш. Порт йо

даш толын улына.
— Могай пӧртым?
— Кэч могайым гынат.
— Порт укэ гын,мом ышташ?
— Кузэ укэ!
— Укэ, манам гын, укэ.
Эчан ӧрӧ, Пэктэрэкым ончальэ. 

Тудо Пактай дэкэ лийшкырак мий
эн, сырэн пэлэштыш:

— Пӧрт уло. Мэ пӧртым мууна. 
Тужэч тыйын ӱзгарэтым вэлэ лук
тын шуаш кулэш.—

Пактай чот сырыш. Кугу шын- 
чажэ дэнэ „мыгыль - мугыль" ӱш- 
кыжла ончаш тӱҥальэ.

— Тудо мыйын порт. Мый тэн- 
дам, шур нэр тӱшкам, пуртэн ом 
шогалтэ!-карал колтыш.

Пэктэрэк ок чарнэ:
— Укэ, шойа пи! Тудо тыйын 

пӧрт огыл. Тудо — калык порт, 
ӱмаштэ тушто лудмо порт ыльэ. 
Молан тый лудмо пӧртым пэтрэн, 
оралдыжым ышканэт погэн налнат? 
Кӧ тланэт шӱдэн? Кӧ дэч йодынат?

Каласэ!—
Тидэ йодмаш дэч Пактай ӧрын 

шогальэ.
— Мый... мый... тидэ пӧртым... 

Пэкпатырлан пуэнам—пыкшэ кала- 
сыш.
Ындэ рвэзэ шамыч ӧрын шогаль- 
ыч.

— Адакат Пэкпатыр тушакын 
кэвытым почын, маримытым онда- 
лэн илаш тӱҥалэш, адакат лудмо 
портна укэ лийэш, манын коктынат 
ик канаштэ шоналтэн колдышт.

—- Туалгын, пӧртым млана от 
пу?,

— Укэ! Мыйын порт укэ' Мом 
пуэм-—

Эчан дэнэ Пэктэрэк Пактай дэнэ 
каргашымым чарнэн, савурнэн лэк-
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тын кайшт. Кастэнэ ушэмыштэ чыла 
каласэн пуушт.

Чыланат Пактайлан пэш сырышт. 
Кэч кузэ гынат содор гына Пак- 
тайым вуйлатышэ гыч, Совэт гыч 
луктын шуаш кулэш, манын ойым 
пидыч.

Мари калык погынымаш. Порт 
тич йэҥ шамыч шынчат, шолгат, 
кудыжо кӱвар умбакэ волэн шын- 
чын улыт. Шыкшан—чыланат тама- 
кам тӱргыктат. Пужыжо вурсэдала- 
шат туҥалыныт.

Тачэ рвэзэ шамыч чыланат по- 
гынымашкэ толын улыт. Йорло кок
лаштэ пэш мутланат.

Калык коклаштэ Пайвлатат уло. 
Тудо налог нэргэн ойым лукто.

— Могай тидэ “пораткэ,,? Иорло 
дэч уто дэн кӱрыт, пойаным гын, 
чаманат!.

— Чын! Пойаным чаманат шол! 
-йорло влак Пайвлат почэш маг- 
ральыч.

Комсомол нэрэн ок шынчэ. Пэк- 
тэрэк чылам сэҥаш тӧчэн кычкыра,-

— Мэмнан йал Совэтна плока. 
Тушман йэҥ тӱшкӧ вэрэштын. Тудо 
лӱмын ӱчым ыштылэш.—

Калык пушо (утыр) лӱшкаш 
тунгальэ.

Пактай йошкаргэн, ошэмын, 
ӱстэл коклаштэ шынча. Калык лӱш 
кымым чараш. тӧча Калык тугак 
лӱшка.

— Волость гыч тугэ шӱдэн кол- 
дэн улыт гын, мый мом ыштэм? 
Кузэ шӱдэн улыт, тугэ погэнам. 
Мыйым огыл, Совэтым вурсыда— 
Пактай маньэ.

— Тыйжэ мом ончэнат? Мола 
укэ гын, тыйым сайлэн шындэныт 
—адак Пайвлат тужаш тунгальэ.

Ындэ мланнат тунгалаш лийэш, 
шоналдэн, Айдуш, ончыко лэктат, 
ойлащ тунгальэ:

— Йолдаш шымач! Налог погымо 
шотыштокугу йонгылыш уло- Пой
ан шагал тӱлэн, йорло шуко тула. 
Молан вара тыгэ лийн?

Совэт власть мо тугай осал? 
Альэ мэмнан вуйлатышэ тушман? 
Совэт власть йорло калыкын вла- 
стьжэ. Тудо нужна илышым тХр- 
лынат куштылгэмда. Налогат пойан 
дэч шукырак налалдэш, йорло дэч 
шагалрак. Мэмнан йалыштэ кузэ 
тугэ тупуй лийн?. Пактай волиспол- 
комыш шойа кагазым (свэденьым) 
колдэн. Садлан налог йорлылан 
шуко тӱлаш вэрэштэ. Совэтыш 
сайлымэ годым титак ыштышна. 
Пойаным ойрымо ок кул ыльэ. 
Пойан йорло вэрчын ок шого. 
Ышкэ гайэ пойаным * вэлэ чама- 
на.—

Тыгай ойым колын, калык эшэ 
чот лӱшкаш тунгальэ. Тужыт, вур- 
сэдалыт.

— Шы п лийза! Шып лийза!—Пак
тай чараш точа. Укэ, иктат ок чарнэ,

— Мари шамыч! Мланна Прод- 
ком гыч йэҥым кондаш кулэш. 
Тудо Пактайын пашажым чылашэр- 
гэн онча!—адак Пэктэрэк кычкыра.

— Мом адак тушто ончэн шол- 
гаш! Кондышаш!

— Кондышаш!
Ончык Пайболдо кугыза лэктэ.—
— Комсомол чылажымат мэмнан 

дэч сайын шынчат. Ойлыман огыл: 
ушан рвэзэ улыт. Нуно мэмнан 
шынчам почыныт. Укэ гын, мэ нимо 
толыкым огына му ыльэ.—

Пайболдо кугыза почэш Эчан 
ойлаш туҥальэ:

— Пактай калык туныктымо па
шалан тупуй шолга. Лудмо пӧртым 
пэтрэн. Мэ адак лудмо пӧртым 
почнэна ыльэ, тудо калык пӧртым 
шкаланжэ налынат, ок пу.—Мый 
Пэкпатырлан пуэнам манэш. Мари 
шамыч! Пычкэмыштэ кнага дэч 
поена, газэт дэч поена мэ илэна. 
Нимомат огына шынчэ. Кызыт га- 
зэтыштэ налог нэргэн тӱрлӧ за
коным возат. Вара иктажэ тудо за
коным лудын улыда, колын„улыда, 
шынчэда? Йал Совэтыш Йошкар 
кэчым. колдат. Ко вара лудын?

Нигэат лудын огыл.
Лудмо порт лийэш ыльэ гын, 

рвэзэ шамыч тланда турло закс-
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ным умылтараш тунгалыт ыльэ, 
кнагамат лудын пуат.

Пактай тугай тушманат, мэ ни- 
можымат огына шынчэ.—

— Пактай эн тушман йэҥ.! Йу- 
лышо шамычлан нимогай полышым 
пуэн огыл! Тудым йал Совэт гыч 
шурэн лукташ кулэш!— Пэктэрэк 
кычкыралдэ ыш чытэ.

Пактай ала мом ойлынэжэ ыльэ. 
Мари шамыч эркым ышт пу.

— Тыгай кӱлдымашым Совэт 
гыч поктэн колдыман!—

— Возкалшз. пртоколым содор 
возо! Возкалшэ:

— Пактайым налог коклаштэ 
осал паша ыштымыжлан йал Совэт 
гыч лукташ. Тудын олмэш Пай- 
влатым сайлэн шындаш. Чыла ка
газ тушкам тачак Пактай дэч на
лын, Пайвлатлан пэрэгаш пуман. 
Вара Продком гыч йэнгым ужын 
кондаш. Калык пӧртым Рвэзэ Ком
мунист. Ушэмлан пуаш, лудмо пӧр- 
тымо почын, тудо калыклан газэ
тым лудшо, калыкым волгалта- 
рыжэ—

манын, рвэзэ влак ой почэш 
возышат, калыклан лудын пууш....

Арньа эртымэкэ Продком гыч 
йэнг толын Пактай кагазым ончэн 
кайыш.

Чынак, Пактай калыклан шуко 
осалым ыштылын улмаш. Волис- 
полкомыш шойа свэдьэньым пуэн.

Кӧн ик йэстина мландыжэ ыльэ 
гын, тудо кок йэстинам шындэн. 
Калыкым ондалэн уто киндым по
гэн.

Каймыжэ годым. Продком гыч
ТОЛШЭТ:

— Пактайым сугыш пуэна — ма
нын кодыш.

Эрлашынак Пактайым наҥгайэн 
сут мартэак казаматыш пэтрышт.

Вашкэ шыжэ шуэш. Шыжым ий 
йэда Совэтым у гыч ойрат (сайлат).

Рвэзэ шамычат Совэтыш сайлы- 
мылан йамдылалташ шонат. Погы- 
нымашыштэ:

— Мланна ындэ йал Совэтыш 
Рвэзэ Коммунист Ушэмыштэ шо- 
гышым пурташ толашыман — Ай
душ ойла.

— Айста Эчаным калыклан сай- 
лыктэна.—

— Укэ, мыйым огыл, Пэктэрэ- 
кым сайлыкташ кӱлэш. Мыйын луд 
мо пӧртышто паша шуко уло.—

— Пэктэрэкат ушан рвэзэ. Па
шам сайын виктара. Совэтыш сай
лымэ годым чыла мари шамыч 
Пэктэрэкым Совэтыш пурташ ма
нын, иктэ кодтэ кыдым нӧлтальыч.

Мари шамыч рвэзэ Коммунист 
Ушэмын пайдажым умылэн налы- 
ныт.

Кузэ от умыло? Йал Совэт ындэ 
пашам сай виктара. Пактайын уто 
налогым погымыжым, мӧнтӧ пуэн 
улыт. Маримыт ындэ ласкан шӱлал- 
дышт.

Пайвлат погынымашыштэ - рвэзэ 
влаклан кугу таум ыштыш:

— Нуно огыл гын, мэ ожнысо 
сэмынак Пактай кидыштэ орланэна 
ыльэ. Ындэ мэмнан паша сай кайа. 
Лудмо пӧртнат ул. Кэч могай па- 
шаштат Комсомол полша-—

— Тау лийжэ, тау лийжэ!—мари, 
мытат маньыч.

Нунын ваштарэш Айдуш тыгэ 
каласыш:

— Таум каласымыда огэш кӱл. 
Мэ ышкэнан пашам гына викта- 
рышна. Млана пойан ваштарэш 
кучэдалаш, калыкым туныкташ ку
лэш ыльэ.

Тау дэч поена, ончыкжат тланда 
полшаш тӱнгалына. Вийакш корно 
дэнэ тэндам сай илышыш наҥ- 
гайэна.
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ТУНЭММ Э ПАША
Кнагалан моштыдымо влакым туныктымо нэргэн.

нуно огыт мошто. Эрэ тунэмшэ 
йэҥым сорбалаш вэрэштэш, ту
нэмшэ почэш коштман.

Кнагалан моштыдымо коклаштэ 
шукыжо: „молан ожно изиэм го
дым тӱнэмын ом ул гын?—манын 
ойгрэн пэлэштат. Йужыжо ачашт 
аваштланат ӧпкӧлат.

Ойгырымыда, родо влак, огэш 
кӱл. Совэт власть чыламат ындэ 
туныкта. Чыланат лудаш—возаш 
мошташ тӱҥалыда.

Путырак мари ӱдрамашмытлан 
тӱнэмаш кӱлэш. Нуно пӧрйэҥ дэч 
пэш шэнталнэ кайат.

Удрамаш коклаштэ тунэмшат 
пэш шагал. Йаллыштэ ик кок уд- 
рамаш гына кнагалан моштышо 
уло. Молыжо чыланат омарта гайэ 
„а“ дэнэ „б“ огыт палэ. Удрамаш 
кнагалан ок мошто гын, йэшыштэ 
тӱрлӧ осал паша лийэда.

Удрамаш кнагалан ок моштат, 
портшымат йытыран (арун) ок кучо,

2*

Тыгэ мэмнан Кугу туныктышына 
Иоратымэ Ленинна ойлэн кодыш. 
Тудын мутшым чот толашэн шук- 
ташак кӱлэш. 1927 ийлан кнагалан 
моштыдымо (неграмотный) иктат 
ыжнэ код.

Путырак мари коклаштэ кнага- 
лан\моштыдымо шуко уло.

Йаллыштэ 10—20 йэҥ гына лу
даш моштат, молыжэ пычкэмыштэ 
шынгат. Лум возаш, (кид пышташ) 
альэ иктажэ тӱрлӧ кагазым лудаш

Октябрь Револӱцин 10 
ийсэ пайрэмлан Совет 
Российштэ ик йэҥат кна
галан моштыдымо ыжнэ 
лий. В. И. Ленин.

Тӱнэммын, кнагалан моштымын 
пайдажэ нэргэн ойлымат ок кул.

Чыланат ындэ тӱнэммэ пайдажым 
умылэн шуктэн улыт.

Чын, мари коклаштэ альэ тугай- 
жат уло: „ачи-кочай тунэмдэ илэ- 
ныт, ындэ ижэ мэ тӱнэмшэ огына 
лий“—маныт.

Тыгэ ойлышо пэш кугу йоҥылы- 
шым ышта.

— Т\нэммаш нуныланат жап эр- 
тэн огыл.
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игшывыштымат ончэн ок мошто, 
тӱрлӧ мужэдыш кува дэкэ коштын 
парэмдымэ олмэш шӱгарыш вэлэ 
ужата.

Мари ӱдыр шамычат тӱнэмдэ 
илэн качылан каймэкэ тугайак пыч- 
кэмыш ватэ лийт.

Качэ влаклан кэч кнагалан мош- 
тыдымо ӱдырым ынышг нал.

Укэ гын, мари ӱдыр вла тӱнэма- 
шат огыт шоно.

Туныкташыжэ чылаштымат: ӱды- 
ргэ, качыгэ, ватыгэ, кугызагэ ку
лэш.

Тӱрлынат пычкэмыш шамычым 
туныктыман.

Ко кнагалан мошта гын, кэч ик 
пычкэмыш йэҥлан волгыдым он- 
чыктыжо, лудаш-возаш тунытыжо.

Комсомолышто шогышо влак! 
Кэч могай пашамат тэ эн ончыч 
туҥалыда. Тидэ пашалан чот пи- 
жашда вэрэтэш.

Т\'шкам погэн, иктын иктынат 
туныктыза. Йачэйк лӱмын школым 
почжо. Йалысэ учичыл кузэ тунык
тыман—каласа, каҥашым пуа.

Адак маримыт тунэмаш огыт 
кошт гын, тӱрлынат умылтарыза 
Лӱмын погынымашым ыштэн ту- 
нэммэ нэргэн ойлыза. Адак тунэм- 
мын пайдажым, тунэмдымын осал- 
жым, спэктакль ыштэн ончыктыза, 
политсудым (спектакль сэмын) ыш- 
тыза.

Учичыл влак! Тландат тидэ кугу 
йэҥмыт туныктымо пашам викта
рэн колташда вэрэштэш. Кузэ 
туныктыман, йӧнжым рвэзэ влак
лан ойлэн пуза!

Палысэ коммунист влак тидэ 
паша тӧрлаташ тӱрлынат полшаш 
туҥалыт.

Тыгэ чыланат рӱж тарванэн Ле
нин ойжым шуктэна, мари калык- 
лан, ӱдрамаш влаклан волгыдо 
илышым ончыктэна.

П. К. дэнэ О-в.

Мари пӧрйэҥ, ӱдрамаш, рвэзэ-влак! Пичкэмыш, тунэмдымэ илыш- 
Номмунизм виктарэн шуктымо корным чактара. Чыла тӱнчалэ шэмэр- 
калыкын пӧрвой май пайрэм тэндам волгыдышко ӱжэш.

Мари студент влак.
Рэвольутси дэч ожно, Мари 

кокла гыч, кугу школышто тунэм
шэ укэ ыльэ манашат лийэш. 
(Кок—кум йыҥ гына тунэмыт ыльэ.) 
Кизыт ындэ Совэт власть чыла 
шэмэр калыклан тӱрлӧ школлаш- 
кат корным почын. Рэволутси мар- 
кэ пызырнэн, пыльнэн илышэ Ма

ри калыкат шинчажым почо, тунэ
маш тӱҥальэ. Кызыт кугу школ- 
лаштэ тунэмшэ Мари студентмыт 
тынарэ улыт:

Москошто 80,
Ленинградыштэ— 12,
0заныштэ--80.
Адак Уфа, Нижний, Вятка ола-



4 „У И Л Ы иг- 21

лаштэ 30—40 нарэ погынат. Чыла
жэ Мари калык гыч кугу школыш- 
то тунэмшэ иктажэ 200 лишкэ 
улыт манаш лийэш. Мо пашалан 
тунэмыт?

Совэт пашалан,
Парти пашалан,
Агрономлан,
Айдэмэ— вольык доктырлан 
Инженерлан,
Технинлан,
Тунуктышылан,
Чодыра ончышылан,
Иоператырлан,
Суд пашалан,
Газэт пашалан,

адак шуко моло тӱрлӧ пашаланат.
Тыгай тунэмшэ шамыч Мари 

калыклан кӱлыт мо?
Пэш кулыт. Моштэн, шинчэн 

ыштышэ ЙЫН- шагал дэн, альэ кы
зыт чыла пашанат пэш окшакла. 
Крэсаньык, пашачэ кокла гыч чы
ла пашаланат тунэмшэ лийын шу- 
ут гын, тунам ижэ илыш куштыл- 
гын ончык кайэн кэртэш.

Вара Мари студентмытын могай 
илышышт? Йӧсырак манаш лийэш. 
Совет власть альэ нужна. Тидым 
мэ чыланат шинчэна. Тунэмшылан 
ситышын полшэн шогэн ок кэрт- 
тылчылан 8—10 тэнтэ оксам гына 
пуэн шога. Олаштэ пэлэ тэмын ила- 
шаттидэ окса шагал, садлан тунэм- 
шымытлан турлэ пашам кычалаш вэ
рэштэш. Альэ студэнтмытна кыл- 
мымым, шужыжым ужынракак илат.

Москошто, Озаныштэ Мари сту
дентмыт „Земльачеств1ыш“ ушнэн 
улыт. Ик—кок арньаштэ ик кана 
погынат. Погынымаштэ докладым 
штат, Мари мурым мурат. Озан
ыштэ спэктакыльланат йамдылал- 
дыт.

Мо нэргэн докладым штат? Мо
гай докладым колыштыт?
Москосо студентмыт Мари область

илыш нэргэн тэнэй тыгай док
ладым К О Л Ы Ш Т Ы Ч :

1) Туныктымо паша нэргэн,
2) Мландэ паша нэргэн,
3) Областьын доходшо—расход- 

шо нэргэн (бюджет,)
4) Мари область кум ий коклаш

тэ кузэ, могай пашам штэн шук- 
тэн, ончык штышаш пашажэ мо- 
гайэ. Нинэ докладым область 
гыч Москошко паша дэн толшо 
мари штэн улыт. Тазалык ончымо 
пашам да мойын вуйлатылшэ руш 
улыт да, нимогай докладымат сту
дентмыт колын огыт ул. Тидэ па
ша пэш кэлшыдымэ.

Областьыш пурыдымо мари ша
мыч илыш нэргэнат колыштыныт. 
Ц. К. Р. К. П. (б.) воктэнысэ Ма
ри пӧлкаштэ шогышо Пӱрӧ, Крас
ноуфим, Белебей, Вятка, Озан Ма
ри илыш нэргэн, адэк Наркомпро- 
сысо Мари полка гыч областьыш 
пурыдымо Мари коклаштэ тунык
тымо паша кузэ кайэн шогымо 
нэргэн докладым штэныт.

Мари студентмыт Мари илышым 
уло чонышт дэн Мари коклаштэ 
паша шташ йамдылалднэшт. Сад
лан турло кружокым почэдэ- 
ныт. Тунуктышылан тунэмшэ 1Ца- 
мыч „Педагогический кружокым“ 
почын, мари коклаштэ тунуктымо 
пашам кузэ ончык колдышаш нэр
гэн каҥашат: Агрономлан тунэм
шэ—Мландэ пашам ончык колды
шаш нэргэн; Доктырлан тунэмшэ

— Тазалык ончымо паша нэр
гэн; моло пашалан тунэмшышт

— тугак шкэ пашашт нэргэн. 
Школыштышт тунэмыт, погынэн 
шкэ гычат тунэмыт

— Тӱрлын толашэн, Мари кок
лаштэ пашам ончык колдэн мош- 
тышо йынг лийын лэкнэшт.

Нсрнышт виакш лийжэ, шоны- 
1У1ЫШКЫШТ шуушт!

Г. Голубкин.
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Тунэммэ пашан мӱмалан ӱжына.
Илышна томам, тунэмшына ша

гал—эрэ тыгэ илаш ок лий. Мэм
нан ситыдымына йырваш уло. Пэ- 
шак талын, чыланат таҥ тӱҥалына 
гын, тунам вара илышнам вэс кор- 
ныш луктын кэртына. Садлан тидэ 
возымо мутна дэн, уло тунэмшэ 
марим, чыламат „волгыдо корныш 
лэкташ полшыза“ ман ӱжына.

Вара мэмнан илышна сайэмэш, 
тунэмшэ йьнгнат лийэш, кид паша- 
нат ушнаш тӱҥалэш, капкылнат 
моторрак лишэш, сайэмэш.

Тидэ корныш лэктын шогалаш 
кызыт ӧрдыж гыч нэгэат ок мэ-

шайэ, вии шутымо сэмын полшэн 
вэлэ шогат. Садлан пӱтынь тунэм- 
шым, мари калыклан пурым шо- 
нышым „кнага тунэмаш таратыл- 
за“, ман ӱжына. Мэмнан мари кок
лаштэ тунэммэ школ йатыр уло, 
тунэмшыжат тушто йатыр уло. 
Нунын коклаштэ мари гына шагал, 
мари гына тунэмаш тамым нолын 
огэш кэт. Тэвэ ончыза, тэнэсэ 
23/24 тунэммэ ийыштэ тӱрлӧ эртак 
„професионально - технический „ту
нэммэ вэрыштэ, марин тунэммыжэ 
тыгэ койын шолга,-

о >; с ^
с. ^ Туны кты м о  школын лӱмж ӧ

■
■

Тунык-
тышо.

Тунэмшэ рвэзэ.

•4! к
«5! о ^  с Мари. Руш. Мари. Руш. Чуваш.

1. Чарла пэдтьэхникум ............................. 4 15
!

54 90 ' —
2. Курык-мари пэдтьэхникум . . . . 6 11 42 11 5
3. Шэрнур пэдтьэхникум......................... 4 10 80 2 —
4. Чыкма с-х.  тьэхникум......................... 1 13 16 52 7

5. Нартас с.-х. тьэхникум......................... — 10 10 74 1
6. Чыкма музыка ӱзгар штымэ инструк

торский ш к о л ............................. 3 3 7 24 8

7. Чарла профш кола................................. 3 10 23 47 —
8 . Мӱкш ончымо школ (Шернур кант). 2 3 22 22 —
9. Ульанов йандау заводышто (школа 

фабзавуч) . ................................. увэ ржэ укэ
10. Мор ко ургаш туныктымо школ . . 1 3 27 5 —
11. Морко пу ӱзгар штылмэ (учебно

показательная мастерская) . . 1 3 24 6 _

12. Сотнур пу ӱзгар штылмэ (уч. п. м). . — 1 13 1 —
13. Цыбик-нур пу ӱзгар штылмэ (уч. п. м). 3 1 22 —
14.

о

Иэжовский (учебно-пок. мает.) . . . 1 2 4 19 —
15. Арын кэм ургымо (уч.-пок. мает.) 1 1 14 2 —
16. Нартас с.-х. акадэмийа..................... тун ыкты маш укэ

Ч Ы Л А Ж Э .  . . 1 30 8 6 ! 358 355 ~ г
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(Тидэ мари кундэмысэ школ нэр
гэн вэлэ, моло мари кокласэ школ 
нэргэн увэр укэ).

Ындэ шкэат ужыда, тунэммэ 
вэрна йатыр уло, чыла нуно эртак 
мари лоҥгаштэ улыт. Тугэ гынат, 
туныктышыжат, тунэмшыжат шу- 
кыжим руш улыт. Мари руш лоҥ- 
гаштэ пырт-порт вэлэ койэш. Альэ 
тэнэй гына тынар уло, ӱмаштэ 
тидыжат укэ ыльэ. Утларак пур
таш толашэна гын, ончыкыжо па
ша адакат ушнэн шогышашлык.

Шэрнур пэдтехникумым онча- 
лат — чонэт куана, Нартас С. X. 
техникумым ончалат^ӧрын шога- 
лат. Тыштат, туштат йырваш эрэ 
мари калык ила, кэрэк могай шко- 
лым налат гынат, мари эрэ шагал. 
Эн шучко паша—марин тунэммы- 
жан огэш шу альэ. Ожно годсэк 
тудо тунэмын илэн огыл, гунэм- 
мын пайдажым нигуна.мат ужын 
огыл, садлан лин тудын вуйыш ту- 
нэмшаш уш пурэн огыл. Чувашат 
мари дэч шуко ончык пурэн. Шкэ- 
нан мландыштэ шогышо Чыкма 
музыкальный школышто ӧрдыж гыч 
толшо 8 чуваш уло, воктэнэ илы
шэ мари 7 вэлэ. Нартас С. X. тех- 
никумышто, пыкшэ-пыкшэ 10 йы- 
ҥым марим ужаш тӧчэна, альэ 
тидыжымат вий дэнэ пуртэн улыт.
С. X. школын марилан кӱлмыжым 
ойлымо огэш кӱл, чыланат пэш 
шинчат. Тугэ гынат, пакча шэҥ- 
галнэ шогышо школышто мари 
тунэмшэ укэ. Тидэ намыс, умба- 
кыжат тыган илаш огэш лий. Ма- 
лэн кийшэ мари пылышэш пучым 
шындэн пуалташ кӱлэш.

Москошто тунэмшэ мари сту- 
дент*шамыч тыгэ ойлат:

1) 1924 ий кэҥэжим чыла мари 
учитыл, мари студент, мари пэд- 
тэхникумышто тунэмшэ—чыланат, 
ик ой дэнэ тарванэн, йаллашгэ 
рвэзэ-шамычым тунэмаш кайаш 
йамдылышт.

2) Чыла мари школ гычат тунэ
маш кэртшэ умбакэ тунэмаш кай- 
дэ ынжэ код. Пытарэн лэкшэ учэ- 
ник кокла гыч иктат умбакэ тунэ
маш ок кай гын, учитыл ӱмбак 
йолажэ лижэ.

3) Маробпрофобр, моло губэр- 
нын губсовнацмэныштэ, мари ту- 
нэмэ пашам ончышо могай шко- 
лыш мом пытарэн пураш лийэш, 
кунам тунэмшым налаш тӱҥалыт 
манын, вашкэрак тунэмаш пурмо 
нэргэн газэтэш, журналэш во
зы шт.

4) Мари учитыл, мари студент, 
калык ончык лэктын, тунэммэ нэр
гэн мутланышт, уло моштымышт 
дэнэ калык кумылым савырышт, 
рвэзын чоным таратышт. Тунэмаш 
шонышылан школым тэмлэн пушт, 
зайавльэним возэн пушт.

Пӱтынь, тыштэ ойлымо школыш, 
чыла мари тэмэш гынат, мланна 
тынар тунэмшэ альэ шагал лийэш. 
Садлан вэрчын, лимэ вэрыш марим 
эрэ чыкаш кӱлэш. Мэмнан кугу- 
рак тунэммэ вэрыш, пэдтэхникум 
йыда кузэ гынат иктаж 100 мари 
гич пурташ кулэш. С. X. тэхни- 
кумнам ончэн лӱмым шӱктыман 
огыл, тушкат марим тэмаш кӱлэш.

Мэмнан ойлымына арамэш огэш 
лий дыр, кумыл шупшаҥ йыҥ йа
тыр лийэш дыр ман ӱшанэн ву- 
чэна.

Чтамсыр.
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Моско марий студэнт шамычын 
шонымыжо.

Мэ, Москошто тунэмшэ студэнт 
шамыч, тунэмын лэкмэнгэ марий 
кадык кокдаш паша ышташ кайаш 
шонэна. Пашана сайын кайжэ ма
нын, мэ тыгай сэкциам почын улна: 
экономичэский, сэльско- хозяй- 
ствэнный, мэдицинский, пэдагоги- 
чэский.

Тидэ сэкцилаштэ чыла марий ка
лыкын, марий кундэм кӧргын пой- 
анлыкшым, тазалыкшым, мландэ 
паша, тунэммэ паша нэргэн—чыла 
марийн илыш—койшым ынглэн на
лаш шонэна. Тидым шинчыдэ, паша 
сай кайэн огэш кэрт.

Мэмнан, марий шагал тунэмшэ 
улыт; йаллаштэ илэн, шукак шин- 
чаш огэш лий. Садлан вэрчын, вэ- 
сын-вэсын полшыдэ илаш ок лий: 
ваш-ваш увэрым кучэн шогаш ку
лэш. Тунэммэ дэч поена, мэ вий 
шутымо сэмын кӱлэшан йынглан 
изиш полшэн шогынэна.

Шонымым шукташ тӧчэн, пэдаго- 
гичэский сэкциа тыгай ойым лук
тын шога: 1) чыла марий тунык
тымо вэрла гыч, цэнтральный вуй- 
лалтымэ вэрла гыч, школ гыч па- 
шашт нэргэн мланна возэн колтыза.
2) Тэмдан ^пашада нэргэн мэ „У 
Илышэш“, „Йошкар Кэчэш“ возга-

лаш тӱнгалына. 3) Шкэ илышда 
нэргэн, пашада нэргэн „У Илышыш 
возыза, мэмнан лӱмдэн колтыза. 
Мэ тудым ончэн пэчэтлыктэна.
4) Туныктышо шамычлан ала иктаж 
кнага кӱлэш, йодын колтыза. Мэ 
налаш полшэна, кычал пуэна. 5) 
Журнал нэргэн, икшывылан кӱлэш 
книшка нэргэн шонымыдам возыза. 
Тэмдан ойда почэш, школшто лу
даш йоршӧ статьам возэна. 6) Ку- 
зэгынат ваш-ваш увэрым колдэн 
шогаш ӱжына.

Шонымо пашана кугу. Тэмдан 
полшыдэ шукак штэн огна кэрт. 
Садлан Моско марий студэнт ушэ- 
мын Пэдеэкциажэ тӱрло-тӱрлӧ ту
нэммэ учрэждэниам, Партийный, 
Совэтский, Союзный организациам, 
—чыламат мланна полшэн шогаш 
йодына. Вэсын-вэсын полшэн гына, 
ончыко кайэн, пычкэмыш гыч вол- 
гыдо сай илышыш лэктын кэртына.

Полшыза!
Возыза тыгай адрэс дэнэ: Мос

ква, Наркомпрос, Марбюро Сов- 
нацмена для Педсекции Марзем- 
лячества.
Пэдсэкцин вуйлалтышыжэ

И. Агачев.

Ышкэ вуйа тунэммэ нэргэн.
(О самообразовании).

Революция калык ушым тарва- 
тыш. Путырак тидэ рвэзэ влак ко
клаштэ палэ. Нуно тӱнэмнэшт, чы- 
лажымат палэн налнэшт. Тӱрлӧ 
вэрэ комсомолыш пурэн, кружо- 
кым, лудмо пӧртым почэдэн, тӱнэ- 
маш пижыч. Совэт власть крэсань
ык рвэзэ влаклан тунэммэ кокла
штэ кугу полышым пууш, лӱмын 
„рабфакым‘- почо. Тушко йалысэ 
школым пытарышэ крэсаньык ик- 
шывымат налыт, нуно кум ий гыч

вара тӱрлӧ кугу школыш (уни- 
верситетыш) пурэн кэртыт. Чы- 
лалан тӱнэмаш, кугу школыш пу
раш ок лий вэт- Альэ Совэт вла- 
стьын оксажэ шуко укэ, чылам ту- 
ныктэн ок кэрт. 1924 ийштэ ӱмаш- 
сын пэлыжым вэлэ кугу школыш 
пуртат.

Садлан кора ышкэ вуйа тӱнэмаш 
вэрэштэш. Тэвэ ышкэ вуйа тунэм
мэ нэргэн тачэ каҥашэн ончэна. 
Альэ маркэ улшо тӱрлӧ кружок
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влак пэш вашкэ шаланэн пытэ- 
ныт. Молан?

Кузэ тунэмаш, мом тунэмаш— 
нуно тидым раш умылэн шуктэн 
огыт ул. Чынак, ышкэ вуйа мом ва
ра тӱнэмшаш? Мо нэргэн эн ончыч 
палэн налман?

— Мландэ паша нэргэн эн он- 
чычак тӱнэмаш кӱлэш—йужыжо 
маныт дыр.

Мландэ паша нэргэнат шынчаш 
кулэш, вара ижэ мландэ пашам 
сай ышташ тӱҥалат, киндэтат шуко 
лийэш, илышэт сайэмэш.

Йумо нэргэн вара кузэ?
Тэвэ ындэ мландэ пашам мэ сай 

ыштэна, киндат шуко шочэш. Поп 
толэшат:—Э, родо! Йумым мондэ- 
нат, ужат, чэркышкат от кошт от 
йумылто. Тэвэ тланэт йумо сыра 
гын, киндэтат ок шоч—манэш.

Чынак мо йумо пуа? Тугэ гын, 
мландэ пашам кэч кузэ сай ышта, 
йумо дэч поена киндэ ок шоч. 
Лучо тӱнэмашыжат ок кӱл — эрэ 
йумылтыман вэлэ, йумо киндым 
вара шуко пуа. Тугэ мо? Мом ыш
тыман: поп ой почэш йумылтыман 
альэ кнага почэш мландэ паша
лан сай тунэмман? Вэт илэн—илэн 
мландыштэ калык эрэ ушна, млан- 
дыжат йавыга, киндыжат шагал 
лийэш. Тэвэ йумо нэргэнат раш 
умылэн налман.

Ындэ, мландэ пашам сай шын- 
чэна, сай ыштэна, киндат шуко уло, 
йумо нэргэнат раш умылэн налын 
улына.

Умбакыжэ, тӱнэммым чарнаш 
лийэш мо? Альэ ик киндэ дэҥ 
илаш ок лий—тӱрлӧ сату кулэш. 
Крэсаньык киндым ужалэн сатум 
налэш.. Киндэ ак, сату ак ик тӧр 
огыл. Йужгунам киндэ шэргэ, са
ту шулдо. Тэвэ—тэнэй тэлым кин
дэ шулдо, сату шэргэ ыльэ. Кузэ 
тугэ лийн? Илыш кокла нэргэн 
шынчэт гын, молан тугэ лиймы- 
жым умылэт. Политич экономия— 
манмым шынчаш кӱлэш.

Тэвэ Россиштэ революций лийн. 
Моло вэрэнат эрэ пудыранчык.

Кугужа шамыч ваш-ваш сарым 
шогалтэн, шэмэр калыкым орлан- 
дарат. Молан тидэ тугэ? Сар дэч 
поена илаш ок лий мо? Револю
ции молан ыштыман?

Мари кызытат— кугужа годым 
сай илэна йльэ—чылажат налаш 
лийэш ыльэ—маныт.

Молан вара революций дэч вара 
нимажат укэ.

Чылажымат умылэн налман.
Илышым умылэн налаш, молан 

тудо ик олмышто ик сэмын ок 
шого, тудым шынчэн налаш кулэш.

Илышым палэт гын, йырваш мо 
лиймыжым умылэт гын, вара кэч 
можымат сай ышташ туҥалат, илы
шым сайэмдэн кэртат.

Поплан от ӱшанэ гын, чэрланы- 
мэкэт доктыр дэкэ кайэт. Айдэм 
капым сай шынчэт гын, таза лийат.

Тыгэ чылажымат шынчэн налын 
ышкэ илышэтым сайэмдэт Туал- 
гын ончыч илыш нэргэн палэн налаш 
кулэш, илыш нэргэн тунэмман.

Кэч можымат илыш гыч шэкла- 
нэн палэн налман, илыш дэч ту
нэмман. Кнага илыш умылаш вэлэ 
полша, тудо туныктэн ок кэрт.

Кнагам лудын, илышым тӱнэмын 
кугу пайдам муаш лийэш.

Кузэ кнагам лудман?
Кнагам лудын, возымыжым от 

умыло гын, пайда шагал.
Кнагамат лудын мошташ кӱлэш 

Изирак кнага гыч (куштылго гыч) 
тӱҥалман, вара вашкэ чылажымат 
умылаш тӱҥалат.

Шуко кнагам лудаш толашыман 
огыл. Лучо кужын икТым лудман, 
вара тудым сай умылэт.

Тӱҥалаш йӧсӧ—ик кана кнага лу
даш тӱҥалмэкэ, вара чарнымэтат 
ок шу.

Кнага лудаш жапым муаш кӱлэш 
кастэнэ, пашам пытарымэкэ могай 
врэмаштэ лудман—тудым ойры- 
ман. Ойышто— Йыван 6 сагат гыч 
8 сагат мартэ кнагам лудаш тӱҥа- 
лам—манын шонэн пыштэн. Тыгэ 
мололанат врэмам ойраш кӱлэш. 
Врэмам ойрымэкэ, тудо врэмаштэ
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кэчын (кэчэ йэда) кнагам лудман.
Йара врэма шуко уло гынат, эрэ 

кнага ӱмбалнэ кийаш ок кэлшэ— 
нойэт, умылашат йӧсо лийэш. Кна
гам лудын кужын шынчаш ок йӧрӧ.

45 минут лудмэкэ 10 минутым 
каналтыман. Тыгэ умбакыжат лу- 
дашэт кушгылго лийэш. Пычкэмы- 
штэ лудаш ок кул— шынча локты- 
лалтэш.

Тӱшкан — кружокышто — кнага 
лудмын пайдажэ пэш кугу.

Ышкэтын лудын йужыжым от 
умыло — Кружокышто йолдашэт 
умылэн, тудо тланэт раш каласэн 
пуа.

Адак кружокышто вэс сэмынат 
тунэмаш лийэш. Чыланат ик кна
гам мӧнтышто лудыт. Вара арньаш 
ик кана погынэн ваш ваш кутурат 
ко мом умылэн огыл гын умылта- 
рат.

Кружокышко 3—10 йэҥлан пу- 
раш лийэш. Шуко йэҥ улыт гын 
паша ончык ок кай.

Совэт власть ышкэ вуйа тунэм
шэ влакланат полышым пуа.

Моско олаштэ лӱмын—тугай ко
миссия уло. Тушко письмам возэн 
колдэт гын, тланэт могай кнагам 
лудаш, кузэ лудаш турлӧ каҥашым 
пуат.

(Адрес тыгай: Москва. Мясниц
кая ул. Юшков пер. д. № 1, 6-й 
под'езд, кв. 65 Всероссийск. Ко
миссия по Самообразованию).

Тугай комиссий губэрна, об
ласть йэда уло—консультационное 
бюро маналдэш. Тидэ бюро кна
гам, кан'ашым пуэда, ышкэ вуйа 
тунэмшэ шамычлан тӱрлынат пол- 
ша.

П Карпов.

Йылмэ вийнымэ.
Кэрэк могай калыкын йылмыш- 

тат тыгай тӱҥ согласный йӱк влак 
улыт: б—П, В—Ф, Г—К, Д—Т, 3—Ж, 
л—:р, м—н, с—ш, Ь—х, ц—ц.

Йужо йылмыштэ нинэ 20 йук дэч 
поена моло йӱкат улыт— нуныжым 
кок тӱҥ йук дэч ушымашэш шот
лаш лийэш (щ—ш-|-ч, ҥ=н-)-г).

Айдэмын мутышто согласный 
иӱк коклаштэ шукыжо ик тӱрлын 
огыт ойлалт-. ик ойышто пушкудын 
каласалдыт, вэсыштэ-пэҥгыдын, 
адак кужалгынат, кӱчӱкынат шок- 
тат.

Тидым ужын тунэмшэ коклаш- 
тат тыгэ шонышо улыт.- йылмыштэ 
согласный йук вла 20 дэч утларак 
улыт, сандэнэ букван алфавитым 
йэшараш кӱлэш-у тистэ влам шо
нэн лукман, маныт. Нинэ 20 тӱк 
йӱк-вла тӱрлын ойлалтыт гынат, у 
тистэ (буква) шамычым йэшараш 
ок кэлшэ.- алфавитыштэ букважэ 
шагалрак лийжэ, тунам вара тунэм
мэ паша куштылгын кайэн кэртэш.

Адак тидымат каласаш лийэш: ал
фавитыштэ йук ок шукэм гын, ай
дэмын мутшат, йылмыжат таза йан
дар лийыт, вара чыла калыклан ик 
йылмым вашкэрак виктарэн шук
таш лийэш. Мари йылмыштэ тӱрло 
сэмын кайасымэ йук влам паласта- 
раш мари тунэмшэ влалан „фоне- 
тический“ манмэ словарным во- 
зыман. Тидэ словарьыштэ чыла 
тӱрлыш ойлымо йук влам ончык
тэн пуаш кӱлэш-могай йӱкшым, 
кузэ ольымашыжым поена палэдэн 
ончыктэн пуман (условные знаки 
точной транскрипции).

Тӱҥ мари йылмыштэ чылажэ 18 
согласный йук лийэш (17 тӱ-ҥ со- 
гасный улыт, иктыжэ — ҥ) мари 
йылмыштэ „ф, Ь, х “ укэ улыт.

Тидым умлэн налын, вэс йыл
мэ гыч пуртымо мут нэргэн 
каласэна. Кызыт мари йылмышкэ, 
руш мут вэлэ огыл, немец, фран
цуз, латин калык мутат пуртымо 
улыт. Кузэ нуным возаш?
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Т)Ҥ законжо йылмэ пашаштэ 
тугай лийэш: вэс йылмэ гыч му
тым пуртымаштэ, нуным чыла шкэ
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йылмысэ йук шот дэн савурэн 
каласаш кулэш.

(Фабрика — паврик, флот —плот, 
хор—кор, плуг—плук, революция— 
револӱтси).

Революция мутышто „ц“ олмэш 
(вэрэш) мари йылмыштэ как йук 
возымо (тс), тыггэ возымыжым 
кэлша манаш лйэш.

Мари йылмысэ мутлаштэ „ш" 
буква шуко вэрэшталдэш. (Польак 
йылмат тугайак) мари мутланымым 
кол ыштат гын, мут йыда эрэ „ш“, 
„ч“ йук вла шоктат (шочшашы- 
жым, ыштышашым, шокшо шо- 
шо шушаш) мэмнан шонымаштэ 
„ш—ч“ олмэш йужо мутышко 
„с“ йукым пурташ кӱлэш.

Вара тӱрлӧ вэрласэ мари йыл- 
мымат иктыш ушаш куштылгырак 
лийэш, йылмыжаг сылнынрак (сай
ынрак) шокташ тӱналэш — пылы- 
шэш эрэ „ч“ дэн „ш“ ок пэрналт. 
(шоган—соган, танаштараш—тана- 
стараш).

Согласный йукан алфавитым та- 
настарэн ончыкташ, тыгай табли- 
цым ышташ лийэш (воктэнысэ та- 
блицым ончо).

Йылмэ пашам шанчэ ончыктымо 
почэш виктарэн шогаш мари кок
лаштат тунэмшэ влаклан ушэмым 
почын шукташ кӱлэш. Ик кана 
Мари Областьыштэ „Марийское 
научное общество" манмэ почыл- 
даш тӧчыш. Кызыт тудын нэргэн 
нимогай увэр укэ. Кэрэк могай 
пашамаш Ушэмыш ушэн, илышым 
ончэн планым ыштэн виктарэн шук
таш лийэш. Садлан тидэ ушэмым 
вашкэракын почын шукташ кулэш.

Эн ончыл тидэ ушэмын йылмэ 
виктармэ паша лийжэ.

Р— п.
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Эрган ыш лий.

Шӱльӧ сорла. Калык пэш тӱрэ- 
дыт. Пытартыш кэнгэж кэчэ млан- 
дым пэш ырыкташ толаша. Эчукын 
йэшыжэ кэчывал кочкышым штэн, 
изиш каналдаш возыныт. Тудат 
рвэзэ (орйынг) ватыж дэнэ кылта 
умыл воктэн пурэн возыныт. Коч- 
мо-йӱмышт дэнэ ырвэзэ йынгэт 
ноймыштымат мондэныт. Огыт ма- 
лэ. Вараксимла коктын пэш вачы- 
малтэн кийат. Эчук качыжэ годым 
ӧрдыштӧ, олалаштэ илэн коштын. 
Шуко турльыжымат ужын, колын. 
Мутшо ватыжлан ольэн пытаршаш 
гайат огыл. Ойльымо мутшылан 
ватыжэ, кумылжэ нӧлтын, марий- 
жым шара шинчажэ дэнэ шыргыж 
ончэн кийа. Тыгэ мутланэн киймэ 
коклаштышт аважын кӧргыштӧ аза 
тарваныш. Аважын тувыржымат 
тарватыш. Эчан садым ужын, ончо 
тарванашат тӱнгалын мо? ман пэ- 
лэштыш.

„Тарванаш тӱнгалмыжлан ын
дэ иктаж кок тылчат шуэш“. 
„Молан мылнэм ты мартэ ойльэн 
от ул“.

„Мом тудым ойльэт... Шинчэт, 
тидэ кэчылаштэ пэш толын тар- 
ванылаш тунгалын. Иынг ужэш ма
нын вожылатат“.

— „Тудлан вожылман огыл“.
— „Адак йужгунамжэ чумалэш 

гын мӱшкыр чочкэмымат (коваш- 
тымат) корштыкта".

— “Корштыктэнак кэртэш?".
„От инанэ гын кучэн ончо“.
Эчанат ватыжын мушкырыш шы-

ман гына кидшым пыштыш. Тарва- 
нымыжым пэш вучэн кийа.

„Мо ок тарванэ?"
„Изиш чытэ. Вашкэ тарвана. 

Киймэ годым чӱчкыдынрак тарва- 
нылэш“.

Аньук ватыжэ мутшым пытарэ- 
нат ыш шукто, аза тарванэн аважэ

мӱшкырым чымалтарэн шындыш 
Эчукат кэнэта „чурик" лийын ки
дшым нальэ. Коктынат чытэн 
ышт кэт да воштыл колтышт.

„Ӧрат, пэш талын тарванылэш 
улмаш. Шочэш гын, пэш талэ 
лийэш ала мо?"

— „Тый гайэтак лийэш дыр?...
Шынчэт, кугурак ватэ шамыч мом

ольат?"
— „Мый ватэ шамыч мутым пэш 

колыштмаш укэ".
— „Чынакак мушкырыштэ аза 

чот тарванылэш гын, эргэ лийэш 
маныт".

Аньукын тыгэ ойльымыжэ годым, 
аза адак „быр-бур" аваж мушкы
рыштэ тарваныш. Эчан адак кучэн 
ончыш. Йылт ӧрӧ. Эргэ аза шамыч 
чулым куршталмэ ушэшыжэ возо. 
Тудым шоналтэн: „эргак лийэш 
ала мо" ман колтыш.

Аньукат куанэн марийжым шыр
гыж ончальэ. Эчанат чытэн ыш 
кэт. Чон йӧратымэ ватыжым ӧндал 
шупшал колтыш.

„Молан тарванымыжым ты мар
тэ мыйланэм ойльэн от ул? Кызыт 
ындэ тыланэт шкэндым пэш эскэ- 
раш кулэш. Нэлэ пашам нойымэш 
шташ ок йӧрӧ".

„Оккӱлым ит ойльышт. Нэм
нан йэшыштэ кунам тудым штэн 
шуктэт. Тугэ ышталаш тӱнгалат 
гын, изи акай вигак авайым шур- 
калаш тунгалэш".

— „Павыл ватын мутшым колы- 
таш тӱнгалат гын, шкэндымат ло- 
ктылат. Тачэ вольык ончаш тыйым 
колтэм.

— Йӧра альэ кызыт тый улат. 
Садлан кызыт полганжым огыт 
кычалтыл. Кочмаш коклаштат эрэ 
ойльышташ толашат: „тэвэ тидым, 
тэвэ тудым шэшкыч ок коч", маныт.
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— „Кочкаш манмаштэтат тыйла- 
нэт шӱмэтлан кэлшышым гына 
сайын кочкаш кулэш. Тыйын коч- 
мэт азалан кайа“.

— „Кочмо кокламат ойыркалаш 
тӱнгалат гын, вара паша пытыш. 
Вуйышкэтат кӱзэн шинчыт“.

— „Тӱльыжгын коштат гын,куш- 
кыжыт шол. Мый шкэ улмэм го
дым нунылан талышнаш эрыкым 
ом пу. Мом кочмэт шуэш, тудым 
коч“...

Тыгэ эчан рвэзэ ватыжым илыш 
коклалан туныкта. Кузэ мӱшкыран 
ватым ончаш, кузэ шочшо азам 
ончаш.

Марийжын мутшо йыда .Аньукын 
кумылжо нӧлтэш, мутшо йыда чон- 
жо пижэш. Марийжэ мут почэш 
ышташ шонэн кийа. Эчан мутшым 
кошартэн ыш шукто, йэшышт тӱ- 
рэдаш кыньэл шогальыч.

„Эчан, ужат тӱрэдашат шогалы- 
ныт. Мутэт дэнэ шижынат огына ул“. 
Коктынат тӱрэдаш „кыдэ-годэ“ тар- 
рванэн миэн шогальыч. Аньукат 
кугу мӱшкыр дэнэ пыкшэ пӱгыр- 
нэн шогальэ. „Кыж-гож“ нэлын 
шӱлэшт тӱрэдаш пижэ. Эчанат ва- 
тыжын пэш нэлын тӱрэдаш тола- 
шымыжым ужо. Шэнгалан ынжэ 
код ман чот тыршэн ту'рэдаш пижэ.

Ватыжын касылыкымат турэдаш, 
кокла гычын ышкэ кормыжшымат 
ватыжыныш опташ тунгальэ.

Чэвэр шошым. Йырым-йыр мы
ландэ ужар посто дэнэ лэвэдал- 
тын. Тӱрльӧ чонанат тарванэныт. 
Омарга ӱмбалнэ шырчыкат мурал- 
та. Кудо ӱмбалнэ вараксимат вачы- 
малта. Пӧрт кайыкшат шошылан 
куанэн суас ватыла чогымангдат. 
Аньукынат кут тылчаш эргэ азажэ 
пэлэдын вэлэ кушкэш. Иктаж вок- 
тэкшэ мийэн шогалыт гын, ушан, 
шоптыр шынчаж дэнэ „шыр-р“ онча- 
лын воштылэш. Аважэ кучэн шин- 
чэш гын, йоратэн ончэн шэржэ ок 
тэм. Кунам аза мотор ок лий?

Аньук марийжын ойльымо мутым 
мондэн огыл. Марийжын пуэн ко- 
дымо помыш шагатым ончэн, аза-

жым шагат шот дэнэ пукшаш тола
ша. Кэчын азажым лэвэ вӱ\д дэнэ- 
мушкэш. Моло ватэ шамыч сэмын 
киндэ чизашым, азажэ упшаш ок 
шӱш. Адак пукшаш шичмыжэ го
дым эрэ шкэ чизыжым мушкын 
шынчэш. Тыгэ азажым ончаш гола- 
шымылан шуко турлӧ мутат лога- 
лын. Тугэ гынат йӧратымэ марий
жын мутшым шукташак толаша. 
Кызытат азажым мушкын, йом- 
балыш пэш пӱтыраш толаша.

Выньэрым нумалын, Павыл ватэ 
толын пурыш. „Адак азат дэнэ то- 
лашэн шинчэт? Ындэ азатшэ дэно 
ушэт кайэныс. Ик кэчымат от кодо, 
эрэ мушкын толашэн коштат... 
Выньэр кыраш кайэна“!

— „Пора, азам малтымэк мийэм“>
— „Аза малтымэшкэт пэл вы- 

ньэржымат кырэн пытарэна. Вынь- 
эрэт кодэш гын, кэч ышкэт вара 
кырэн кошт“.

— „Мийэм. Тунарак кэлэсырын 
ольымэт ок кӱл“.

Аньукат содоррак азажым пу̂ ты- 
ралын, выньэр кыраш, азажым ну- 
мал лэктын кайыш.

Йэшышт идым йэчыштэ выньэр 
кашкам пэш йонгалгарэн шогат. 
Аньукат изи чон падыраш эргыжым 
мыландэ ӱмбалан шӧпкаш путырэн 
шындыш да выньэр кашка дэкэ 
мийэн шогальэ. Йэшышт дэч шэнга
лан ынэж код, выньэрэтым ӱш дэнэ 
пэрэн, пэрэнак шога. Азалан шуко 
кӱлэш мо? Йӱштӧ шошым мылан- 
дэт ситарэнат. Шукат ыш шинчэ, 
кокыралтэн шоргаш тунгальэ. Ава 
лийшыжэ садым колын: „шэшкым, 
азат кылмэн, мий монгӧ нангайэн 
кодо“! ман Аньукым поктэн кол- 
тыш. Павыл ватэ тыштат чытэн ыш 
кэрт.

„Авайлан ёрат. Нэмнан аза ала 
кузэ кылмэнат огыл. Эчук ватэ 
шэшкыжэ мо азам ыштэн, ик па
шаштат чаманыдэ кодын огыл. 
Шэшкыжэ пашаш кайа гын, азаж 
дэчын шкэ ок ойрльо".

„Шэшкэ илэн толын ындэ йылт
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мондэнат. Кэнгэж паша годым аза- 
дам кэ ончэн кийэн“.

— „Ик мутымат пэлэшташ ок 
лий шол. Вигак Эчан ватэ шэшкы- 
чым аралэн налат. Тудо гына сал
так ватэ огыл. Мэат салтак ватэ 
илэн улына“.

— „Кызыт эртымэк ольаш куш- 
тылго шол. Салтак ватыда годым 
тэ тыгэгына когартыл илэн огыда 
ул. Ик мутымат тэмдан умбак 
пэлэшташ ок лий ыльэ“.

— „Пачэмыш пыжашна ындэтар- 
ваныш, чарэн от кэт“, ман Стапан 
ватэ шэшкыжат, Павыл ватылан 
полшэн пэлэштыш. Авашт вашта
рэш каргашаш тунгальэ.

— „Мо вара Эчан ватэ шэшкы- 
чым пэш чаманэт? Пойан йэш гыч 
лийэш гын йӧра ыльэ. Толмыжо 
годым, йынг шот дэнэ чикташ, ик 
вургэмжат укэ ыльэ“.

— Вожылдымо шамыч!
Пачэмыш пыжаш манаш, авада

дэч огыда вожыл.
Ышкэжэ кушак пунаҥын улыда. 

Тыйжэ эргыч ыштымэт годым ту- 
выр огыл, ик йолашлык выньэры- 
маг пуэн шыч кэрт. Кызыт йынгым 
ольышт шогэт“.

„Авайым кунам чарэн кэртат, 
т'.'нгалэш гын тудо таргылтыш гайэ 
вэт“.

— ..Э-э! Таргылтыш. Ожно ко- 
гартарэн илымыда ок ситэ. Вожыл
дымо рожын мӱшкыр шамыч. Тачак 
вургэмдам луктын кышкэм. Нимо 
дэч поена урэмыш луктын кол- 
тэм“...

Кок кугурак шэшкыжэ авашт 
тидэ мутлан тулшолгым гай йо- 
шкаргэн кайышт. Пэш талын кар
гашаш пижыт ыльэ—Аньук толмым 
ужыч, пӱм пурлын шыдэшкэн, вынь- 
эрым талын кыраш тунгальыч.

Изарньа кас. Кэчэ койан чодыра 
шэнгак вола. Аньукын Микита лӱ- 
ман изи эргэ азажэ пэш туйо. Иэ- 
шышт — иктыжэ иктым, вэсыжэ 
вэсым ольат, нигузэат тӧрлаташ 
шотым огыт му.

Аза утыр тӱльыжгэнак тӱлыжга. 
Аньук йӱдшо-кэчыжэ малыдэ шор- 
тын-шортын ончаш толаша. Тачат 
шинчажэ йылт йошкаргэн, пуал 
шинчын. Аважэ лийшэ шэшкыжын 
ойгырэн, шортын, шынчымыжым 
ончэн шинчэн ыш кэт, чаманэн
ПЭЛЭШТЫШ:

„Шэшкэ, азат выньэр кырмашэ- 
шак кылмыш дыр? Кылмымэ гыч 
моча сай маныт. Тачэ мочаш олтэн 
улна. Пуртышаш“.

—„Авай ындэ мый нимат ольэн 
ом мошто... Азат чэрлана гын до
ктыр дэкэ нангайэ ман Эчан ольэн 
ыльэ. Эрла доктыр дэкэ нангай- 
шаш гын вэлэ“.

Тыгэ мутланэн шынчымышт годым 
Павыл ватэ ала кужэч толын пу
рыш. Аньукын аза воктэнэ шинчы- 
мыжым ужын, шэшкыжым мочалан 
вӱд нумалаш покташ тӱнгальэ. 
Чэрлэ азам кэн кудалтэн каймыжэ 
шуэш?

„Мочалан в уд шуко кӱлэш мо, 
коктын улыда нумалда“, ман, Аньук 
пэлэштыш.

— „Ындэ йамдэ погыш толын 
пурэн, оза лийыч ужат“!

„Кэ оза лийын мый гайэм тый- 
ат оза лийын кэртат“.

„Мо вӱд нумалаш вара пэш йӧсӧ 
мо? Шэшкэ азам пукша, мый ышкэ 
нумалам", ман авашт лийшэ вэдрам 
налын тӱгӧ лэктын кайыш.

— „Акай, мо мыланэм пирыла 
кэрылтынат“?

„Вожылдымо, пойан йэшыш то
лын пурэн ындэ туньатым мондэ
нат. Йаклака йылмэт дэнэ авайым 
йылт савырэн пытарэнат., Ик паша- 
шкат от тарванэ гынат, ик му
тымат ок пэлэштэ“.

Йылмэт тыйын пэш пиеэ. Пэлэш- 
тэт гын, кӱзӧ дэнак шуралтэт“.

Стапан ватэ ушкалым лӱштэн 
пурыш. Шӧр вэдыражым шындэн 
ым шукто, Аньуклан кэрылт пижэ.

Ончо, вожылдымо шамыч! Авай- 
ыш вӱд нумалаш колтэныт. Аньук- 
шо кунам кызыт аза дэнэ шинчыл- 
тат“?.
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— „Мо, чэрлэ азам куш кудал- 
тэн кайэм“.

— „Мэ илэн улына, чэрлэ азамат 
ончышна ик паша дэчат ышна код.

— „Акайжат ындэ мыйым йылт 
нимолан огыда шотлыс. Лиймыжэ 
годым иктаж паша дэч кодынам 
гын йӧра ыльэ“,

— „Тудын гына азажэ, ындэ аза- 
жэ чэрланэн да нимо ышташат 
ӧрын“, ман Павыл ватэ коклаш 
пурэн кайыш.

— „Ораш шол, нигужэчынат ку- 
штылгыжо укэ гын“.

„Мом ӧрат, ужат азатшэ кузэ 
кокыра, кылмэныс. Тачэ мочаш 
пуртышаш“, ман Стапан ватат 
тэмлаш тӱнгальэ...

Азам мочаш намиэн кондыш. 
Изи чэрлэ аза мочаш йылт улнэн. 
Изи тынгак пэнгыдэ могыржэ мо- 
чыла сола вэлэ льывыргэн толын. 
Тул шолгымгай йошкаргэн шын- 
чын, кыжык-кыжык“ пыкшэ шӱлаш 
тӧчӧн кийа. Аньук шӧпка воктэн 
вуйжым кумык сакэн шортын шин- 
ча. Изажэ лийшэ Стапан:

„Эй шэшкэ, азалан кунам тынар 
шортат. Альэ рвэзэ улыда, кола 
гын тылэч мотор эргым ыштэда“, 
манэ воштыл пэлэштыш.

Аньук „колымо“ мутым колын, 
эшэ утларак шорташ тӱнгальэ. 
Аважэ лийшэ шэшкыжым, изи уны- 
кажым чаманэн каласыш:

„Тунар шортын толашымэш, эр- 
ла манмэтла доктыр дэкшак мийэн 
ончо. Ала иктаж шотым муэш“.

— „Айда авайжат окӱлым ольы- 
шт ит шинчэ. Доктыр йумо мо? 
Мэ ашнэн луктын улына, доктыр 
дэкат коштыктэн огына ул кызыт 
ала кужэч доктырым шонэн лукты
ныт. Стапан ватэ мутшым пытарэн 
ыш шукто, изи Микита „кыр-гор“ 
аваж кидыштэ, пытартыш шулышым 
шӱлалтэн луктын колтыш.
„Авай, Микитана кола“, ман гына 
Аньук кычкырал кэртэ, изи Мики
та ӱмырэш *) изи чэвэр шинчажым 
кумэн войзо. Тыгэ йэш коклаштэ 
сургэн илэн ончымо дэнэ изи Ми
кита эргэ лийын ыш шу.

Йадэн.

Вӱд тӱрыштӧ.
Волак—Сола пашаш шинча гыч 

ший ока гай вӱд йога, воланыш- 
тыжэ „чыр—чыр„ шоктэн ший 
пурсала тӧрштылэш. Волак--Со- 
лан ӱдрамашышт, шийла койын 
модын йогышо вӱдыштым, чон 
йыбыртэн эрат—касат нумалаш 
волат. Тачат ладыра вӱдварам 
вачыш пышталын, ош комбыла 
памаш тӱрыштышт шогылтыт. Вӱ- 
дыштым ончал шыргыжыт, ваш— 
ваш ончал мутым луктыт.

Ондрий Плагийат „лыйк—лойк“ 
вэдражым л"нтыктэн „йыр—йыр“ 
ошкыл толын шогальэ. Вӱдым кош- 
тал ыш шукто, руж чылапат йо- 
дын пэлэштышт.

— Плагий куш тынар вӱдым ну- 
малат? —

— Эрдэнак тынар вуд дэнэ л\ом 
ыштэт? —

— Тачэ шэмым ошэмдаш шона 
гын вэлэ? —

Укэ, тачэ тувыр мушкаш ом 
шоно. —

Вара куш тынар вудым эр год
сэк нумалат? —

— Ковышталан. —
Удрамаш шамыч Плагин тидэ 

мутым колын ӧрын шогальыч. 
Марий ватэ эрдэнэ пакча саскалан 
вӱд нумалаш тунэмын огыл шол. 
Адак эрдэнэ пакчаш вӱд нумал- 
мым нигуштат ужын, колын огыл. 
Плагийат мугшылан чурик лийын 
шогалмыштым шижэ.

*) Вэрэш.
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Нэмнан памаш вӱдна ончаш мо
тор гынат, вигак ковышташ оп- 
таш ок йӧрӧ, Памаш вӱд йӱштӧ. 
Йӱштыштӧ кэч могай пакча сас- 
кат вашкэ тырдэн ок кэрт. Сан- 
дэнэ лэвыктэн оптыдэ огэш лий. 
тыгэ эрдэнэ бочкыш нумал оп- 
тэн, кэчывал кэчэш ырыктэн, вара 
кастэн лэвэ вӱдым оптэм. —

Тугэ ыштыл кошташ уто па- 
шас. Адак нэмнан тугэ кучылташ 
атэ—йӧрванажат укэ, ок ситэ.

— Уто паша шол, уто паша гы
нат, ыштыдэ огэш лий. Тыгэ вэ
лэ ыштэн нэмнан вуд дэнэ сай 
пакча саскам погэн налаш лийэш.

— Чынак Плагийын ойльымы- 
жо шотлан толэш. Тудын кэч мо
гай пакча саскажат эрэ мотор 
лийыт—ман Плагийын мутшым лий- 
шыл пошкудо ватыжэ кошартыщ.

Йадэк.

Шздра пӱчшӧ толын.
Лап—солашкэ шэдра пӱчшӧ то

лын. Эчэй дэран пачэрлан шога- 
лын. Мэр—лувуй кажнэ порт дэк 
мийэн, окна сэргам тойажэ дэн 
„шалт—шалт“, пэрэн: „Эй, шэдра 
пӱчшӧ толын! Иочашамычдам Эчэй 
дэк наҥгайза!“ ман куршгалэш. 
Азам нумалын, ватэ шамыч Эчэй 
п<3ртыш погынат. Шэдра пучшӧ 
руш майра. Марла ок мошто. Па
шам пэш вашкэн шта. Вашкэ пы- 
тарэн кудышкыжо кудалнэжэ ала 
мо. Ватэ шамыч пэш мутланат.

— Молан тидэ шэдражым пӱч- 
кыктат шкэ? Аза орландараш йӧра!

— Кэ шинча. Закон тугай ала 
мо.

Чопай ватэ шэшкэ, мо тый- 
жэ Чачиэтым молан коидэнат? 
Ала адакат пӱчкыктынэт?

— Ачажэ пӱчкыкташ шӱда шол. 
„Пучкыктымылан ындэ кок ийат 
шуэш. Ала шэдра пучмын вийжэ 
пытэн. Пытэн огыл гын кошка да 
пыта вэлэ. Нантайэн ончо маньэ 
да кондышым.“

Шэдра пӱчкэдышэ вашкэн пашам 
пытарэн кудал колдыш.

Тылэч вара кок тылзэ нарэ врэ
ма эртэн. Шошо шуун. Вӱд йога, 
кэчэ ырыкта. Кайык шамыч мурал- 
дат. Чон нӧлдалалдын, куанэн вэ
лэ шогышаш. Шошо чэвэр гынат,

Лапка сола маримытын чонышт 
ойган. Тидэ кок тылзэ коклаштэ

„йумын—шуартыш“ —шэдра пэш
талын коштын, шуко икшывым, 
кугуракшымат йӱштӧ мландыш 
пуртэн пыштэн.

Урэмыштэ, шошо кэчылан куа
нэн кукшо мландэӱмбалнэ нэмнан 
тошто палымэ Чачийна модын 
куршталэш. Шэдра пӱчмэт тудым 
аралэн кодэн.

Ордыштырак пэл шинчан, шадра 
шӱрган, тӱльужгышэ Оньуй куп- 
тыргыл шолгылдэш. Оньуйат Ча
чи гайак ыльэ да, шэдра тыгайым 
ыштыш.

Васли ватэ, окна воктэнжэ урэ- 
мыш ончэн, шӱмжым кучэн шин
ча. Тудынат пэш кугу ойго. Тыл
зэ лийэш ындэ, чинчэ падыраш 
гай йӧратымэ изи Аньукшым той- 
ыш. „Шэдра пӱчкыктымын пайда- 
жымшинчэм ыльэ гын, лу гана пуч- 
К Ы К Т Э М  ыльэ манын кэчын шкэн- 
жым шудалэш, ыҥлыктарэн мош- 
тыдымо руш майрам карга. Кызыт 
тыгэ шонэн шинчалэш: мотор шо
шо толалэш, чэвэр кэчэ ончалэш. 
Шошо кэчым мокталдэн кайык 
шамыч муралдат, урэмыштэ куа
нэн икшывэ шамыч модолдат. Изи 
чонэм, Аньукэм, молан тый укэ 
улат“ манын шыпак шорталэш. 
Шинча вӱдшӧ ончыкыжо „чыт-чыт* 
чӱчалэш.

Г. Голубкин.
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МАРШ Н Р Э С А Н Ь Ы Н Л А Н .

Крэсаньык влак, колыштса!
(Пытартыш)

3. П арэш  тыгылай вика удымӧ по
чэш юг 'ышто вэл э  вӱд ок  ситэ  да 
у ржа 20% нар изэм эш .  Нэмнан кун- 
д э  мыштэ  вӱд  пэш сита, ӱдаш пэш 
лийэш.  Адак вика кэч могайжат 
шыжым альэ  ш о ш ы м  ӱдымӧ ышкэ 
вож шо дэн  клэвы р гайак акам  
уаҥда. Нуно азоты м луктыт. Азот-  
ж о  киндэлан пэш кӱлэш.  Азотлан 
лийын аҥам лӱмын „селитра,  се рно
кислый аммоний" манмэ дэн 
ӱаҥдат,  вольык тырысыштат азот

Тыгэ у шот дэн кум пасуэш кин- 
пым ӱдат.  Тидэ  войзымо сэмын 
ышташ лийэш,  туҥалшаш вэлэ.  
Ышташ тӱҥалат гын, адак гур- 
льӧ кэпшылтыш лэктэш .  Тугай 
кэпшылым руалаш кӱлэш.  Эн он
чычак кушто викан нӧшмыжым,  
вашкэ  шууш о парэнтым мууман. 
Тидлан Н аркомзэ м ,  З е м о т де л  ш а
мыч полшэн кэртыт. Адак Мос- 
ко ш то  Р ӱ до  крэсаньык порт (Цент
ральный дом Крестьянина) уло.

ш ук о  уло.  Нэмнан вольыкнат укэ, 
тыгай э м ж ат  пэш шэргэ .  Вика 
тидлан пэш сай полша.  Викам 
ӱ д эн  вольыкым шукырак ашна ш 
лийэш.  Вольык лиэш тэрысат  лий
эш.  Аҥа пэш канта гын, тыгэат  
ыштат. Викам шыжым Гдэн шуды- 
жым солыдэ  тэрыс о л м э ш  куралыт.  
Т ыгэа т  пэш сай.

Тудын А гро -О тдел—дэч йодаш лий 
эшйужгунам сай ношмӧ ок вэрэшт ,  
т о ш т о  да  монь лэкты дымэ  нӧшмӧ 
в эр э ш т  кэртэш.  Тидлан адак а г р о 
ном полшэн кэртэш.  Ӧрмӧ ок кӱл.  
Ты гэ  киндым, шудым ӱд эн  кызытсэ  
сэмын ыштымы лэч мызар  шуко 
наналдэш.  Тидым марий вла ида 
мондо! Тыгэ ышташ йӧсӧ огыл.

3
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Ш уко  пасуэш ӱдаш тӱҥалмэ гай 
нурым ш элэды м ат  ок кӱл,  аҥа 
тош то  сэмынак кодыт.  Пар 
пасу вэл э  йара о к  кий, да  вольык 
коштыкташ вэр ок лий. Вара тыгэ 
ий гыч ийыш ӱ дэн  а ҥ а  ок кантэшт 
мо? Т энэй  тэрыс укэ  вэт? м а 
ныт. Ш э м  рокан мы лан дыштэ  аҥа 
ок  каҥгэшт.  Нэмнан марий кундэ
мыштэ  аҥам ӱаҥ да ш.  в э р э ш т э ш  
Т э р ы с  шагал.  Мом ыштыман?

Пунан викам чот ӱдаш в э р э ш 
тэш.  Тудо шудым пуа, вож шо дэн 
аҥам ӱаҥда.  Садлан шудым ӱды-  
ман, шудым удыман! Адак аҥам 
кэч шӱльӧ кэч парлан эр  кура- 
лыт. Эр, вашкэ кура лм э  аҥа вӱдым 
куча, вашкэ  куралм э  д э ҥ  аҥаш 
а з о т  лук ш о бактерий лэктыт.  Шур-  
нылан а зо т  вэл э  э р э  шагал лийэш.  
Азот  лэч мо л о  мыландыштэ ка
лий, ф а с Ф о р  манмэ шагал лийыт. 
Нинат ты рысыш тэ  уло.  Эн чошто  
коҥа ломы жы што калийат,  ф о с ф о -  
рат шуко уло. Л ом ы ж  кукшо вэ- 
ры штэ  кийшэ вэл э  сай. Азотым 
пурса урлык шурно  (бобовые)  во- 
ж ыштэ  ул мо  тыгыдэ „бактерийа"  
дэн  луктын, аҥам чот ӱаҥдат.  Сад
лан пурса урлыкым ат ӱдаш кулэш.

Мари р о д о  шамыч! Мэ тыштэ 
войзымо  сэмын парэш шудым 
ӱд аш ,  парэнгым шындаш шӱҥална 
гын, кузэ  ончык кайэна! Нымолан 
йӧрдымӧ пасумат шотаным ыштэна .  
Киндына ий йыда ку мыш о ужаш 
ш очэш ,  вольыкналан шудын лий
эш,  аҥ а н ат  ӱаҥэш.  Вара нэмналан 
нымат ш уж ымо ийат, ойар жа- 
пат шучко  о к  лий. Киндэ дэн,  
шудо дэн  мэ с э ҥ ы д ы м э  вийан 
лийына.  Тыгэ кум пасуэш ӱдымӧ 
пэш сай гынат, киндэ почэш кин
д э  тӱчкыдын ӱ д ал т эш .  Киндэ Ум- 
балан  киндэ ӱдымо— аҥам кантэш- 
тара.  Садлан аҥ аш  вышталтэн вэсь 
тӱрльӧ шурным ӱдат ,  парэҥгым 
шындат.  Тыгэ шуко  пасум ыштат.  
Ш у ко  пасуэш ӱдаш нурым ш э л аш  
к ӱ л э ш .  Йал шамыч пасум ынэшт 
шэл  гынат лийэш.  Пар пасум пэлэ  
гыч шэлат,  шӱльо пасум п эл э  гыч,

уржа пасум пэлэгыч.  Вара тыгэ  
удалтэш:

1-й пасу— пар, пунан викам
шыжым удалтэш 
да вара парэҥым 
шындат.

2 -шо „ — уржа
3-шо „ — ушмэн,  ал ьэ  па-

р эятэ ,  пурса да 
монь (иктыжэ).

4-шэ „ — икийаш.
5-шэ „ —тыгылай вика шӱ-

л ь о д э н  удалтэш.
6-шэ „ —адак икийаш.

Тыгэ  ыштымаштэ  киндэ почэш о к  
ӱдалт. Нунын коклаштэ  шудо,  пур
са, п ар э ҥ гэ ,  ушмэн удалтэш.  Ты 
гай куд пасу кум пасу дэч сайрак 
лийэш.  Ындэ ончална,  куд пасу 
дэн ӱдым аштэ  мо мызар лэктэш:

1. 1/зДесатина пунан вика 125 пут.
2. Тушанак 250 пут п а р э н г э .
3. г/2дес уржа ал ьэ  шыдаҥ— З773 п -
4. 7а корм овой  свекла 1000 пут.
5. Ик ийаш— 30 п.
6. 7а Дес - гпӱльӧ дэн вика пурса 

125 пут. шуд.

7. 7г Дес - аДак икийаш 30 п.

Чылаж гэ  кум дэсатина мыландэ 
гыч 100 п. нарэ  киндэ пырчэ дэн, 
250 пут парэнгэ .  1000 пут ушмэн, 
адак 250 пут шудо.

Ындэ р о д о  влак, тидэ  войзымы ш 
кум пасуэш ӱдымэ дэн  таҥаш та -  
рэн ончыза.  Кудо сайрак,  ышташ 
йонанрак,  Кум пасуэш тыштэ вой- 
зы мэ  сэмын ӱ д а ш  тӱҥалыда,  ал ьэ  
вигак куд пасум ыштэда.  Тидыжат 
сай, тудыжат сай. Тош то  коча с э 
мын, кум ужаш нурым йара кик- 
тэн илашод а тӱҥал дыр. Совэт  Рос-  
сийлан, ышкаландат тушман ода ул 
гын, т о ш т о  сэмын удымыдам ку
да лты за!



№  4 „У И Л  Ы Ш “. 35

Нурдам аралэн шогыза.
Шошым шуэш. Миллиард дэн ту

шман влак нэмнан „нурышкына то- 
лаш йамдылалдыт. Йамдэ лийза! Укэ 
гын осал шукш копшаҥгэ шоншо 
шурнын пэлыжым улта пытарат.

Тыгай киндэ тушман „тыгыдэ 
чонан влакым" айдэм э  шук эр тэ  
огыл,  шӱдӧ ийат укэ- палэн на
лын. Нуным „энтомология** манмэ 
шанчэ*) тунэмэш.

Киндэ тушман влам, шурнын, 
пушэнын, чэр влакым альэ  сай 
ын палэн огыт ул. Нуным кузэ  
пытаршашыжымат сайын огыт 
шинчэ,  садлан эн ончыч нунын ку
з э  шочлыжым,  кушмыжым,  МО дэн 
илымыжым чыла палэн налаш ку
лэш.

Киндэ тушман влак чыла в эр эат  
ик сэмын илат гынат, нуным э р э  
ик амал дэн пытараш ок лий.

Тыгэ кукшо кэҥэ жы штэ  ик тӱр- 
льӧ киндэ тушман лэктэш ,  йӱра- 
ныштэ — вэсь тӱрльӧ. Ойар к э ҥ э -  
жым тушман утларак  лийэш;  пуш- 
э ҥ г э  шурно йуран к э ҥ э ж ы ш т э  ут
лар ак  чэрлана.

Нунын тӱлымыштым палшашлан  
чыла кундэм йыда киндэ „шуды 
аралы м э  „опытный станцим** ы ш 
таш кулэш.  Нинэ киндэ пыра ршэ  
тушман влакым тунэмышт.  Окса 
пытымэ вэрч ой гырмо ок кӱл. 
Наркомзем ,  мландэ пашам ончышо 
комитэт  влак тидэ пашалан п о л 
шэн шогаш туҥалыт. Нинэ туш- 
маным сайын палэн налдэ  сэҥаш 
ок  лий. Ии йыда кок миллиардат 
п элэ  (2,500,000,000) шӧртньӧтэнгэаш 
шурным пытарат.

Кузэ киндэ локтылшым пытар- 
ман.

Нэмнан пийаллан киндэ локтыл-  
шын тӱньаштэ т |р л ь о  тушманышт,  
тӱрльӧ ш а р лы ш э  чэрышт уло. Нуно

*) Наука.

огыт лий ыльэ гын, а й д эм э  кин
дым ӱдэн иллэнат ок кэрт  ыльэ.

Тыгай шукш,  копшангэ  влакым 
эн ончыч шкэ чэрышт тӱлмышт 
годым пытарат.  Нунын кӧргэшышт 
тыгыдэ п о н т о  влак,  бактерий влак 
лийыт. Тыгай чэрым пунылан ай- 
д эмат  ышташ тӱнэмын.

Нуным адак вэсь шукш,  коп- 
ш антэ— влак кап кӧр гӧш ыш т му- 
ныштым оптэн,  пуштыт. Муно 
гыч тыгыдэ шукш лэктын коргы- 
штым кочкаш тунгалыт, йужыжо 
илышымак кочкыт.

М ол о шуко турло чонанат киндэ 
тушманым пытараш полшат.  Ко- 
вышта, олма пу, моло саска пу- 
ш эн гэ  ӱ м б а л с э  „б ожья  коровка,,  
манмэ  тийым кочкэш.  Шыҥышальэ,  
жава влак,  копшаҥэ  нуным вэлэ  
кочкын илат.

Изи шурган тӱжэм дэн  киндэ 
тушман ым кочкын пытара.  Водо 
пычыраҥгэ чоҥэштыл коштын шот- 
дымо лывым кочкэш.  Ш о н ы ш а т  
айдэмылан  пэш полша.  К ош тш о 
саранча п очэш э р э  ш о н ы ш о  ко- 
штмым ужаш лийэш.  Саранчам 
пэш йӧратат. Кольа йош кольам 
пэш йората.  Шошым нурыш кайэн 
кольам  покта. Тэ лы м  иӱшто тол- 
мэк кылатлашкэ да  монь кольа 
почэ ш т о л эш .

Тыгыдэ муры зо  кайык влак шук- 
шым пэш чот йӧратат.  Чанга, о л а  
корак,  ш э м  корак мо л о  кугу кайык 
гыч шуко пайдам нштат.

Садлан Английштэ,  Гэрманий- 
штэ,  Франциштэ  закон тыгай кай
ык влам пушташ ок шудо. Пу- 
штшылан штрапым тӱлыктат. Нэм- 
нанат тыгэ ышташ кулэш.

А й дэмы ж э  киндэ тушманым ту- 
рльӧ йондэн пытарэн кэ рдэш .

Кид дэн погымаш.
Сат, пакча тушманым муно гыч 

л э к м э  дэч ончыч кид дэн  погэн 
пытараш лийэш.  Муныжо пушэнтэ

з*
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ӱмбалнэ пэш палэ.  Тыгэ ковышта 
шукш ш ы ш т э ш кэ  муным ора дэн 
50 муно гыч да  монь ковыш га лыш- 
ташын йымал мо гы рэш ыж э  опта.  
Тудым парньа дэн  вэлэ  пызыралын 
лаштырдат.  Лывэ  шукш гыч лийэш.  
Тыгай лывэ  лийш аш  шукшым по- 
гаш каньылэ.  О л м а  пушто,  м о л о  
саска пушэҥыштэ,  ковышташтэ  
кид дэн погаш лийэш.  Пакча кугу 
гын, альэ  нурышто погэн садак 
от пытарэ.

Шукш погымо лакэ.

Саранча тушка шукш лэч аҥам 
ара ла ш  лакым,  канагум кӱнчат. Тыгэ 
коштшо,  саранча альэ  шукш каймэ 
ваш тарэш  арш ынат п эл э  лопкыч,  
аршынат пэл э  кэлгыт  лакым кун- 
чат. Нуно тушко  мийэн шуут да 
канагуш йогат.  Вара нуным рок  
дэн вэл э  сӱмырат. Выньэм пырды- 
шыжэ  тура,  тӧр лийман.  Тыгэак 
озым шукшлан кӱнчат. Нунылан 
кэлгытш э  6-8 в эр ш о к ат  сита.

Кузэ эм дэн пытарыман.

Чыла тыгыдэ чонан влак кок 
тӱрльо лийыт. Иктышт пӱан улыт. 
пэҥыдымат пӱштдэн пурыт. Тыгай 
тӱрльӧ ко пшаҥг э  влак,  нунын шук- 
шышт,  лывэ  шукш улыт.  Вэсь 
тӱрльыштын пушт укэ. Вишкыдым 
вэлэ  кочкын кэрдыт.  Нуно ыш кэ  
нэрышт дэн пушэнтэ ,  шудо  шумыш 
кэрын выльыжым шупшыт.  Садлан 
нуным „ш упш о"  маныт. П у ш э ҥ э  
тий, умдыла,  ш ы ҥ а  тыгай улыт.

Ш упш ым тӱрльӧ эм д э н  пытараш 
мийэш.  Эмым нунын кӧргышкышт 
п у р т а г  Вара э м  нунын кӧргыштым 
йыр л э в э д  пэтыра.  Нуно шӱлэн 
к э р т д ы м э  лийын пич кайэн колат

П у р ш о  влакым „кишечный йад “ 
манмэ дэн  пытарат.  Ончыч йадым 
вӱдэш шулыктат да  шукшан,  коп- 
шантан пушэнгыш шурныш пӱргат. 
Нуныжо лыш таш кочшы йадымат 
кочкын колат.  Ш у п ш о  влакым ты
гай эм дэн  пытарат.

Ужар,  альэ  вишкыдэ манмэ шо~ 
вын эн  сай эм.  Ик вэдра вудыш 
крэмка  шовыным кблдат: шовын-  
жым ш о к ш о  вӱдэш шулыктат.  Ш о 
вын ш улм эк  йукштӧ вӱдан вэдраш 
опталыт. Эм йамдэ.  Ӱжар шовын 
дэн пушэнгэ  тийым пытарат.  Ужар 
шовындэн  нуно вашкэ колат.

Пу ршым тыгай эм вла дэн э  пы- 
тырат.

Эн ончыч „парижская з е л е н ь “ 
альэ  „крон" манмэ ужар,  тыгыдэ 
эм.

Тыштэ  пэлыж нар утла наркӱ 
(мышьяк)  уло. Тидым тыгэ йамды- 
лат. Ик вэд ра вӱдлан 3 - 6  мускал 
кроным налыт альэ  40 вэдран пэч- 
кэлан кр эмкат пэл э  ал ьэ  3 крэм-  
кам. Тушкак пэнгыдырак лийшаш- 
лан 6 - 8  мускал нӧртыдымэ (нӧр- 
тыдымэ) извэсткам вэдралан  пыш- 
тат. Нӧртыдымэ известкам комыльа 
дэн ужалат.  Т ушко вӱдым опта- 
лат гын, известка ло ж аш  гай тыгы- 
д э м э ш .  Тидым „йбрыктымэ извест- 
ка“ амныт. Тыгэ ыштымэк ижэ крон 
дэн вӱдэш йорат. Тыгай эмым тудо 
кэчак шурныш, пушэнгыш пӱргат, 
шават.  Крон вӱдэш ок шуло,  йы- 
мак вэл э  вола.  Сандэн шавымэ  
годым чӱчкыдырак :̂ ) пудраташ 
кулэш.  Ковышташ тидэ эмым ик 
вэд раш  ик чырык ужар шовыным 
колтыдэ шаваш ок лий. Ковышта 
лыш таш ы ш тэ  вичкыж шыштэ ко- 
ваштэ уло. Шовын дэч поена крон 
мушкын ок кэрт,  э м ж ат  ок пиж. 
Адак крон дэч поена „мышья- 
ков исто— кислый натр",  ош шннчал 
гай эм уло. Вӱдэш пэш сайын 
шула. Тидым кольалан киндыш 
пыштат.  Адак саранчам тид эн 
пытараш лийэш.

„Хлористый барий"— в'Одэш шу- 
лыш о ош шннчал. Тӱрльӧ пакча 
шукш лэч сай эм.  Ик вэдра вӱдлан 
крэмка,  альэ  крэмкат п эл э  налалд-  
эш.  Моло нымоат пышташ ок кул. 
Нинэ э м  вла чыла йад у л ы г  Айдэ-  
мыланат шучко.  Садлан пэш шэк-  
ланэн ша яаш к^лэш.  Па ша  пытымэк 
кидым л\ушкаш, вургэмым эрык-  
таш кулэш.



Эм шавымэ ӱзгар.

Эмым шаваш лумын ыштымэ ма
шина влак улыт. Нуно шавымэ 
пурак гай эмым пӱргэн шават.  
Изи вуд пырчэ влакым шурно ум- 
бак чыла вэрэ  ик гай шалашат.  
Тыгай ша вы мэ  машина д эн э  эм  ик 
пырч дт йара ок кай, адак шаватат  
п э ш  каньылэ.

Вуд ш авымэ  машина кок тӱрлӧ 
уло: кид дэн адак ‘имньэ дэн ша 
вым э— эн ш о т э ш  т олш аш лык „Ав- 
том ас"  манмэ м а ш и н а - т у д ы м  ньэ- 
мыч завод „Платц “луктэш.  Акшаг-  
тидын шулдо.

Адак пэш сай „В ерм орсм о  и 
П л а т у “ заводын шавыктымэ ма
шина.

Кугу пакчатшэ альэ  нурышто эм  
шава ш кугу машинам ыгптат. Нуно 
пэч кэ  гай улыт. Ор ава ш шындэн 
коштыктат.  Тыгай „Ломанс* ман
м э  машина уло.

Нузэ эмым шавыман.
Эм шаваш йӧсӧ огыл.  Ш авым э  

вӱдшо лупе гай вочшо.  Вуд 
тучалтыш ӱмбала ынжэ воч. Кугу 
тучылдыш мландыш йогэн в о йзэ ш  
алььэ  пушэнтымат йӱлатэн кэртэш.  
Садлан шавымын пучшым пушэҥэ,  
дэч ӧрд ышкы рак  кучэн п у ш э ҥ ш э  
воктэн  содор  коштыкташ кӱлэш.

Кроным,  ужар шовын вӱдым чот 
ш а в э т  гынат лийэш.  Шукш,  тий 
копшантэ  муш калтмэш тудым ш а
ваш кулэш. Нуно пушэнтым огыт 
йӱлатэ.

Эмым ойар кэчыштэ э р д э н э  
8-10 шагат коклаштэ альэ  каедэнэ
6-8 шагат маркэ  шават.  Кэчывал 
кутлаштэ  шаваш, альэ  мардэжан,  
йӱран годым шаваш ок йӧрӧ. Ш а 
вымэ почэш йур лийэш гын, йур 
почэ ш уэш шаваш кулэш.  Йад дэн 
т ушм ан  влак кум кэчэ  гыч колат.

Саранчам кузэ пытарыман.
Миллионат пэлэ утла десатина 

шыландэш саранча налын Саранчан 
изиньэк шулдырдымым, эркын кош-

тшым вэлэ сайын пытараш ллйэш. 
Кушкын шушо саранчам пытараш-мар- 
дэж кучумо дэн ик гай.

Саранча шуко тӱрльо уло. Эн 
осалышт тыгай улыт: 1) чоҥэштыл 
ко ш тш о альэ  „азиатская"  манмэ;
2) прусс альэ  итальянская;  3) ма- 
рокская кобылка.

Чоҥэштыл коштышо саранча.

Ч о ҥ э ш т ы л  к о ш т ш о  Саранча шо л-  
дра капан. Капын кужутшо 3/4 -1 х/2 
вэрш ка  нарэ.  Ава узоылэч  шолд-  
рарак.  Тӱсыжӧ лудырак,  йужгунам 
ужаргэ .  Т ӱ ҥ  тӱлымӧ вэры шт лапка 
о м ы ж ан ,вэ р .  Тыгай Дон,  Кубань, 
Терек,  Йул, Урал, Сыр— Дарья  вӱд 
сэр улыт. Адак А з и ш т э  кугу йэ- 
рын Б олхош ,  Алакуль да  монь сэ- 
рыштэ  тӱлымо вэрлан шо тлал дэш.  
Т ыш тэ  саранча омыжым,  нӧнӧй шу
дым мо ло  олык шудымат кочкын 
ила. Кызытырак саранча мучко ша- 
ланэн,  мари кундэм ышкат  шуун. 
Ожно  нигунам тыштэ ок  лий ыльэ.

Саранча муныжым пэл к э ҥ э ж  
эртым эк  опта. Ава саранча муш- 
кыржэ  дэн мыландэш лакым *) 
ыштэн 90 муно нарэ пышта да му
ныжым шӱвыл гай ньымэ дэн н<>р- 
та. Тидэ  ньымыжэ кошкэн  муно 
дэн рокым комыльа гай чумырта.  
Тидэ чумыражым ру шла кубышка 
маныт. Саранчан чумырка т элэ  гоч 
кийа. Шошым,  май тылчыштэ,  шул- 
дырд ымэ  саранча игэ л эк тыт да 
тудо кэчак кочкаш тӱҥалыт. Нуно 
кушмаштыш арньа йыда альэ кок 
арньаш ик кана коваштыштым.  
тӱсыштым вашталтат.  Тыгэ 5 кана 
м аркэ  вашталтат . Визымшэ гана 
вашталтымэк саранча кушкын шу- 
эш,  талын **) чонҥэштылаш т^ҥа- 
лэш .  Чоьгэштыл кэтдымажым кош
тшо саранча маныт. Нуль т ы лчы ш 
тэ  саранча шулдыраҥэш,  эвгустыш- 
тэ  мунымат о п . а ш  тука лэ ш.

Коштшыжат,  ч о ҥэш ты л ш ы ж ат  
кэчывалым вэлэ  коштыт.  Ш окш о 
кэчэ  годым саранча э р д ж э  да кас 
д эн э  киндым кочкэш,  пыльан годым

*) шыжыкташ **) шырэрак ***) лупнг *) корэмым **) куалт.мн
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кэчывалымат,  Ончыч лыш ташым 
кочкэш,  вара пырчыжым,-олымжы- 
мат кочкэш.  Саранча пэш  сут ло-  
гар— тудо киндым вэлэ  огыл,  мо л о  
ууд ымыт,  пушэнгымат кочкэш.  
Иужгунам олым л эв э ды ш ы м  да 
монь гыла кочкын пытарэн кайа.

Прусс манмыжын ка пш э  изирак.  
Кужутшо */*— 3Д вэс ш о к  нарэ 
Ончыл ш улдырж о рок тусан, шэн- 
гэл ш э л ды р т о  - чэвэр,  волгыдо.  
„П руссик“ тӱлмӧ в э р ж э — Т уркестан,  
Каспий тэҥыз вэр,  Иул сэр,  Сибирь- 
Муныжым тугак ора дэнэ.

Август  тылчыштэ пэнгыдэ р о к э ш  
вэлэ  опта; пушкыдо  р о кэ ш  ок оп- 
то. Вара тугак кушкэш,  тугайак 
оснал.

К о бы л ка  манмыжат пэш осал 
саранча.

Кузэ саранча дэч утлаш лийэш.

Саранча айдэмылан ожнысэк шу
ко нужнам конда. Садлан тудым 
турлӧ сэмын пытараш толашат .

Саранчам тӱрлӧ эм дэн  да  адак 
•кочкышдэн пытараш.

Садлан саранча налмэ киндым, 
шудым тӱрльо эм,  йад дэн  ончыл- 
но о й лы м о  сэмын шават.  Сараача 
тыгай йадан] шурным кочкын кола. 
Тыгэ  ша ва ш крон дэн „м ыш ьяко
кислый натр,, пэш кэлша.  Крон н эр 
гэн мэ  возышна.  Ындэ тундэн 
кузэ  саранчам пытараш лиймым 
в эл э  возэна.

Кушкын шудымо,  кум кана ко- 
ваштыжым вашталтышэ саранчалан,  
25 вэдра  вӱдлан 3 кромна краным 
налыт. 4-5 Кана коваштым ваштал- 
тышылан 25 вэд ра вӱдлан 5-6 крэм-  
ка кроным налыт. Йӧрыктыдымэ 
известкам крон дэч ко к пачаш 
утла налалдэш.  Эм жы м тыгэ йам- 
дылат.  Известкам,  эркын вӱд оптэн 
ложаш  гай ша ла ны мэш,  нӧртат вара 
в эдраш  ал ьэ  п эч кэ ш опталын чот 
лугат да  ша вы мэ  машинаш шоктэ 
вошт  йоктарэн  опталыт.  Тидым 
шурн о ӱмбак в эл э  шават.

„Мышьяковисто  — кислый натр“ 
отп ор  кугай. Вӱдэш пэш сайын

шула.  Саранчалан тыгэ налыт. Кум 
кана вэл э  коваштым вашталтышэ'  
саранчалан 2-21/3 крэмка,  кугурак- 
шылан 3 крэмкам 25 вэдра вӱдэш. 
Известкам адак кок пачаш утла 
йалыт. Известка  киндым йад дэн 
йулалдымэ  дэч арала.  Тидэ  эм 
дэн  шавымэк, кэ чэ  кукшу гын са
ранча сутка гыч кола 2-3 кэчэ  гыч 
ик саранчат ок  код. Иур эмым 
мушкын кайа. Ш авымэ  почэш йӱр 
л ийэш  гын, тудо кэчак адак шаваш 
кӱлэш.  Лупшан шурныш шаваш 
ок йорӧ. Ш о кш о  кэчывал годым 
шаваш адак ок лий, наркӱ киндым 
ш о к ш ы ш т о  локтыл кэрдэш.

Кочкыш.

Адак саранчалан тӱрльӧ ондал-  
тыш кочкышым ыштат.

1. Л о ж а ш  куво д эн э  тыгэ ыштат.  
Кок крэмка  крон-ым ал ьэ  мы шяко  
-кислый натрым пэл вэдра вӱдыш 
колдат.

Вара бочкыш пут л о ж аш  кувым 
пыштэн тидэ вӱд дэн лугат- Руаш 
тыгай лийж. Кидыш налын чумыр- 
тэн кушкӧ кудалтэт  гын. копаш 
волэн  вочмэк тыгыдын шаланыжэ,

Адак пильа шук *) дэн тыгэ йам- 
дылат.  Кок вэд ра  вӱдым мышь
як овисто— кислый натрым пыштэн 
п о дэ ш  ш о л аш  п урм эк  шолдат.  
Вара бочкыш кукшо пильа шӱкым 
пуд нарэ пыштэн садэ  вӱдым оп- 
талым.Вара бочкым пич лэвэдын.  
шагат  пэлэ  нарэ  шындыктат.

Имньэ тэрыс д эн э  тыгэ штат. 
Йандар кукшо имньэ тэ р эсы м  кид 
дэн  туржын ш о л д р а  шоктэ  вошт 
шоктыт. Кок путат п элэ  тыгай тэ- 
рыслан кок крэмкат п элэ  мышьякс- 
висто — кислый натрым, альэ  4 
крэмка  кроным кок вэдрат  п элэ  
вӱдэш шулыкгэн ложаш куво сэ м ы 
нак йӧрат.

Тыгэ  ыштымэ кочкыш ик де ся 
тина мл андэлан  сита.

Тидым анга умбалан киндэ пырчэ 
удымӧ дэч шуэрак кышкат. Саранча

*) ложаш



тыгай кочкышым пэш йбратэн коч- 
кыт да, вэс кэчыштэ  колашат тӱн- 
галыт. Ш о к ш о  кэчыштэ саранча 
утларак йӧратэн кочкэш.

Тыгэ кочкыш ыштымэ— эм лэчат  
пэш сай.

Крэсаньык
(Всесоюзный Центральный Исполни
тельный Комитет‘ын ойлымаш гыч).

Совэт власт кэч кунамат ожнат, ки- 
зытат, ончынат— крэсаньыклан пол
шэн шога.

Кизыт Совэт Правительства крэ
саньыклан выигрышный зайомым эн 
ончыч мом шонэн луктэш?— Крэсань
ыклан сельско-хозяйственный нало- 
гым тӱлмыжо годым полшаш.

Вэра
Кӱгэчэ пайрэм

Кристос вэра кучышо влакын 
ваш кэ  Кугэчэ  пайрэм шуэш.  Т э 
вэ  тидэ пайрэм нэргэн ышкэнан 
шонымынам каласэн пуэна.

Кристос вэрам поп влак эн чын 
вэралан шотлат.

— Кристос вэра д эн э  илы шэ  гы
на колымэ кы жэ  райыш кайа, моло 
вэран тушко  ок в эр э ш т — маныт.

Моло  вэра кучышо шамыч ыш
кэ вэр аш ты м моктат,  Кристос вэ 
рам чын вэралан огыт шотло.

Т э в э  кугэчэ  пайрэмы мат турлӧ 
вэран калык тӱрлын ышта. Молан 
ту до  тугэ лийн? Сайрак умлышаш- 
лан, эн ончычак калык йумылан уша- 
наш туналмэ нэргэн кугурэн ончена.

Поп тыгэ ойла:
—  Иумо туньам 6 кэчы штэ  ыш

тэн. Мландэ,  айдэм йумо дэч

1. Эн ончычак нымогай шавымэ 
машина ок кул. Вэдра,  пэчкэ,  боч- 
ко,  пот,  ком до  кэч могай марий- 
нат уло. Удэнж э  кэч кӧат мошта.

полшаш-блак!
Ида мондо, крэсаник йолташ—  

влак; тидым-зайомын облигатсижым 
налмыыда дэнэ, тэ шкэ озанлыкдам 
(хозяйствым). чоткыдэмдэда, Совэт 
власланат чыла калык озанлыкымат 
нӧлшаш полшэда.

СССР. Центр. Исполн. Комитетын 
председатьылжэ М. КАЛИНИН.

СССР. Центр. Исполн. комитетын 
секретаржэ А. ЕНУКИДЗЕ.

кокла.
поена лийн огыл... .  Адам гыч чы
ла калык шарлэн .—

Адам йумым ужын, пуйто куту- 
рэнат  ончэн. Туд  дэч вара Авра
ам, Иаков йумым ужыныт, тудлан 
кумалыныт.

Тугэ  гын, чыла калыкын ик ве
ра  лийман ыльэ,  чыла калыклан 
ик умым пгалыман ыльэ.

Молан вара кажнэ калык ш к э  
йумыжлан ушана?

Кузэ  тугэ  Адам гыч ильанышэ 
йэҥ влак чын йумым мондэн шка- 
ланышт шойа йумым луктыныт?

Поп ойлан ӱ ш анаш  гын, марий- 
ат, суасат, китайат,  рушаш,  мо ло  
калыкат Адам гыч иланэныт.

О жно марийн К э р э м э т  йумыжо 
ыльэ.  Суасын кызытат А л л ах ж э  
уло.  Китай— Конфуцийлан,  Будда -  
лан йумылта.

Вара поп йомаклан ушанаш 
лийэш мо?
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Тунэмшэ йэнг ок ушанэ.
Тидым мари калыкат пеш шын- 

ча, йужыжо икшывыштымат— „йу- 
мым м о н д а “ манын, тунэмаш ок 
к о л ю .

Чын, т у н эм ш э  йэҥ чылалан ту- 
нэмын, кэч мо жымат палэн нал- 
мэкэ ,  поп йомаклан ок ӱшанэ.

Нимомат от шынчэ гын, шойалан 
ӱ ш а н а ш  лийэш.

Мый ом шынчэ: Йыван кудыш- 
т ы ж о  уло, ала  укэ.  Тудын д э к э  
мийэн т о л а м  гын, укэжым,  улыжым 
палэн налам.  Уло,  маныт гынат, 
мый ом ушанэ—укэжым раш па- 
лэм.

Вэс йэҥ укэжым, улыжым ок- 
шынчэ, са нд э нэ — Иыван мӧнгыш- 
тыжо уло  манын ӱш анат .

Поп йомакланат,  ко нимамат ок- 
шынчэ,  пычкэмыштэ  илышэ калык 
гына ушана.

Т у н эм ш э  йэнг историй гыч ож- 
нысо илышым шынча, тэнэйсэ  
„дикарь"  (ир калык) илышымат,  ту 
дын вэр аж ы мат  палэн шуктэн.

Мари ту н эм ш э  йэнлан ок ушанэ,  
—  „йара киймыштла шонэн  чыла
жымат  в о заш  л й э ш — маныт.

Вара йара киймымыгла,  мо дыш- 
лан мо телефоным,  кӱртньӧ кор
ным, аэропланым,  молыжы мат ыш
тэн ыт?

Илышлан кӱлэшат,  калыклан 
полшаш шонэн ыштэныт.

Йу мо нэргэнат  чыным кычалы- 
ныт. Ожн о Грэк мландыш тэ  йужо 
тун эм ш э  йэнг  йумо укэ  манаш 
тунгалыныт. По чэш рак тугай йэнг

э ш э  чот шарлэн.  Нунын вашта
рэш поп шамыч вурсым шогал-  
тэныт,  нуным йулалтэн пуштын 
улыт.

16*33 ийштэ Галилей луман тунэм
ш э — мландын кэчэ  йыр пӧртмыжым 
палэн налын. Римысэ „папал ан “ 
(поп тушкам вуйлатышэ.  Т удо  
Кристос о л м э ш  млан дыш тэ  шогал-  
тымылан ышкэ нж ым шотлэн.)  К э л 
шэн огыл.  Галилейым йулалтышт.

Ш у к о  тунэмшэ калык туныкты
мо паша вэрч ышкэ  вуйыштым 
йомдарэныт.

Поп шамыч калык туныкташ 
эркы м пуэн огыт ул. Калык тунэ- 
мэш гын, чыла палэн н алмэкэ  ну
нын (попын) йомаклан ӱшанаш ок 
т,унгал. Попын киндэ ку рикажат,лас 
ка илышыжат мучыштэн  в о з эш
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Садлан,  Кристос йэнг пушташ 
хнудэн огыл гынат, нуно чаманыдэ 
йӱлалтылын улыт.

Тунэмшэ ЙЭН ТЫГЭ ойла:
Эн ончыч, ала мыньар тужэм ий 

ожно,  калык вольык сэмынак илэн.
Тунам вургэм укэ  ы льэ— чара- 

маш коштыныт.  Мландэ пашам 
шынчэн огыт ул— киндэ олмэш,  
тӱрлӧ шудым,  кайыкым кучэн кӱ- 
чӱмын ьэк  кочкыныт. Иумым огыт 
л а г а л э  улмаш.  Эн ончычак, садэ  
иркалыкэт

—  Айдэмын чон уло —

манын, шо наш  тӱнгалыныт.
Ту до о м э ш  ала можымат ужын 

ОГЫЛ: тӱрлӧ вэрым коштэдэн,  ко- 
л ы ш о  йэнгым МОЙН ужын.

Тыгэ кап кола гынат, чон ила
—  шонаш тӱнгальыч.
Садлан,  колшылан  той мо  выньэ- 

м ыш кэ  турлӧ ӱзг ар ы м,  кочкышым 
оп тэдэны т.  Ожнысо шӱгарым кӱн- 
чэн, т ӱ р л о  ӱзгарым шуко вэрэш- 
талтын.

Адак, илымыжэ годым йэнг 
ос а л  ыльэ гын, тудын чонжат оса- 
лым ышташ т ӱ н г ал эш —манын 
\ 'шанэн.

Осал дэч утлашлан,  жапын—жа- 
пын тудын шӱгарыш тӱрлӧ там лэ  
кочкышым намийэн шындылыныт 
<жертвым пуэныт.)

П о р о  йэнг чон дэч сай илышым 
сӧрбалэныт.  (Тыгай т о ш т о  койыш 
мари коклаштэ альат  йомын огыл: 
Кызытат поминкам ыштэдат.  Чэр-  
кыштат ужаш лийш,- сортам чук- 
тат  (святойым сӧрбалат) шыкшым 
тӱтырат.)

Тыгэ рушын „домовой" (суртло 
кугыза— кува, пӧрт сусэтка) л э к 
тын.

Эркын—эркын ир калык мландэ  
паш а ышташ тӱнэмын. Тойа д э 
нэ рокым удыркалэн,  удрамаш 
влак  киндэ пычым шындаш тӱнга- 
лыныт. Ужыт: шокшо,  кэчан игэ- 
чыштэ,  йӱрэт лийэда гын, киндэ 
сай шочэш.

Иӱшто, йӱр оклий чын, кинд^ 
ок  шоч. Тыгэ кэчым, мардэжым,  
кӱдырчым, вӱдым, тулым йу- 
мылан, кӱдырчым—осаллан (шыдэ- 
лан) шотлэныт.

Осалым сӧрастаршлан, поро  йу- 
мым порэштарашлан  вольыкым,  ай- 
дэмы м жэртвалан пуэныт.

П о ч эш р ак — садэ йумо айдэм 
гайак улыт манын, шонаш тӱнга- 
лыч. Грэк мландыштэ Зевс  йумо 
кудыртэн коштын,  м о л о  йумо кэ
чым, мардэ жым ышкэ  кыдыштэ 
кучэн илэныт— манын йомаклат.

Имын илышым айдэм илыш д э 
нэ тангастараш тунгальыч. Пуйто 
йумо влакат  айдэм сэмынак,  пыл- 
помышто йун, кочкын, икшывым 
ыштэн илат.

Илыш э р э  ончык кайэн. Калык 
то ргайаш тунэммэ,  капитализм 
манмэ шот лийэда,  кугужа лэктэ.

Кугужа тӱрлӧ законым луктын, 
калыкым судитлэн.

Пылпомыштат эн кугу йумо ик- 
тэ  вэлэ  лийэ.  Тугэ  гынат, ожнысо 
тушка йумо шот чылт йомын огыл. 
Йумо иктэ гынат, святой шамыч 
шудо д эн э  лэктыныт. Кӱдырчӧ-Ильа 
пророклан вэрэштэ ,  Игор йумо во
льыкым пэрэгаш тӱнгальэ ......

Нристос вэра
Иэврэй калык гыч шарлэн.  О ж 

но, ындэ 3 тужэм ийат эртэн,  
йэврэй калык Вавилон кугужа кы
д ыш тэ  орланэн илэн.

Вавилон кугужа кыд гыч утлаш 
йӧным муун огыт улат, ындэ м э м 
нан кугужа шочэш ат вэлэ  угара 
манын-ӱшанаш тунгальыч.
Иэврэй  калык Рим кыдыштэ орла- 
нынымыж годым пуйто Кристос 
шочынат,  — тидэ тӱньаштэ чыты- 
за,  вэс тӱньаштэ сай илышым 
ужыда манын калыкым туныктэн.

Кристос ыльэ мо раш каласаш 
ок лий. Нимогай истори кнагаштэ 
тудын илымыжэ нэргэн возалтын 
огыл.  Тугай йэн ильэ  гын, истори 
возыш о влак ужыт, колыт ыльэ.  
Лач йэвангель кнага гыч вэлэ  па- 
лэна.  Адак 4 йэвангельыжтэ 4 сэ-



мын возымыда,  ӱшанашат ок лий. 
М атфей— Кристосын 27 кочажым 
шо тлэн  луктын, Л у ка— 43.

Кушто,  кунам Кристос илэн, раш, 
иктат ок каласэ: иктэ ик сэмын 
ойла,  вэсэ  вэс мурым мура.

Кристос ыльэ гын, тудын чудым 
ужын йэврэй калык тудым йумы- 
лан ш отлаш  тӱнгалэш ыльэ,  ок 
пудалэ ыльэ. (Кэрак ту до  жапыш- 
тэ  пудалэн  иктымат пуштын огыт 
ул. Тидат шойа,)

Кристос вэрам  орланэн илышэ  
кул шамыч (рабы) шонэн лукты- 
ныт. Илыш ок  сайэмат,  Кристос 
ыльэ,  тудо чыташ шӱдэн кодэн-ма-  
наш тунгалын улыт.

Кугужамыт тидым колын, Крис
тос вэран пайдажым умылышт.

— Калык орлан эн  ила гын, вэс 
тӱньаштэ сай илышым вучаш тӱна- 
лэш ат ,  пойан ваш т а р эш  кучэдал- 
мыжым чарна. —

Тыгэ  ойлэн кугужа влак ышкэ-  
ат Кристос вэраш пурэныт,  тудым 
ша ркалаш  тӱнгальыч.

Руш ымат  (славян) Лайымыр кугу
жа вий д эн э  тыныш пуртэн (йрэс- 
лэн. Ко Кристос вэраш ок пуро 
гын, тудым ындырэныт.

Йошкар  тувыр д эн э  луатшыму р 
оксам пуэн о н далэн ат  пуртылыныт.

Марим, м о л о  тыгыдэ калыкым 
Кристос вэраш вий д эн э  савырэ-  
ныт.
Чын вэрам умылэн налын калык 
ыш кэ  пура ыльэ.  Вий д эн э  тола-  
шыман огыл.

Кугужалан,  пойан тӱшкалан,  
калыкын Кристос вэра д э н э  илы- 
мы жэ  пэш кэлша.  Нунылан йэнг 
вӱр йӱн илаш йӧнанрак лийэ.

Садлан кора нуно вий д э н э  тола-  
шэныт,  поп тӱшкалан кугу оксам 
тӱлэн  шогэныт.

Тыгэ  Кристос вэра ш арлэн  ку
гужа ул м о  годым Кристос вэра 
кучышылан вэл э  кугу ш к олы ш то  
ту н эмаш  лийэш ыльэ....

Кристос вэра  м о л о  вэра  гыч 
кэч мож ымат  налын, уштарэн.  
Ож нат  йэврэй калыкын чэркэ,  мо 
л о  калыкын идол, ж р э ц  ыльэ.

Кристос вэраш тат— поп, чэркэ ,  
икона уло. Ожно  ж р э ц  влакат ку
жу ӱп д эн э  коштыныт— попат ӱп- 
шым ок тӱрэт.

Ожно идол ончылан тулым пыш- 
тэн кумалыт улмаш —тэнэйэ  чэр- 
кыштэ йумын сӱрэт (икона) ваш 
т а р э ш  сортам  чӱктат.

Пумын сӱрэштэ ожнысо идол, 
гыч лийн ОГЫЛ МО?

Тэнэй  чаҥ уло, ожнат кӱртньӧ 
йӱкым ыштат ыльэ.

Ожно ж р э ц  йумылтымым калык 
умлэн огыл. Т энэ йат  поп йылмым 
(славян) пэш шагал умылат.

Кугэчэ пайрэмымат
Ожнысо вэра  сэмынак ыштат.  

Кугэчэ  пайрэм ш о ш ы м  лийэш.  
Ш о ш ы м  чылажаг ы лы жэш— лум 
каймэк э  шудат шочэш,  пушэнгат  
лыш ташым колтэн,  пэлэдэ ш.

Поп шамыч ышкэат кугэчэ  пай
рэм йэврэй калык дэч вэрэштын 
маныт.

Йэврэй  шамыч кугэчэ  пайрэ
мым моло  вэра гыч налыныт.

Египетыштэ
Кугэчэ пайрэмым ыштат улмаш 

Ту ш то  Нил (кугу энгэр)  шош ым 
таш лэн  мландым са йэ м д а ’ Нил 
ыш кэ  сэ ры шкы жэ  вочм экэ  вара 
тӱрлӧ шурным ӱдат. Ш у р но  вуй- 
ым луктэш гын, вара Озирис йу- 
мо (киндэ шочыктышо) ылыжэш 
лийэш.  Тунам шӱкшӱ вургэмым 
кудаш шуэн,  чаплын чийат, пэш 
йыбыртэн,  сайын кочкын йӱд пай
р эм ым эртарат .

Вавилон ышто-Таммуз,  ф ригиш тэ
—  Атис, Грэк млан дыштэ— Д и о 

нис (п очэш рак Орфей,)  Финикиштэ 
Адонис,  Р им ы ш тэ— Мйтра йумо 
шамыч ш ош ым  ылыж кыньэлыт 
улмаш.

Кристосат  ылыжэш.
Ты гэ  пайрэм  в эл э  огыл,  моло  

пай рэма т  языческий вэра гыч поп 
шамыч д э к э  вэрэштын.

Поп ойлымо,  альэ  тун эм шып 
кнагажэ чын?

Сайрак шоналтыза!  П. К.



Тазалык нэргэн.
Мари калык лав раш т э  илэн, 

шкэ  тазалыкшым йомдара.— Тыгэ 
газэты штэ  возат ыльэ.  Чын, мари 
таза  калык огыл. Кузэ  вара тудым 
тазам ышташ? Т эвэ  тазам дым э  нэр
гэн кутурэн ончэна.

Путыракшэ р в э з э  влаклан (ком- 
сомоллан)  тазамдымэ  нэргэн шын- 
чаш кулэш. Нунылан ышкэныштым 
тазамдыман.

Таза мдымаш ы м рушла „спорт “ 
маныт пашачэ р в э з э  влак револӱ- 
ций дэч вара шкэныштым тазамд аш 
чот тунгальыч. Кугу олалаштэ тур
ло вэрэ  спорт кр ужокы м почэдэн,  
р в эзэ  влак гимнастикым ыштылыт.

Мари р в э з э  шамычлан, йалыштэ 
илышэ влаклан спортым ышташ 
кулэш.

Гимнастикым ыштылын таза  онг 
лийэш,  кид вийэт пура, шылэт 
пэнгыдэмэш.

Т а з а  онгэт  уло гын, йушто мар
дэж,  тыйым ок кылмыктэ.

Онг таза  лийжэ манын, чучкыдын 
кугун шӱлалташ кулэш.  Эрэ  йыты
ра йуж д эн э  шӱлӧ. Ш о к ш  пӧртышто 
ит шынчэ.

Кэнгэж ым кэчын йӱштылман. Йуш
то йуран ийгэчэ  годымат чарныман 
огыл. Йӱштылаш шыжэ  мартэ  ит 
чарнэ.  Чарнымэкэт ,  кэчын ночко 
шовыч д эн э  капэтым нӧрто, вара 
сайын ушт. Тыгэ  могыр ко ваш тэт  
пэнгыдэмэш.

Йӱштӧ т о л э ш  гын, мэ  вашкэрак 
ужгам чийэна, упшым упшалына,  
шӱэш шовычым путырэна.

Тыгэ мэ  шкэнан кӓплан кугу 
осалы м кондэна.  Кап йӱштӧ дэч 
л ӱ да ш  тӱнгал эш .  Изиш кылмэна 
гынат, чэрланэнаш тӱҥалына: вуй 
коршта,  нэр пэтырна.

Садлан,  капым йӱштэш эркын 
туныктыман.  Шыжым вашкэ  ужгам 
чиймэ ок кӱл.  Чара шӱ д эн э  тэлэ  
гоч коштман:

Йуштӧ годым куштылго вургэм-  
дэнат  пашам ыштэт  гын, ал ьэ  ош- 
кылат гын, от кылмэ,

Ш о к ш о  кэнгыжым вычкы жтув ыр 
д эн э  чара вуй коштман.

Чарла паз арыштэ  кок тувырым,  
пинчакым, кэмым (ожно кэм ӱ м б а -  
лан калошым) чийшэ шог ыльо  к а -  
чым шуко ужалтын.

Э-й ш эрэм эт ,  ку зэ  пӱжалтын ну
но шкэныштым ындырат,  мо гыр 
коваштым локтылыт.

Пӱжалтмын пайдажэ уло могыр 
гыч уто п ӱ ж в ӱ д  лэктэш .  Осалжэ :  
пужалмэкэ  капэтым от  муш гын, 
могыр коваштыштэ  р ож тыгыдэ  
вла пэтырнат.

Тидэ изи р ож  вла д эн э  мэмнан 
могыр шульа,  манаш лийэш.

Садлан могыр коваштым э р э  йы
тыран кучаш кӱлэш.

Адак йӱштӧ Тэлым,  кэнгыжымат 
мари шокш  мочаш кайэн выньык 
д эн э  ышкэ  могыржым кыра.

Тидын дэнат,  шкэнан тазал ы к ла к  
кугу осалым ыштэна.

Ш окш ы ш то  вӱр ыра тэ лы м йуш- 
тым лэктат  гын, вашкэ кылма.

Р в э з э  влак! Ш окш о мочаш ида 
пуро ш окш о в ӱд  д эн э  ида муш,  
вуд л эв э  гына гына лийжэ. Вынь- 
ыкым кыдышкыда ида нал— пайда
ж э  укэ.

Моча гыч лэк мы да годым ӱмба-  
кыда йӱштӧ вӱдым кышкал колтыза.

Могырлан вара пэш сай чучэш.
Умшам,  пум кэчын муш каш ку

лэш.  Пум пэрэгыман.  Пупыта гын, 
коч ка шат ок лий, мӱшкырат пужла.

Ш кэ ндым йытыран кучаш тугга- 
лат гын, таза  лийат.

Мари коклаштэ тыгай осал уло.
Пайрэм кэч шу эш гын, удыр ш а 

мыч дэнэ  качэ влак капка ончылно 
погынэн шогалыт  (шынчэн модыт) .

Мари р в эзэ  16-17 ийаш лийн гын, 
шкэнжым качылан шотла,  ӱдыр 
шамыч дэнэ  пиж эдыла ш тӱнгалэш.  
Модын куржталаш вара вожылэш.

Р в э з э  влаклан пайрэм кэчын мо-  
даш (куржталаш) кулэш.

Топ дэн э  турлын модаш лийэш-
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Тангасэн куржталмын,  э ҥ эр ы ш т э  
еэнгэн  ийн каймын пайдажэ уло, 

Кур жтал мэ  годым шӱлаш мош- 
т аш  кулэш.  Шӱлэн от м о ш т о  гын, 
ва ш к э  он гэт  пэтырна.  Кӧргышкэт 
кужун шулалтэн нал, вара эркын 
мӧ ҥгэш  лук. 4 йол тошк ал тыш кур- 
ж м эт  годым кӧргышкэт йужым нал, 
в э с  4 йол тошкалтыш годым-кӧр- 
гыгычэт  лук шулымо годым умшам 
пэтырм ан .  Шулаш м ош тэг  гын, от 
нойо.

Удыр шамычлан пайрэм годым 
капка воктэн шолгылтман  огыл. 
Нуныланат куржталаш кулэш.

К уржталмэ дэнэ  йол вий пура, 
йол шыл п эн т ы дэ м э ш .  Сайын шу
лаш тӱнэмат гын, онгэтат,  шӱмэтат 
таза  лийэш.

Т элы м йэчэ дэнэ  кошташ могай 
сай, чонгэштэн  вэлэ  кайэт.

Тыгай модыш айдэмым тазамда.
Модын чарнымэкэ  сайын чучэш.
Тӱшкан модын,  воштылат.  Жап 

сайын, вэсэлан эрта.
Адак ик сэмын гимнас гикым ыш- 

тэнат  таза м даж лийэш.
Тудын нэргэн вэс кана возэна.

П— ой.

Вудланат пашам штыктат.
Пытыдрымэ ВИЙ.

Айдэмын нигунамат,  нимо п аш аш 
т а т  ындэ йӧра тидым штэн шук- 
тышым,  сита, манын чарнэн шо га л-  
мы жэ  укэ.  Чарныдэ у йӧным кыча- 
л э ш ,  э р э  илышыжым куш т ш л эм да ш  
тӧча.

Т ӱрлӧ-тӱрл ӧ машинам шонэн  л у 
ктын. Пуум,  мландэ  шӱум, куп тур- 
гыжым,  газым,  н еф тьы м .к  расиным 
й ӱ л а л д э н  машинам пӧрдыкта,  па
ш а м  штыкта.  Нинэ о л д э м  ш э р г э  
акан улыт, адак э р э  шагалэмыт.  
Садлан айдэмэ,  ала пӱртӱсыи моло  
ш у л д о  акан вийжым муаш лий эш 
ман кычалын. Кычалмыжэ йара 
лин огыл.  Нигунамат пытыдымэ,  
йара вийым— вӱдым муун.

Мо йӧн дэн в^длан пашам ш ты 
ктат?

Вӱдым пӱалат .  Вара ш у ҥ г а л д  
й о г ы ш о  вудлан вуд ор авам  (тур
бинам) пӧрдыктат. Талын йогышо 
вуд вӱ д  ораван кольмыжым шӱкэн 
пӧрдыкта.  (Ончо 1-шэ сӱрэтым).

Вӱд ор ава  вэс тӱрлат  уло.  Тушто 
к ольмо  о л м эш  шулдыр улыт. Тугэ  
гынат пӧрдмӧ шотш о иктак. (2-шо 
сурэт).

Вӱд вуд орав ам  пӧрдыкта,  вӱд 
ораважл'ан мом шонэт  тудым пӧр- 
дыкташ лийэш.  Вакш кӱым пӧрды- 
ктэт гын шурным йоҥышта,  маши 
нам пӧрдыктэт гын машинам пӧр- 
дыкта,  иктаж пашам шта, динамо 
-машинам пӧрдыктэт  гын электри-  
чествым луктэш.

Тыгэрагын вуд вий вуд ор ав а вий- 
шкэ савурна,  вуд ор ава  вий дина- 
мо -маш инэш  электричество гийшкэ 
савурна.  Электричество  вийым вол- 
гыдышко савураш лийэш (электри
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ческий лампэ),  шокш ыш ко  (элек
трический комака),  машина вийшкэ 
савураш лийэш.

Вуд орав ам  пӧрдыкташ шунталд  
йогыкташ вӱдым пӱалат .  Вӱд вакш 
кэч куштат пӱалымэ вӱд дэн йоҥ- 
ышта. И ужо вэрэ  пӱалыдэгэчак

шуҥгалд йогыш о вӱд  уло.  (Ончо 
3-шо сурэтым).

Тыгай шунгалдын йогышо в ӱ д  
гийлан пэш кугу пашам штыкташ 
лийэш.  Сӱрэтысэ Ниагар вӱд  200,000 
имньэ вий нарэ вийжым пуа. Чыла 
шунталд  йогышо вӱдшым авурал

налын вӱд орав ам  пордыктэт гын, 
вич шӱдӧ тӱ ж эм  имньэ вий нарэ 
виым пуэн кэртэш.

Тыгай ш у н т а л д  йогышо вӱдым,  
шуыталдмэ  вэр э  дэч кӱшычырак 
пэл важык утла аҥан вурыс пуч 
шамыч дэн йоктарэн намиэн тур

бинам (вӱд оравам)  пӧрдыктат.  
(Ончо 4-шэ сурэтым).

Тидэ  шот дэн ак  курык гыч й о 
гышо вӱдланат, курыкысо йэр вуд- 
ланат  пашам штыкташ лийэш.

Эркын йогышо вӱдым турб ина 
пордыкташ пӱалыдэ огэш лий. (5сэ
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8 важык кӱкшытан, 15 турбин шын
дымэ. Кажнэ турб ин жэ  21 путан. 
340 тужэм имньэ вий нарэ вийым 
пуэн шога.

Ленинград  воктэн Волхов  вӱдэш 
нэмнанат тыгай кугу электрический 
станци штат 530 тужэм имньэ вий
ым пуэн ш о г ы ш о  лийэш.  (7-шэ су- 
рэт).

С ут каштэ  нилгана т э ҥ ы з  вӱд сэ- 
рышкыжэ  ташлэн  то лэш ,  4 кана 
чакнэн кайа. Тидэ  ташлэн  т о л ш о  
вӱды мат пӱалэн кодэн пашам 
штыктынэшт.  Норв еги штэ Фенди 
за л и в эш  10 млион имньэ вий пушо 
пӱам шташ шонат.

Йур вӱдымат кычкынэшт.  Инди-

ж э  'т у д д эн  ик вал ыштэ  у л ш о  ди
нам-машинам  пордыкта электричес
ки й  то кы м  йамдыла.  (6-шо сӱрэт).

Кугу вӱды м  п ӱалаш  куштылго 
п аш а  о г ы л ’ Южный А мерикаш тэ  
Миссисипи кугу йогын в ӱд  тыгэ 
пӱалымэ.  П ӱ а  пырд ыжш э кӱртньӧ  
д э н  бетон дэн штымэ,  йогын вӱд  
пундаш мландыш ик важык кэлгы-  
ты ш пург эд  шындымэ.  Пы рдышжэ

аштэ  йӱр чучкыдын й ӱ р э ш / Т ушто  
Бом бея  ола воктэнэ курык ӱмбалан 
йӱр вӱдым пог аш  пэш  кугу цистер
на (пот) шамычым шындылын йӱр 
вӱдым 170 важык кӱкшыт гыч йок- 
тарэн Турбиным пӧрдыктэн,  40 ту
жэ м имньэ вий нарэ вийым налнэшт.  
Мыньар вийым в^д пуэн кэртэш?

Ту н эм ш э  шамыч шотлы м о  дэнэ  
чыла мл ан дэ  ӱмбалнысэ вӱ д  вийым

с | р э т )  Кугу вӱдыштӧ пӱа пырдыж- 
шы м  кӱртньӧ д эн э  да  бетон дэн э

штат.  П ы рдыжэш ы жэ  вӱдлан шуҥ- 
г а л д й о г а ш  окна шамычым штылыт.

Тужагын вӱдлан  пӧрдыкташ тур
бин шамычым шындылыт.  Турбин-
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п огаш  гын 110 млион имньэ вийым 
погаш  лийэш маныт. А йдэм э  вийыш 
кусарэт  гын 1,100 млион айдэм э  
вий лийэш.

каз  27о мл., Туркестан 3 мл., моло  
вэр э  6 млион. Альэ  19 млион имньэ 
вийым пуаш шонэн вӱдна нэмнам 
вучэн шогат.

Нэмнан кугыжаныштэ 20 млион 
имньэ вийм погаш лийэш.  Кызыт 
ал ь э  1 мли он имньэ вий нарэ вэлэ  
налалдэш.  Тидэ  ко л о  млион вий 
тыгэ пайлалдэш:  Сибир 9 мл., Кав-

Йолташ
„У И л ы ш “ 1-й № -ш то  журналым 

л у д ш о  влаклан,  каласалтын:  со 
вэт, школ  моло  т ӱ р л ӧ  пашам во- 
зат  г^н,  пэш ат  сай лиэш ильэ  
Т э в э  тугэ  гын, миньат ш к о л  
нэргэн  возэм .  Рэво л ю ци я  лиймэ

*) Мартэ, яокта.

(Ончо 8-шэ сӱрэтым). Тудэ кар- 
тыштэ,  вуд вийым (энергия) налаш 
лийшаш вэрым шэм палэ ончыкта.

Рэдактор!
лэч вара 1920ийышкэн*) нэмнан 
йалыштэ кум 1-й ступени школ 
лийын шогыш. Р в э з э  йӧчӓ влак 
пэш сай тунэмаш пйжыныт ильэ. 
Ындэ 1920 ий лэч вара ты мартэн 
нэмнан йалыштэ ш кол  укэ, пэты-
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ралт шога.  Молан манат гын, т эвэ  
молан. НэМнан Черкас волӧсышто  
32 йал, вигэ*) суас д эн э  руш йал. 
Мари кок йал вэлэ -„Куп лы к“ дэнэ  
„ И з э н э р “. Волисполком ыш то  члэн 
влак вигэ руш д э н э  суас. Мари 
члэн иктэ вэлэ ,  тудат  пэш ак  мари 
калык вэрч ок  ойгыро.

Волисполкомын председатель-су-  
ас в эл кэ  гына тырша.  Волослан 
8 школ  уло чылажат суас д эн э  руш 
йалыштэ.  Нэмнан кок йаллан ик 
ш ко лат  укэ  рвэзэ .  Кок йаллан 
130 пӧрт, пӧрт йэда ик ы р вэ з э  дэч 
ш отлаш гынат, 130 ту н эмд э  урэмы- 
штэ пийым поктылыт. Нэмнан йал 
мари шэнгэлан  кодшо,  садлан 
Моско Н а ркомп росы со  Мари бю- 
рон вуйлатышыжэ йолташ Кэд ро ва 
Елабужский Кантотнаробыш увэр- 
тара  гын пэш йора ильэ.

Куп л цк мари М. Д. Полетеев. Черкасовск. 
вол. Алабога кантон, Суас республик.

Ужмаш.
Надыршин Петр ( Б а й б а л д о  йал 

Куго-Ака вол.  Мясогутов.  кант. 
Башкир,  респ.) „У И лы ш лан “ 40 
-урший оксам пыштэмат,  тыганьэ

*) чыла.

йолташ влакым окса  о л м э ш  ружам 
(уржам) пышташ ужам:

Икаев Николай— 10 к р э м г а м ,  Мух- 
тев Иван — 2 0  кр.,  Мадев Мулюкай 
— 2 0  кр.,  Танаев Николае — 17 кр .,  
Умидбаев Аркадий — 10 кр .,  Алекиев 
Таний— 2 0  кр., Манаев Степан— 2 0  кр .  
в и г э ж э — { ч ы л а ж э )  2 п. 3 7  к р э м г а .

С. Иванов. Б.-Окинской волис- 
полкомы се кретаржэ (Месягут 
кант.) „У илыш" журналым налаш 
2 тылызылан оксам коттэм.  Мари 
коклаш кэ  шалатыш аш вэрчын 
„У илышым" налаш тыгай йолташ 
влакым ӱжам:

1. Б. Ока вол.  Куго Тавра гыч. 
Альмекаев Иван, Андреев Павел, Ан
дронова Клавдия;

2. Изи Таврагыч:  Ильдибаев К., 
Андреев Дмитрий;

3. Багы ш к о во  гыч: Наметов На
вет, Тютяев Имай.

4. Педтехникум гыч: Валетбаев 
Каникий, Ефремов.

5. Бирский кантон гыч: Демидов, 
адак м о л о  йолташ влакым: Ибаев 
Василий, Баранчулов Митька, Кугу- 
баева Акулина.
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Ж -

1 - 1

Акшэ 20 урший.

У ВЭ РТЫ МАШ.
Центральное Восточное Издательство тыгай марла 

кнагам ужала:

1. Гуров. Мландэ з а к о н .........................................................30 урший.
2. „ И к с/хоз.  н а л о г ................................. . 2 0
3. Зубрилин. Ушкалын шӧр й ы л м ы ш т э .........................15 „
4. „ Чодра з а к о н ...................................................20
5. Ключников. Марла мураш тунуктымо савыш . 40
6. Васильев. Мари м у р о .........................................................60 „
7. „У И л ы ш “ журнал № 1 , 2 ,  3— номырын акшэ  . 2 0  „

25 к н а г а  н а л ш ы л а н  а к ш э  г ы ч  3 0 %  ш у л д э ш т а р э н  

у ж а л а л д э ш .

ВЭС УВЭРТЫМАШ.
Ц. К. Р. К. П. (б)-сэ Марисэксиштэ тыгай плакат 

влак ужалалдыт:

1. Т ун эм м э  дэн к у м а л м э ...................................................10 урший.
2. Таза  капыштэ таза  ч о н ...................................................10 „

Оксам тыгай адрес дэн  колтыман:  Москва, Старая пл.,
Ц. К. Р. К. П. М ар и с е к ц и я .


