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Марий илыш гыч. Радимов художн. сӱр.



Корэепондэнтлан вашмут
Чла корэспондэнт-влаклан.

Маркэ дэч поена (доплатной) с э р ы ш ы м  
к о л т ы м о  годым а д р э с ы м  т ы г э  в э л э  
в о з ы м а н :  Москва, Никольская, 10, редакция 
,,У ИЛЫШ “ , р э д а к с и й т п т э  ш т э ш э - в л а -  
к ы н л ӱ м ы ш т ы м н и г у н а м  а д р э с э ш 
в о з ы м а н  огол.  Т у г а н ь э  л ӱ м а н  с э р ы 
ш ы м  т ы ҥ г э ш ы м  п о ш т о гыч  о н а  на л .

Кузаиров‘лан (Урал). Ш эф пашада нэргэн 
ожныжым иэчатлалтын, кизытэш кодэна.

М. ГГлан (МАО, Марий Кужэр). Мурэт мо
тор огол, ок пэчатлалт — сайрак возаш тыр- 
шэ.

Пугалыш марийлан (Урал). Эрмакэт вош- 
тылтышанат, калыкым ни молан тунуктэн ок 
кэрт. Бэт вэс йэҥ дэн коштшо, марийжым 
йӧратыдымэ ватым марий воктэн йолштэн от 
шындэ.

И6раев‘лан (Чарла). Возымэдым „Иошк. 
Кэчыш “ вэлэ пушаш ильэ.

Сасканлан (Пӱрӧ). Анонимным она пэ- 
чатлэ.

Йалкайнлан (Пӱрӧ). Шэм шрифт пэш сайат, 
тудо пэш шагал, сандэн журналым волгдо 
шрифт дэн пэчатлэна. „Манэш-манэшэт“ пэш 
сайак огол. Рабпрос погнымаштэ молылан 
ончыктышаш паша лийн огол— она пэчатлэ. 
Молыжо сай...

Ал. Нрасноперов‘лан (Алабога к-н). Икшуво 
газэтым альэ луктын она кэрт, окса укэ.

Тимираев‘лан (Пӱрӧ, Чарлак). Копэратив 
почаш мэ тланда поена полшэн она кэрт. 
Журналым, газэтым калыклан лудса, умлан- 
дарза. Адак туггалтышлан чла калыкым кӧн- 
дармыжат ок кӱл, ончыч тэ изирак, умлышо 
кашакым погыза. Нунын почэш ольан-ольан 
молыжат кайа.

Шӱльӧ дэн Уржалан. Тинь вашполш коми- 
тэтыш начар йэҥым сайлышт маншэ лийат 
койэш. Мо начаржым раш ончыкташ кулэш. 
Адак йал лӱмэдым вэлэ сэрэнат—кушто вара 
ту йал ила? Сэрашэт йӧсӧ гынат, тинь кузэ 
гынат чла раш  каласаш тыршэ.

Чопыйлан (МАО, Иансит-сола). МОПР нэр
гэн каҥашэдым ушыш пална—тау. Йал па
ша нэргэн сэрэ.

Ужшо-колшылан (Пӱрӧ, Такйа йал). Ш кэ 
лӱмэдым рэдаксийлан сэрыдэ пэчатлаш ок 
лий.

Сайтий Исайлан (Красноуним). Сэрышэдым 
йачэйкыш колтышна.

Вайтан В.'лан (Пӱрӧ, Кайн лык). Микалай- 
ский окса шолыштмо нэргэн сэрмэдым она 
пэчатлэ—кулэшыжэ укэ.

Игнатьев А .‘лан (МАО, Пашкан-сола). „Чын 
шойат“ ок йӧрӧ. Тый йоҥлыш возэт. Удра
маш йолагайжэ дэн огол сурт пашаштэ кийа, 
тудо пӧрйэҥ дэчат шуко шта.

Пышайлан (Пӱрӧ, Ушмэн йал). Моллам 
ындэ шуко тӱкалалтын, она пэчатлэ, молым 
сэрэ.

Стрельнинов И.‘лан (Чарла). „Монча ш икш “ 
ойлымашэт сылнэ огол. Ойлымашым возага 
йӧсырак, шукрак тунэмаш кулэш. Молын 
возымым ончэн, шкэндын дэн таҥастарэ.

Бирюков‘лан (Озаҥ), Камисар Н., Сташнин М., 
Васюков П. дэн А. 0 .‘лан (Красноупим), Бухарин 

М.‘лан (Озаҥ), Эльмэкэйнлан (Чарла), Б. Вачи- 

лан (МАО, Лапсола), Ивашкалан (Пӱрӧ), Эрка- 
байнлан (ала кувэч), Йаҥгэлдын дэн Тымбар- 
шынлан (Шэрнур к-н), Савельев П.‘лан (МАО, 
Токтамш), Васлий Йыванлан (Морко, Марий Ку- 
жуйэр). Почэламутда мотор огол. Почэламу- 
тым кузэ сэршаш [нэргэн „У И лыш “ майсэ 
номэрэш пэчатлалтэш. Тудым лудын, шкэн- 
дан окйӧрыжым ужыда.
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с. С. С. Р. Чла тӱньасэ шэмэр, ивтыш ушныза!

У и л ы ш
( Н О В А Я  Ж И З Н Ь )

Ик н о и э р  а к  25 ур

В К П ( б )  Р у д .  Копя. М а р и й  
—  с э к с и й н  ж у р н з л ж э  ■■■ I 
Визыплшэ ий с а в ы к т а л т э ш

1926 ий М а р т - А п р э л ь

□  □

о Чла журнал налшэ-влак, ушыш налза! □
□ □
Ӧ  ,,У И Л Ь 5 Ш Ь ! Н ‘ : лэкмыжэ ик тылзэ вараш кодо. Журнал пэчатлымаштэ тӱр- О
О  лӧ йӧсылак дэнэ тыгэ лийэ. Поктэн шушаш вэрч чӱчкӱдынрак лукташ йӧсё, О
О  сандэн тидэ номэр март дэн апрэль тылзылан иктэ лэктэш. □

д  Тугэ гынат журнал налшэ-влаклан ӧпкэлман огол. Чла колтымо оксашт ик
тылзылан ончык чотлалтэш, подпискэ пытымэ срок тыгань лийэш: 1 Й А Н  В А Р

д  Г Ы Ч  налшын: 3 тылзылан— тидэ пытартыш номэр, 6 тылзылан— 1 август, ида-
д  луклан— вэс ий 1 фэвраль; I Ф Э В Р А Л Ь  Г Ы Ч :  3 тылз.— 1 иӱнь, 6 тылз.—  д
д  1 сэнчӓбр, идалуклан— вэс ий 1 март. 1 М А Р Т  Г ЫЧ :  3 тылз.— 1 куль, д
д  5 тылз.— 1 окчабр, идалуклан— вэс ий 1 апрэль; моло сроклан налшыланат тыгак д

1 тылзэ шуйна. Тыгэ, ик йэҥынат ин ур (кумур) онсажат йара ок йом. Срок
д  эртэн ончыкылан подпискэ штымэ годым ты увэртымашым ушыш налман. Ум-
д  бакыжэ ,,У ИЛЫ Ш Ы М“  уло вий дэнэ срокышто лукташ тыршэна. д

О  РЭ  Д А К С  И Й. □
О О

МАРИЙ КОКЛАСЭ ПАРТИЙ ПАША
(ЦК ВКП(б) вэлэнсэ Марий сэксий отчот гыч)

Партийн 13-шо погынмаш лэч ожно 
(1924 ий) партий ончыктымо корно дэн ма
рий коклаштэ паша начар наитайалтэ.

Нужна ий лэч вара ик-кок ий коклаштэ 
марий крэсань илыш тӧрланаш вэлэ тӱҥа- 
лын ильэ.

Марий вигэ крэсань улыт, пролэтар-влак 
шагал. Сандэн марий крэсань-влакым у илы- 
шыш шупшшо, рэволӱтсий корно дэн нагг- 
гайшэ вий укэ манаш лийэш. Завот-паврик 
машина дэн станок воктэн чоткыдэмшэ, пэнг- 
гыдэ вийан, пӱсӧ ушан, буржуй влас дэн ку
чэдалаш тунэмшэ пролэтар ойан марий кок
ла гыч лэкшэ пашазэ лийэш гын, кэрэк 
мо гай пашамат шташ куштылгырак лийэш 
ильэ.

Марий крэсань-влакат ожсо сэмын мэр па
ш а дэч огыт кораьг. Тидэ шэмэр калык кож- 
ганымым совэт корныш пуртыман. Совэт па
шам кузэ наҥайшашым ончыктэн, крэсань 
кокла гыч йэгг-влакым ойрыман.

Марйй облас дэч ӧрдыжсӧ марий коклаштэ 
партий, совэт пашам виктарагп партий ко- 
митэт-влак воктэн 13-шо погынмаш лэч ожно 
4 вэрэ марий сэксий почмо ильэ: Вӓткэ, Ӱпӧ, 
Озаҥ, Пӱрӧ олалаштэ.

Партрйн 14-шэ погынмаш дэч вара 7 вэрэ 
лийэ: Иаран, Бэлэбэй, Кунгур олаштэ угыч 
почылтыч.

Тулэч поена тэнэйэ адак 4 вэр пуалтэ 
(Алабога, Мэнчла, Свэрдловск, Малмыж). Ки
зыт члажэ 11 вэрэ партий пашам виктаршэ 
йэҥ-влак улыт.
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Кизыт кок ий коклаштэ чла вэрэат марий 
кокласэ партий паша вуйлатышэ йэҥ-влак 
угыч шогалтымэ. Йошкар армий гыч— 1 йэҥ, 
вэрласэ йачэйкэ гыч— 2, Вуз гыч-—4, совэт 
паша гыч—4.

И к йэҥым вэрлашкэ йал паша шташ 
колталтэ; тунуктымо пашашкэ партий паша 
I ыч 1 йэҥ пуалтэ.

Рӱдыштат (Москошто) паша йэҥ уэмдалтэ: 
ЦК ВКП (б) вэлэнсэ марий сэксийштэ вуйла- 
тышылан (1924 ий, йанвар), кнага савыктымэ 
пӧлкаштэ (1924, апрэль) пашазэ-влак угыч 
шогалталтыныт.

Партий паша

Партий йачэйкэ шотшо ты мартэ кугун ыш 
вашталт; кизыт члажэ 6 йачэйкэ шотлалтэш. 
Партийштэ шогышо поена члэн дэн канди
дат 50 нарэ ильэ, 14-шэ погынмашлан (дэ- 
кабр) 100 йэш нарэ! лийэ, кизыт 150 эртэн 
(март). Партийштэ шогышо йолташ-влак ма
рий коклаштэ тыгэ шаланэн шогат: Вӓткэ 
губэрнаштэ (члэшкат, кандидатшат)— 40, тидэ 
шотышто Йаран уйэзыштэ— 18; Башкир Рэс- 
публикыштэ—85, ту чот гыч Пӱрӧ канто- 
нышто— 65; Суас Рэспубликыштэ—25; Одо 
обласыштэ—2; Урал обласыштэ— 25.

Партий паша койынак ылыж шога. Кок 
ий коклаштэ партий члэн чот марий йал
лаштэ кок кана кушко. Тугэ гынат, ситыды- 
маш могыр йатыр уло, штышаш паша шуко 
кодэш.

Пӧрвӧй ийлаштэ партий паша сайн кайа 
манаш лийэш ильэ: ик Красноуфимск уйэ
зыштэ 100 йэн утла партийштэ шогыш, Ала- 
бога уйэзыштэ 30 нарэ ильэ, Пӱрӧ уйэзыш- 
тат йатыр, Вӓткэ губэрнаштат паша йӧршы- 
нак тольо.

Гражданский сар шогымо годым (Колчак 
толмо) партийштэ шогышо-влак шагалэмыч. 
Пушкудыракшэ, вишкыдэ ойанжэ, адак ш ӱ- 
раҥдылшэ партийм кудалтыш. Партийэш эн 
чот, пэнтыдэ, лӱддымӧ чакныдымэ гына кодо. 
Адак йатыржэ партийный йолташ-влак шкэ 
илышыштым пойан-кашак дэн кучэдалмаштэ 
пролэтар рэволӱтсий вэрч пыштынгг/

Шужэн ийат партий пашам чот лупшальэ, 
тунам партий паша чарнэнак шуын ильэ ма
наш лийэш.

Партий пашаштэ могай ситыдымаш уло?

Партий йачэйкэ, члэн-влакын паша шты- 
маштэ шуко эксык уло манаш лийэш, сад
лан нуно крэсань шинчаштэ йӧршынак кӱш-

но огыт ул. Марий кокласэ партий йолташ- 
влакын тунэммашышт огэш ситэ. Партйачэй- 
кат, члэн-влакат шкэ пашаштышт крэсань 
илышым вошт огыт ончыкто.

Тунэммаш шагаллан тӱҥ корно, партийн 
политик, диссиплин чла вэрэат пэҥгыдын 
кучалтын огэш тол.

Партий Рӱдӧ Комитэт Плэнум пунчалмэ 
мут: Совэт пашам ылыжтымэ (1924, окчабр), 
йорлылан полшымо нэргэн (1925, окчабр),— 
марий йалыштэ пӱтӱньэк альэ шукталтын 
огыл.

Крэсань кокла гыч марий йалыштэ пар
тийна пуршо шагал.

Удрамаш кокла гыч партийш пуршо вигок 
укэ ганьэ. Адак вэрласэ партий комитэт-вла- 
кат партий пашам виктармащтэ марий кок
ласэ пашам ойырэн огыт ончо. 43-45 тӱжэм 
марийлан Йаран уйэзыштэ члажэ партийштэ 
17-20 йолташ-влак, ту чот гыч крэсаньжэ 
8-4 йэҥ вэлэ—тыштэ партий комитэт ончы- 
мыжо ок ситэ.

Партий пашан сайжэ, йӧршаш могыржо

Марий коклаштэ партий кушкэш. Партий 
паша ольан-ольан шарла, вийнэн шога. Ма
рий крэсань партий пашам умлаш тӱҥалэш, 
политик пашалан тунэмаш партийш пура. 
Партий пашалан тунукташ рӱдӧ гыч вэр 
гыч вэрыш куснышо 5 политшкол пумо: 
Сӱас Рэспубликыш — 1, Баш кир Рэспубли- 
КЫИ1 —  2 ,  Вӓткэ губэрнаш — 1,  Урал обла- 
сыш— 1.

Мом шташ кӱлэш?

Партий пашашкэ вэрласэ крэсань илы
шым, крэсаньлан кӱлэш йодмашым пуртыман. 
Тунэммашым кугэмдэн, диссиплинам чоткдэм- 
дыман. Крэсань кокла гыч ончыл йэҥым 
партийш налаш кӱлэш. Пал пашаштэ, йал 
илышыштэ партий ойым чла вэрэ шуктэн 
чот кучыман. Партийштэ марий удрамаш 
пэш шагал, садлан тидэ пашам виктараш 
чот туҥалман.

Адак Партийн Х1У-шэ Погынмаш ончымо 
пашажым тунэмын, марий йалышкэ чла пун- 
чал мутшым пурташ — кизытеэ мэмнан тӱгг 
пашана. Партий, совэт, озанлык, копэратсий, 
моло пашамат Партий Погынмашын ончык- 
тымо корно дэн виктарэн вэлэ марий крэ
сань коклаштэ у сотсиализм илышым шташ 
лийэш.
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КОК МИЛЬОН ПУТ КИНДЫМ ШКАЛАННА ЗИЙАНЛАН ПЫТАРЭНА!

Идалукышто чла марий калык арака шолташ кок мильон пут киндым пытара. Тудын «пайдажэ»: 
пичкэмш, лавра, крэдалмэ, пуштэдымэ, пожар, тазалык йоммо.

Кок мильон пут— кок мильон тэнтэ. Ту оксам ший тэнташ дэн чотлэн, почэ-почэ пыштыл кай- 
эт гын, 65 мэнтэ (уштуш) кужут окса корно лийэш. Тунар окса дэн 500 сай школым шташ альэ
1.000 трактрым налаш, альэ шуко элэктричэствэ станса-влакым шташ, копэратив-влакым почэдаш 
лийэш. Мэ ту оксам вӱдыш кышкэна, адак тазалыкнам йомдарэна. (Вэс могрышто лудса).
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АРАКА—МЭМНАН ТУШМАН, ТУШМАН ДЭН ЧОТ КУЧЭДАЛМАН
мИЙАЖГЗ, СОТАНАЖГЭ“ ПЫТАРАШ 

ТЫРШЫМАН
Ймаштэ 40 градусан арака лэктэ. Шуко 

ЙЭҤ тидлан пэш ӧрӧ.
— Совэт влас самагоным (кумушкам) пы

тараш толаша, шкэжэ аракам вэлэ ужалаш 
тӱҥальэ,— тыгэ маншэ шуко уло. Ӧрыныт.

Ӧршаш укэ, сайн шоналтэн налман.
Самагон шолтымым чарэн шогэна гынат, 

тӱрлӧ штрап тӱлыктымо умбачак самагон 
шарлэы вэлэ, порт йэда ганьак шолташ тӱ- 
ҥальыч. Иужо суртышто самагон шолтымаш 
изи завот сэмын лийн. Самагонлан киндым 
нэш шуко локтылыт (арам пытарат). «Рус
ской горькой» аракалан парэнтэ дэн кукуруз 
кайа. Кукуруз дэн парэнтэ киндэ лэч шуко 
шулдо. Сандэн завотлаштэ «руской горькой» 
шолтымаш кугужаншлан тунарак кугу зийа- 
ным ок штэ.

Вэс могрым ончалына. Самагоным йалыш
тэ ко шолта? Утларакшэ нужна крэсань. Кӧн 
кпндэ шагал, тудак самагоным шолта. Кувэч 
вара нужна йэгг киндыжым муэш? Нужналан 
аракалык киндым муаш кулак, пойан полша. 
Кулак шкэ самагон шолташ штрап дэч лӱ- 
дэш, сандэн арака шолташ киндыжым нуж- 
налан пуа. Тудо киндым ок ч'аманэ: кулакын, 
иойанын киндэ шуко. Тудак штрап дэчат ок 
лӱд, штрап лийэш гынат, садэ самагон шол- 
тышо иужналаиак логалэш. Кузэ нужнажым 
утараш? Самагоным йӧршынак пытармэ дэн 
вэлэ.

Кӱмӱшкан (самагонын) вэс ку'гу^зийанжэ 
уло. Тэвэ, иктаж йалыштэ иктаж «И огорва- 
тэ» мочаштэ камушкам шолтэн шинчылтэш. 
Икшуво-влак мийат, аважэ нунылан изиш 
подылта. Изин-изин подылын, самагон йӱаш 
сайнак тунэмыт. Самагон тазалыкым пэш пу- 
жа, самагонышто пэш осал йад уло. Изиньэк 
йӱшӧ йэҥ таза ок лий. Адак икшувын вэлэ 
огол, кугу йэҥынат тазалыкшым тудо пы- 
тара.

Тыгай кугу зийаным изэмдаш совэт влас 
«руской горькойм» луктын. Самагон шолтэн 
штрап тӱлмэнткэ кӱлэшанжэ «руской горь
койм» налын йӱэш. Тыгэ самагон шолтымо 
изэмэш. Самагон пытььмэ сэмын самагон 
ужалшын паршат изэмэш, докот кугужанш 
К ИДЫ1П  пураш тӱҥалэш. Ту докот кугу огол 
гынат, школлан, больнитсалан кайаш тӱҥа- 
лэш.

Тугэ гын, члаланат «руской горькойм» 
йӱаш каҥашым пуэна мо? Укэ. Самагон гань- 
ак огол гынат, руской горькойжат тазалыкым 
пужа. Сандэнэ, самагон дэн кучэдалын, горь- 
койжымат мондыман огол. Совэт влас аракам 
лукмо нэргэн Троцкий йолт. тыгэ каласэн: 
«ийам сотана дэнэ шӱкэн луктына». Мутшо 
чын. Тугэ гынат, тудын мутшым „сотанажым 
кодаш кулэш “ манын умлыман огол. И па дэн 
пырльа сотанажымаг пытараш тӧчыман. Са
магон дэнат, руской горькой дэнат, коч мо- 
гай арака дэнат чот кучэдалаш пижман.

Арака дэн кучэдалмаштэ эн ончычак совэт 
власын пашажым оычэна. Арака' лукмым ку
гужанш эрэ изэмдэн толэш, ончыкат изэм
даш шона. 1925-26 ийлан 26 мильон вэдра 
арака лукташ шталтын. Тувэч 20 мильон 
вэдражым вэлэ^ ужалат, молыжо тӱрлӧ кугу
жанш кӱлэшлан кайа. 1913 ий дэн таьгаста- 
рэт гын, тунам кугужа влас 100 мильон вэд
ра аракам луктын. Тыгэ кугужа калык аҥр- 
тараш штэн. Совэт влас калыкым аҥртараш 
ок тыршэ. Арака ужалмэ лапкым кӧ кушак 
шонэн, тушак почын ок кэрт. Калык ок кӧ- 
нӧ гын, арака лапкым огот поч. Сутыштат 
арака дэн титаклалтшым эн ончыч судит- 
лат. Арака паша оутышто кужун ок кийэ.

Мэ ужына, совэт влас мо штышашым, мо 
лиймыжым штэн. Ы ндэ шэмэр калык шкэ 
аракам пытараш чот пижман. Эн ончыч 
йалыштэ тидэ—лудмо пӧртын пашажэ. П ар
тий, комсомол йачэйкэ дэн пырльа тудо па
шам вуйлатылжэ. ТӱрлӦ докладым штылман— 
аракан осалжэ, зийан;кэ нэргэн. Йал совэт, 
ГИ К, тулэч моло учрэждэнь-влакат аракам 
йал гыч шӱкаш члан руж пил^ман. Пэш чӱч- 
кӱдын руштшо йэҥ окнам пудуртылэш, йӱӱн 
крэдалыт да монь. Тугань йэҥым калык он- 
чылан судитлыман («показательный» манмэ 
сутым штыман/ Сут чоткдо лийжэ—молылан 
ушым пуртыжо.

Сэлькор-влаклан кугу газэт-Лгурналэшат, 
пӱрдул^ газэтэшат аракан осалжэ, арака дэн 
осал паша лиймэ, арака дэн кучэдалмэ нэр
гэн возкалыман.

Тыгэ штэнат наша ок пытэ. Калыкым ту- 
нуктэн вэлэ аракам [йӧршын пытарэна. Ту
нэмшэ, кнагам лудын моштышо вэлэ аракан 
осалжым раш умлэн налэш, йӱмым чарыа. 
Лудмо порт, ликпункт, партйачэйкэ, комсо
мол йачэйкэ, школ,— чланат калык тунукты- 
мо пашам вийанрак колтышт. Найрам годым
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спэктакльым, л тӱрлӧ саи модмашым чӱчкӱ- 
дынрак штылман—калыклан вэсэлитлаш вэр 
лийжэ.

Ун чот мланна йоча-влакым арака "" дэч 
аралман. Ем. Ярославский йолт. тыгэ манэш: 
«Пашам тӱҥалашат мланна кӱлэш коча-кова 
дэч огыл, — нуным виктараш тӱжэм кана 
йӧсырак,— йоча дэн рвэзэ-влак дэч тӱҥалаш 
кӱлэш». Пын, Ш ОҤГЫМ арака дэч кораҥдаш 
пэш йӧсӧ. Сандэнэ рвэзэ калыкым сай корно 
дэн колташ тыршыман.

Адак мут кошарташ манына: арака дэч 
пэш кугу зийан, осал. Арака пӱтӱнь шэмэр 
калыкын тушманжэ. Ту тушман дэнэ кучэ- 
далаш члан рӱж тарваныман.

Ст. С в и н ц о в .

КОММУНИСТЛАН ЙӰАШ ЛИЙЭШ, УКЭ?
«У Илыш» рэдаксийш тӱрлӧ вэр гыч тыгэ 

сэрэн шогат: «тугай-тугай йалыштэ, тугай 
коммунист альэ комсомол йӱӱн лӱшкэн кош- 
тэш, шкэ йӱаш огыт шӱдӧ,—умландарэн пу
за: лийэш мо тугэ коммунистлан йӱаш?» 
Утларакшым комсомольэс-влакак шкэ йолта- 
шышт йӱмӧ нэргэн сэрэн тыгэ йодыт.

Токаи Рӱдӧ Контрольный Комиссийн сэк- 
рэтаржэ Ем. Ярославский йол. «Йӱшӧ ком- 
мупист-влак нэргэн »луман статйам сэрыш. 
Тугай йодшо-влаклан тудо пэш раш умлан
дарэн каласыш. Тудын сэрмыжэ тыганьэ:

Партийн программыштат, уставыштат ком
мунистлан арака йӱаш лийэш альэ ок лий 
манын каласалтын огыл. Тугак нрограммыш- 
тэ коммунистлан шолышташ, взӓткым налаш 
лийэш альэ ок лий манмэ нэргэнат нимо ка
ласалтын огыл. Кӱлэш, укэ вара тидым прог- 
раммэш возаш? Возыдэак палэ, коммунист 
партий шкэ коклаштыжэ тӱрлӧ осал паша, 
осал койш дэнэ чот кучэдалэш. Коммунист 
лӱм шӱктышым партий шкэ коклаж гыч ча- 
мандэ покта.

Коммунистлан йӱаш лийэш альэ ок лий 
манын йодмыштым тыгэ умлаш лийэш: ындэ 
«руш кочым» ужалаш тӱҥалмӧҥгӧ, йӱшымат 
чараш ок лий. Чын, нигӧмат чараш ок лий. 
Руш кочым налаш изи рвэзылан да руштшс 
йэҥлан вэлэ права укэ.

Ты мартэат , кизытат мэ арака (кӱмӱшка) 
шолтымо дэн, ужалмэ дэн, тудым коммунист 
йӱмӧ дэн кучэдалына. Молан? Кумушка— эн 
зийанлэ арвэр, тушто, спирт дэч поена, таза
лык пытаршэ ик тӱрлӧ ӱй (сивушное масло 
манмэ) уло, — сандэн утларакшым кӱмӱшка 
дэн кучэдалына. Кӱмӱшка шолтымым чараш

пэш иӧсӧ, тудо изигэ-кугугэ пӱтӱпь калык 
тазалыкым пытара, кӱмӱшкалан пэш шуко 
киндэ пыта,— сандэн мэ кӱмӱшка дэн кучэ
далына.

«Руш кочо»тунарак зийанлэ огыл. Тугэ гы
нат, коммунистлан тудым йӱаш лийэш май 
мэ она ойло. Нигунамат! Коммунист йӱмӧ 
дэч мо лиймым мэ пэш шинчэна. Руштщо 
коммунист шкэнжым кучэн ок кэрт, калык
лан мо сайм, мо осалым ойркалэн ок кэрт. 
Ш кэ оксажэ ок ситэ гын, тудо калык каз- 
нашкэ — копэратив, исполком, вашполш ко- 
мичэт кассы шкэ кидшым чыкэдылаш тӱгга- 
лэш. Тугай коммунист логарлан вэрч осал 
йэҥыш савурна. Йумо вуйн ик осалым штыш 
гын, айнымӧнтат чарнэн ок кэрт, тыгэ шо
на: паша лийн, чла ик отвэт,— адак У оса
лым штылаш тӱҥалэш.

Иӱшӧ коммунист, коч кӧ лийжэ,— йалсо- 
вэт члэн, копэратив вуйлатышэ, избач, учи- 
тыл альэ тыглай крэсань,— члаиктэ калыкын 
партийлан ишанмыжым йомдара. Коммунист 
альэ комсомол йачэйкыштэ йӱаш тӱҥальыч 
гын, пашам нуно пэш начар штат: совэты'ш- 
тат, копэративыштат, молыштат. И ӱаш  тӱ- 
ҥальыч гын, паша йэҥымат шкаланышт кэл- 
шышым вэлэ сайлат—садэ йӱшымак. А йӱды- 
МӦ ЙЭҤ кэлшыш гын, тудым осалыш вэлэ 
чыкаш толашат, тыгэ маныт: могань тудо 
ЙЭҤ, мэмнан дэн пырльа огэшат йӱ?

Кузэ вара партий тыгай коммунист умбак 
онча?

Чарэн кэртдымэ йӱшӧ коммунистым пар
тий гыч лукмо шуко уло. Йужо коммунист 
йӱэшат погынмаштэ монь ойлымыжымат ум
лаш ок лий, альэ тудо туманлэн, крэдалын 
коштэш, лӱнкала, чэркышкат пурэн калы
кым мускла да монь. Тыгай коммунистым вэс 
пашапгкэ шогалтэн монь тӧрлаташ ок лий 
гын, мэ партий гыч луктына.

Молан вара коммунист йӱмым йӧршэш 
пытараш уставэшак тыгэ: «коммунистлан
йӱаш права укэ» манын ода сэрэ?—тыгэ 
йодшат лийэш.

Мэмнан партий лумын арака йӱдымӧ ушэм 
огыл, манастир огыл,—садлан сэралтын огыл. 
Мэ партийшкэ коммунизм вэрч, рэволӱтсий 
вэрч чот шогышы.ч пуртэна. Партийшкэ у 
илыш пггаш уло вий дэн тыршышэпа шазэ 
дэк крэсань пурталтэш. Партийштэ попыы 
правилжэ укэ, ок к ӱл. Партийш пуршылан 
ик чоткдо правил вэлэ уло: коммунист нимо- 
гай партий лӱм шӱктышӧ пашам штыман 
огыл, пашазэ дэн крэсань партийлан ишан- 
мым йомдарман огыл. А йӱшӧ коммунист
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ӱмбак калык кузэ ончымым коч кӧат шинча. 
Тыгэ ойлат: тидлан ишанаш ок лий — йӱӱн 
иытара! Альэ тыгэ: пэш сай йэҥ да, тэвэ 
йӱэш, йушӧ йэҥ дэнжэ иктаж пашам шташ 
лийэш мо?

Чын, партийш иуршо йэҥын ожно тунэм
мэ осал койшыжо уло, тудлэч вашкэ утлаш 
ок лий. Вара, йӱмаштэ вэлэ мо осал койш? 
Ту тошто тунэммэ дэч утлаш йӧсыракат, 
йужо коммунист шолып йӱэш. Тугэ гын, ва
ра тудлан шолып йӱаш кӱштэна мо? Укэ. 
Чоло осал койшаг уло да, мэ илымэ сэмын 
нуным пытарэн шогэна, Тугак йумымат пы- 
тараш кӱлэш. Коммунистлан, комсомольэс-

лан арака дэн кучэдалман. Эн ончыч шкэ 
ынжэ йӱ, шкэ йэщыштэ, шкэ йачэйкыштэ, 
шкэ йалсовэтыштэ йӱмым иытаржэ. Укэ гын, 
нигӧ тудлан ок ишанэ, тыгэ вэлэ каласа: 
пэш сай улат, шкэ тыйэ шолып аракам лӧ- 
кэт, мланнажэ вӱдым рӧпшаш шӱдэт.

Тэвэ молан, нимогай уставыштэ, нимогай 
ирограммыштэ коммунистлан арака йӱдыма- 
1 1 1  ын сэралтын огыл гынат,—тидэ устав дэч 
поснат палэ,— коммунист йӱман огыл, калык 
пого дэнэ тазалык пытаршэ арака дэн ком
мунист чот кучэдалман.

А и ш а т ' М.

КУШТО АРАКА— ТУШТО ПИЧКЭМШ, ЛАВРА
Пичиэмыш йал

(М.-Карзьа йал, Урал обл.).

Мэмнан М.-Карзьа йал альэ пэш иичкэ- 
мыш. Моло йаллаштэ школым угыч почыт, 
мэмнан иочмо школжат пэтырналтэ.

Тунэмаш шонышо рвэзэ шуко; кизыт нуно 
чланат тунэмдэ кодыт. Комсомол, пионэр па
ша виктаршэ иктат укэ.

М.-Карзьа марий-влак ончык каймэ, ту
нэммэ паша штымэ олмэш утларакшэ йӱын, 
вурсэдылын, крэдалын вэлэ жапым эртарат.

Тыгэ илымэ дэн мэмнан йал марий-влак 
у илышышкэ вашкэ лэктын огыт шу. Паша- 
нам виктараш полшышо йэҥым колтат гын, 
пэш сай лийэш ильэ.

В. I I ы с т ы л .

Лэнин лӱмым ынжэ шӱктӧ

Киабак рвэзэ ушэмыштэ (Пӱрӧ к-н) шо
гышо комсомольэс Айбудин Ш анкарей пэш 
алама корпышко лупшалтэ: аракам чарныдэ 
лӧкаш, карт дэн модаш тӱҥальэ, варажым 
йачэйкэ погынмашкат коштмым чылт чарныш. 
Мэ тудлан кок кана выговорымат штышна, 
осал пашажым тугак ыш чарнэ, кизыт йачэй
кэ гыч луктын шуышна.

Комсомолышто Лэнин л ӱмим шӱктышӧ 
ынжэ лип.

Аф. И б а ш е в .

Аракан эн кугу осалжэ иншувылан лога- 

лэш— таза шочшым куштынэт гын, тудым ара

ка дэч аралэ.

100 ГРАДУСАН ПӦЛАК

Молан окна йанда укэ

«Киндэ шагал! Тӧрзалан йанда укэ!» ман
мэ увэрым марий кокла гыч мардэж конда. 
Молан тугэ лиймыжым нигӧ ок шинчэ. Мэ- 
жэ шинчэна, тэвэ молан:

„Шоркэҥэр марийн (Ш эрнур кантон) ва- 
тыжэ колон. Ойлашат ок кул, пэш куго 
ойго. „Ӱдрамаш  дэч поена пӧртат тулук" 
маныт. Ойган марий ниллым чӱкта, родым 
пошкудым ӱжэш. Кажныжэ ик чэрпэт аракам 
кондат (тэвыс молан киндэ шагал). Эр мартэ 
йӱӱн, чланат окна гыч тӧрштыл шаланат. 
Колшо лӱдӱктэн гын, мо гын —  палэ огыл. 
Иктэ гына раш  палэ: ойган марийн ик окна- 
жат кодын огол“ . (Оычэн-шогышо сэра).

Тэвэ молан окна йанда укэ. Адак, ойган 
марийна тудым воштыльтна манын ынжэ шо- 
но. Киндэ, йанда укэ манытат, тудым вэлэ 
каласышна.

Вашлиймаштэ

Укэ, марийэм йӱшӧ манын ойлэн ом
кэрт...

эрэ иӱӱн коштэш, кузэ от ой л о? 
Тугэ. Каласэтат —кыра!

— Мэмнан сэльсовэт члэн-влак нужалтмэш 
шин чат...

—■ И г шойштла! Нигунамат совэтыштэ ну
ным от уж!

— А тый Иогор ватэ дэн кычал, арака 
йӱмаштышт... мый тудым ойлэм.
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Й А Л  О З А Н Л Ы К
Эй, родэм, ит мондал:

Аҥаш лэкташ жап шушаш. 

Мо пайда, ушэш нал,

Шӱкан шӱльыжым кышкаш? 

Шуко шурным тый налнэт, 

Вара суртым виктарнэт. 

Тидлан уло кугу йӧн,

Тудым ышташ тый ит ӧр: 

Сортировко дэн колтэн, 

Налдал пырчым тый ойрэн!

Л-в.

ТАКЫР ПАСУМ ЭР КУРАЛ АТ-КИ Н Д АН  ЛИЙАТ
Айдэмэ дэн моло чонан-влак сэмын шур- 

ныланат кушкашыжэ шокшо, кэчэ волгыдо, 
кочкыш, вӱдӱжгӧ кӱлэш. Шокшо дэн волгы- 
дым кэчэ пуэн шога,. кочкыш дэн вӱдым 
мландэ гыч шурнылан кычалашыжэ вэрэш
тэ ш.

Шурнылан кушкашыжэ мландыштэ вудым 
муаш йӧсӧ. Йӱр укэ годым удымо киндэ кош
ка, вара йомэш. Кэрэк му нар шокшо, вол
гыдо, кочкышат лийжэ — в уд ок ситэ гын, 
пасусо шурно йомэш, крэсаньын ггӱтӱнь па- 
шажэ арамэш лийэш.

Тыгэ лиймэ дэн калыклан кугу орлык 
толэш—шукыжлан шужэн колашат вэрэш- 
тэш.

Пичкэмыш калык мландыштэ вӱдым ара- 
лэн огэш моштат попым конда, йумоҥам па- 
сушко луктэш, йумо дэч йӱрым йодэш.. Ты
гэ штымэ дэн мландэ нантажэ тошто сэмы- 
иак Йорлэшт шога, пасушто киндэ огэш 
ушналт, илыш утларак вэлэ нэлэмэш, шу
жэн илаш вэрэштэш.

Кузэ вара йӱр укэ годым шурнылан кӱлэш 
нарэ вӱдӱжгым аралэн шуктыман?

Тидэ нэргэн тунэмшэ агроном, моло млан- 
дыласэ крэсань-влакат шуко тӱрлын курал- 
ӱдэн тидым умлэн налыныт: такыр пасум эр 
куралмэ годым мландыштэ вӱдӱжгым кучати 
лийэш. Иӱр шагал лийэш гынат, млан- 
дысэ вӱдӱжгӧ дэн шурно кушкын шуун 
кэртэш.

Мэмнан марий крэсаньланат тӱрлын ку- 
ралмаштэ рокышто могай вашталтыш лийэш, 
кузэ вӱдӱжго аралалтэш альэ мландэ гыч 
йомын кэртэш — тидым раш умлэн шогаш 
кӱлэш.

Кэрэк могай мландат пурак дэн ошма 
пырчылан. Пэҥгыдэ, куйаҥалтшэ мландыш
тэ нинэ пырчыла чот пизырналтыныт, нунын 
коклаштэ вишлажэ пэш тигыдэ, садлан рок 
йымалнысэ вӱд тыгай вишла воктэн чот кӱш 
кӱза, вӱдпушыш савурна. Кузэ лампэ рӱдӧ 
(фитиль) мучко красин йулымй годым кӱза, 
тугак рок йӱмачат шокшо кэчын вуд шуп- 
шалтэш.

Куралмэ мландын тигыдэ пырчыла олмэш 
пукш гай рок моклака лийэш. Тыгай. шолд
ра пырчыла коклаштэ вишлажэ кугурак, сад
лан йӱмачын вӱд к у чэн ок кэрт, рок пунда- 
шэгаак кодэш. Умландарэн пуаш кок тӱрлӧ 
кӱжгытан йанда пучим вӱдыш шогалтэна. 
Внчкыжрак нучышто вуд кӱшкырак кӱза, 
кужгыракыштэ изиш гына нӧлталтэш.

Мландыщтат тугак: кошкышо куралдымэ 
мландыштэ тигыдэ пырчыла кокласэ вишла 
воктэн, вичкыж пуч кӧргысӧ сэмынак, вӱд 
талый умбак к ӱза, вара пасу йӧршэш кошка, 
шурнылан кушкашыжэ вудӱжгӧ ок код.

Йӱр лиймэ годымат куралдымэ, кӱйаҥалтшэ 
рокышко вӱд ШЫҤЭН ок кэрт, вашкэ кошкэн 
кайа, мландылан ни .могай пайдам ок ну г
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Шошым куралын, шӱрэн (тырмалэн) пыш- 
тымаштэ пӱкш гай рок комыльа коклаштэ 
вишлажэ шолдрарак лийэш, садлан Йӱр вӱ- 
дат мландыш (‘айн шыҥа, адак ойар годым 
ро$ йымачат вуд кӱш кӱзэн ок кэрт.

Тидым крэсань-влаклаи чот умлэн шогы- 
ман.

Куйаҥалтшэ, куралдымэ мландыштэ шурно 
дэн шудын вожышт,*^тэрысат шуун огыт 
кэрт.

Эр куралмэ дэн мландыштэ вӱдат аралал- 
Т Э 1 П , адак тэрсат пайдам крэсаньлан утла
рак пуа.

Сайракын умландараш «опытный» пасуй 
ончыктымыштым каласэн пуэна.

Тунэмшэ дэн агроном-влак шотлэн лукты- 
ныт: ик пут шурно (олымгэ, вожгэ, вуйгэ) 
кушкын шуаш мландэ гыч 300-500  пут 
вӱдым налэш.

Кукшо, шагал йӱран вэрыштат идалык 
йэда ик дэстин мландыштэ 330 тужэм вэдра 
вуд погына, Кэҥэж жапыштэ мландыштэ вӱд 
чла дэч коч ногына, утларакшэ шыжым альэ 
тэлым вэрэштэш (220.000 вэдра). Кэҥэжым 
чла жат 110.000 вэдра вуд вэлэ йӱр йӱрмо 
дэн мландыш вэрэштэш.

Мэмнан крэсань-влак утларакшэ кэггэж 
йӱрлан вэлэ ушанат.

Кэҥэж йӱр вӱдым мландыштэ кучаш пэш 
йӧсӧ: 110.000 вэдра гыч мландэш 33.000 вэд
ра вэлэ кодэш, моло вудшо кэчэ шокшо дэн 
вӱдпушыш савурнэн мландэ гыч йомэш.

Шыжэ дэн тэлымсэ В Уды II 30%-шэ вэлэ 
йомэш.

Кэҥэж йурлан гына ушанэн илымаштэ 
шуко киндым вучаш ок лий. Крэсаньлан 
шыжымсэ дэн тэлымсэ вӱдым аралэн монь 
таш кулэш.

Ломыж—йытыным ку- 
жэмда

ЛомЫжым Марий ннгунамат аҥага альэ 
йакчаш ок кышкэ, эҥэр воктэк да монь 
вэлэ луктэш. Шонэт гын, ломыж пэш 
пайдалэ пасу шурныланат, пакча йэмш- 
ланат.

Миньын ик шинчымэ йэн'эм имаштэ тыгэ 
сынэн ончыш. 90 кв. сажин (важык) аҥажым 
ойрышат, тудым кумутэ нӧлыш. Ик ужашым 
нимо дэн ӱйаҥдыдэ кодыш, вэсыжым ломыж 
дэн ӱ й а ҥ д ы ш  1 дэстиналан 35 пут чот щ ч , 
кумушыжым тугак ломыж дэнэ дэстиналан

Кэтгэжымат, шошымат (лум вуд дэн йӱр 
вӱд) утларакшэ пасу гычын корэмлашкэ, 
йогынышко кайэн ныта. Мланна йӱр дэн лум 
вӱдым ггасуэш кучэн кодаш кулэш.

Самар губэрнаштэ «опытный» пасу-влак 
тыгэ ончыктат: лум вӱдьш кучымо дэн ик 
дэстин 112 нут шурным пуа, лум вУд ку- 
чыдэ— 64 пут вэлэ шочэш.

Тэлымэш пасуэтым курал кодэт гын, дэс
тин йэда 50-60 пут шурным утла шочык- 
таш лийэш. Куралмэ, пушкыдо мландышкэ 
лум вУд шыҥа. корэмлашкэ йогэн ок кайэ, 
йӧршэш пасуэшак кодэш. ч

Шыжым курал кодэн от ул гын, апрэль 
тылзыштак такыр пас ум куралаш кулэш.

Шыжым куралмым шошо лнймэк тырма
лыми н: тыгэ штымэ дэн рок пушкыдэмэш, 
комыльашт тыгыдэмыт, пӱкш гай лпйыт. сад
лан мландэ гыч в Уд йомын о к кэрт.

Умландарэн пуаш Бэзэнчук «опытный» 
стансий штымым окчыктэна: апрэльыштэ ку
ралмэ годым ик дэстина гыч 95‘/2 п у т  ур- 
жам налыт (кокла шот дэн), майыштэ кура
лын—83 п у т ы м ,  иунь тылзыштэ куралмэ 
дэн— 5 3  п у т  вэлэ.

Лаишэв опыты, стансий (Сӱас рэспублик) 
'гыгэ ончыкта: апрэльыштэ чакырым куралын 
дэстина гыч~~10У1/з пут налалтэш; иульыш- 
то—81 пут вэлэ. •

Такыр пасум эр куралмэ годым мландыш
тэ кушкыллан кулэш кочкыш шукэмэш, эн 
шукыжо сэлитра погалтэш (кэннж куралмэ 
дэч 5 кана утларак).

Такыр пасум эр куралмэ дэн киндан лий- 
ат. Садлан мланнат уржа иасунам наук, опыт
ный стансий кӱштымо почэш штыман.

К у р а  л ш э.

70 нут чот гыч уйатгдыш. Чла ластыкэшат 
йытыным вӱдыш.

Вара мо лийэ? Пэрвой ластыкэш йытын 
13 вэршок кужыт шочо, вэсашыжэ— 17 вэрш., 
кумушо ластыкэш— 19 вэршок кужыт. Тэвэ 
тидэ сынымаш ломыжын пайдажым раш он- 
чыктыш.

Мэн чла марий Л о м б э р ы н . '

Рэдаксий дэч. Мол о йэгг ала ломыж дэн 
шли ж вэс шурнылаи альэ пакча йэмшлан 
мландыжым ӱйатгдэн? Могань пайда лийн. 
журналыш сэр (л за.
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м э м э н

Ала кунам шукэртэ 
Илэн Мэмэн орланэн: 
Ш ӱкшӧ улмаш тувыржат, 
Тумышанак мыжэржат.

Сурт оралтэ ораньэк 
Сугыргалын, пӱгырнэн; 
Тармап узгар улыньэк 
Лунчыргалын, пудыргэн

Идым вэлкэ ончалат 
Нимат укэс... калтакшат: 
Пакча кОргӧ манмаштат 
Й Орлы н кий а пэ ч ыжат.

Вӱташтыжэ тулэ гай 
Пыкшэ шога ушкалжэ, 
Лэвашыштэ лулэгэ гай 
Койын шога имньыжэ.

ПортЫШТЫЖӦ ш очшыжо 
Чыра гай кошкэн пытэн; 
Шумбэл л и ты  л ватыжэ 
ШӱкшО куваш савырнэи.

Эк-ко-кок, мом штат? 
Нужна тыгэ низы рои.

Киндэ ок шоч иасуштэт 
Садлан пуста пураштэт.

Йатыр тыгэ илалын 
Мэмэн шуко орланыш;
Совэт власэт тоддалын 
Тудым вэсыш савырыш.

Ындэ тудым нигэат 
Ок пизырэ ик пырчат. 
ШукшО пӧртын окнашкэ 
Чэвэр кэчэ ончальэ.

Кум пасужым кудалтэн,
Куд пасушко куснальэ; 
Машин-тарман налэдэн 
Илаш тудо тӱҥальэ.

Шурно шочдым(о) энтэкэт 
Ок тол ындэ Мэмэн дэк, ; 
Йӱрым йодаш поп дэкэт 
Ок ошкылал чэркышкэт. 

Суртат чатка, уэмын,
Вольык чотшат вийаҥынр 
Иэшыштыжат йыбыртэн 
Воштыл плат куанэн.

М. М. И в а н  ой,
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К'ЛЭВР— ШӦРТНЬӦ ШУДО, КЛЭВР АҤА— ШӦРТНЬӦ ПАМАШ

И  к а ҥ а  гыч у р ж а м  п а л а т  40 т э н т а -
Ш  Ы М, III Ӱ л  Ь Ы М— 3 2  Т Э Ҥ  Г . , III ы д  а  Ҥ  ы м —  
6 7  т  э  ҥ  г . , II а [) э ҥ  г  ы  м — 1 8 0  т  э  ҥ  г . ,  к  л  э  в -  
р ы м — 5 0 0  т  э ҥ  г  а ш ы  м.

Мэмнан Урал облас Кунгур округыпгго 
кодшо ий крэсань-влак клэвр нӧшмым ик 
дэсатин гыч 60 пут марта налшэ лийч*). 
Ты нӧшмын путшым 15 тэнтэ гыч ужалэт 
гын, 900 тэнтэ оксам налат. Нимоганьэ моло 
шурно тынарэ пуэн огэш кэрт. Адак шуды- 
лап солэт гын, ик дэсатин гыч 600 нут шу- 
дым налат. Тидым олок шудо дэн татгастарэт 
гын, тынар шудо лукташ 10 дэсатин олокым 
солаш кӱлэш.

Нӧшмылан куштэт гын, тыштат ик дэса
тин клэвр вашталтэн кэртэш 10 дэсатин ур- 
жам, 17 дэсатин шӱльым, 8 дэсатин шы- 
даҥгым, 4 дэсатин парэнтым.

*) Кошай йолт. клэвр лэктышым пэш шуко чотла. 
Тидэ (60 пут) пэш шуэн гына лийн кэртэш. Кокла чот 
Дэнэ йошкар клэвр нӧшмӧ дэсатин гыч 1 5 -4 0  нут 
лэктэш, ужар илэ шудо-800 -1 .6 0 0  пут, кукшо шудо 
2 0 0 -4 0 0  пут (эн шукыжо 670 пут); клэврым солаш 
йӧра шудылан 10-12 арньа гыч, урлуклан 1 4 -1 8  
арньа гыч,— тидым сынэн-чотлэн палалтын. Тидэ сиир- 
влак йошкар клэвр нэргэн вэлэ каласалтэш, клэвр моло 
тӱрлӧ урлукат уло.

Рэдаксий,

Тэвэ тидым штэн ужмӧҥгӧ, чла киндэ 
вӱдэн илышэ марий калыклан косата дэн 
да сом дэнэ тэмын шогышо аҥажым ваш- 
талташ кӱлэш йошкар клэвр аҥашкэ— 
шӧртньӧ аҥашкэ, шолын пшнчышэ шӧрт- 
ньо памашкэ.

Клэврым вӱдӧ— нужна гыч лэктат

Мэмнан Кунгур "округ кбргӧ чла вэр 
гычат, чла район гычат, клэврым вӱдэн- 
куштэн, крэн (шийн), ЧОТЛЭН ОНЧЫМӦНТӦ, 

тыгань мут-влак шоктат:
С у р т о з а н л ы к ы м н ӧ л т а л ш а ш 

в э р ч к л э в р ы м в у д а ш к ӱ л э ш: 
к л э в р  — ч л а  ш у р н о  л э ч а т  к ӱ . к шӧ  
а к а н, м а и ы т.

Тэвэ, буксу районышто Калмаш-Эҥэр 
дэнэ Кызгандэ нурлаштэ .кушко ончэт, 
тушто кугу клэвр сорат-влак (копна- 
влак) шин чат. Эртэн конггшо ӧрдыж крэ
сань-влак, тудым ужытат, ӧрын кайат. 
Ик дэсатин гыч 400-600 пут шУльо ганьэ 
поро клэвр шудо погэн шындалтын. Кыз

гандэ йалыштэ (авлыштэ) Миколан Пашка 
и к дэсатин гыч 30 пут клэвр нӧшмым 
нальэ. Адак вэсэ, Юго-Оеркин районышто, 
ик дэсатин поро мландэ гыч 60 пут нӧшмым 
налын.

Коч изин вочшо, дэсатиналан 20-15 ду
тым, налат гынат, м о ганьэ кугу парш (докот) 
лэктэш. Тынар оксам (ончылно каласышым) 
нимогань шурно гычат от нал: шыдаҥ гычат, 
уржа гычат, шӱльӧ гычат.

Тидлан лийн чла марий калыклан шонэн 
пыштэн, пайдажым чотлэн налын, шканжат, 
пошкудыжланат каласаш кӱлэш: клэврым вӱ- 
дӧ— нужна гыч лэктат; клэвр тланэт чла ка- 
тыкэдым тӧрлатащ полша.

Мэмнан округ— клэвр нӧШмӧ ужалшэ

Клэвр нӧшмым лукташ (шташ) Красноу- 
пим уйэзыштэ 30 ий ожно Саламатов агро
ном тунуктэн. Тулэч вара ий гыч ийшкэ 
«Пермский красный клевер» шкэ данлэ (чан- 
лэ), кугу лӱмжӧ дэнэ эрэ шарлэн толэш. 
Кизыт ты урлук клэвр нӧпщым рӱдо губэр- 
налашкэ пэш йодыт.

Чынак, мэмнан Кунгур окрӱгэш шочшо 
клэвр пэш сайлан чотлалтэш. Эрыктэн шын- 
дэт гын, ончэн чонэт Йыврта. Сандэн мэм-
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нан клэвр нӧшмым вэс кугужанлашкат йодыт, 
шэргын чотлат.

Тидлан лийн эн ончыч шкэнан округ ма
рий коклаштэ клэврым шукрак вӱдыман, чла 
йодмылан нӧшмым ситараш кулэш. Моло вэл 
марий коклаштат, клэврын пайдажым умлэн, 
тудым вӱдаш тӱҥалаш кӱлэш.

Клэвр вӱдаш шуко пасу кӱлэш

Коч моганьэ аймак (шуко) пасум нал. са- 
дак клэврым иуртаит возэш: иккана вӱдымӧ 
клэврым кок-кум пйшкэн солаш вэрэштэш. 
Шуко пасушто вэлэ клэвр дэч шуко иайдам 
палат.

Кум пасушто клэврым кӱлэш сэмын мош- 
тэи вӱдаш ок лий. Тунам клэврым иурэш 
вӱдэт гын, тУрлӧ шурным вашталтыл вӱды- 
шашым тудо нӧла. Сандэн кум пасу годым 
клэврым поена изи ластык аҥаш альэ шу- 
чом-влакэш (йара вэрэш) вэлэ вӱдаш вэрэш
тэш. Шуко вэрэ тыгэ вӱдэн толашатат, пан
дам шагал налыт. Ш уко пасу дэн илымэ го
дым вэлэ клэвр сай ума (угга). Адак клэвр 
вожын мландым ӱйаҥдымыжымат мондыман 
огол. Сандэн клэвр вӱдышаш вэрч шуко на- 
сушко лэкташ тыршыман.

Тэвэ, марий родо-влак, мутэмым умлыза, 
вӱдыза клэврым—шӧртньӧ шудым. Адак, ку
зэ лийэ, тугэ штыман огол, аҥадам шӧртньӧ 
памашышкэ савраш тӧчэн вӱдыза. Шӧртньӧ 
памашыжэ шуко пасу штымаштэ лийэш.

Вӱдымӧ дэн гына наша ок пытэ. Кущшо 
шудым погэн налын, нӧшмым луктын мош- 
таш кулэш. Тидын нэргэнжэ вэскана сэрам.

Урал облас Кунгур о к р.
марий крэсань К отлай.

Йбн мушо йбрым кочкэш

(Вӓткз губ. Уржум у.. Пижэнэр йал)

1921 ийн мый волисполкомышто пашам 
штышым. Мый дэнэм пырльа волосышто 
Лебедев Николай, мэмнан йал марийак слу
жили. Шуко пасу штымэ, йал озанлык наша 
нӧлтымӧ нэргэн йатыр мутланаш вэрэштэ.

Ончэна. руш калык эрэ индэш пасум штэн 
лайдам налыт. Киндэ сай шочэш, оксат ок 
эрнэ.

Погынмашым штэн мэат марий-влакым шу
ко пасу шташ ужаш ту пал на. <ф

Тэ мэмнам комуныш пурташ толашэн кош- 
тыда, манын мэмнам марий-влак вуреаш 
туҥальыч.

Лебедев йолташ погынмаштак марий-влак- 
лан тыгэ каласыш:

— Тошто сэмынак кум пасу дэн илаш 
шонэда гын, мый шкэт шуко пасум штэм. 
Вара зэмлэмэрым кондэн 5 йэдоклан 10 дэе- 
тинам пучкын нальэ, тудо ийак шуко пасум 
штыш.

1924 ийштэ клэвыр нӧшмым у жал эн 150 
тэнтэм нальэ, 1925 ийштэ клэвыр дэнак 300 
тэнтэм.

Кизыт Лебедев йалыштэ ннгэ дэчат сайн 
ила. Тидым ужын пичкэмыш марий-влакат 
шуко паеун лайдам умлаш тӱҥальыч. Члан 
индэш пасум шташ кӧнышт. Кизыт зэмлэ
мэрым мландэ пӱчкэдащ вучэна.

- И. Е.

Пакчан пайдажэ
Марий-влак кизытат пакча пашам иэшак 

огыт йӧратэ.
Утларакшэ накчаштэ иарэҥгым шындат, 

моло пакча йэмшым шагал ужаш лийэш. Уло 
шындымыжат кушкын огэш шу: йа кошкэн 
кайа, йа тӱрлӧ осал шукш кочкын гтытара,

Марийн кочкышыжо: кукшо киндэ, чуму- 
раш парэнтэ, шопо лашка, ойрэн (йыра). 
Уйм, шӧрым, шылым, пакча йэмш кочкышым 
тудо шагал ужэш.

Тыгай кочкыш дэн таза капай, вийаи йэҥ 
лийн от кэрт. Айдэмын тазалыкшэ кочкы-'  
шым онча: кочкыш уда—айдэмэ начар, чэр- 
.19 лийэш. Тидым марий-влак а.дьэ умлэн 
шуктэн огыт ул.

Садлан марий ӱдрамаш-влак, коч могай 
сай йӧрвар лийэш гынат, тамлэ вийан коч
кышым йамддаш огыт тӧчӧ. «Айда, мӱшкӱ- 
рэт тэмын гын пора, кочкышым кычалтыл- 
ман огыл» маиыт.

Тӱрлӧ кочкыш йамдлмаштэ пакча йэмш 
дэч поена нимомат шташ ок лий. тидым пэш 
умлэн шогаш кӱлэш.

Пакча йэмшыштэ койа дэн бэлок шагал 
гынат, тудын еакр, тӱрлӧ шинчал (соли) дэн 
шопш (кислоты) уло. Нинэ арвэр-влак коч
кышым тамлэ штат.

П-урса дэн кэшрым налына гын, нунып 
дэн пэш вийан кочкышым йамдлаш лийэш.

Кукшо кочкыш дэн айдэмэ илэн огэш 
кэрт; кукшо кочкыш му шкур пуштым. шо-
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лым чэрландара, садлан «лэм кочкыш» дэч 
поена илаш ок лий.

«Шокшо кочкыш дэч поена паша шташ 
о к лий» маныт марий-влак. Тидэ пэш чын 
мут. Мэ тыгэ йэшарэн калас-эна: шокшо коч- 
кышлан пакча йэмш кулэш, тудын дэч пое
на пайдажэ шагал.

Пакча йэмшын адак тыгай кугу пайдажэ 
уло: тудо мэмнам «цынга» чэр дэч арала. 
«Цынга» шучко чэр, чэрланышын вӱр пуж- 
лымо дэн пӱй шылжэ ойрла, умша гыч вӱр 
йогаш тӱҥалэш, йэҥ кочкын кэртдымэ лий
эш.

Утларакшэ тидэ чэр дэн йӱд йӱмад йӱ 1 1 1 - 
то кундэмлаштэ. пакча йэмш шочдымо вэр- 
лаштэ чэрланат.

К ОЛ Ь А Ч Э Р

Имньэ кольа чэр дэн чэрланымым ындэ 
ала кэжат шинча. Тидэ чэр нэргэн йаллаш
тэ,— кольам альэ кольа вашакан шудым, 
шӱльым кочкынат имньэ чэр.чанэн,.—маныт. 
Вара шӱйшто вӱр корным муыт да, кольам 
лаштыртэм манын азыр дэнэ чывышталыт, 
адак нэрым шӱтэн вӱрым йоктарат. Тыгэ 
штымэкэ имньэ тӧрлана гынат, вӱр йоктармэ 
дэнэ, «кольа лаштыртымэ дэнэ» ижэ ок тӧр- 
ланэ.

Тыгэ йоҥлыш умлымым, порэмдымым ум- 
лыктарэн пуаш, кольа чэр нэргэн исак, кӱ- 
чӱкын возаш (сэраш) логалэпт.

Кольа чэрым кузэ палман.

Кольа, имньын пагарэш альэ шолэш лийэш. 
Чэрланышэ имньын мӱшкыржӧ карнэн шин- 
чэш, магырмым чарна, коршта. Адак имньэ 
шоло пэш куго кӧргашан, кужу, пэнты- 
дын пиждымыж дэнат, кылмэнат, вэр гыч тар- 
ванэнат, кылдалтмэ сэмынат лийн кэртэш. Ты- 
гэжэ имньэ шорын кэртдымэ лийн кольа чэр 
дэнэ чэрлана. Тидлэч поена, кольа чэр годым 
имньэ кочмо-йумым чарна, толашаш тӱша
лаш, йолжо дэнэ тава, чумэдыл-чумэдыл иӧр- 
далэш, оҥайсрын могыржым куча, чӱчкӱдын 
шалаш, ш ораш тӧча.

Тидэ чэр нэш вашкэ эртышэ чэр. Иктаж 
шагат гыч имньэ тӧрланэнат альэ колэнат 
кэртэш. Сандэнак кольа чэр пэш шучкэш 
шотлалтэш. Тидэ чэр дэнэ шӱдӧ имньэ чэр- 
ланымаштэ латкок наржэ кола.

Мэмнан марий коклаштат чэрланшэ-влак 
йатр улыт.

Пакча йэмш кочмаштэ айдэмын вӱржӧ та- 
заҥэш, «цынга», чэр пижын огэш кэрт.

Кукшо ийгэчэ лиймэ годым пакча Йэмш 
мэмнам шужэн колымо дэч утара. Пакча йэм- 
шым моло калык-влак пэл киндылан шотлат. 
Пак чал а н мландат шуко ок кӱл: х/з дэстинэш 
шындымэ пакча йэмш дэн идалук мучко 5-6 
йэҥан йэшым пукшэн лукташ лийэш.

П а к ч а  п а ш а  в и к т а р м э  д э ч  п о е н а  
к р э с а н ь о з а н л ы к ы м н Ӧ л т а л а ш о к 
л и й.

II а к ч аза .

Кольа дэнэ имньэ кузэ чэрлана.

Кылмымэ, кэлшыдымэ кочкышым пукшы
мо, утыжо дэнэ кочмо, шорын кэртдымэ, мӱш- 
кыр карнымэ, сӧеан, йадан арвэр, тлэч моло 
дэнат, тӱрлын имньэ чэрланэн кэртэш. Шоло 
иуалмэ, йошкаргымэ, чот шокшэммэ, корш- 
тымо дэнэ, вэр гыч шоло тарванымэ, ишналт- 
мэ, кылдалтмэ дэнэ, шоло кучышо чарыштэ 
улшо вӱр Корно пуйалалтмэ дэнэ да монь 
кольа чэр лийэш.

Тӱрдӧ сэмын чэрланымэ шот дэнэ чэржы- 
мат куд тӱрлын лӱмдат:

1. Кылмымэ дэнэ лийшэ кольа чар.
2. Утыж дэн пукшымо дэнэ лийшэ кольа 

чэр.
В. Шоло кылдалтмэ, шорын кэртдымэ дэнэ 

лийшэ кольа чэр.
4. Вӱр коштын кэртдымэ дэнэ лийшэ кольа 

чэр. Тидыжэ кылмэн лийшэ гайак, иалашат 
о к лий. -

5. Мӱщкыр карнымэ дэнэ лийшэ кольа 
чэр.

6. Сосан дэн лийшэ кольа чэр.
Нинэ куд тӱрлын лийшэ чэр коклаштэ, 

Йужгунам йужыжо иктэш ущнэн лийэш. Сан- 
дэн тӧрланымыжым, тӧрландымыжым пала- 
шат ок лий. Йужгунам куштылгын койшо 
чэр дэнак (шоло кылдалмэ дэнэ) имньэ кола, 
йужгунам пэш шучкын койшыжат эртэн 
кэртэш.

Умша кӧргӧ йӱкша, Йол ий гай ’лнймэш 
йӱкша, иуйм ваш кыра, вур-шэр минутлан 
70-80 кана пэра, нэр рол; нил тукан * лий
эш, вур-шэр шоктымым чарна— тыгэ колмо 
дэчат лудаш вэрэштэш.
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Кольа чэран имньым кузэ эмлыман.

Ончычак, кольа чар имньым йуж иурдымо, 
вольна вӱташ, кукшо шарэмым кӱжгӱн вак- 
шын, лэвэдын шогалташ кӱлэш. Пӱж лэктэш 
гын, ӱшташ кӱлэш.

Кылмымэ годым ончычак. бутилкат пала 
вӱдыш 10 кочмо совла сиитарым варан, 
имньэ могырыш шыжыктат, вара олым дэнэ 
мӱшкӱржым кок могырымат йыгат. Тыгэ чэ- 
рык (чырык), пэл шагат йэда мӱшкӱржым 
Йыгэн, шокшын лэвэд шогыкташ кӱлэш. Лэ- 
вэдыш нӧра гын, вашталтыман. Коч каш 12- 
Ш шагат эртымэкэ изиш гына пуаш лийэш. 
Пуаш тэммэш йӱктыман. Адак шэнтэл ро
жыш лава вӱдым рэзинкэ пуч дэн колтымат 
полша. Кольа чар годым имньэ эрэ возаш, 
пӧрдалаш тӧча. Пэнг талый ок толашэ гын, 
вочмым чармэ ок кӱл. Киймэ дана мӱшкыр 
корштымо эркышна да гаолат о к кылдалт. 
Пэш толаща гын, имньым эркын вӱдэн кош- 
таш кӱлэш, пышташ вара ок Пӧрӧ. Пагар, 
шо л о чот тэмын гын, икканаштэ имньэ кам- 
бочмо дэн сай о к лий. Садлан имньым кӱ- 
чӱкын кылдэн шогыкташ кӱлэш. Эркын вӱ- 
дэн коштыктымо сай, лач наш налын, кош- 
тын кэртдымашын чарла гын вэлэ, огыт кош- 
тыкто.

Нигуиамат нар рожым пизыраш, логарым 
нийалкалаш, азыр дэнэ «кольам пушташ», 
аракам, Красиным, пурс вӱдым кольа чэран 
имньылан пуаш о к йӧрӧ. Бур йоктармат 
пайдам ок пу. Доктыр дэк кайаш кӱлэш. 
Тудо «глауберова соль» манмым, моло лэкар- 
сымат пуа.

«Глауберова соль» манмым му уда гын, тыгэ 
штыман: нал крэмга «глауберова соль» эмым 
ик бутилка шокшо вудэш шулуктэн йук
тыман.

Ындэ изишак гына тӱрлын лийша кольа 
чар нэргэн каласэна.

1. К ы л м ы м а д э н э  л и Й ш а к о л ь а 
ч а р ы м л ӱ мжак <)н ч ыкта.

Тидэ чар шукыж годым йӱшто-шокию, 
ночко ийгэчыштэ, йушто вӱд йӱктымо дэнэ 
да монь лийэш. Чэрланмэкэ имньэ пэш чот 
толаша; тӧрлана гынат, вашкэ, иктаж ша ат 
гыч вала тӧрлана, кужун шуйна гын (21 ша
гат), вара шолат кылдат кэртэш.

Эмлаш шукыж годым огэшат кӱл, шкак 
в рта. хГот кылмышэ имньым спитар дэн шы- 
жыктэн йыгат, адак шэҥгэл рожыш вӱдым 
колтат. Утыжым вольык доктыр вэлэ штэн 
кэртэш.

2. У т ы и: д а и к о ч м о д э н  а л и й ш а 
к о л 1 , а ч а р дэч утлаш пӧрвӧйак нагар уты-

мэш пукшымо о к кӱл. Адак ила шульым, 
парэнтым, уржам иукщыман огыл. Йужгунам 
и ӱйдымӧ,^ ко чкын кэртдымэ пмньыланат кольа 
чар пижэш.

Тыгэ лийша кольа пэш шучко. Имньылаи 
шулаш йӧсӧ, пийла йолым мӱшкыр Йӱмак 
налын шинчашат ончэн шинча, Шукыж го
дым ШЭҤГЭЛ йол дэнжэ тава, йужгунам роҥ- 
гэдэшат.

Адак шукыж годым тыгэ лийша кольа 
чар дэнэ шӱлышат пыта, иагарат шалаш.

Эмлаш доктыр дэч поена огэш лий. Им
ньым вӱдэн коштыкташ, шурым луктын, 
эрыктэн шогаш кӱлэш. Ик вэдра вудэш чэ- 
рык тамакам пыштэн шолтат, вара тудым 
чӱчкыдын рэзин пуч дэн кутан рожыш кол
тат.

3. Ш о р ы н ка р т д ы м а да н а л и и ш а 
к о л ь а  ч а р  имньэ мӱшкӱрыш курго дан 
пырльа ошма, рок, мландэ вэрэштмэ дэн ла- 
чак пагар олмэш шолышто лийэш. Ты чар 
ала мызар кэчэ мартэат шогэн кэртэш, а 
имньын койшыжо чэрланыдымэ гайак.

Эмлаш моло сэмынак эмлыман. Чэрлэ альэ 
тӧрланышэ имньым изин гына уж ар шудо 
дэнэ пукшаш альэ олыкыш колташ лийэш. 
Шарэм олымжым кочмо дэч, вуйжым кӱш 
кылдэн шогыктыман.

4. Б ӱ р к о ш т ы н  к э р т д ы м э  дан  л и й -  
ш э  к о л ь а  ч э р  толын-толын парна. Ш у
кыж годым куштулгын эрта, Нэлын лийэш 
гын, кэрэк кэат ужэш. Тыштэ «глауберова 
соль» манмым пуаш о к йӧрӧ.

5. Му III к ы р к а р II ы м э д а н а л и й ш а 
к о л ь а  ч э р  Л ӦЧЫШ0 курго пукшымо годым 
лийн кэртэш. Ты чэр эрта гынат, вашкэ 
эрта, адак курго лӧчымо дэн мӱшкыр пушто, 
шоло шэлын кэртыт; тыгэ лиймэк имньэ 
илэн ок кэрт, кола.

Эмлымэ годым мӱшкырым спитар дэн йы- 
гыман. Талын лиймэ годым мӱшкырыш 
йуштӧ вӱдым оптэн, тунамак чот йыгымат 
полша, ПГэнтэл рожыш тамака вӱд колтымат 
сай. Адак доктырлан ончыктыдэ о к лий.

6. С ӧ с а н  д э н  л и й ш э  к о л ь а  ч э р  го
дым имньэ волакэш нэржым йыга, почшым 
путра, кутанжым йыга, мӱшкӱржым пурэш. 
Ты чэрым доктыр вэлэ эмлэн кэртэш.

Кольа чэр лиймэ дэч кузэ шэкланыман.

Чэрланшэ вольыкым эмлаш иэш пэлэ 
наша, садлан кэрэк кунамат мланна вольык- 
нам чэр дэч аралыман. Садлан тыгай ойым 
иуэна:



14 У И Л Ы Ш № 3 - 4

1. Вольыкым сай курго дэнэ иукшыман.

2. Ик тӱрлӧ кургым вэсэ дэн икканаштэ 
вашталташ ок йӧрӧ, 8-14 кэчэ марта эрэ вэ- 
сыжым ушэн-ушэн пырльа иукшыман. У шур
ным (шудьым, шудым) пукшаш тӱҥалма го- 
дымат тыгак штыман.

3. Пирыла кочшо имньым, олым кочмо 
дэч вуйжым эрэ куш кылдэн шогыктыман.

4. Ырыщэ, пӱжалтшэ имньым сайн ончы- 
ман. Омсам чӱчын, эрэ лэвэд шогыктэн имньэ 
вашкэ чэрлана. Адак нэчкыш колтымат ок 
йӧрӧ.

5. Бӱтам арун кучыман. Долган пуныш- 
кыш поҥго дэнат чэрланэн кэртэш.

7. Лавран. купан вэрышкэ вольыкым кол- 
тыман огыл.

С. Н. Л а с т о ч к и н .

Э С Т О Н  К А Л Ы К  К У З Э  И Л А
(Эстонийштэ плышэ марийн возымыжо)

Э с т о н - в л а к .

Балтий лӱман тэнтыз воктэнэ эстон калык 
ила. Тидэ мэмнан марий тукым калык. Шуко 
тошто мутышт нунын марий йылмэ дэн ик 
гайрак. Тошто удрамаш вургэмат, пӧрт кӧр- 
гӧ кучылтмат, койшат марий сэманрак (сӱр. 
онч.). Сар дэч вара чланат ола йэҥ вургэ- 
мым чийаш туҥалыныт. Пайрэм годым йал 
йэҥым отат налэ: тидэ Париж ола гыч толшо 
йэҥ огыл гыл, шонэт.

Эстон мландэ пэш куго огыл: Г7а руш гу- 
бэрна кумдык вэлэ лийэш (47 туж. киломэтр, 
Марий облас дэч кум кана куго). Калык 
члажэ 1 мильон 500 тужэм. Эстон калык 
коклаштэ руш йал укэ, чла калык ик кундэ- 
мыштэ чумургэн ила г).

Плат хутор дэнэ — нал 
дэн илышэ укэ. Кажнэ 
крэсаньын мландыжэ сурт- 
иӧрт воктэн. Сурт воктэнэ 
кажныжыы олмапу сат уло.

Мландышт пэш сайак 
огыл гынат (аҥа умбалнэ 
куй шуко да купан млан
дэ), кикдэ эстон калыкын 
пэш сай шочэш. Крэсань 
калык мландэ пашалан нэ- 
мыч (помэшик) дэч да кна
га гыч тунэмын. Сандэн 
эстон калык марий гань 
лавраштэ орланэн ок илэ. 
Тудын вургэмжат сайрак, 
йӱаш-кочкашат сайрак, ок- 
сажат уло. Кузэ тугай 
лийныт, маныда гын, ты

гэ каласаш кулэш: эстон калык кнагачэ. 
Тушто ик йэҥат лудын, возэн моштыды- 
мо укэ манаш лийэш. Ш укракшэ рушлат, 
нэмычлат моштат. Газэтым, журналым кажнэ 
йэш налэш.

Эстон крэсань тыгай шурным Уда: уржа, 
шӱльӧ, шыдаҥ, вистэ-шӱльӧ-пурса пырльа 
(тидыжым, кум турлӧ шурным йӧрэн, вольык- 
лаи ложанг штышаш вэрч удат, утларакшэ 
сӧсналан). Аҥа ӱмбалан адак тӱрлӧ шудым 
Удат (клэврьш, тимофэйэвкым). Шурным 
шуко пасу дэн вашталтыл ӱдат. Мландым 
вольык тэрс дэч поена шкэ штымэ уйэмдэр 
(искусственн. удобрение) дэнат уйаҥдат. Па
сум пэш сай ончат.

г) Эстон мландэ ожно Россий кӧргыштӧ, руш кугу- 
жа кид йымалнэ ильэ. 1917 ийсэ рэволӱтсий дэч вара 
Эстоний Россий дэч ойрлыш, поена кугужанш лийэ. 
Эстон шэмэр калык кидыш влас пурэн ыш кэрт. влас 
вуйлаташ пойан кашакак, буржуазийак кодо.

Эстон калык акрэт годеэк тэнтыз воктэн ила, моло 
тунэмшэ калык (нэмыч) воктэнэ шкат тунэмаш тӱҥа- 
лын. Сандэн тудо шкэ тыршымыж дэнэ марий лэч по
йан рак ила.

Рэдаксий.
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Тыгэ штымэ дэн нуно ик дэсатин мландэ 
гыч тыгай шурным тынар налыг: уржам 
150-180 пут, шӱльӹм, вистым—100-160 щ* 
клэврым—200-350 пут.

И к и й а ш м м о р а т а  ш п ы'ш т э н , к о ш т а т.

Тӱрэдмэ. солымо чла машина дэн шталтэш. 
Сорла дэн турэдшым кизыт эстон мландыштэ 
отат му, тудо 15-20  ий ожно вэлэ лийн. 
Сорла дэн тӱрэдмым нуно тыгэ ман ЫТ: тидэ 
уто жап эртармэ, кӱлдымаш нэлэ наша.

Шурным пасуэшак машина дэн шийт (кы- 
рат). Шкэт-шкэт машинам налаш йӧсат, эстон 
крэсань-влак ик-м унар хутор кашак дэнэ 
«шиймэ ушэмым» (молотильный союз) штэ- 
ныт, пырльа ик машинам кучат. Ту машина 
хутор гыч хуторыш чэрэт дэнэ коштэш, ты
гэ чла шурным пасуэшак шийн нытарат.

Шиймэ марта, уржа солӓлтэшат куго кӱл- 
та дэнэ копнаштэ кийа. Икийаш шурныжым 
кӱлташ огыт иид. Тудым солатат ораташ пыш- 
тэн коштат (сӱр. онч'.), тыгэ ночкырак ийгэ- 
чыштат погэн, шийн налаш вашкэрак лийэш.

К у з э  а Н’ а ӱ м б а л а  н п а р  э ҥ г ы м ш о- 
ш ы м  м а р т а  а р а л а т  ( с а к л а т ) .

Шийн пытармэк, киндым мэр (обшэствэн- 
ной) сушплкаш коштат. Тыгэ турэдаш тӱҥал- 
мэк кок арньа коклаштак киндэ тӱрэдалтэш, 
шийлтэш, кошталтэш, крэсань амбарышкат пу
рэн возэш. Марий сэмын кабан оптымэт, агуиэш 
коштэн шиймэт эстон калыкын шукэртак укэ.

Эстон крэсань аҥа ӱмбалан пэш шуко иа- 
рэнтым щында. Ик-кок дэсатин 'дэнэ шын- 
дышэ тыштэ шагал огыл. Шога вуй дэнэ 
шындат, шогавуй дэнэ луктыт. Йужо йэҥын 

парэнтэ лукмо машинажат уло. Парэнтым 
аҥа ӱмбач пӧртыш огыт кондо, тужакак шо- 
щым мартэ пэтрэн кодат. Апрэл тылзыштэ, 
шокшырак лиймӧнтӧ парэнтэ 1шпшк (парэҥ- 
гэ орам) почыт (сӱр. онч.).

Парэҥгышт кум турлӧ сорт уло: кандэ, 
ошо, ал тӱсан. Еэҥэжим кочкаш вашкэ шу- 
шо, амэрикан сортым шындат. Кандэ дэн ош 
тӱсаным эстон-влак эн шэргэш, вашкэ пуж- 
лыдымашэш чотлат. Ал тӱсанжэ шулдырак, 
тудо утларакшым еӧснак кочыш. Шкэ коч
каш тазажым, шолдражым вэлэ ойрэн кодат, 
молыжо сӧсналан кайа.

Олым дэн п ӱтрэн кум^мэҥгым кэрылытат 
нарэҥгым чумурэн оптат. Ончыч парэҥгым 
мардэжэш коштат. Парэҥгэ ора умбалан кӱж- 
гын олымым пыштат, вара 1-1 ̂  шэч кӱжгыт 

рокым, адак. олымым, ӱмбаланжэ адак рокым. 
Иарэҥгэ ора йыр г/а арш. кэлгыт канавам

II о й а н р а к э с т о н ы н с ӧ с н а ж э.

кӱнчат. Тыгэ шошым мартэ парэнтэ пасуэш 
кодэш. Сай штэн кодэт гын, парэҥгэ аҥа 
умбаланак, виньэм дэч поснак ок кылмэ. 
Ӧлым нӱтрмӧ кум мэҥгыжэ йуж кондышташ 
шталтэш (вентиляция).

Эстон крэсань шуко парэнтым щында да 
шуко соснам ашна. Шкэат, марий сэмын, па
рэнтым кочкаш пэш йӧрата. Марий крэсань 
парэнтым вэлэ кочкэш (тудат шошымыш 
ныкшэ шуэш ), эстон крэсань парэнтэ дэн 
пырльа кажнэ кэчын талык коч сосна шыл 
жаркойм кочкэш. Талукышто адак 2-4 сӧс- 
нам ӧрдыктэн ужала, оксам налэш. Кажнэ 
крэсаньын 4 -5 , нойанракшын 10 -12  сӧсна 
ашналтэш. Нуно сӧснам ашнэн, куштэн, ӧр- 
дыктэнат пэш моштат (тидын нэргэн вэекана 
поена возэн колтэм).

Умлыдымо тошто марий тыгэ каласэн: кин- 
дэт шуко гын, соснам ашнэ— оксат уло гын, 
вакшым пӱйӧ. Эстон крэсань тидлан торэш 
шта, сӧсна ашныма гыч куго пайдам муэш.

А н д р и  С а й н .
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МЛАНДЭ ПАШАЛАН ТУНЭММЭ КРУЖОКЫН ШОШЫМ ДЭН КЭҤЭЖ 
ПАШАЖЭ

Тэдэ жап эрта, шошо толын шугни. Кра
са нь-влак урлык шурным йамдылаш тӱҥа- 
лыныт. Икийаш урлык йамдылмэ нэргэн код- 
шо номырышто каласымэ ильэ. Мландэ па
шалан тунэммэ кружок-влак урлык сайэмды- 
маштэ крэсаньлан кугу полышым пуэн кэр- 
тыт. Кружоклан тидэ пашам пэш чот штэн 
шогаш кулэш: ик крэсаньат икийаш ш ур
ным эрыктыдэ, сортоватлыдэ 'ынжэ ӱдӧ. Йал 
совэт, вашполыш комитэт, партий, комсомол 
йачэйкэ, агроном, тунуктышо-влак дэн иктыш 
ушнэн. «шурно эрыктымэ, сортоватлымэ» 
кампанийм штыман.

Мэмнан марий йаллаштат мландэ пашалан 
тунэммэ кружок-влак шукэмаш тӱҥалыныт. 
Тэлэ коч нуно мландэ пашалан кнагам, газэ- 
тым, журналым лудын, доклад-влакым штэн 
тунэм шогэныт. Тыгэ тунэммым «тэорий» 
шот дэн тунэммэ маныт. «Тэорий» дэн гына 
мландэ пашалан тунэм шуаш ок лий, тудым 
«практикыш», штэн ончымо пашаш шукташ 
кӱлэш.

Штэн ончымо наша (практикэ) тэорийм 
(тунэммым) илыштара маныт тунэмшэ-влак. 
Садлан кнагаштэ, журналыштэ у шот дэн 
мландэ пашалан тунэм шогымым пасушко, 
накчашкэ пурташ чот тыршыман. Шомаклан 
каласэна: Помар-солаштэ (Мар. облас, Звэни- 
гов кантон) марий кокла гыч 150 йэгг кру- 
яшкышто мландэ пашалан тунэм шога.

Кружокышто рвэзэ вэлэ огыл, идалшэ ма
ри й-влакат улыт.

Ик манаш гын Памарысэ с.-хоз. кружок 
мландэ пашам у корно дэн виктараш чот 
пижын.

Тыгэ гынат, тунэммым шошо, кэҥэж шу- 
мэк цасушко, накчашкэ пурташ огыл гын, 
тэлымсэ паша йӧршэш арамэш лэктэш.

Кружоклан эн ончычак штэн ончыктымо 
насум (показатэльное поле), накчам йамдыл- 
ман.

Сельсовет, вашполыш комитэт кружоклан 
мэр пасушто кулэш нарэ мландым пучкын 
нуышт. Поена мландым налаш ок лий гын, 
школ дэнат пырльа пашам шташ лийэш.

Кизытак кружоклан Уды шашлык урлыкым, 
кулэш узгарым йамдылман.

Урлыкшым нэрэштыктэн он чаш кулэш: 
алама урлык дэн чла пашам йОрдымэит лук
таш лийэтп.

План дэч поена нимогай иашамат шташ 
ок лий, садлан, тэлэ тунэммым пытармэк, 
шошо дэн кэггэжлан чла штышаш пашам 
чот тэргэн, иланым шташ кулэш. Могай 
шурным удаш, могай вож-саскам шындаш, 
кӧ могай пашам шташ тӱҥалэш—планыштэ 
чла ончыктэн иуман. План штымэ годым аг
роном, тунуктышо, мландэ пашам умлышо 
крэсань дэнат каггашыман.

Мэмнан марий коклаштэ пакча дэн сат 
паша пэш эркын вийаггэш: крэсань-влак ну
нын пайдаштым альэ умлэн шуктэи огыт 
ул.

Ик кружокат сат штыдэ, пакча саека шын- 
дыдэ ынжэ код.

Вэс паша тыгайэ лэктэш: марий-влак па
сушто шурно дэч поена нимомат огыт удо. 
Мэмнан крэсань пасушко турлӧ шудым нур- 
тыман. Клэвэр, тимофеевка, лутеэрна шудо- 
влакым пасуэш ӱдэн, нунын лэктышыштым, 
пай да пумыштым шотлыман.

Мландан вэрыштэ вий шутымо сэмын шу
ко паеум шташ ку л эш ..

Кэрэк могай штымэ иашамат кэчэ йэда 
кагазэш возыдэ кодаш о к йӧрӧ.

Кружокысо члэн-влак шкэ сурт-мландыш- 
тат кружок план шот дэн пашам штат: са- 
тэш пушэҥгым, вондэрым шындылыт, поена 
йыраҥым штэн вож-саскам ончэн куш тат/

Суртышто паша штымылан поена паша 
шотлэн лукмо (учотная) карточка лийжэ.

С.-хоз. кружоклан шошо дэн кэҥэж пла- 
нышкэ тыгай пашам пуртымап;

]. Пасу паша

1. Эр куралмэ дэн мландыштэ моньар в уд 
аралалтэш.

2. Вольык кэшыр куштымо.
3. Вольык ушмэн куштымо.
4. Ломыж'дэн уаггдымэ млаидэш парэҥгым 

куштымо.
5. Урэн, урыдэ парэгггьш куштымо.
6. Тӱрлӧ шавымэ уэмдэр дэн уаҥдьшэ 

мландэш, поена «делянкллм» штэн, икийаш 
киндэ куштымо.

7. Щ ӱкшак шудо-влак дэн кучэдалмаш.
8. Клэвэр, лутеэрна, «суданка» шудым удэн 

куштымо.
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II. Олык паша.

1. ОлЫкысо шудо-влакым тунэмын, лэкты- 
шыжым шотлэн лукмо.

2. Вольыклан олык шудын вий пумо чот- 
шым палэн налмэ. ■

3. Тэрыелымэ олыкышто шудым ончэн куги
ты маш.

4. Эн сан шудым поена олыкэш ӱдэн куш- 
ты мо,

5. Куп кокласэ в орлам тӧрлатэн олыкышко 
савырмэ.

6; Вӱд налмэ олыкым ты р мал он, умбачшэ 
шудым ӱдэн тбрлатымаш.

III. Урлук лукмо

1, У ржа дэн икиЙаш шурно вуйм урлук- 
лан погэн, поена мландэш сай урлуклан 
Уды маш.

Тыгэ ӱдымӧ киндым, шолдра, нэлэ вуйан- 
жым, у гыч урлуклан ойрыман (селекция).

2. Урлуклан тӱрлӧ вож-саскам шындэн 
куштымо.

IV. Вольык дэн сурт-кайык ончымо.

1./1ывым ончымо, муно мунчымым шотлымо.
2. Могай кочкыш дэн чывэ утларак мунча.
3. Муно^мунчымаштэ тыглай урлык чывэ 

дэн сай урлык коклаштэ могай ойыртыш 
уло—ончыктэн пуаш.

4. Комбо дэн лудым ончэн куштымо.
5. Урлыклан кодымо сӧсна игым тунэммэ 

шот дэн пукшэн куштымо.
6. Шӧран ушкалым ончымо дэн тудын иу- 

мо тлӧржым кэчэ йэда вискалымэ.
7. Правым ончэн куштымаш.

V. Мукш ончымо.

1. Мӱй шудо-влакым пасуэш, пак чаш 
удымӧ.

2. Иашлык омарташтэ мӱкш пашам эскэ- 
рэн, тӱрлӧ жапыштэ мӱй погымым чотлэп 
налмэ.

3. Йашлык омартам штэн, тушко вэс омар- 
та гыч мӱкш игым шындымаш.

4. Мӱй шудо-влакым коштэн гэрбарийм 
штымэ.

VI. Лэкарыс шудо.

1. Кум тӱрлӧ икийаш лэкарыс шудым 
шындэн ончэн куштымо.

2. Кум тӱрлӧ шукийаш лэкарыс шудым 
ончэн куштымо.

3. Турлӧ лэкарыс шудым погэн гэрбарпйм 
йамдылмэ.

4. Поена пасуэш лэкарыс шудым Удэн. 
пайда кумыжым шотлымо.

VII. Сат паша.

1. Ик йырагг кугу мӧрьш шындэн куш- 
тыман.

2. Шошым, КЭҤЭЖЫМ, шыжым шындымэ 
мӧрым таҥастарман.

3. Йыраҥым мӧрлан тэрыелымэ.
4 .  Шошым сатыштэ тӱрлӧ шукш-влакым 

погэн пытараш.
5. Сатэш эҥэж вондэрлам шындэн кушты

мо. (20 тушка нарэ).
6. Шоптыр-вондым шындэн ончэн куш

тымо.
7 .  Олма НӦ1ПМЫМ удэн, „дичок“-влакым 

ончэн куштымо. Олма пуум шуваш тунэммэ.

VIII. Пакча паша.

1. Вож-саска озымым лукташ шагым йам
дылмэ.

2. Ш агэш ковышта озымым, молымат куш
тымо.

3. Пакчасэ мландым тэрыелымэ.
4. Тӱрлӧ пакча йэмышым шындэн, нуным 

ончэн куштымо.
5. Мландым кэлгын куралмаштэ вож-саекан 

лэктышыжэ могай— тидым эскэрэн кагазэш 
возыман.

6. Лынггашыжым кӱрыштмэк, ушмэи ут
ларак кушкэш альэ лывыжга—тпдьпГэскэрэн 
кагазэш возыман.

7 .  Шавымэ ӱйэмдэр дэн вож-саска кузэ 
кушкэш—кагазэш сэрэн ончыктыман.

8. Ш агэш кийар озымым луктын альэ ви
гэ йыраҥэш ӱдымаштэ кийарын шочмыжо 
утларак— штэн -ончэн кагазэш возэн ойыр- 
тэмжым ончыкташ.

9. Помидорым кӧршэкэш. йашлыкэш шын
дэн йыраҥэш куштэн лукмо.

10. Тӱрлӧ сэмын парэнтым шындылын он
чэн, тудын лэктышыжым таҥастарэн налмэ.

11. Пакча йэмышым иытаршэ дэн кучэ- 
далмаш (кид дэн погаш, тӱрлӧ эмым шыжык- 
таш).

12. Пакча йэмышым урымо дэн лэктыш 
кугэммым эскэрэн, кагазэш сэрэн ончыктымо.

Тыгай нашалам шошым дэн кэҥэж ила- 
нышкэ кружоклан пуртыман. Кружокын па
шажым ончэн планым кӱчӱкэмдашат, йэша- 
рашат лийэш.

Шыжым, паша пытымэк шкэ пашажым он
чыкташ кружок выставкым штыжэ.

К.
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ТУНЭММЭ ПӦЛКА
кэкэж школ

Ожно, шошым толэшат, шыжэ марта школ иэтралтэш 
ильэ. Шӱльӧ ӱдаш тӱҥалмэ годым кайатат шижэ-жаи 
пасу, пакча паша пытармэшкэ тунуктышо дэн йоча ваш - 
ваш уждэ коштэдэныт. Тунэмшэ нур пашам шташ, сурт 
оролаш, аза ончаш йэшыжлан полшэн, тунуктышо кузэ 
М0П1ТЭН, тугэ жапым эртарэн.

Тунуктымаштат тэлэ дэн кэнэж коклаштэ ойртэмГ лийн 
огыл: идалык мучко шыгыр, пич пӧртыштӧ эртак кнага 
ӱмбалнэ кийэныт. Уло тӱньам, калык дэн иӱртус илы
шым сирмаш почэш палаш тӧчыльыч. Садлан тошто 
школ гыч илытлан йӧрдымӧ, пашам виктарэн мошты- 
дымо йэҥ лэктэдышт.

У школ вэс корно дэн кайа. Ожнысо сэмын йоча 
эртак кнага ӱмбач ончэн тунэмман огыл. Шинчымашым 
илыш, паша, пӱртӱе кокла гыч шкэ кычал луктэш. 
Тунуктышо тошто сэмын чдажымат ончыч йамдлэн 
внгак ок каласкалэ, Йочалан умылкалаш, паш а викта- 
раш, корно почаш полша. Илышын, мландэ иагпан, 
иӱртӱс койшын тӱҥ вожшым тунэмшэ шкэ лончылэн 
луктэш. Сэныдымаштэ, кулэш вэрыштэ йолташышт, ту
нуктышо, кнага-влак полшат.

У марий школ программын рӱдыжӧ— крэсань озан
лык (мландэ ӱдымӧ, вольык дэн кайык ашнымэ) паша. 
Нур-шэр паша, лум каймэкэ, кэҥэж коч шталтэш. Пӱр- 
тӱсат тидэ жапыштэ илыжэш. Тӱньа, калык илышым 
палаш кэн’эж дэч кэлшышэ жап укэ.

Садлан марий школ кэнэжлан иэтралтман огыл. 
Шурно, шудо, пушэнгэ, вольык, кайык, тӱрлӧ чонан 
илыш нэргэн тэлым кнага гыч шукак от палэ. Нур 
наш а кузэ шталтэш, киндэ кузэ погалтэш, ӱэмдэр (удоб
рение) оптэн кузэ мландэ тӧрлана, урлык сайэмэш— 
чдажымат лач ужар жапыштэ вэлэ палэн налат. Вольык, 
кайык кузэ пгым штэн кушта, шудо-пушэҥгэ пэлэдын, 
нӧшмым шочыктэн кузэ тукымжым ш ара, мландэ паша 
кузэ гпталтэш, шэмэр марийлан кэ полша, кэ тушманжэ —  
лач тунамак вэлэ раш койэш. Ш инча уждэ, пылш колдэ, 
штыдэ-кучыдэ кэч момат палаш пэш йӧсӧ. Кэҥэжым 
иуртӱс коклаш лэктатат, тэлэ коч кнага почэш умлаш 
тӧчымэтым 3-4 кэчыштэ умлэт.

Йочалан тунэмаш, шэмэр пашан рӱдӧ дэн пӱртӱс 
койшым палаш  эн кэлшышэ жап кэнэж манна, садлан 
тунэмшыжат, тунуктышыжат тэлэ дэч утларак тыршыман.

„М арий йоча кэҥэжым йэшлан полша. Ш ыгыр ж а
пыштэ тунэмын да монь коштман огыл, школышко ик 
йочамат кондэн от кэрт", маныт. Еэҥэж школ шотлан 
толдымаш, илыш коклаш иурташ лийдымашлан шот- 
лалтэш. Тыгэ шонымаш пэш кугу йонлыш.

Ындэ тошто койшым, тошто школын титакшым ку- 
далтыман. У  школын программжат, пашажат вэсэ. Тудын 
дэн илыш коклаштэ ойртэм лийман огыл. Илыш дэн 
крэсань паш а школ программлан тӱҥ матэриалым пуат. 
Марий школ илыш виктараш, уш-акылым погэн пӱртӱ- 
сым палаш, чдажымат куштылэмдаш тунукта. Тидэ 
лач школ пӧртэш гына ок шталт. Йоча кушко мийэн 
ок тӱкнӧ, чла вэрэат школ: пасушто, чодраштэ, пав- 
рик-завотышто, йалыштэ, олаштэ, вӱташтэ шкэ илыш, 
шкэ койш шоктыш. Айдэмылан мо к |лэш , мо кэлша, 
пашам виктарэн илыш куштлэмдаш, сайэмдаш мо пол
ш а,— тидым палыдэ ок лий.

Тошто школ уло тӱньа дэн илышым кӧргышкыжӧ 
чумырэн, нуным йочалан кнага вошт ончыкташ тьчыльУ. 
У школ тунэмшым илыш торта коклаш кичкэн, пуртус 
пого дэк тӱкныктэн члажымат умландара, калыклан мо 
кулэш, мо кэлшышэ— муун лукташ тунукта.

Марий коклаштэ шукыжо тунэммым пашалан огыт 
шотло. Школыш йара годым, наша кокла гыч ночам 
коштыктат. Ончэт гын, йоча шкэ сэмынжэ, шкэ илыш 
дэн ила, тунэмшыла чыла тӱньам палэн айдэмэ пашан 
рудыжым умылкала. Школышто йоча курымлан йӧршӧ 
уш-акылым пэнтыдэмда, койыш-шоктышым пала.

Альэ мартэнат калык тидым шижын шуктэн огыл. 
Нэзэржат, уланжат йочам изиньэк кидпашаш индырат. 
Кушшаш ужар, нӧргӧ капкыл витэш толаштармэ дэн 
лугыч курылтэш. Кушмым чарна, жап туда пуашэш, 
уш-акыл волгалтармат лугыч лийэш. Садлан уло школ 
пашам, йоча ашнэн кугатымо йулам содоррак у корныш 
вончэштаршаш.

Кэҥэж школ пашам тунуктышо шкэтын поена штэн 
ок сэҥэ. Эн пэрвойак ачашт-аваштым помжалтэн сӧрае- 
тарман. Кугурак умылмэк, корно почылтэш. Калык ок 
полшо, тидэ-тудо укэ,— манын эртараш ок кэлшэ. Моло 
пошкудо калык на кэнэж школым йатыр ончыкэмдэныт. 
Марий школат почэш ынжэ шӱдырно. Вий шутымо сэ
мын изирак паш а гыч тӱҥалаш вэрэштэш.

Марий илыш коклаштэ кэҥэж школ мом штэн 
кэртэш?

1. Й ара кэнэж дэн шудо жапыштэ крэсаньлан кулэш 
мэр пашам шташ полша. 3-4-шо группа мландым шэ- 
лэш, олыкым пайла, сола коклан кужытшым мэтр дэн 
впекала, мэнтым шындылын мояьар лиймыжым оҥаш 
возкалэн пижыкта. Корно вож.п\ш мэнтым шогалтылын 
моло йаллашкэ корно каймым ончыктэн возкала. Мэр 
пакча дэн сатэш шындылмэ пушэнтэ дэн саскам ончэн 
кушта, кугу корно воктэн курык йа корэм сэрэш шын- 
дымэ пушэнтым вольык сусыртымо дэч арала. Тулык 
пкшывэ дэн нэзэрлан вий шутымо сэмын сурт коклаш- 
тат, нурыгатат полшкала, школ озанлыкым тӧрла. Ш от
лан толмаштэ нзи йоча ончымо пӧртым почэш, йаслыш- 
тэ аза  ончаш полша. Ончыко тунэмшаш матэриалым 
гэлылан погэн йамдыла. Йоча йэда мӧҥгыштӧ поена 
йыраным штэн кугу урлыкаш, турлб саска дэн роква- 
рым (овощи) шындылыт.

I дэн I I  группа вий шутымо сэмын кугурак йочалан 
полшат, шкэ сэмыныштат ольымо пашам штат.

Ш урно-сорла жапыштэ йэш дэн пырльа тунэмшэ 
нурыш лэктэш, ачаш т-аваш тлан ггаша шташ полша. 
Йзиракышт мӧҥгэш кодын кочкаш-йӱаш йамдылат, азам 
ончат, суртым аралат. Ч ла вэрэнат йоча пашан тӱҥ- 
вожшым лончыла, сай-осалжым умылкала. Школышто 
мо ольадтын, шэмэр пашаштэ мом утларак шэкланы- 
ман— члажымат шуктэн мийа.

Шыжэ вэлэш пӱртӱс ваштадтэш: кэчэ кӱчыкэмэш, 
иӱд шуйнэн йуалга, шушо саскам погэн налыт. Айдэмат, 
моло тӱрлӧ чонанат тэлылан кочкыш дэн шокшо пыж£- 
шым йамдыла. Чэвэр пэлэдыш дэн ужар лышташ умы- 
рым шуктэн вэлэдат. Эркын-эркын илыж лӱшкышӧ илыш 
тыплана, кайык-вольыкат ласканын кап шокшэмдаш тэ
лэ йӱштылан койам пога (Орда). Тунэмшат нур гыч сур- 
тыш пӧртылэш, пакча саскам пога. Й ара жапыштэ чод- 
раш кайа, пӧчыж дэн понтым пога, мэраҥым покта., 
ачаж  дэн туллан пура.
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Чла вэрэ у койш-шоктыш, тэкланэн умылкалдэ ок 
лий. Кужу 1'элэ коч тунэмаш йатыр матэриал кулэш, 
ту дм м ногэн йамдылаш логалэш.
" Шошым, кэҥэж дэн шыжым тунэмшэ пэш шуко пшн- 

чымашым пога. Тунэммэ шотышто тидэ эн кэлшышэ 
жап. Илэн эртармэ гыч г,угу пайда лэкшэ, ут-акы л  ио- 
гымаштэ йоча чын корно дэн кайжэ, маныяа' гын, кузэ 
наша эртаршашым, мом шэкланэн штышашым школлан 
ончычак лончылэн йамдылман.

Кузэ кэҥэж школ пашам виктарман

1. Май тылзыштэ кэҥэж коч штышаш наша план 
дэн нрограммым школ ончычак йамдыла. Тунэмщаш 
план дэн илыш-панга коклаштэ ойыртэм ынжэ лий. Йэш 
дэн пырльа пашам штэн, нурыш, чодраш коштын школ 
программэ шӱдымым йоча шуктэн сэҥыжэ.

2. ГГӱртӱс илыш-койш нэргэн, айдэм) дэн вольык- 
кайык, озанлык паш а, мэр калык илыш, йэш-кокла 
штымаш-кучымаш нэргэн умылкалаш, иалэн программэ 
корным раш ончыктыжо.

3. Й ара кэҥэжым иквэрэш погынэп арньалан 2-3 ка
на экскурсийм эртарман. Тушто мом шташ— йоча дэн 
тунуктышо иквэрэш погынэн ойым гшдыт.

4. Сэмык жапыштэ 3-4 кэчылӓн йа арньалан олы- 
кыш, йа чодраш уло школ дэн лэктын „пэлэдыш дэн 
тазалык пайрэмым“ штат. Пайрэмын программам: спэк- 
гакль, тӱрлн мурыш - куштыиг, тазалыкым ончыктымо 
гимнастик дэн тӱрлӧ спорт да монь. Тидэ пайрэмыш 
уло калыкым ӱжман. Эркын-эркын тудат иолшкалаш, 
пырльа тыгай пайрэм шташ тунэмжэ. Пайрэм мучко 
школ лагэр илыш дэн ила.

5. Кэҥэж коч тунэмшэ школ программэ шӱдымӧ по- 
чэш наш а штышыла кӱлэшым умылкалэн мийа. Группа 
шот дэн пайрэмыштэ мом штымыштым, ужмо-колмыш- 
тым ваш-ваш увэртараш, ончыксо корным виктараш 
конфэрэнсийм погат.

6. Утларак кэлыгатараш, иктэ вэсылан полщаш лийн, 
тунэмщэ-влак йал-йал дэн ушэмым почыт.

7. Йоча ушэм шкэ ӱмбакшэ тыгыдэ йоча дэн аза 
ончымо пӧрт пашам налын кэртэш, мэр сат дэн пак- 
чам шта, пушэнтым шындылэш, вий шутымо сэмын ка-

ПӰРДӰЖ ГАЗЭТ
Газэт марий калыкым волгдыш лукнэжэ, тудын илы- 

шыжым сайэмдынэжэ. Крэсань шкэ илышыжым (илы- 
шын сайжым, осалжым) раш умлымэкэ вэлэ тӧрлатэн, 
сайэмдэн кэртэш.

Йошкар Кэчэ, У  Илыш, альэ моло тӱрлӧ рушла га- 
зэт-влак тидэ пашам штэн шогат. Тугэ гынат, вигак 
каласаш кӱлэш: чла йал илыш нэргэн газэтыш возаш 
ок лий: вэржат ок ситэ.

Тидэ пашаштэ Йошкар Кэчыдан, У Илышлан пӱр- 
дӱж газэт кугу иолшым нуэн кэртэш.

Нӱрдӱж газэт йал газэт, йал илыш нэргэн воза, йал 
илыш тбрлаташ полшэн кэртэш.

Пӱрдӱж газэт йал марийлан тур.ю нэргэнат умыл- 
тарэн тудын ушыжым ончыко колта. Умлымэкэ марин
ах совэт паш алан, моло наш аланат полшаш тӱҥалэш. 
Тыгэ пӱрдӱж газэт калыкым чумура, тунукта. Кугу 
одалаштэ, навриклаштэ пӱрдӱж газэт пэш чот шарлэн. 
И аврик машазэ илыш нэргэн, осал нэргэн садэ газэт- 
влак возэн кугу пайдам кондат. Йошкар салтак-влакат 
казармыштэ шкэ газэтыштым луктыт.

лыклан ойым пуа, куто оксам шэлагп полша. Тулык 
йоча дэн ӱдрамашлан озанлык пашам штылэш. Тунэмагп 
коштдымо йочам иктэгп уша, й ара  жап эртараш полша. 
Тылэч поена шуко моло тӱрлӧ пагаамат штэн сэҥа. Ти
дэ шотлан гына каласалтын. Изиньэк мэр паш а викта
раш, уло калыклан полшаш тунэмшэ кугу лиймэкат к о л 
л е к т и в  г) паш а дэн илышлан шӱмаҥэш.

8. Тунэмшэ йэда мӧҥыштӧ поена йыраҥ лийман. 
Агроном тунуктымо, школышто ольымо— йоча йыраҥыштэ 
койын шолгыжо. Ик шот дэн шкэ тунэмэш, вэс шот дэн 
кузэ паш а виктаршашым ончыктэн мийа. Йоча йэда 
кузэ члажат шталтэш, школ гыч мийэн тэргат.

9. Кэҥэж эртымэкэ мо штымэ-кучылтмым, ончыкэм- 
мым умдандараш конфэрэнсий погына. Йоча-влак шты
мэ пашаштым тэргэн, шотлэн возат.

10. Кэҥэж школ паша пӱртӱс дэн наш а коклащ 
шталтэш. Пич пӧртыш пураш ок кэлшэ.

11. Программэ йоча кап-кылым иэнтыдэмдаш, таза 
шташ нолшыжо.

. 12. Уло паша штымащтэ коллэктив пуш ынжэ йом.
13. Чла иашашкат ӱдрамашым пурташ тӧчыман.
14. Комсомол дэн пяонэр тидэ пашаштэ школ дэн 

пырльа лийжэ, ваш-ваш полщкалман.
Тидэ каласымэ— шотлан вэлэ ончыктымо. Вэр йэда 

поена школ шкэ программыжым шта. Мо утларак 
кэлша, тудо илыш коклаш пурталтэш. П аш а нэргэн чот 
калыкым умландарман. Калык полшыдэ кугунак огына 
ончыкэм.

Пытартышлан адак ик ойым пуэна. Тыгыдэ роскот- 
лан, газэт дэп журнал налаш окса укэ манын ойлышна, 
Кычал ончымаштэ окса лэктэш. К азналаи гына уша- 
ныман огыл. Марий коклаштэ йал йэда мэр аҥа, олык, 
йара кийшэ мландэ пэш шуко. Т у тан  школ лум дэн 
кийдым ӱдалтэш, парэҥгэ дэн моло вож-саскат шын- 
далтэш. Урлык погащ, паита шташ калык полша. Йоча- 
лан кочканг-йуаш, газэт дэн журнал налаш ситышэ 
огыл, радио-стансий шындаш ситылгэ оксат лэктэш. 
Кыртмэн пижмэкэ, школ йэда 2 5 - 5 0  йэҥ колыштман 
радиом 2 ийштэ налэдэн шуктэна!

И. 1* о м а н о в.

Йалла воктэнат пӱрдӱж газэт шарлаш туҥадьэ.
Кузэ тугэ пӱрдӱж газэт чот шарла?
Мэмнан пичкэмш крэсань кугу газэтым (Йошкар Кэ- 

чым альэ молым), шкэ йал илыш нэргэн возымо укэ 
гын, лудашат альэ колышташат ок тӱҥал.

—  Ом йареэ,— вэлэ манэш.
Нӱрдӱж газэтыш шкэ йал илыш нэргэн возат. Иктаж 

могай Йыванын осал пашаж нэргэн возымым марий ко- 
лышташ тӱҥалэш. Пӱрдӱж газэт тудын палымыжэ нэр
гэн воза, сандэнэ крэсаньат утларак тудым колыщ- 
тэш.

Пӱрдӱж газэтым чот лудыт гын, пӱрдӱж газэт коч 
крэсаньым ончыко наҥгайаш кӱлэш. Пурдӱж газэтым 
лудын, крэсань илышым сайэмдаш, мландэ пашажым 
сайэмдаш тӱҥалжэ, осал пашам пытараш пижшэ, копэ- 
ратсийм вийаҥдыжэ.

Тидэ пашалан пӱрдуж газэт полшэн шогыжо. Пур- 
дӱж газэтым лудын, крэсань кугу газэтымат лудаш ту
нэмэш. Пӱрдӱж газэтыш возкалэн, марнй крэсань 
»Йошкар Кэчэ» газэтышкат, «У Илыш» журналышкат 
возкалаш тӱҥалэш.

г) Тӱшкан илымаш.



20 У И Л Ы Ш №3—4

Марий калык коклаштэ пӱрдӱж газэт иэш чот ш ар
лэн манаш ок лий. Мыньар вэрэ йаллаштэ пӱрдӱж газэт 
лэктэш гын.—нигэат, очыни, ок шинчэ. Тидэ пашам 
кулэш пашалан огыт гаотло ала мо?

Тугэ .гынат, марий йаллаштэ пурдуж газэт чылт укэ 
манаш ок лий. Йужо йаллаштэ комсомол йачэйкэ пур
дуж газэтым луктэда. Вигак каласаш кӱлэш: пӱрдӱж га- 
ээтын пайдажым, кӱлэшыжым комсомол-влакат раш ум
лэн шуктэн огыт ул. Сандэнэ шуко вэрэ, изиш жап эр- 
тымэкэ, пурдуж газэт лэкмыжым чарна. Комсомол йачэй- 
кым впнаматлан шотлаш ок лий. Нуно шкэжат тидэ 
пашам сай огыт шинчэ. ПӱрдГж газэтым кузэ луктэдаш, 
тушко кузэ, мо нэргэн возыман— тидын нэргэн Йошкар 
Кэчыштат возалтын огыл, лумын кнагамат луктын огыт 
ул. К нага лийэш гын, комсомол-влакат шкэ йоҥлышы- 
пггым умлэн налын, пурдуж.газэтын тнтакшым тОрлатат 
ильэ.

Лудмо пӧртлаштэ альэ” марка пурдуж газэт пэшак 
лэктэдэн огыл дыр. Садлан, лудмо иӧрт вуйлатышэ-влак 
тидэ пашалан нижын, марий калыкым пӱрдуж газэт коч 
ончыко колташ тӱҥалышт манын, пурдӱж газэт лукмо 
нэргэн кӱчӱкын умылтарэна.

Кузэ пӱрдУж газэтым луктэдыман?

Пурдуж газэт лукмо паша сай кайжэ манын, тудо 
калыклан кэлшыжэ, калыкым ончыко колтыжо манын, 
газэт паш а вуйлаташ «рэдаксий» манмым штымаи. Р э
даксий тидэ пашам виктаращ туҥалэш. Газэтыш возы- 
шо-влакым пӱрдӱж газэт йыр чумура, газэтлан матэ- 
риалым кычалэш, садэ матэриалым ачала, тӧрлата, адак 
газэтым йамдла, луктэда,

Рэдаксийштэ ик йэҥ вэлэ огыл вуйлага, Тушко 3-5 
йэн'ым шындымаи. Ик рэдакторлап (шкэтын) наша 
штаит Йӧсырак лийэш. 3-5 йэҥ штап! тӱҥалэш гын. 
пырльа каҥашэн йоҥлышым шагалрак штат, адак па- 
шажат вашкэ, каньылырак шгалтэш.

Рэдаксийшкэ эн ушан, кнагалан моштышо-влакым 
сайлыман. Йалыштэ комсомол-влаклан пурдуж газэт лук- 
таш пнжаш кулэш. Комсомол шкэ кокла гыч 3-4 йэҥым 
сайла, адак моло рвэзэ кокла гычаг 1-2 йэҥым ӱжэш. 
Комсомол йачэйкэ укэ гын, лудмо пӧрт вуйлатышэ, пур
дуж газэт лукташ шона гын, лишыл йал комсомол альэ 
партий йачэйкылан увэртарман. Нуно тидэ пашалан 
полшаш тӱҥалыт.

Рэдаксийш 5 йэҥ дэч шуко ойрман огыл. Шукын 
лийт гын, паш а сайн кайаш ок тӱҥал.

Рэдаксий шкэ погынмаштэ тыгай паш а нэргэн ка- 
и’аша:

1. Мо нэргэнг у номэр'газэтэш возыман.
2. Кӧлан статйам возаш пуман.
3. Газэтлан возымо статйам пачэтлаш альэ пэчэтлаш

огыл.
4. Нктаж осал нэргэн возымо почапт чпнжым шым-

лэн налаш.
Рэдаксий газэт пашам сай колтынэжэ гын, крэсань 

Йӱкым колыштшо. Мо нэргэн калык кутура, можо ну- 
нылан ок кэлшэ, могай пашам виктарнэшт,— члажымат 
шижын налын, крэсаньым газэт коч умылтарман.

Тидэ пашаштэ пурдуж газэтын сэлькор (газэтыш во
зы шо)-влак кугу полшым пуэм кэртыт.

3-5 йэҥ вэлэ газэтыш возаш тӱҥалэш гын, газэт 
калыклан огэшат кэлшэ. Пурдуж газэт члалан кэлшыжэ 
манын, газэтыш крэсань-влакат, удрамаш-влакат возыпгг. 
Тунам газэт сай лийэш, статйа-влак шуко лийт. Крэ- 
сань-влакшэ газэтыш возэн у илыш шташ тунэмыт. 
Ойпп'о йал погынмаш годым шуко крэсаньжэ Й\"к пудэ

шып шогат: йа пошкудыдан осал ынэшт лий, йа вож- 
ылыт,— тыгэ осал паш а шарла вэлэ. Газэтышкэ возаш 
лийэш. Ко возэн— нигэат ок палэ. В о з ы ш о - в л а к  
д ӱ м ы  м р э д а к с и й ' [ - я  и г э л а н а т  о к  к а л а  с э 
(сутлан вэлэ каласа). Возышо шкэ лӱмжым ынэж пэчэт- 
лыктз гын, шойа лӱмым шындэн кэртэш. (Миклай Йы- 
ван олмэш «Ужшо» «Вртэн кайшэ» альэ моло тӱрлӧ 
сэмынат возаш лийэш).

Садлан кросанъ-влакым газэтыш возаш ӱжын шогы
ман.

Йужо крэсань «ом мошто» манын ок возо. Пӱрдӱж 
газэтэш кузэ возаш кулэшым умылтарман.

Ш олдра буква дэнэ „Марий-влак! Газэтышкэ возыза. 
Огыиа мошто манын ида вожыл. Кузэ моштэда, тугэ 
возыза!— манын иэчэтлымаи. Адак моло сэмынат (крэ
сань дэнэ кутурэн монь) сэлькор-влакым шукэмдаш то- 
чыман.

Сэлькор дэч поена пурдуж газэт шкэ пашажым сай 
штэн ок. кэрт.

Пурдуж газэт лукмо дэч ончыч рэдаксий погынэи ка
н а т а :  мо нэргэн у номэрыш возыман. Газэт «планым» 
шта. Ойшто; тачэ кэчын йалыштэ Совэтым сайлат. Рэ- 
дакспй планышкэ «совэтыш сайлымэ» нэргэн статйам 
возаш кӱдэш манын шында. Вара тидэ план почни ком 
совэтыш сайлыман, молан Йал пойаным (кулакым) сай
лымэ ок кул, тидэ нэргэн умылтара.

Газэтышкэ эртышым, ожнысым возыман огыл. Тачэ 
кэчын (тидэ кэчылаштэ) мо лийн, тачэ крэсань мо нэр
гэн кутура, тачэ крэсаньын мо нэргэн чонжо коргата, 
тугайм вэлэ возыман. Планым штымэ годым тидмм пшн- 
чэн шогыман.

Садлан рэдаксий илыш каймым шэкланэн моштыжо.
Пурдуж газэтын рэдаксийжэ рушла газэтымат лудын 

шогыжо. Рушла газэтэш чла нэргэнаг пэш раш  умыд- 
тарат (иутрак сай газэт «Беднота» уло). Рэдаксийштэ 
шогышо-влак шкэ чла) нэргэнат (СССР илышым, моло 
кугужанласэ илышым) шинчэн шогат гын вэлэ пурдуж 
газэт коч крэсаньым умылтарэн кэртыт.

Адак йалыштэ тӱрдӧ «мапэш-манэш» шойа мут пэш 
шарла. Тидэ «манэш-манэшым» колыштын, шойакым 
пытараш толашымап, чын нэргэн умылтарман.

Газэтыш возымо статйам ачалымэ

Марий крэсань статйам возаш тунэмын огыл. Садлан 
эп ончыч кужу статйам возаш тӱҥадыт, тӱрлӧ оккӱл 
мутымат пуртат. Тыгай кужу статйам кӱчӱкэмдаш кӱ- 
лэш. Кӱчук статйам возаш туҥалыт гын, газэтышкэ 
шуко статйам тӱрлӧ нэргэн возаш лийэш, газэт чап- 
ЛЭШТЭШ, СЫ.ТНЭШТЭ1Й. кэлшышэ лийэш вэлэ.

Кужу статйам крэсаньлан лудаш пэш йӧсӧ. Крэсань 
адак кнагаланат пэш талэ огыл. К ӱчӱкрак  статйам ту
до вашкэ лудэш. Сэлькор-влаклаи шкэ шонымыштым 
кӱчӱкын возаш кӱлэш (20— 30 корно дэч утла ик стат- 
йат ынжэ лий). Рэдакеййлан кужу статйам кӱчӱкэмдэн 
мошташ кулэш. Сэлькор возымым чылт локтылман огыл. 
Уто мутым вэлэ луктын шууман. Сэлькорын тӱҥ шо- 
нымыжо кодшо. Чот кӱчӱкэмдэн статйам йӧршын локт- 
лашат (пужашат) лийэш. Тидэ паш а (ачалымэ) эн кугу 
паша. Сайн ачалаш  тӱҥалат гын, сэлькор-влакым сайн, 
кӱчӱкын возаш тунуктэт. Пэш чот кӱчӱкэмдэг гын, сэль
кор возымыжымат чарна: «локтлыда» вэлэ манэш. Тыш
тэ пэш шэкланэн шогыман.

Статйам ачалмэкэ, статйалан лумым пуаш кулэш. 
Статйа лумым рушла „заголовок" маныт. Мо нэргэн 
статйашгэ возымо, статйан лумжӧ тудым ончыктыжо,
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кӱчӱк лийжэ. Адак, „заголовкым“ гына лудын, крэсань 
статйам луддэ ынжэ чытэ.

Йужгунам сэлькор заголовкым шкэ ончыкта. Рэдак- 
сий, тудын заголовокшо ок кэлгаэ гын, вашталтэн кэр
тэш.

Статйа ачалшылан тидым шинчыман:
Эн ончыч статйам лудмэкэ, газэтлан кэлша альэ ок 

кэлшэ, тидым палэн налман.
Вара кужужым, кӱчукжым ончыман. Йошлыш возы- 

мым (мут гыч, „ к ан ат  “ олмэш „кэяш“ манмым) тӧрда- 
тыман.

Тидэ пашаштэ йоҥлышым тӧрлымаштэ йал учичыл 
политым пуа. Тудым ужаш кӱлэш. Адак газэтыш возымо 
статйан мутшо кужу ынжэ лий.

Тэвэ кужу мут: „Мэ, Марий куидэмысэ марий-влак, 
тлэчда торан илэна, шкланна поена кундэм уло, а тэ, 
ордьпк йолташ-влак мундӱрнӧ мэмнан дэч ӧрдыштӧ илэ- 
да‘>  (Йошкар Кэчэ, № 13).

Тидэ кужу. Тыгэрак кӱчӱкэмдаш лийэш: „Мэмнан пое
на кундэмна уло, тлэчда торан илэна. Тэ мундурнӧ, 
Ордыштӧ илэда». Г1к ой гыч, кок ой лийн. Сандэнэ лу- 
дашат куштулго.

Мо нэргэн газэтыш возыман?

1918 ийштэ «газэтыш возымо» нэргэн В. И. Лэннн 
тыгэ ойлэн: чаплэ мутым, тыгэ кулэш, тугэ кӱлэш ман
мым шагалрак возыман. П аш азэ калык, крэсань у 
ильпйым кузэ шта, тудым ончыктэн пуман. Тыгэ вэлэ 
газэт шкэ пашажым сай шга, манын ильэ.

Тидэ мутшо пурдӱж газэтланат кэлша. Пурдӱж газэт
лан ат крэсаньын у илыш штымыжым ончыктыман.

Крэсаньлан пӱрдӱж газэтым лудаш куштулграк лий
жэ манын, газэтэш статйа-влакым кэлштарэн пэчэтлаш 
кулэш. Эн опчыч мландэ паш а нэргэн, вара копэратсий 
нэргэн, копэратсий дэч вара адак мландэ паша нэргэн 
пэчэтлымэ ок кэлшэ. Садлан, ик нэргэн возымо статйа-* 
влакым почэла-почэла (ик пусакэш) пэчэтлаш кулэш. 
Мландэ паша нэргэн гын, т дэ пӱсакыштэ мландэ паша 
нэргэн гына возымо лийжэ. Сопэратсийм тушко пурты- 
ман огыл. Колэратсийлан вт пусак лийжэ.

Ик пусак дэн вэс пусат, коклаштэ кугу корэшым 
штыман. Тугэ крэсань кӱлэш статйам вашкэ муун кэр
тэш.

Мландэ паша нэргэн

. Марий крэсань нужная ила. Киндыжэ шагал, ок ся- 
тэ. Дэсатина гыч 40 путым монь вэлэ налэш. Крэсань
лан, илышыжым сайэмдынэжэ гын, мландэ пашам сай 
шташ кӱлэш, дэсатина гыч 50 пут олмэш 100 путым 
налжэ. Крэсань у йӧнжым вэлэ ок шинчэ альэ. Тэвэ 
тидэ йӧным ончыктэн пуаш кӱлэш. Пӱрдуж газэт мландэ 
пашам сайэмдаш тунуктыжо.

Мландэ паш а нэргэн возымо пайдам кондыжо манын, 
агроном дэкэ, «опытное поле»Г1Маимыш, совхозыш кош- 
тэдыман. Кузэ нуно паш ам штат, тудым ончэн возыман, 
у йӧнын пайдажым ончыктыман.

Адак йалыштэ мландэ паша кружок (сэльско-хозяй- 
ств. кружок) уло гын, тудым газэтыш возаш ӱжман. 
Йытраймэ (ойрмо) пырчым ӱдымӧ нэргэн, шыжымак 
икийаш куралмэ нэргэн, моло турлӧ нэргэнат возаш
КУ'ЛЭШ.

Адак мландэ наша нэргэн возымым жаплан кэлштар- 
ман. Шыжым могай мландэ пашам крэсань шга, ту 
нэргэн вэлэ возыман, шошымсо мландэ паша нэргэн 
шыжым возымо пайдам ок пу.

Пӱрдӱж газэт мландэ законымат умылтара. Адак, 
моло йаллаштэ мландэ пашам кузэ штат, тудым возаш 
лийэш.

К о п э р а т с и й

Крэсань илыш сайэмдымэ пашашгэ копэратсий кугу 
полшым пуэн кэртэш. Копэратсий— йал илыш дэнэ ола 
илышым кэлштара, (смычкым шта), йорло-влакым пойан 
(кулак) кпд гыч утара. Адак копэратсий коч крэсань 
мландэ пашажымат сайэмдэн кэртэш, шкэ сатужым йӧ- 
нан ак дэнэ ужалэн кэртэш. Копэратсий— калыкым чу- 
мурэн, пырльа паш а шташ тунукта.

Сандэнэ, копэратсий нэргэн нӱрдуж газэтэш возаш 
кулэш.

Кузэрак копэратив кэвыт торгайа, могай сату уло, 
ала крэсаньлан кулэш сату укэ, кузэ сатужым ужалка- 
лат, налаш мийшым ала вурсат... Копэратив кэвытьш 
могай йоҥдышыжо уло, тидэ йоҥлышым кузэ-тӧрлыман— 
чла тидэ нэргэн возаш кулэш. Возэнжат моштыман: 
кулэш огыл паш алан копэратснйм вурсыман огыл. Ко- 
пэратсийн йоҥлышшым ончыктэн копэратснйм вийан'даш 
нӱрдӱж газэт полшыжо. Осал наша нэргэн возымым рэ- 
даксийлан шымлэн налаш кӱлэш: ала сэлькор сырмыж 
дэнэ гаойам возэн?

Крэсань копэратсий нэргэн мом ойла,— тудым кол- 
штын, пурдӱж газэтэш возыман.

Вашполш комичэт нэргэн

СССР мучко вашполш комичэт-влак пашам сай вик
тараш  туҥалыныт: крэсань-вэ к ваш-ваш полшэн (тур- 
лӧ эҥгэк годым), шкэ илышыштым сайэмдат. Марий 
коклаштэ вашполш комичэт паша альэ сай кайа м а н а т  
ок лий. Марий-влак комичэтын пайдажым умлэн шуктэн 
огыт ул. Пӱрдӱж газэтэш вашнолш комичэт паш а нэр
гэн возаш кулэш. Кузэ тидэ комичэт пашам шта, могай 
полшым йорло-влаклан пуэн, могай йоҥлышым штэн, 
мом крэсань комичэт нэргэн ойла,— тудым чла возыман. 
Йорло-влакым комичэтлан полшаш ужман.

Вашполш комичэт шкэ пашажым сай шташ, нужиа- 
лан полшым пуаш туналэш гын, нужна йэҥ пойан кид 
гыч утлэн кэртэш. Садлан, иойан-вдак (кулак) садэ 
вашполш комичэтыш пурэн тупуй пашам штылыт, крз- 
саньлан комичэт нэргэн гӱрлӧ шойакым ойлыштыт. 
Пӱрдӱж газэтлан тидым шинчэн шогыман, пойан-вла- 
кын осалыштым тӱжвак лукман.

Пойан ваштарэш кучэдалмэ

Кизыт йаллаштэ крэсань кум сэмын ила: пойан-влак 
пойат, йорло йорлэштэш, ик марда— ожнысо еэмынак 
ила. Пурдӱж газэтлан йал илышын шэлалтмыжым (рас
слоение деревни) шинчэн шогаш кулэш.

Пойан-влак йорлым пизрэн вэлэ пойат, киндым ары- 
мэш (кӱсын) пуэн, вара чаплэ олыкым налыт, йорлы- 
лан уто пашам штыктат, йа торгайэн йорло вӱрым* 
йӱӱн илат. Пойан (кулак) копэратсийшкат пурэн шин- 
чын, калык илышым сайэмдымэ олмэш, шкэ кӱсэнжым 
оварташ, вашполш комичэтышкат пурэн шинчын шка- 
ланжэ пайдам муэш, Совэтышкат пураш тӧча, вара 
калык мыйн кидыштэм лийэш манэш.

Адак. мландэ паш а сайэмдымэ нэргэштэ, копэратсий 
нэргэштэ кулак шойакым шаркала.

Пӱрдӱж газэтлан пойанын осалжым тӱжвйк лукман, 
йорло-влакым копэратсий йыр, вашполш комичэт воктэн 
чумурэн, пойан кид гыч утлашыгйт корным ончыкты- 
иав.
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Тидын нэргэн пэш шэкланэн возыман. Кулак-влак 
пӱ.рдӱж газэтлан сыратат, тӱрло осалым штэн кэртыт, 
сэлькорым кырэн кэртыт монь. Адак кулакым ик марда 
(кокла) крэсань дэч ойркалэн мошташ кӱлэш. Кӧ йэҥым 
онталэн, йэҥ паша дэнэ (тарзым ашнэн) ила, торгайа,—  
тудо вп.гэ кулак лийэш. Йужо крэсань, сай ила гынат, 
члажат уло гынат, тарзым ок ашнэ, ок торгайэ, мландэ 
пашажым шкэ йэшыж дэнэ вэлэ шта, пужнам ок пизрэ, 
тудым кулак манаш ок лий.

Тунунтымо паша

нэргэнат пурдӱж газэтыш возыдэ ок лий. Крэсань- 
влак школлан полшышт, лудмо пбртланат полшым пу
эн шогышт. Садлан, пӱрдӱж газэтэш школышто кузэ- 
рак паша кайа, учичыл илыш нэргэн, лудмо пӧрт па- 
шажэ нэргэн возаш кулэш. Адак марий коклаштэ пэш 
шуко кнагалан моштыдымо улыт. Нуным тунукташ ку
лэш. Тидэ пашалан пурдӱж газэт полшыжо.

Коммунист партий, комсомол илыш нэргэнат пӱрдуж 
газэтэш возаш кӱлэш.

Марий калык тунэмдэ ила да тӱрлӧ йумылан, ийалан 
ӱшанэн ила. Сандэнэ, йумо пуа гын, киндэ лийэш ма
нын, мландэ пашажым ок сайэмдэ. Тидэ нэргэштат ка
лыкым умылтарэн шогаш кулэш. Йумо нэргэн, поп нэр
гэн IIэш шэкланэн возыман, мыскылман монь огыл, укэ 
гын, калык сыра. Йумо альэ поп нэргэн возымым млан
дэ наш а нэргэн возымо дэнэ кэлштараш кӱлэш. Йӱр 
тол мо, шурно шочмо, ийгэчэ вашталтмэ нэргэн раш 
умылтарман.

Йал илыш: у йӱла. тошто йӱла

Тошто Йӱлан тӱрлӧ осалжэ уло: ӱдӱрым вийэш мар- 
дан пуат. С р а н  годым й ӱӱт , крэдалыт. Пайрэмымат 
сайн огыт эртарэ.

Садлан, тошто илышым пытараш манын, тудын осал- 
жым ончыктэн шогыман, у йула нэргэн умылтарман.

Удрамаш илыш пэш томам. Пӧрйэҥ— вуй. Удрамаш —  
тарзэ гай. Тидэ нэргэштат пэш йатр умылтараш тӱкна.

Пӱрдӱж газэт коч крэсаньлан турлӧ каҥаш ым (справ
ным, закон нэргэштэ монь) пуэдыман. Ойшто, марийлан 
чодра нэргэн зайавлэньым возаш кулэш. Куш возыман?—  
марий ок шинчэ, пӱрдӱж газэт дэч йодэш. Тэвэ тидын 
нэргэн тудлан умылтараш кулэш. Тыгэ лӱрдӱж газэт 
крэсаньлан кугу пайдам пуа. Крэсань пӱрдӱж газет дэч 
тӱрлӧ нэргэнат йодышташ тӱҥалэш гын, рэдаксий па
шам сай гата манаш лийэш.

Осалым тужвак лукмо

Тӱрлӧ вэрыштэ— совэтыштэ, вашполш комнчэтлаштэ, 
копэратспйштэ—шогышо-влак осал паш амат штат. Ты
гай .осалым турлынат пытараш тӧчыман. Кугу осалым 
штэныт гын, Йошкар Кэчыш, У Илышыш возаш кулэш. 
Пӱрдуж газэт осал паша нэргэн возымым пэш шэкла
нэн пэчэтлыжэ. Осал йэҥ кырэнат, пуштынат шуа. Сад
лан тыгай нэргэн возымым кугу газэтыш возаш кулэш. 
Газэтыш возымо дэч ончыч осал пашам пгы-мэи налаш 
кулэпг (проверить факт).

Пӱрдӱж газэтыштэ мыскарат лийжэ

Мыскара айдэмым воштылта. Пӱрдӱж газэтыштэ мыс- 
кара лийжэ. Тӱрлӧ ней рассказым, почэламутым газэ
тэш пэчэтлыман. Тунам утларак лудаш тӱҥалыт.

Мыскара айдэмым куандара. Йал пойаным мыскара 
дэнэ воштылаш лийэш. Дывргэ Йылмэ дэнэ, мутлан му- 
тым кэлыштарэн возымо марийлан путрак кэлша.

Сӱрэтат кӱлэш

Сурэт газэтлан тӱсым пурташ полша. Йужо мыскара 
олмэш оҥай сӱрэтым (койдарчыкым) газэтэш пэчэтлэт 
гын, тудо путрак кэлша. Йаллаштэ сурэт штэн мошты- 
гао-влак улыт вэт. Нунымат пӱрдӱж газэтыш паш а 
шташ ӱжман. Адак тӱрлӧ рушла газэт гыч, журнал гыч 
сӱрэтым пучкын, газэтыш пижыкташ лийэш.

Газэт сылнэ лийжэ

Йошкар Кэчым альэ моло кугу газэтым мОҥгыштат, 
кунам шоналтэт, тунам лудаш лийэш. Пӱрдӱж газэт 
пӱрдӱжыштӧ кэча, тудым содор лудаш тӧчат.

Адак крэсань лудаш пэш талэ огыл. Садлан, газэтым 
сылнэгатарыман.

Пӱрдӱж газэтым кид дэнэ возат. Тугэ гынат, крэ
саньлан лудаш йӧн лийжэ манын, пэчатной буква ^энэ 
возыман. Заголовок— шолдра буква дэнэ, шинчаш ви- 
гак пэрныжэ.

Ордыж гыч ончымаштэ пурдӱж газэтыштэ шолдра 
букван заголовок, тӱрлӧ сӱрэт лийэш гын, сылнын 
койэш.

Пурдуж газэтын вралю кугу лийман. Кӱкшутшо 1 арш. 
сита. Тид дэч кӱкшӧ газэтым лудант йӧсӧ лийэш. Кум- 
дыкшо 2 - 2 ,/з аРш - лийжэ. Тунам 3 - 4 - 5  йэьг йыгрэ 
шогалын ик канаштэ лудын кэртыт. Калык пэш тугакан 
погынэн гын, тунам ик йэҥ чот лудшо.

Газэтын лӱмжӧ лийман. Тӱрлӧ лӱмым пуаш лийэш. 
«Изн Коммунист», «Куралшэ», моло тӱрлымат. Газэтын 
лӱмжым кугу буква дэнэ возыман, воктэнжэ сӱрэтымат 
шташ кэлша, КӱшиО шола могрэш альэ покгаэлан лу- 
мым возыман.

Кугу лышташ (лист) кагазым муан1 лцйэш гын, пэш 
йӧра ильэ. Изн ластыкэш возымым ппжыктылмэ дэнэ 
газэт тугай сылнэ ок лий. Кугу ластыкым муаш ок лий 
гын, изн ластык-влакым сайн пижыктылаш кӱлэщ. Вара 
статйа-влакым иктылан иктым кэлштармаи. Эн кӱлэшан 
стачЙам покшэлак пэчэтлыман, тунам вигак шинчаш 
пэрна.

Тӱрлӧ чийан карандаш (альэ чэрнил) лийэш гын, 
пӱрдӱж газэтым путрак сылнын штащ лийэш. ТурлО 
чэрнил укэ гын, чаплэ, нугудо чэрнил дэнэ газэтым пэ
чэтлыман.

ГГытартышлаи адак манына:
Пӱрдӱж газэтэш йал илыш нэргэн возыман. Кужу 

статйа ынжэ лий. Газэтым сылнэштарман. Мыскара 
лийжэ.

Газэтым ик жаныштэ лукман. Ойшто кок арньаш 
ик кана рушарньа кэчын лэктэш гын, эрэ тугак лэктын 
шогыжо.

Пӱрдӱж газэтым калык ужмо вэрыш нижыктыман. 
Газэтыш шукрак йэҥ сэржэ.

Эн ончыч газэт паш а сай ок кай ала,- Ойгырмо ок 
кӱл. Эрэ луктэдаш тӱҥалыда гын, пӱрдӱж гаээтда эр
кын сайэмэш. Нигунамат сай манын пда сӧрасэ. Вэс 
номэрым адак чаплыракын лукташ толашыза.

Огына мошто, огына кэрт манман огыл. Йоҥлыш дэч 
лӱдман огыл. Й о егл ы ш  пытараш тӧчыман. Йошкар Кэчэ 
газэт. У Илыш журнал дэнэ ваньваш  увэр пуэн илаш 
кӱлэш. Нуно тланда каҥашымат пуэн кэртыт.

П. II ӱ н ч э р с к и й.

Й э иг а р м а щ: Йалыштэ партий, комсомол йачэйкэ 
адак лудмо пӧртат уло гын, нуно пырльа ик газэтым 
луктыт.
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ПАРИИ КОКЛАШТЭ
ВИЙАҤЭШ

„Куралшэ" лӱман Мустап крэдпт ушэмын пэрвой погнымашшэ.

КОПЭРАТСИЙ

Пӱтӱнь озанлык пашаштэ 
копэратсий у илышыш лэкташ 
корным ончыкта. Сатулымо, чод
ра, мландэ пашаштэ копэрат
сий кушкын, вийаҥын толэш, 
марий калыкым пичкэмыш, 
йорло илыш гыч волгыдо кор- 
нышко луктэш.

Марий кундэмыштэ 1922 ийш
тэ 46 копэратив вэлэ шот- 
лалтын, кизыт — 351; Урал,
Вичэ, Иль на мдрий коклаштат 
тӱрлӧ копэратив-влак шукэмыг, 
марий озанлык пашам нӧлта- 
лаш полшат.

Пӱрӧ кантон, Рабак йал гыч 
сэрат:

Мэмнан йалыштэ сату
лымо копэратив 1924 ийштэ 
почылто. Паша тӱҥалмэ годым 50-60 йэҥ 
вэлэ члэныш пурышт, оксажат 200 тэнтэ 
нарэ вэлэ ильэ.

Правльэныштэ шогышт: Байрашев, Зай- 
нагабдинов, Мутаев.

Тэний Рабакысэ Рӱдӧ кэвыт дэч поена 
кок отдэлэньэ почылто: иктыжэ Андым одо 
йалэш, вэсыжэ—Сандугач сӱас йалэш. Ок- 
тӓбрыштэ правлэньым угыч сайлымэ годым 
копэратив паша вийнымэ нэргэн доклад 
шталтэ; члэн-влак погынмаш пашам сайэш 
чотлышт. Ожео правлэньымак угыч сайлышт.

Культпросвэт пашалан парш налмэ окса 
шот гыч 10%-ым, газэт, журнал налэдаш 
40 тэҥэм пуаш штышт.

Рабак йал копэратив пашажым сай корно 
дэн виктара, марий-влак копэратсийн пайда
жым умлэн налыныт.

Шаран районышто (Бэлэбэй к-н Башрэс- 
публик) сэль-хоз. крэдит ушэм почмо. Ти
дэ копэратив нэргэн М-эн йолташ Акпарыс 
йал гыч тыгэ сэра:

Шаран крэдит ушэмын пашажэ чот шар- 
ла. Крэсаньлан Сибир гыч имньым кондаш 
члэным сайлэныт: иктыжэ марий, вэсыжэ— 
руш. Правлэньышкэ рушат, марийат, сӱасат 
сайлалтыныт. Альэ руш коклаштэ йужыжо ты 
мартэ тошто годсо пушым мондэн огыт ул.

Счэтоводлан Асмеев йолташым (марий), 
сайлымэ годым Бакланов (правлэньышкэ руш 
гыч сайлымэ) йолташ тыгэ ойлаш тӱҥальэ: 
«мланна чэрэмис ок кӱл, кизытат Згездин 
дэн Урсаев марий гыч коктын улыт». Погын" 
маш Баклановым ыш колышт, Асмеев йолта" 
шым счэтоводлан шогалтыш. Кизыт копэра*

тивыштэ пашам 10 йэш штэн шогат: 6 руш 
3 марий, 1 суас, нунын коклаштэ 5 йэнжэ 
партийштэ шогышо улыт.

Шараныштат копэратив паша тӧрлана. 
Имньыдымэ крэсаньлан шулдо ак дэн имнь
ым кондэн пумо— нэш куго полыш. Тэвэ Ш а
ран крэдит ушэмыштэ руш дэн марий «пу- 
рэдалмым» тӧрлатыдэ ок лий. Совэт влас чла 
калыкым тӧрлыш, тыгай тошто пуш ындэ
йомман. Руш, марий сӱас иктэ-вэсылан пол
шэн копэратив пашамат сайн колтэн кэртыт. 
Тыгэ «нурэдалмэ» пашалан вэлэ энтэкым
конда.

Шэрнур кантон (М. А. 0.) Мустай райо- 
нысо сэль-хоз. копэратив 1925 ийштэ па
ша шташ Госбанк отдэлэньыштэ ссудым на
лын кэртын огыл гынат, шкэ члэныштлан
1200 тэнтэ нарэ вучымэш пуэн. Копэратив
почмо годым члажэ 22 члэн вэлэ улмаш. Ок-
тӓбр гыч фэвраль мартэ оборотшо 39.000 
ТЭҤ Г. шуун.

Шэрнур кантонысо марий-влак мландан 
улыт, нунылан тур.ю мландэ паша штымэ 
машнна-влак кӱлыт. Мустай крэдит ушэм 
кэртмыж сэмын машина-влакымат крэсаньлан 
кондэн шога.

Чарла гыч толшо Обфинотдэл инспэктор 
тудын пашажым тэргымэк, тыгэ каласыш: 
„Мустай крэдит ушэмын пашажэ сай кайа, 
тудым обласын крэдит копэратив „твердая 
сеть“ манмышкэ пуртыман. Мый шонымаштэ 
Мустай крэдит ушэмлан Марийсойуз, Госбан- 
кынЧарласэ пӧлкажэ оксам пуэдаш тӱҥалыт 
гын, тудо вара шкэ пашажым адакат утла
рак шарэн кэртэш ильэ“, мапьтн «Ужто» 
йолташ сэра.
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Чын, крэдит ушэм шкэ члэн-влак оксадэ- 
нак пашам чот виктарэн огэш кэрт. Крэдит 
ушэм-влаклан полшаш кизыт Маробисполком
150.000 тэҥгэ оксам вучымэш пуэы. Идалы- 
кышта тидэ окса дэн кум кана оборотым 
шташ гын 450.000 тэҥгэ пумылан тӧр то- 
лэш. Крэдит ушэмым район шот дэн пой
ман, тыгай копэратив шуко члэным погэн 
кэртэш, тыгэ вийанат лийэш.

Ш эрнур кантон гычак Э ш к у п йал «с.-хоз. 
товарищество» нэргэн «Турэ» сэра:

Мэмнан йал кугу огыл гынат, 1925 ийш- 
тэ с.-х. товариществым почна, турлӧ маши
нам ушэм коч налэдэна. Кум пасум кудалтэ» 
9 пасум штышна. 1924 ийштэ Вӱрзым У ЗУ  
клэвыр нӧшмым ыш пуат ӱдымӧ нэргэжэ кӱ- 
рылтО. Тэний Ш эрнур с.-х. склад 3 п. 15 кр.

КАЛЫК ТУНУКТЫМО

Калык озанлык чоткыдэммэ сэмын тунэммэ
пашат кушкын, вийнэн шога.
0 Тунэммэ паша нэргэн Пӱрӧ кантон гыч
Иалкаев йо.тт. тыгэ сэра:0

Рэволутсий лиймэк, Пӱрӧ контонышто ту
нэммэ паша чот вийнаш тӱҥалын ильэ. 
Гражданский сар годым П ӱрӧ уйэз шуко ка
на ошо кашак кидышкэ вэрэштэ, садлан 
марий коклаштэ тунэммэ паш ат йӧршэш 
йӧрлэштэ. Бэлогвардэйс дэн 1£олчак почэш 
нужна ийат марий тунэммым пизыральэ.

Кизыт Пурӧ пэдтэхникум пӧлкаштэ 115 ма
рий рвэзэ тунэмэш, совпартгаколышто —  
11 йэҥ. Пэдтэхникумсо марий полка олмэш 
поена марий пэдтэхникумым почаш шонат.

Тувэчак Тимиргалиев М. копэратив ушэм 
ночмо счэтовод курс нэргэн сэра:

Пӱрӧ район сэльпромсойуз шкэ оксаж дэ
нэ копэратив-влаклан счэтовод (чотлышо) 
тунуктымо курсым почо.

Члажэ 100 ЙЭ1Г тунэмэш, нунын коклаш
тэ 20 марий. Курсышто 5 тылзэ тунэмман. 
Тунэм лэкшэ-влак йалласэ копэративлаштэ 
пашам шташ тӱҥалыт.

Мэн чла кантонышто (Сӱас рэсп.) Совэт влас 
лиймэ дэч ончыч марий-влак пичкэмыштэ 
илымэ дэнэ шкэ йылмыштымат мондэн, вигэ 
сӱасыш савурнаш тӱҥалыыыт ильэ. Кизыт 
ындэ Мэнчла кантон марий-влакат тунэмаш 
иижыч. Тэвэ Ст.-Калтак йал гыч тыгэ сэрат:

Мэмнан йал гыч сэльско-хоз. школышто 
О йэш тунэмэш, Озаҥ дэн Мэнчла партшко- 
лышто 5 йэҥ. Тунэммэ пашам виктараш Ток- 
мурзин марий тунуктышо чот полшэн шога.

П а й б у л а т о в.

Марий Кундэмыштэ ты мартэ угыч школым 
шагал почаш вэрэштэ. Тунэмаш йбршо йоча-

нӧшмым пуыш. Кукнур район крэдит ушэм 
гыч оксам оборотлан йодынна, нуа гын па
шам адак сайрак виктарэна ильэ. Члэн-влак- 
.тан йалышгэ с.-хоз. библиотэк почмо».

Тыгэ копэратив-влак марий йаллашгат 
озанлык нашам нӧлталаш полшат. Пытар- 
тышлан тидым каласаш кӱлэш: сату налка- 
лымэ-ужалкалымэ пашаштэ копэратсий ты 
мартэ часный торгайшэ-влакым сэҥэн шук
тэн огыл.

Йаллаштэ кулак-влак эн ончычак торгай- 
мэ пашам шкэ кидыштэ кучэн, нэзэр дэн 
кокла крэсаньым пизыраш шоиат. Садлан 
мланна потрэбичыл кодэратив-влакым шу- 
кэмдаш чот пижман.

К - и й.

влак гыч 50%-шэ вэлэ школышто тунэмы- 
ныт. Кундэм озанлык вийнаш тӱ 1 га л м эк, школ- 
влакат шукэмыт.

Сэрнур кантонсо Кукнур-Купсола район ы- 
што тэний почмо: 1 ст. школ— 4, сэмилэткэ 
школ— 1. Тӱҥалтыш школласэ 1 - 2  групп- 
влакыштэ 200 йоча тунэмэш, сэмилэткэ шко
лышто— 150 рвэзэ.

.К о  н а к о в .

Йаллаштэ лудмо порт-влак шукэмыт. Орол 
порт, шинчымо порт олмэш ындэ шонтыжат, 
рвэзыжат лудмо пӧртыш погынаш тӱҥалы- 
ныт. Лудмо пӧртышто совэт паша нэргэн 
мутланат, кнагам, газэтым, журналым лудыт, 
кружоклам почын тӱрлӧ пашалан тунэмыт, 
ожсо йӱла, койш дэн кучэдалын у илышым 
шташ тыршат.

Морко кантон гыч (М. А. О.) ик йолташ 
лудмо порт почмо нэргэн сэра:

Пашкан-сола кугат огыл, тугэ гынат шкэ 
вийна дэн тэнэй лудмо пбртым почна. Кизыт 
тушто кнагам лудыт, докладым штат, мландэ 
пашам уэмдаш тунэмыт. Умаштэ тидэ лудмо 
пбртым почшашын огэш чуч ильэ. Тэнэй по
чын шуктышна, куго йэк рвэзэ, ӱдур-влак 
чарныдэ кошташ тӱҥальыч. Ындэ мэмнан 
йалыштат у илыш, у койыш пурумо гай 
чучэш.

II ы с т ы л.

Тыгэ марий йаллаштэ тунэммэ, илыш уэм- 
дымэ паша эркын-эркын кушкын шога.

Тошто илыш кудалтымым, совэт культур 
штымым мланна марий калыклан ончыктэн 
пуман.

Кэчэ дэч кэчыш, ий дэч ийыш ожнысо 
пичкэмыш, йорло илыш, шэнтэкыла чакпа, 
тудын олмэш у, волгдо илыш кушкэш.
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Гозэтлан поошзш, газэт шаркалаш тарванат
Чарла пэдтэкникумсо „йункор кружок44

КруЖОКНа IIЙО- 
а орыш тэ почы лто.
Пӧрвӧй 15 рвэзэ 
вэлэ ильэ. Кизыт—
80 ЙЭҤ  нарэ погы- 
II Ы Ш . Тэнэйэ ТЭ- 

лым мӧҥго кани- 
куллан миймэ го
дым члэн-влакна 
йаллаштэ журнал- 
лан, газэтлан под- 
пискым йатыр по
гэн ыт. Адак газэт, 
журнал паша нэр- 
гэп марий-влаклан 
умылтарэныт. То
каи по г ын ма ш 
лийат ончыклык 
паша нэргэн пун- 
чалмут лукталтэ.
1 Кнага пэчэтлы- 
мэ вэрыш экскур- 
сийм шташ, йылмэ 
газэтым1) лукташ 
пун чал мутышто 
каласалтын.

Адак пэдтэкникумэш газэт лукым. штэнна.

Чарла пэдтакникумсо йуякор кружок.

А к т а й .

Чашка йал газэт кружок. Пурла вэлыштэ шинча 
кружокын члэнжэ 54 ийаш марий.

Ж ивая газета.

МЭМНАН * ГАЗЭТ НРУЖаННА
(Чашка йал, Шэрнур к-н, Мар. об.)

о
Иалэшыа газэт кружок 1924 ийн фэвраль- 

ыштэ Актай йолт. полшымо дэн почылто. 
Паша ончыч пэш начар кайш. Кружоклан 
тгогнанг сайрак пӧртнат укэ ильэ. Газэт на
лаш оксат ыш ситэ. Кизыт нашана марий 
коклаштэ, тӱжвалнэ шталтэш. Погынмашыш 
марий-влак шукын коштыт, ончыклык па
шам лончлаш полшат. Кружокышко илал- 
шырак кок марий пурэн—тидыжэ пэш сай. 
Ожно йалыштына газэтым лудшо ик йэҥат 
укэ ильэ, кизыт шонтыракшат йара жаншэ 
годым газэтым альэ журналым лудэш. Газэт 
налшэ кэчын йэшаралтэш. Адак кружокыш
то ик газэт пашам вэлэ огыт штэ. Щорыкйол 
годым ӱдӱр-качэ модмаш пӧртэш у модышым 
штылна. (Моло турлын нуным погаш йӧсӧ).

1905 ийн 9 йанвар кэчын докладым штыш- 
на. Лэнин колмылан кок ий тэммэ кэчэ 
«Ужара тур» пурдуж газэтым лукна. Лэнин 
пашажэ, илымыжэ нэргэн калыклан умлан- 
дарэн пуышна. Адак йалышкэ «волшэбный» 
манмэ панар дэн сат паша, вольык ашнымэ 
нэргэн 59 сурэтым ончыктышна, члажэ 105
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йэгг иогныпг, ӱ драма ш-вдакат ильыч. Он- 
чылно наша альэ пэш шуко уло. Марии 
йаллаштэ газэт кружок-влак шукырак лийыт 
гын, вара марийат газэтын пайдажым, кӱлэ- 
шыжьдм палэн налэш.

А.

ГАЗЭТ КРУЖОКЛАН МОМ ШТЫМАН
Газэт кружок эн ончычак йалсэ ончыл йэҥ- 

влакым чумура. Кружокын пашажэ шуко уло. 
Тудлан утларакшэ тыгай пашам штыман:

1. Калыкым погэн альэ калык погынма- 
шыш мийэн газэтым, журналым лудман. 11ла 
лудмым лончлэн, сайн умлыктарэн пуман. 
Лудмэкэ могай статйа сай, кӱлэшан, могай 
ок йӧрӧ, утларакшэ газэтыш мом возыман— 
члажымат марий крэсань-влак тэргышт. Ты
гэ мэ «Йошкар Кэчэ» газэтын, «У Илыш» 
журналын йоҥлышыжымат тӧрлатэн кэртына.

Газэт лудмо пӧртэш «газэт лукым» шты
ман. Плакатым, пурдуж газэтым «газэт лу- 
кэш» сакалман.

Эи оҥайрак статйа-влакым тӱрлӧ газэтлӓ 
гыч пӱчкэдэн поена тэтрадкым шташ кулэш. 
Адак эн кӱлэш кугурак статйам пӱчкын пӱр- 
дӱжэшат пижыкташ лийэш. Справкэ пумо 
ӱстэл лийэш гын, адакат сайрак лийэш ильэ. 
Ойлэн пумо газэт дэн пурдуж газэт лукмат 
кружок ӱмбалнак лийжэ.

2. Газэт дэн журналым калык коклаштэ 
шалаташ кружоклан чот пггжман. Газэт йо- 
маш монь тӱьгалэш, шуэн толэш альэ кол- 
тымым чарнат— поштыш мийэн кычал муаш 
кӱлэш. Газэт, журнал йоммо дэч подписчик- 
влаклан кружок лӱмэш налмэ сайрак.

3. Марийм газэтыш возаш таратымэ—кру
жокын пэш куго пашажэ. Таратымэ гына 
огыл, кузэ возаш, мом возаш тунуктыман. 
Пӧрвойак пурдуж газэтышкэ, вара облас, ру
до газэтышкат возаш тӱҥалэш. Газэт кружо
кын марий коклаштэ пашажэ пэш шуко уло. 
Лудмо порт, школ, клуб, марий-влакат шкэ 
полшат гын вэлэ мэмнан марий коклаш га
зэт, журнал чотрак шаланаш тӱҥалэш.

А к т а й .

Т у  ну к т  ыш о-в л а к ы н  п о г ы н м а ш
Урал марий пэдтэхннкумэш йанвар тыл- тымышт, илышышт, тулэч моло паша нэр- 

зыштэ марий тунуктышо-влакыы погынмаш гэнат мутланышт. Марий пэдтэхникум вуй- 
(конфэрэнсэ) лийэ. Погынмашкэ ӧрдыж гыч латышэ Ижболдин йолт. пэдтэхникум илыш

нэргэн докладым штыш. Почэ- 
шыжэ Н Е Й  воктэиеэ марий 
полка вуйлатышэ тунэммэ па
ша виктармэ нэргэн каласэн 
пуо.

Погынмаш пытымэк спэк- 
такль лийэ, марий мурымат 
мурышт, почэла-мутым кала- 
сышт. Пионэр-влак тӱрлӧ сэ
мын гимнастикым штэн он- 
чыктышт.

II огынмашлан, па й рэмлан 
йалла гыч толшо тунуктышо- 
влак пэш куанышт. Погынмаш 
марий коклаштэ тунэммэ па
шам виктараш корным ончык- 
тыш.

Ш коллаштэ «комплэкс сис-
тэм»дэн тунуктьшым, ава йыл-

Уралмарий пэдтэхннкумэш лийшэ^тунуктышо погнымаш. мым м а р и й  ШКОЛЫШ п у р т ы -

14 йэҥ тольо; Урал облас гыч— 6 йэҥ; Ват- мым, пионэр пашам виктарымым, тунуктышо- 
кэ губ. гыч— 7; адак Моско гыч—Н Е Й  вок- влакым йамдылымым,— члажымат лончылэн 
тэнсэ Марий полка вуйлатышэ—Пэкунькин погынмаш шкэ мутшым каласэн пуо. 
йолташ тольо. . Тыгай конфэрэнсэ чӱчкыдынрак лийэш

Погынмашкэ пэдтэхникум гыч 3-4 кур- гын, мэмнан тунуктышо, тунэмшэ-влак марий 
сышто тунэмшэ-влакат копыыч. Погынмаш коклаштэ школ пашам кулэш корно дэн ваш- 
ик арньа лийэ. Тунуктышо-влак шкэ тунук- кэ виктарэн кэртыт ильэ. З а й н а ш ы н .



КОМСОМОЛ ПАШАН ЙАЛЫШТЭ САЙЖЭ ДЭН ОСАЛЖЭ
Комсомол полша

Рэвэ йалыштэ (Пӱрӧ к-н) ик комсомолат 
укэ ильэ. Окчӓбр тылзыштэ йачэйкэ почыл
то. Нил рвэзэ комсомолыш пурышт. Вара 
Пӱрӧ пэдтэкникум гыч Актайэр йол. тольат, 
комсомол коклаштэ паша шташ тӱҥальэ. 
Кизыт члажэ йачэйкыштэ 12 члэн уло. Кум 
комсомольэс тылзат пэлаш политкурсыш ту
нэмаш кайышт.

Токан «Комсомольэс» лӱман пурдуж газэ
тым лукташ тӱҥална. Газэт лукмылан йал 
марий-влак пэш моктат.

Иалыштына поена тунэммэ порт укэ. 
Иоча-влак изи гына пӧртышто йӧсланэн ту
нэмаш толашат. Ш коллан йара шинчышэ 
йакын пӧртым налаш В И К ‘ыш зайавлэньым 
пуна.

Школ дэч поена адак «лудмо пӧртымат» 
тыжакак почаш шонэна.

Ты мартэ мэмнан йалыштына нимогай 
культур паща шталтын огыл. Ындыжэ на
гнана ончык кайаш тӱҥальэ.

Ш. С ӓ л ӓ й .

Сай комсомольэсым шонто-влакат 
моктат

1925 ийн нойабр тылзыштэ мынь комсомо
лыш нуршым, почэшэм иктэ, вэсэ рвэзэ, ӱдӱр- 
влак пураш  тӱҥальыч. Дэкабрыштэ Ушмэн 
йалэш (Пӱрӧ к-н) поена комсомол ушэмым 
почна. Кизыт члажэ 22 члэн уло, нунын 
коклаштэ кок ӱдӱр. Тэнэйэ совэт сайлымэ 
годым ик косомольэсым йал-совэт вуйлаты
шылан марий-влак ойрышт. Кум комсомоль- 
эс-влак кизыт политкурсышто тунэм лэктыч.

Лудмо пӧртна уло. Марий-влак тушко чӱч- 
кыдын газэт, журналым лудаш коштыт. 
Пашана ольан-ольан кайа. Шоҥго-влакат 
мокташ тӱҥалыныт.

М и ш а.

Вуйым ида сакэ
Кодшо кэҥэжым Пӱрӧ пэДтэкникумышто 

тунэмшэ Лобин йолт. Койзаш йалыш (Пӱ- 
рӧ к-н) толын комсомол йачэйкым почо. Иа- 
чэйкэ йыр йатыр йалеэ рвэзэ -влакым чуму- 
рыш. Адак рвэзэ-влак пӱрдӱж газэтым лук
таш тӱҥальыч.

Шыжым, Лобин йолт. Пӱрыш тунэмаш 
каймэкэ, йачэйкыштэ пашажэ йорлэшташ 
тӱҥальэ. Пӱрдӱж газэтат пытыш. Тыгэ па
шам кудалтэн, вуйм сакэн шинчыман огыл. 
Совэт, копэратив, вошполыш комитэт, млан
дэ пашалан тунэммэ кружокышто, лудмо 
пӧртышто комсомол пачэйкылан паша шуко 
уло.

И. В.

Комсомолышто тыгай рвэзылан вэр
укэ

(Пӱрӧ к-н, Калмык вол. Парлак йал.)

Мэмнан йалыштэ Сӓмэк Тосаев шкэ пош- 
кудыжын порт гычшэ имньэ карточным шо- 
лышт лэктын.

— Ала кӧн имньэ карточным муынам,— 
манын Сӓмэк, Мэтрий комсомольэслан он- 
чыктэн.
'  — Тидэ вэт Камал имньын карточкыжо. 
Имньыжымат шолышташ лийэш, манэш Мэт
рий. Камалын имньым Мэтрий дэн Сӓмэк 
коктыи олык гыч вӱдэн кайатат, сӱаслан 
ужалат.

Фэврадьын 16 кэчыштэ Сӓмэк дэн Мэт- 
рийм суд кум ийлан еудитлэн тӱрмаш пэт- 
рэн шындыш.

Т о м б р  а.

Пашам мондыман огыл

Мэмнан Соказа йал (Мишкан вол., Пӱрӧ 
к-ы) комсомол йачэйкын сэкрэтаржэ Салаев 
йолт. Пӱрыш тунэмаш кайыш, тудын олмэш 
Мишкан волком гыч Кансияров йолташым 
колтышт.

Кансияров толмыжлан ындэ кум тылзат 
эрта, а комсомол йачэйкыштэ ик собраньат. 
альэ лийн огыл.

—  Кансияров йолт., собранным штышаш 
ильэ, маныт комсомольэс-влак.

—  Волосыш мийэн толамат штэна,—манэш. 
А шкэжэ кастэнэ шинчымэ пӧртыш кош- 
тын да монь жапым эртара.

С. С.



Молан марий больнитсаш  
шагал коштэш?

Марий коклаштэ эн чотшо траком чэр 
шарлэн,— тидым чланат шинчат.

Траком дэн марий тӱнчыгэнак кола.
Мом штыман вара? Молан марий больнит- 

саш шагал коштэш?
Тидэ пашаштэ эн тӱҥ чийжэ—марий ка

лыкын пичкэмышыжэ. Кузэ чэр пижмым, 
шарлымым, тудын дэн кучэдалмым марий 
умлэн шуктэн огыл, садлан шкэнжым порэм- 
даш ок шоно. Адак тидымат каласаш кӱлэш. 
Марий коклаштэ больнитса, ликпункт-влак 
шагал улыт; улыт гынат, марий доктыр, пэр- 
шыл, акушэркэ йӧршэш укэ улыт манаш 
лийэш. Больнитсаштэ пашам марий йылмэ 
умлыдымо-влак штат.

Марий ватэ чон канэн чэржэ нэргэн ой- 
лэн пуэн ок мошто. Рушыжо йужгунам шӱр- 
дэнат каласа. Марий удрамаш лӱдмыжо, 
вожылмыжо, нимом умлыдымыжо дэн боль
нитсаш огэш кошт, утларак тӱрлӧ мужашчэ, 
шӱвэдышэ дэк кайа. Тыгэ марий коклаштэ 
траком, моло чэр утларак вэлэ шарла.

Тэвэ «Пӱрын» йолташ (Пӱрӧ гыч) сэра:
„Пӱрӧ больнитсаш марий йалла гыч ындэ 

пӧрйэҥ, ӱдрамаш-влак утларакшэ траком чэр 
эмлаш коштыт. Больнитсаштэ ик марий док
тыр ат укэ, вййгэ руш-влак улыт.

Марий ватын ойлымым огыт умлат, «ско
рей да скорей говори» манын сырэнак кич- 
крат.

Кусарышэ (переводчик) уло гынат,тудо 
марий йылмым огэш умло, (сӱас).

Марий-влак кизыт изиш больнитса гыч 
тайналташ тӱҥальыч. «Марий доктырым кол- 
тышт ильэ» маныт.

Мужэдшэ дэк кэрэк кунар кошт, тудо тыйн 
шинчатым тӧрлатэн о,к кэрт. Сайрак локтыл 
гына пуа,— тидым мэ пэш шинчэна.

Тыгэжэ ындэ вара мом шогыман?
Ты пашам тӧрлаташ пӧрвойак обласласэ, 

кантонласэ тазалык ончышо пӧлкалан вашкэ- 
рак пижаш кӱлэш.

Уло марий доктыр-влакым вийгэ марий 
коклаш паша шташ колтэдыман. Мэмнан ма
рий коклаштэ доктыр, акушэркэ, пэршыллан 
тунэмшэ-влак альэ пэш шагал улыт, калык 
тазалык аралымэ—члаж дэч коч кӱлэш паша, 
садлан эн ончычак мланна куго школлашкэ 
тунэмаш колтымо годым калык тазалык ара
лымэ иэрган шоналтыман.

Больнитсаштэ, моло эмлымэ вэрлаштэ ма
рий доктыр, акушэркэ, пэршыл-влак лишит.

Ал. II.

28 У и л

Ончыл марий
(Пӱрӧ кантон, Рэвэ йал)

Мэмнан йалыштэ Ишкуатов Ишмурат ма
рий крэсань уло. Тудо мландэ пашажым у 
шот дэн шташ тӧча: тӱрэдмэ, кӱлта кырымэ 
машина, сэпаратыр тудын уло. Мапшна-вла- 
кым шкэ вэлэ огэш кучулт, моло крэсаньла- 
нат паша шташ пуэда. Чла машина-влакым 
шкэ вийжэ дэн налын.

Тыгай ончыл йэҥ-влак йаллаштэ шукырак 
лийыт гын, илышнат вашкэ куштылэмэш 
ильэ.

Ш.

Сӧсна сэмын
(Пӱрӧ кант, Кайынлык вол.)

Ушмэн марий-влак тыгэ оплат: Мэмнан 
шэм йэҥын кӧргэшыжэ шукш налэш гынат, 
тазалыкшэ огэш йом. Рушынат тыгай тошто 
мут уло:

«Нэмычлан мо ок кэлшэ, мланна пэш йӧ 
ра, руш йэҥын мушкӱрыштӧ товарат кочкыш 
шотышко пура».

Ушмэн йал марий-влак парэнтым кочмышт 
годым сараташ (эрыкташ) огыт йӧратэ. Изиш 
ӱмбач вӱд дэн шӱалтатат, саратыдэак шӱрыш 
пыштат, тыгай рок лавран шӱрым кочкашат 
огыт йырнэ.

Моло вэрэ сӧсналан вэлэ тыгэ пукшат.

П а р э ҥ г э .

ЛУДШЫЛАН ВАШМУТ
О к с а м  т у л ы д э  у л а  д э н  к о ш т а ш  

л и й э ш  мо? (Башрэспублик, Бэлэбэй кан
тон, Чупай йалеовэтлан).

В а ш  м у т. Паша нэргэн лукмо законын 
(Кодекс законов о труде) 2-шо статйажэ ты
гэ каласа: улалан колташ, иктаж могай ку- 
гужанш пашам приказ чот дэн штыкташ ок 
лий. Пожар лиймэ, кугу вуд налмэ, альэ мо
ло тыгай калыклан кугу зийан лиймэ годым 
вэлэ калыкым кӱлэш пашашкэ окса тулыдэ 
колташ лийэш. Сандэнэ йаллаштэ нигӧато
улам йара налын ок кэрт. Пал пашалан 
зэмлэмэрым, агрономым, доктрым монь йал 
шкэ ужын конда гын вэлэ улам йара пуал- 
тэш.

< 0 $  " * « ■



У М Д А Н  Й О К М А

Умлыш
о

—  Сай илэт кутурэт, Иыван родо?
—  Илымыжэ, можо... итат ойло...
—  Мо вара, чэрланэнат мо?
—  Укэ?
—  Ала йэшыштыда иктажэ колэн?
—  Укэ.о

4—  Иӱлэн кайэнда гын вэлэ?
— Укэла, кӱлдымашым ит кукто!
— Эй, кабарэн кэртдымаш! Мо лийч, ка- 

ласэ? Упшашэт коршаҥгым пурльыч мо?
— Алимэнтым тӱлаш вэрэштэш...
— Э-э... иктаж налог, ужат? Мэмнан дэн- 

жэ.нимат ок шоктыс.
—  Могай налог? Нужна Пӧтр Ана дэн 

таҥым кучышымат... кабаршаш, мӱшкӱран 
лийн.

— Тидлан ойгрэт? Совэтыш кайэн, сэралт- 
ш аш вэлэ. Мыйжат, мо тэҥгэчсэк йӱгӱнчыш 
куча шонэм? Логар сӱан аракам шижын ул
маш. Пэш  йӧра, пэш йӧра! Вара сӱанжым 
кунам...

—  Чорт! Тэгытдымэ орава! Мый пойан 
Тмапийн койа Пӧклажым налнэм. Анажэ тэ
вэ азам шта, азам ончэн-кушташ мланэм 
океа тӱлаш вэрэштэш! А тый сӱаным ойлэт, 
еут логар!

— Э-э... палшым палшым алимэнтшым... 
Эй, ийа-а! Тый коч качэ марий улат. Мыйжэ 
ватэм уло ӱмбач Мар па салдаткам мӱшкӱ- 
раҥдэнамыс. Мо, манам, икэчсэк *нэр муча- 
шэм лӱгӱшта? Садэ алимэнтэдым шижтара 
улмашыс, кэрэмэт!..

II а ч э м ш э.

К ӱ т ӱ з Ӧ

Кунгур округ Калмаш-Эҥэр йал. Урэмыш- 
тэ. Тырынь-тӱрӱнь йэҥ ошкылэш. Икшуво- 
влакым ужэш.

— Тэ... мо пийм поктэш коштыда? Ода уж 
мо мыйн койшэм? Мый ночко прэзэ гань 
йӱӱнам. Тэат тунэмза йӱаш.

Школышто.
—  Чу, комсомол йолташ, тый кораҥ, мый 

шкэ кугу йэҥ-влакым сайн тунуктэм!—манэш 
садэ йэҥак ликпункт вуйлатышэ комсомоль
це л ан.

— Тунуктэт гын, тунукто.
— Тунуктэм шол. Айета тӱҥалына!..
«Ай, уй! Дывр-дӱвр!» шокта школышто.

Мо тидэ?
Тидэ тунуктышо Иванов Данил ӱдӱр-вла- 

кым авркала. Тигэ тунуктымыж дэн 19 ӱдӱр
Главлит 56.077.

гыч ликпунктэш иктыжат ыш код. Иванов‘- 
лан ночко прэзыла йӱӱн коштмыжо ок си- 
тэ, ӱдӱр-влак почэш пэш куржталэш. Учи- 
тыл олмэш шорык кӱтӱзӧ лийн.

Ш у р м а ь г ш э .

Олмышто йоҥлыш шинча

Иванов учитыл шорык кӱтӱзӧ лийн гын, 
айда лийжэ. Мэ тэвэ вэс тунуктышым шо
рык кӱтӱзылан колташ шкэ каҥашым пуэна.

„Кугу Тавраштэ (Урал обл.) калык пэш 
пичкэмш. Газэт налшэ ик йэҥ укэ. Ик ту- 
нуктышына уло. Кугарньан калык школыш 
мийа— тудо нуным «кӱвар лавртэн ида кошт» 
манын покта. Йал погнымаш лийэш. Тушто 
учитылна тыгэ вэлэ ойла: ожно илыш сайрак 
ильэ, таварат шулдо ильэ, «У Илыш» жур
нал ыштэ нимо поро мут укэ“.

(К.).

Чынак, тудым шорык кӱтӱлан колтыша- 
шан огыл мо? Адак моло учнтыл-влак ынышт 
ӧпкэлэ. Вэт йужгунам таза капэшат кокша 
лийн шинчэш.

Вашлиймаштэ

— Молан имньэдым тыгэ кырэт? Пушта- 
тыс!

— Кай, пуштат манат! Тудо етракованой 
вэт.

— Нлугэдым, Тоймэт, кушто нальыч?
— Пазарыштэ, сатузо дэч.
— Вара кэлгын налэш?
— Пэш кэлгын! Кӱсэнэм пундашкэ шу- 

мэш эрыктыш!

— Мэмнан копэративыштэ кӧршэкшат 
шол! Нимолан ок йӧрӧ!

— Молан?
—- Тэнтэчэ шыдэ дэн ватэмын вуйжым 

лупшальымат, шӱраш гань шаланэн кайш!

—  Мунар арньа ындэ мӱшкӱр дэн тола- 
шэм.

—  Тый вара шокшо бутилкам кучэн он- 
чэнат?

—  Могай бутилка, ик чэрыкат ок пол
шат!
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Молан марий больнитсаш  
шагал коштэш?

Ончыл марий
(Пӱрӧ кантон, Рэвэ йал)

Марий коклаштэ эн чотшо траком чэр 
шарлэн,— тидым чланат шинчат.

Траком дэн марий тӱнчыгэнак кола.
Мом штыман вара? Молан марий больнит

саш шагал коштэш?
Тидэ пашаштэ эн тӱҥ чийжэ— марий ка

лыкын пичкэмышыжэ. Кузэ чэр пижмым, 
шарлымым, тудын дэн кучэдалмым марий 
умлэн шуктэн огыл, садлан шкэнжым порэм- 
даш ок шоно. Адак тидымат каласаш кӱлэш. 
Марий коклаштэ больнитса, ликпункт-влак 
шагал улыт; улыт гынат, марий доктыр, пэр- 
шыл, акушэркэ йӧршэш укэ улыт манаш 
лийэш. Больнитсаштэ пашам марий йылмэ 
умлыдымо-влак штат.

Марий ватэ чон канэн чэржэ нэргэн ой- 
лэн пуэн ок мошто. Рушыжо йужгунам шӱр- 
дэнат каласа. Марий удрамаш лӱдмыжо, 
вожылмыжо, нимом умлыдымыжо дэн боль
нитсаш огэш кошт, утларак тӱрлӧ мужаҥчэ, 
шӱвэдышэ дэк кайа. Тыгэ марий коклаштэ 
траком, моло чэр утларак вэлэ шарла.

Тэвэ «Пӱрын» йолташ (Пӱрӧ гыч) сэра:
„Пӱрӧ больнитсаш марий йалла гыч ындэ 

пӧрйэҥ, ӱдрамаш-влак утларакшэ траком чэр 
эмлаш коштыт. Больнитсаштэ ик марий док- 
тырат укэ, вййгэ руш-влак улыт.

Марий ватын ойлымым огыт умлат, «ско
рей да скорей говори» манын сырэнак кич- 
крат.

Кусарыш э (переводчик) уло гынат,тудо 
марий йылмым огэш умло, (сӱас).

Марий-влак кизыт изиш больнитса гыч 
тайналташ  тӱҥальыч. «Марий доктырым кол- 
тышт ильэ» маныт.

Мужэдшэ дэк кэрэк кунар кошт, тудо тыйн 
шинчатым тӧрлатэн о,к кэрт. Сайрак локтыл 
гына пуа,— тидым мэ йэш шннчэна.

Тыгэжэ ындэ вара мом штыман?
Ты пашам тӧрлаташ пӧрвойак обласласэ, 

кантонласэ тазалык ончышо пӧлкалан вашкэ- 
рак пижаш кулэш.

Уло марий доктыр-влакым вийгэ марий 
коклаш паша шташ колтэдыман. Мэмнан ма
рий коклаштэ доктыр, акушэркэ, пэршыллан 
тунэмшэ-влак альэ пэш шагал улыт, калык 
тазалык аралымэ—плаж дэч коч кӱлэш паша, 
садлан эн ончычак мланна куго школлашкэ 
тунэмаш колтымо годым калык тазалык ара- 
лымэ нэрган шоналтыман.

Больнитсаштэ, моло эмлымэ вэрлаштэ ма
рий доктыр, акушэркэ, пэршыл-влак лийшт.

Ал. П.

Мэмнан йалыштэ Ишкуатов Ишмурат ма
рий крэсань уло. Тудо мландэ пашажым у 
шот дэн шташ тӧча: тӱрэдмэ, кӱлта кырымэ 
машина, сэпаратыр тудын уло. Машина-вла- 
кым шкэ вэлэ огэш кучулт, моло крэсаньла- 
нат паша шташ пуэда. Чла машина-влакым 
шкэ вийжэ дэн налын.

Тыгай ончыл йэьг-влак йаллаштэ шукырак 
лийыт гын, илышнат вашкэ куштылэмэш 
ильэ.

Ш.

Сӧсна сэмын
(Пӱрӧ кант, Кайынлык вол.)

Ушмэн марий-влак тыгэ ойлат: Мэмнан 
шэм йэҥын кӧргэшыжэ шукш налэш гынат, 
тазалыкшэ огэш йом. Рушынат тыгай тошто 
мут уло:

«Нэмычлан мо ок кэлшэ, мланна пэш йӧ 
ра, руш йэҥын мушкӱрыштӧ товарат кочкыш 
шотышко пура».

Ушмэн йал марий-влак парэҥгым кочмышт 
годым сараташ (эрыкташ) огыт йӧратэ. Изиш 
ӱмбач вӱд дэн шуалтатат, саратыдэак шурынг 
пыштат, тыгай рок лавран нгурым кочкашат- 
огыт йырнэ.

Моло вэрэ сӧсналан вэлэ тыгэ пукшат.

П а р э ш г э .

ЛУДШЫЛАН ВАШМУТ
О к с а м  т ӱ л ы д э  у л а  д э н  к о ш т а ш  

л и й э ш  мо? (Башрэспублик, Бэлэбэй кан
тон, Чупай йалсовэтлан).

В а ш м у т .  Паша нэргэн лукмо законын 
(Кодекс законов о труде) 2-шо статйажэ ты
гэ каласа: улалан колташ, иктаж могай ку- 
гужанш пашам приказ чот дэн штыкташ ок 
лий. Пожар лиймэ, кугу вӱд налмэ, альэ мо
ло тыгай калыклан кугу зийан лиймэ годым 
вэлэ калыкым кӱлэш пашашкэ окса тӱлыдэ 
колташ лийэш. Сандэнэ йаллаштэ нигӧаг 
улам йара налын ок кэрт. Пал пашалан 
зэмлэмэрым, агрономым, доктрым монь йал 
шкэ ӱжын конда гын вэлэ улам йара ну ал- 
тэш.

У :  С  У  И 8 Н -



У М Д А Н  Й О К М А
Умлыш

С-Э
—  Сай илэт кутурэт, Иыван родо?
—  Илымыжэ, можо... итат ойло...
—  Мо вара, чэрланэнат мо?
—  Укэ?
—  Ала йэшыштыда иктажэ колэн?
— Укэ.

. о

"—  Иӱлэн кайэнда гын вэлэ?
— Укэла, кӱлдымашым ит кукто!
— Эй, кабарэн кэртдымаш! Мо лийч, ка- 

ласэ? Упшашэт коршаҥгым пурльыч мо?
— Алимэнтым тулаш вэрэштэш...
— Э-э... иктаж налог, ужат? Мэмнан дэн- 

ж э . нимат ок шоктыс.
—  Могай налог? Нужна Пӧтр Ана дэн 

таҥым кучышымат... кабаршаш, мӱшкӱран 
лийн.

— Тидлан ойгрэт? Совэтыш кайэн, сэралт- 
ш аш вэлэ. Мыйжат, мо тэҥгэчсэк йӱгӱнчыш 
куча шонэм? Логар сӱан аракам ншжын ул- 
маш. Пэш йӧра, пэш йӧра! Вара сӱанжым 
кунам...

— Чорт! Тэгытдымэ орава! Мый пойан 
Тмапийн койа Пӧклажым налнэм. Анажэ тэ
вэ азам шта, азам ончэн-кушташ мланэм 
окса тӱлаш вэрэштэш! А тый сӱаным ойлэт, 
еут логар!

— Э-э... палшым далшым алимэнтшым... 
Эй, ийа-а! Тый коч качэ марий улат. Мыйжэ 
ватам уло ӱмбач Мар на салдаткам мӱшкӱ- 
раҥдэнамыс. Мо, манам, икэчсэк нэр муча- 
шэм лугӱшта? Садэ алимэнтэдым шижтара 
улмашыс, кэрэмэт!..

П а ч э м ш э .

К ӱ т ӱ з ӧ

Кунгур округ Калмаш-Эҥэр йал. Урэмыш- 
тэ. Тырынь-тӱрӱнь йэҥ ошкылэш. Икшуво- 
влакым ужэш.

— Тэ... мо пийм поктэш коштыда? Ода уж 
мо мыйн койшэм? Мый ночко прэзэ гань 
йӱӱнам. Тэат тунэмза йӱаш.

Школышто.
—  Чу, комсомол йолташ, тый кораҥ, мый 

шкэ кугу йэҥ-влакым сайн тунуктэм!—манэш 
садэ йэҥак ликиункт вуйлатышэ комсомоль
це л ан.

— Тунуктэт гын, тунукто.
— Тунуктэм шол. Айста тӱҥалына!..
«Ай, уй! Дывр-дӱвр!» шокта школышто.

Мо тидэ?
Тидэ тунуктышо Иванов Данил ӱдӱр-вла- 

кым авркала. Тигэ тунуктымыж дэн 19 у дур
Главлит 56.077.

гыч ликпунктэш иктыжат ыш код. Ивановс- 
лан ночко прэзыла йӱӱн коштмылш ок си- 
тэ, ӱдӱр-влак почэш пэш куржталэш. Учи- 
тыл олмэш шорык кӱтӱзӧ лийн.

Ш у р м а ҥ ш э .

Олмышто йоҥлыш шинча

Иванов учитыл шорык кӱтӱзӧ лийн гын, 
айда лийжэ. Мэ тэвэ вэс тунуктышым шо
рык кӱтӱзылан колташ шкэ каҥашым пуэна.

„Кугу Тавраштэ (Урал обл.) калык пэш 
пичкэмш. Газэт налшэ ик йэҥ укэ. Ик ту- 
нуктышына уло. Кугарньан калык школыш 
мийа— тудо нуным «кӱвар лавртэн ида кошт» 
манын покта. Йал погнымаш лийэш. Тушто 
учитылна тыгэ вэлэ ойла: ожно илыш сайрак 
ильэ, таварат шулдо ильэ, «У Илыш» жур- 
налыштэ нимо поро мут укэ“.

(К.).

Чынак, тудым шорык кӱтӱлан колтыша- 
шан огыл мо? Адак моло учитыл-влак ынышт 
опкэлэ. Вэт йужгунам таза капэшат кокша 
лийн шинчэш.

Вашлиймаштэ

—  Молан имньэдым тыгэ кырэт? Пушта- 
тыс!

— Кай, п у штат манат! Тудо стракованой 
вэт.

— Нлугэдым, Тоймэт, кушто нальыч?
— Пазарыштэ, сатузо дэч.
— Вара кэлгын налэш?
— Пэш кэлгын! Кӱсэнэм пундашкэ шу- 

мэш эрыктыш!

— Мэмнан коиэративыштэ кӧршэкшат 
шол! Нимолан ок йӧрӧ!

— Молан?
— Тэҥгэчэ шыдэ дэн ватэмын вуйжым 

лупшальымат, шӱраш гань шаланэн кайш!

— Мунар арньа ындэ мӱшкӱр дэн тола- 
шэм.

—  Тый вара шокшо бутилкам кучэн он- 
чэнат?

—  Могай бутилка, ик чэрыкат ок пол- 
шат!
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" ШУЛДО КНАГАМ НАЛЗА 1
©

СССР Каиык Рӱдӧ Савыктышын Марий еаксийжэ I— I——- — . —

I Г —
щ  Крэсаньлан лудаш лӱмын шулдо библиотэкым лунто. Ж
@  Тыгань лӱман кнага-влак лэктыныт: ©
©  1 р  ®X  1. Кузэ, кувэч иур лийэш. «
Ж  2. Башталтш э чэр дэч вольыкым кузэ аралман.
£ 1  3. Шурным шуко шочыкташ могай урлукым ӱдаш. й
^  4. Тазалыкым кузэ аралман.

о. Шулдо сатум кушто налаш. г ?
-  6. Кузэ озанлыкым пайдалэ шташ. ^

7. Кӧ тугай Лэнин, мом тудо тунуктэн.
8. Мыйн пашачукэ. '  ч "

©

© Кнага-влак сӱрэтан. Чла кандаш кнаган акшэ 16 ур вэлэ (16 КОП.), ©
иктыжэ 2 ур гын. ^

^  Шулдо библиотэкым палаш окса олмэш пошто маркым колташ лийэш. Ончычак ©
оксам колтышын нимогай моло роокот ок лий. у

©  ©
ф  . Гудмо пӧрт, библиотэк, моло учрэждэньэ алъэ ушэм-влак, адак поена поҥ-вла- ф
@  кат! Шулдо библиотэкым налза, калык коклашкэ шаркалза! ф

Копэратив-влак! Тэ эн опчычак тидэ кнага-влакым шаркалаш пижоа. Тэ тидэ 
2 ураш кнагам тавар налшылан прэмий чот дэнат пуэдэн кэртыда. ӧ

®  ш
@  50 комплэкт гыч кӱшкӧ налшылан (комплэкт— 8 кнага) 25% снидкэ пуалтэш.

@  (Л
©  Адрэс: Москва, Никольская, 10. Главная Контора Цептриздата.
©  ©
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