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Чарлаштэ 3 ийаш акушэр курс почылтын.
Сӱрэтыштына курсышто тунэмшэ дэн тунуктышо-влак.



Вэс кугужанласэ илыш.
Англичан шӱй кӱнчышӧ-влак ожсо лэчат чот 
шогат. —  Китайштэ рэволутсий армий сэҥэн 
мийа.-: СССР дэн Литва коклаштэ крэдалды- 

машын договор шталтын.

Кодшо номэрлаштэ шӱй кӱнчышӧ пашазэ- 
влак забастовкым пашазэ ушэмым вуйлатышэ- 
влакак пытараш тыршат манынна пльэ. IIу- 
тӱнь англичан пашазэ ушэм вуйлатышэ- 
влак вэлэ огол (нуныжо ожсэк пашазым 
ужалэн толыт), шӱй кӱнчышӧ-влакын вуйла- 
тышыиггат (Кук да монь) пашазэ дэн шахтэ 
бза коклаштэ лӱптэп шогышт. Нуно мӧҥгэш 
чакнашат тӱҥалыныт ильэ. Кузэ кучэдалыт 
вара шкэ шуй кунчышо-влак?

Вич тылзышкэи шужэн, орланэн толшо 
мильон утла пашазэ-влак ышт лывыжгэ. ку- 
чэдалмэ сэмын чоткдэмып вэлэ шогат. II Го- 
налташат шучко вич тылзышкэи пашатар 
налдэ йэшгэ могэ шужэн кийаш! Тыгэ шу- 
жыктэн, иашазэ-влакым шахтэ оза-капиталист 
тӱшка кид йӱмакшэ пӱтӱрал налнэжэ ильэ. 
Туго гынат пашазэ-влак огот чакнэ. Кизыт 
толшо увэр тыганьэ:

Английн правичэлствыжэ пашазэ калык 
дэн шахтэ оза-влакым кэлштараш тӧчэн ко- 
клашкышт пурыш, нашазэ-влаклан ончыч 
йодмышт дэч чакнаш ойм пуо. Мом маньэ 
вара шӱй кӱнчышӧ калыкшэ? Члан прави
чэлствэ ой ваштарэш шогальыч, пчрикшэ 
вэлэ конышӧ лийэ. Тидэ шагал, 7 —8 окчӓ- 
брыштэ лийшэ шӱй кӱнчышӧ калыкын дэлэ- 
гатышт погнымаш пунчальэ: шахтэ - влакым 
вӱд налмэ лэч оролаш кодымо иашазэ-влакы- 
мат забастовкыш ушаш. Тыгэ, нуно ожсо 
ганьак 7 часап паша кэчэ вэрч, ожсо ганьак 
пашатар вэрч. шахтэ оза-влак дэн иӱтӱпь 
Англий мучко ик кэлтпымашым штышаш вэрч 
шогат. Умбачынжэ шахтэ оролшо-влакымат 
забастовкыш ушаш, адак моло пашазэ-влак 
дэч полышым йодшыла пӱтӱнь Англий па
шазэ иогныматпым шташ пунчальыч. Тидэ 
мом ончыкта?

Правичэлстват, чла капиталист дэн поп 
кашакат, адак умбачынжэ пашазэ вуйлатышэ-

влакат забастовкым пизыралаш тӧчат гынат, 
мильон пашазэ калык ок чакнэ, тушман ваш
тарэш вийан шога. Тӱпьамбалнэ пашазэ куат 
кушкыл шога.

Эртышэ тылзыштэ Китайштэ сар талыш- 
ныш. Китайштэ поена-поена шогышо вичо
армий уло. Иӱд йӱмал вэлыпггэ (Манчжу- 
рийштэ) Чжан-Цзо-Лин гэньэрал вуйлатымэ 
армий, тудо Напои кид йӱмалнэ коштэш. 
Чжан-Дзо-Лин токан мэмнан Китай дэн пыр
льа кучымо Китайско-Восточный кӱртньӧ кор- 
нын па рокоты шт-влакым шуишын нальат, ту 
нэргэштэ кизытат кэлшымаш лийн огол. Ки- 
тайи иокшэлныжэ — Англий вэлыш шогышо 

, У-Нэй-Фу вуйлатымэ армий. Кэчэ лэкмаш вэ- 
лыштэ — Сун-Чуан-Фан армий; тудыжо Ки
тай м вэс кугужанш кид гыч утараш тӧча 
гынат. буржуй вэлыш шога. Кэчвал йӱмалнэ— 
рэволутсий вэрч шогышо Кантон правичэл- 
ствын армийжэ. Тудо кизыт У-Пэй-Фу дэн 
Сун-Чуан-Фан армий ваштарэш крэдалэш. 
Токан тудо Ханькоу луман шуко лабрик- 
завотан олам нальэ, У-Пэй-Фу армийм кырэн 
шалатыш, кизыт Сун-Чуан-Фан армийм тош- 
кэн мийа. Ту армий вэлэ Китайм чынак эры- 
кыш лукшаш вэрч тырша. Кэчэ шичматп вэ- 
лыштэ Фын-Иуй-Сьан вуйлатымэ туганьракак 
„калык армий“манмэ уло. Кантон армий дэн 
калык армий кизыт ваиг ушнаш иктэ вэсэ 
дэк лишэм шогат. Тыгэ Китайштэ рэволут
сий вийаҥ шога.

Ш у кэртэ огол СССР дэн Литва коклаштэ 
иктэ вэсэ дэн крэдалдыманили договор шталтэ. 
Тидэ ындэ нилымшэ тугань договор лийэ. 
Тылэч ожно СССР тугань договорымак Гэр
ман, Турсий, Афганистан дэнэ штыш. Ты- 
гань договор штымэ—пэш кугу паша. Капи
талист кугужанш-влак тӱньаштэ тыные илы
шым кучаш манмэ сэм дэнэ „Лига Нагсий“ 
ушэмым штэныт, шкэ чарныдэ эрэ сарлан 
йамдылалтыт. Совэт правичэлствьшажэ, тугань 
крэдалдымашын договорьш штылын, чынак 
тыные илыш вэрч тыршымыжым ончыкта.



с. с. С. Р. Чла тӱньасэ шэмэр, иктыш ушныза!
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Копэратсий пашам вийаҥдаш чот пижман
(Коммунист партий Рӱдӧ Комитэтын пунчалмутшо гыч)

Мэмнан элыштына крэсань-влак 90 миль
он утла улыт (СССР‘ыштэ чла калыкшэ 
120 мильон йэҥ). Тӱрлӧ сэмын илышэ крэ
сань уло: йужыжо пэш сайн ила—тугай крэ- 
саньжэ шагал (3—4%), кокларакын илышы-. 
жэ эн шуко— члаж гыч пэлыжэ лийэш, нуж
ная илышыжат коклаж лэч изиш гына ша- 
галрак. Тыгэ шэлалтэш мэмнан йал калыкна.

Партий дэн совэт власна, нужна дэн кок
ла крэсань илышым тӧрлаш тыршэн, тӱр- 
лыжымат штат. Тӱрлӧ сэмын крэсань илы
шым сайэмдынэшт, пашазэ дэн крэсань кок
ла ушэмым чоткдэмдынэшт. Крэсань дэн па
шазэ кокла ушэм нэргэн ойлымо годым эн 
ончыч копэратснйм ушыш налдэ ок лий. Ко
пэратсий коч вэлэ мэ пашазэ дэн крэсань 
коклаштэ ушэмым штэн кэртына, тудым ум- 
бакыжат чоткдэмдэн кэртына, крэсань илы
шым нӧлталына. Тыштэ копэратсий — эн 
ушан йӧн.

Садлан вэрч Лэнин йолташнат, чла пар
тийна! копэратсий пашам чот ончэныт, чла 
вийштым пыштэн копэратсий пашам тӧрла- 
тэн, сайэмдэн шогэныт. Лэнин укэ лиймэ- 
кат ты пашам ӧрдышкӧ шӱкалмаш укэ. 
В К П ‘н 14 конфэрэнсийштыжат, 14 с‘ездсыш- 
тыжат копэратсий нэргэн пэш шуко ойлал- 
тын, шуко пэш кулэш пунчал мут шталтын. 
Погнымаш дэн конфэрэнсий коклаштэ пар
тий пашам виктаршэ Рӱдӧ Комитэтат ты па
шам чот ончэн ила, кулэшыж годым мом ку
зэ штышашым ончыктэн пуа.

Крэсань-влакым копэратсийш ушаш эн 
утларакшым йал озанлык копэратсий полша. 
Ту копэратсийш крэсаньым ушэн, нуным ку
лак дэч утарэна, у, сотсиализм корныш пур- 
тэна. Лэнин йолташнак калаеэн-—к о п э р а т 
с и й  с о т с и а л и з м  д э к э  н а н г а й ш э  кор-  
н о.

В К Л ‘н Рудӧ Комитэтшэ тэнэйэ 19 авгус- 
тышто йал озанлык дэн крэдит копэратсий 
нэргэн пунчалмутым штэн. Ту пунчалмут 
ойла:о

Пал озанлык копэратсийна эркын-эркын 
вийаҥэш. Крэсань-влак копэратсийш пурат, 
пашажат копэратсийн вийаҥэш, сайэмэш. 
Тугэ гынат, 14 партконфэрэнсий дэнэ 14 парт- 
с‘эзд пунчалмут илышыш пӱтӱньэкак пур- 
талтын огол. Шуко вэрэ окса укэлан копэ- 
ратив-влак шаланат. Шуко копэративыштэ 
оксам шот дэч поена, кӱлдымашлан шалатат. 
Копэратсий кизыт альэ пашажым кулэш сэ
мын тӧргагэн ок кэрт. Копэратсий пашаштэ 
шогышо йэҥ-влакым пэш чучкӱдын ваштал- 
тылыт; у йэҥ пашалан вашкэ тунэмын ок 
кэрт; адак пашалан чылт йӧрдымӧ йэҥымат 
шогалтат. Вэрласэ партий йачэйкэ-влаклан 
тидым тӧрлаташ пижман. Пашалан копэрат
сийш сай йэҥым пуман, тудлан паша шташ 
партйачэйкылан чот полшаш тӱҥалман.

Копэратсий, адак, ко клан шкэ пашажы- 
мат мондэн вэс пашалан пижэш. Ш кэ па
шажым крэсаньлан кэлштарэн ок штэ.

Копэратсийлан шкэ пашашкыжэ чла ка- 
лыкымат пурташ тыршыман, утларакшым 
нужна-влакым шкэ йыржэ чумурман. Нужна 
дэн кокла крэсань озанлыкым кулак кид гыч 
утараш пижман. Нунын озанлыклан тӱрлӧ 
сэмын пырльа ушнэн вийаҥаш полшыман. 
Кокла крэсань дэнэ нужна-влаклан ушнаш, 
артэльым шташ полшыман. Тугань озанлык
лан крэдитым пуэн, копэратсий коч машина 
налаш полышым пуман. Кэрэк могань маши- 
намат кокла крэсаньжат, нужнажэ тулэч коч, 
шкэтын налын ок кэрт. Сандэнэ пырльа на
лаш полшыман, тунамжат оксаштым икка- 
наштэ тӱлыктыман огол, изин-изин тӱлаш 
лийжэ.



о
Иал озанлык копэратсийн рӱдӧ пашаш- 

кыжэ кулакым шогалтыман огол, тугань па
шам кокла крэсань дэн нужна крэсань гыч 
сайлымэ йэҥ кидыш пуман, тунам вэлэ ко
пэратсий паша кулаклан кӱлэш сэмын огол, 
нужна дэн кокла* крэсань кулэш сэмын кай
шэ лийэш.

Иал копэратсий тавар налмыж годым ко
пэратив ушэмыштэ налэш, крэсань коклаштэ 
погымо арвэржымат тушкак пуман. Тунам 
крэсаньлан кӱлэш таварымат шулдын ужалаш 
лийэш, крэсань дэч погымо арвэржат крэ
саньлан пайдалын кайа.

Кизыт мэ ончэна гын, шукыж годым йал 
копэратсий крэсань коклаштэ иктаж тӱрлӧ 
таварым пога да олашкэ мийэн, копэративыш 
пумо олмэш, шкэ гыч сатулышылан пуа. 
Тыгэ копэратсийжэ крэсань дэч погымо та
вар дэч поена кодэш, сатузак паршым налын 
ила. Ты йӧрдымӧ пашам пытарман. Иал ко
пэратсий крэсань коклаштэ погымо таварым 
копэратсий кидыш пуман. Пабрик-завот та
варымат тугак налман.

Нал копэратсий кизыт утларакшым сату- 
лымо пашалан кэржалтэш. Тидэ сай гынат, 
вэс тӱрлӧ пашамат мондаш ок кӱл.

Шуко крэсань-влак, шкэ озанлыкыштэ 
иктаж мом тӧрлаташ альэ угыч налаш, оксам 
кулак дэч арэн толашат. Кулакшэ тувэч 
шкаланжэ кугу пайдам налаш тырша. Кулак 
дэч оксам арэн, кокла крэсань дэнэ нужна- 
влак нунын кидыш вэрэштыт. Сандэн окса 
арымэ шотыштат крэсань-влакым кулак дэч 
утарман. й а л  озанлык копэратсийлан крэ- 
саньын озанлык кӧргыштыжӧ кӱлэшлан ок
сам арымэш (крэдитыттт) пумыжым шукэм- 
даш кулэш.

Вэс могрым, крэдит товаришэствэ-влак 
крэсань оксамат шкэ дэкышт погаш пэш 
шагал тыршэныт. Йужо крэсаньын оксажэ 
уло гынат, шкэ шондыкыштыжо йара кийкта, 
крэдит копэративыш пышташ лиймым ок 
шинчэ, йа окса улмым палат манын лӱдэш. 
Тидын нэргэн крэсаньлан умылтараш кулэш. 
Крэсань шкэ оксажым копэратсийш пужо 
манын, тудлан протеэнтым кундэмыштэт лий
мэ сэмын кӱзыкташ тыршыман. Окса пыш- 
тышылан адак жапшэ годым кӱлэшыжлан

пуэн шогыман, кӧ кунар пыштымым нигӧ- 
лан ойлыман огол. Тунам вара крэсань-влак 
оксаштым копэратсийш пуаш тӱҥалыт.

Мэмнан промышлэнослан паша шташыжэ 
тӱрлӧ арвэр кулэш. Тугань арвэрла крэсань 
озанлыкыштат шуко уло. Копэратсий про
мышлэнослан кулэш арвэрым крэсань кок
лаштэ пога, налэда. Коваштым, мэжым, кӱ- 
льашым, молым погаш копэратсийлан лӱмын 
окса пуалтэш. Сандэн копэратсийлан ты па
шам мондыман огол.

1 о  9

Иужо вэрэ, адак, крэсань озанлык арвэ
рым йӧршын штышэ завот, мастэрской-влак 
улыт. Тугань мастэрскойм, завотым копэрат
сийлан пуман. Тугань прэдприйатий копэ
ратсийлан льгот дэнэ пуалтэш; копэратсий 
кидыштэ лиймэк, тудо пашажымат крэсань 
интэрэслан шта.

Ындыжым, мом штыман вара шкаланышт 
копэратсий члэн-влаклан? Нунын дэч копэ
ратсийлан мом йодман?

Копэратсий члэн-влакланат кидым рэсла 
пыштэн шинчыман огол, „вуйлатышына-влак 
кэрэк мом штышт" манын вучэн илыман 
огол.

Эн ончыч, копэратсий члэн-влак у члэным 
пурташ тыршыман, тугэ, пайм погэн, копэ
ратсий вийаҥэш. Адак, тошто члэн-влакат 
иайнггым тӱлэн пытардымэ уло, тугай тӱлды- 
мым пытараш кулэш. К у н а р  в а ш к э  п а й м  
т ӱ л э т  — т у н  а р  в а ш к э  к о п э р а т с и й  э- 
т ы н  п а ш а  л; э т ӧ р л а н а .

Копэратсий пашам вийаҥдаш, пашашкэ 
сай йэьгым шогалташ кӱлэш— копэратсий па
шам чот шинчышым, ты пашам шӱмьтш- 
тыжо кучышым.

Копэратсийлан йӧршӧ паша йэным ту
нуктэн лукташ кулэш. Тудлан вэрч копэра
тив курсым почэдаш тӱҥалман. Тугай курс 
коч копэратсий пашам шинчышэ йэҥым лук
таш туҥалман. Партий комитэт-влак ты па
шалан чот пижман.

Партий шкэ штышашшым, мо кэртмыжым 
Штэн. Крэсань-влакшат „партий тунар пол- 
шэн, мэат пашалан пижына гын, шуктэн 
кэртына" манын пижыт гын пашалан, копэ- 
ратсийна кӱлэш корныш вашкэ войзэш.

Копэратсий— крэсань калыклан сотсиализмыш кайаш эн
ЛИШЫЛ, ЭН КУШТУЛГО, ЭН ВИЙАШ КОРНО.
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Совэт влас нужнам пизыра мо?
Кӧлэгэш комсомол йачэйкылан вашмут

Кӧлэгэш комсомол йачэйкын сэрышыжэ

Р э д а к т о р  й о л т а ш !

Мэ Кӧлэгэш йал рвэзэ ушэм дэнэ йоды- 
на полышым йалысэ нужна крэсань калык
лан. Тэнэйэ пэш йӱран ийгэчэ тольо. Кизыт 
мэмнан крэсань калыкын нимогань пашажэ 
вэрышкыжэ ушнэн ок шу. Сэнчабр тылзат 
шуо, уржа тӱрэддэ кийа, тӱрэдмыжэ шӱйаш 
тӱҥальэ, урлукаш уржамат кырэн от кэрт. 
ГТТульыжат ужаргын шога, сандэн кочкашат 
шуко йэҥ йӱдӱгэн. Утларакшым нужнарак 
крэсань нигуш пураш йӱдӱгэн ила. Мэ нуж
на йэҥ-влак погынэн, волос гыч урлукым 
йодна, Тувэч ик увэр толын ок шу.

Мэмнан вэт 1917 ийштэ лийэ совэт влас. 
Ты влас путракшым нужна калыклан лийэ,

а мэмнан кизыт йаллаштэ вич тӱрлӧ крэсань 
уло: батрак, бедняк, средняк, зажиточный, 
кулак. Эн шукыжо нужна. Ты нужна пэш 
шэнтэлан кодэш, у тур нужнаҥэш, кулакшэ 
йэш пойа. Тэвэ вашкэ налогым погаш тӱ- 
ҥалыт, кушто нужна оксам муэш? Ындэ со
вэт влас нужна йэҥым ок ончал чай. Вигэ 
садэ нужна йэьгымак пизырат: йал кулакшат, 
совэт власшат. Садлан марий крэсань-влак 
шукыжо совэт власым орлат, мланна нигу- 
вэчат полш укэ маныт.

Тэвэ, рэдактор йолташ, кузэ йӧсӧ илаш 
нужналан. Молан нужналан огот полшо, ка- 
ласэн пуза?

К ӧ л э г э ш  ВЛКСМ й а ч э й к э .
Алабога кантон.

Мэмнан вашмутна
Ты сэрышлан вашэш умландараш тӱҥал- 

мэ дэч ончыч ик мутым каласыдэ ок лий. 
Рэдаксийш ты сэрыш мучашэш «Кӧлэгэш 
ВЛКСМ йачэйкэ» манын кид пышталтын гы
нат, сэрмыжэ партшколышто тунэмшэ ик 
йолташ вэлэ сэрэн, моло члэн-влак кид пыш- 
тымэ укэ. Пӱтӱнь йачэйкак тугэ шона дыр 
манын ишанаш ок лий. Тугэ гынат, йаллаш
тэ ты годым «Совэт влас нужнам мондэн» 
манмэ мут улат, ты сэрышлан журналэш ум- 
ландарэн пуаш лийна.

Мом пуэн нужналан Совэт влас?

Тидлан вашмутым пуаш, мэ рӱдӧ влас 
вуйлатышэ М. И. Калинин йолташын мут- 
шым каласэна. Кӧлэгэш йачэйкэ лӱм дэн 
сэрмэ ганьракак йал гыч ик йэгг Калинин 
йолташлан сэрэнат, Калинин йолт. тудлан 
тыгэ каласэн:

«Мом пуэн нужналан Совэт влас? Кизыт 
альэ пэш шагал... Тидэ чын, тугэ гынат, ты 
пчрикымат туньаштэ ншмогань правичэлствэ 
пуэн огол, кизытат огэшат пу, ончыкыжымат 
ик капиталист правичэлстват нимом ок пу 
манын ишанэн каласаш лийэш.

Мэмнан дэнжэ нужна-влакын чла правашт 
уло—совэтыш пурашат, совэт пашам шка- 
ланышт кулэш сэмын шташат. Мут укэ, нуж

ная ираважэ уло манмэ гына шагал. Сандэн, 
тидым ушыш налын, мэмнан партийна нуж
на вэрч пэш тырша. Мут гыч, тэвэ, Рӱдӧ 
Комитэтын пытартыш плэнумжак1), совэт па- 
шашкэ нужнан шагал кыршьшыжым ужын, 
вэрласэ партий организатсий-влаклан кузэ 
гынат нужнам совэтыш шукырак пурташ ку
лэш манын шӱдэн. Коч ик правичэлстват 
тӱньамбалнэ тыгань мутым лукташ эрыкым 
пуа мо?

Кӧлан мэмнан дэнэ тӱҥалтыш школ гыч 
кугу школыш шумэш тунэмаш пураш утла
рак права пу алтын? Ваштарэшэм ойлат: куш
то тудо кугу школ, нужна рвэзэ-влак шӱдӧ 
тӱжэм дэнэ сэрэн-лудын моштыдэат кодытат?

Чын, кӧ тидын нэргэн ӱчаша? Мэмнан 
дэнэ чынак шӱдӧ альэ тужэм нужна гыч ик
тыжэ вэлэ кугу школыш вэрэштэш. Тугэ 
гынат, школлашкэ нужналан пураш куштул- 
гыракым пуат. Кычалза тӱньамбалнэ—уло, 
укэ тидэ иктаж вэрэ?.. Пичкэмшым пытара- 
шат вашкэ гына ок лий, тудым йӧршын пы
тараш альэ иктаж лу ий кулэш.

!) Плэнум — пӱтӱнь Рӱдӧ Комитэтын погнымаштэ, 
т ы ш т э  К (Линин йолт. 19 августышто лийшэ плэнум 
нэргэн ойла.—Р э д а к с и й .



Мланэм каласат дыр: чла тидэ чын, вара 
кочкажыжэ вичкыж гын, права дэн мом штэт?.. 
Кувэл могрым тидым ончэт: тӱрлӧ ойго дэн 
пизыралтшэ нужна йэҥ ончыма гыч (вэт коч 
кӧат шинча, чла. ойгыжат утларакшым нуж- 
налан пижэш )—полшэн шогымо кугу огол. 
Пӱтӱнь кугужаншым налат гын— совэт влас 
пэш шуко штэн. Тидым ончыкташ помэшик 
дэн кулак мландым нужналан ужашлымым 
ушэштармат сита. Кӧ тидэ полыш огол ма
нын кэртэш? Вара адак, 25 просэнт эн 
нужна калыкым йӧршын налог дэч утармы- 
жэ. Тӱрлӧ ойго толын пэрнымэ годым нуж
налан окса дэнак, киндэ дэнак полшымыжо. 
Нужналан крэдитым пуаш лӱмын штымэ 
фонджо, копэратсийш пураш пайм нужна 
вэрч тӱлымыжӧ. Тарзэ-влаклан пашатар кӱ- 
зыктымӧ. Чла нужналан штымэ полышым 
чотлэн от пытарэ.

Чын, чла тидэ альэ пэш шагал, илыш 
кизыт нэлэ, тудым ом тойо. Тидыжэ совэт 
правичэлствын йолажэ оголыс, тидэ тудын 
ойгыжо. Ты ойго элыштына, пэш нэлэ ий- 
влак эртымэ почэш пойанлыкна кушмо сэмын, 
илэн толын утур-утур пытаралтэш».

Тэвэ мэмнан кугу вуйлатышынан мутшо. 
М. И. Калинин пэш раш каласэн. Тыштэ 
мланна тудын мутшо умбалан тидым вэлэ 
каласышашна уло:

Кӧлэгэш йачэйкат „совэт власшат нуж- 
нам пизыра“ манмэ мутшым, Калинин йол- 
таш манмыла, ойго дэн пизыралтшэ нужна 
йэҥ сэмын луктын каласэн. Чын, Кӧлэгэш 
йалыштэ нужна шуко лийжэ, она ӱчашэ. 
Тушто вэлэ огол, пӱтӱнь марий калыкын 
шукыракшэ нужнан ила. Умбаланжэ адак 
чарныдымэ йуржат толын пизыралын. Вара, 
мутлан манаш, йуржыланат совэт влас вина- 
мат мо? Тэнэйэ шижэ вэлэш тыгань зийанлэ 
йур кугун лийшашым совэт правичэлствэ 
ончычак шинча ильэ гын, тудо урлукым на- 
мийдэ ок код ильэ, уло кэртмыж дэн полша 
ильэ. Вэт Совэт влас тугань ойго толмо го
дым нужнам ок мондо, кэртмыж сэмын нэмар- 
сэк эрэ полшэнак толын.

Шкэнам налына гын, мланна нужна ма
рий калыклан Совэт влас Калинин йолташ 
каласымэ лэчат кугу полышым пуэн. Тунэм
мэ пашам гына налына (вэт мэ садэ нужна 
гычак утлаш тунэмына). Ожно кугужа годым 
акрэт годсэк ик-кок марий кугу школым пы- 
тарэн ильэ гын, кокла чот школлаштыжэ 
идалуклан иктаж кунар лу марий тунэмын 
гын,—Совэт влас шогымо 8 ийштэ 50 нарэ 
марий кугу школым пытарэн, кокла чот

школлаштыжэ кизыт 1.000 нарэ марий тунэ
мэш. Моло тӱрлӧ пашаштат марийлан руш 
лэч кугурак полыш пуалт толэш.

Кулак пизыра манмаштыжэ ӱчашаш ок 
лий. Кулак-влак угыч вуйм нӧлтат. Тугэ гы-. 
нат, кулак ваштарэш кучэдалаш нужна ки- 
дыштз чла йӧн уло. Влас нужнам арала. 
Кулак ваштарэш йалыштэ вэрласэ совэт- 
влак, копэратив-влак улыт. Тушко нужна дэн 
кокла крэсаньым, нунын вэрч тыршыжэ йэ- 
ҥым сайлыман. Сайлымэ шагал, пашаштым 
калык эрэак тэкшырэн (тэргэн) шогыман. 
Чла нужна-влакым копэратсийш пурташ тыр
шыман. Тугэ штэн, кулакын шулдуржым пӱч- 
каш лийэш.

Нужна вэрч совэт влас мо кэртмыжым 
штэн, кизытат штэнак шога. Нужналанжэ 
шкаланжат кожганаш кулэш, эрэак влас' дэч 
гына вучыман огол. Кожгаташыжэ—йалысэ 
коммунист дэн комсомол-влакын пашашт. 
Нӱшлэн коштмым кудалтэн, пашалан чот 
пижаш кӱлэш. Толын пэрнышэ ойгылан пи- 
зыраш шкэндьш пуман огол. Совэт влас 
штымэ пашажым нужна калыклан умланда- 
раш кулэш, нужналан иктыш чумургаш, 
вийаҥаш, кумулжым нӧлташ полшыман. Ту
нам вара чынак комсомольэс лийат.

Коммунист дэн комсомол йолташ-влакым сайрак 
тунукташ кӱлэш

Пытартышэш ик кугу паша нэргэн изиш 
ойлаш кулэш.

Мэмнан марий йалласэ коммунист дэн 
комсомольэс-влакын тунэммашышт пэш ша
гал. Шуко комсомольэсым комсомолышто шо- 
гыдымо тыглай рвэзэ дэч ойрэнат от кэрт— 
иичкэмш улыт. Политикэ нашам, партий дэн 
совэтын штэн шогымо пашаштым огот умло. 
Сандэнак, шкэ умлыдымӧҥгӧ, молыланат ум
ландарэн огот кэрт, йалыштэ у илыш шты
мэ пашам вуйлатэн огот кэрт, почэш вэлэ 
шӱдӱрнэн мийат, Кӧлэгэш комсомольэс-влак 
гань нӱшлэн илат. Тунэмаш кулэш. Кажнэ 
йачэйкыштэ шкэ вий дэнат тунэмаш тыршаш 
кулэш, утларакшым тэнэйэ пэрэдвижкэ школ- 
влак пашам чотрак штыман. Марий коклаш
тэ 3 тӱжэм нарэ комсомольэсна уло. Нуным 
сайн тунуктэн шуктэна гын, ты 3 тужэм 
йэҥ у илыш штымаштына пэш кугу вий 
лийэш. Тунам нунын кокла гыч „совэт влас 
нужнам пизыра“ манмэ гань шойак мут ок 
лэк, тунам нуно нужна крэсаньым кулак 
ваштарэш пэнтдын шогалтат, нэлэ илыш 
гыч лэкташ нужналан корным раш ончык- 
тат.
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Й ал  с о в э т  паш а
(Умбакыжэ умландармэ).

Йал озанлык

Ты паша пэш палын койн шога. Сандэн 
тэвэ мом штыман: йал совэтлан ты пашалан 
калыкым кӧрандарэн мошташ кӱлэш. Маши- 
нан пайдажым эн ончыч ончыктэн пуман. 
Умбакыжым ты паша сай корно дэнэ ончык 
кайэн колта. Кузэ озанлыкым уэмдащ кулэш, 
кузэ ты пашалан калыкым кӧрандараш ку
лэш— законыштат каласалтын. Тыгэ, «йал 
совэт положэнийн», 8-шэ стачйан «а» мутыш- 
тыжо «йал совэт агроном учрэждэний паша 
нэргэн мутым колыштэш» манын каласал
тын.

Ты мут дэнэ закон лукшо „озанлык уэм- 
дымэ пашаштэ агроном полшымо кӱлэш “ 
манын каласэн. Чынак, машина дэн штыма- 
шын пайдаж нэргэн, шуко пасун, эр курал- 
машын, адак моло тӱрлын штымашын пай
даж нэргэн агроном ойлэн пуа гын, пэшак 
поро лийэш. Тыгай агроном ойлымашым йал 
совэт погнымаштэ гына огол, обшэствэ пог- 
нымаштат колышташ кулэш. Агроном ойлы- 
шыжла тӱрлӧ сӱрэтымат, диаграммымат он
чыктэн кэртэш.

Науко почэшат, штэн ончымаштат шу- 
кыжлан палэ: кашакын погнэн штымаштэ 
вэлэ паша утларак ума, пайдажат утларак 
лийэш. Погнэн штымаштэ поена гай огол: 
пашажат каньылырак, шташыжат шукырак 
шталтэш, штымыжат сайрак лийэш. Тидым 
палэн, йал совэтлан поена крэсань озанлы
кым ушаш, ушэм паша виктараш пол- 
шыман.

Тыгэ лийн, эркын-эркын мландэ паша ку
гу пабрик корныш возэш. Кугу озанлыкым 
штэн сотсиализм дэкэ лишэмына.

Кизыт мэ эртак машина нэргэн гына ой
лэн, шога нэргэн, плуг, са (сава), сорла, мо
ло тарман нэргэн ойлымым чарнэна гын, 
йоҥлыш лийна. ПТогам кудалтэн, плуг нал
мэ мартэжэ пашажым штыман вэт. Шогажат 
укэ гын, трактор нэргэн ойлаш йӧсӧ. Сандэ
нэ, трактор дэнэ паровой шиймэ (кырмэ) ма
шинам налаш тӧчэн гына мо улшо тарманым 
кудалташ ок лий. Трактор лиймэшкэ шога- 
жымат олмыктыдэ ок лий. Тывэчын, йалсо- 
вэтлан тӱрлӧ мастэрскойм почаш тыршыман. 
Тидын сэмынак йал совэтлан прокат пункт, 
вольык коштыктымо, шурно эрыктымэ, во
льык эмлымэ пункт почмаш паша пуалтын.

Адак, агроном, мландэ вискалшэ, кожла 
ончышо, вольык эмлышэ-влаклан полшаш 
шӱдымӧ.

Чла пашажат чумур ончалмаштэ йал 
озанлык нӧлташ полшэн шога.

Члажым колыштын,' йужо йэҥжэ ,,кузэ 
вара члажым штэн шукташ“ манын йодын 
кэртэш. .1аал совэтын оксажат укэ, моло йӧ- 
нат лийн ок кэрт. Укэ дэнэ ты пашам штэн 
она кэрт“ манмат лийэш дыр.

Тыгэ манмылан пашазэ илышым налына. 
Кузэ нуно пабрикым йол ӱмбак шогалтышаш 
вэрч, кӱлэш стан укэштат, окса укэштат, 
йӧным мууныт?

Нунылан куштулго манаш ок лий. Ну- 
ныланат пэш йӧсӧ ильэ. Щӱштӧ дэнэ стан 
налаш нуно пытартыш кумурыштым чыкэ- 
ныт. Кок-кум тылзэ мучко, утларакат нуно 
нимогай пашатарымат налын огот ул. Тидэ 
пэш шукэртэ огол огэш лий гын, инанашат 
ок лий ильэ. Кузэ тыгэ пашатар налдэ, пы
тартыш кумурыштым пабрикыш чыкэн, илэн 
кэртыныт? Инаншаш гайат ок туч, инандэ- 
жат ок лий: шкэ шинча дэнэ ужалтын. Мо 
вара?—манын йодыда. Можо тэвэ мошто: па
шазэ кокла илыш— кӱртньыла иктэш лиймэ 
илыш гай шотан. Мом шташ шонат гын, 
нуно чланат рӱжгэ ик йэҥ гай пижын, штэн 
шуктыдэ оготак чарнэ. Тыгай поро койш па
шазэ коклаштэ вэлэ огол, крэсань коклаш- 
тат—поро вуйлатышэ улмо годым, пашам 
чумур тӱҥалмэ годым—шуко вэрэ койэдэн.

Садыгэ, паша оксаштэ вэлэ огол. Штэн 
моштымашат, рӱжгэн штымашат паша умы- 
маштэ полшат. Кошартэн каласымыла Лэнин 
мут каласаш пэш оҥай.

Тудо тыгэ манын: „Кучэдалын, шкэ ки- 
дышкэт вуйгэ нал да иквэрэш чумургэн па
шалан пиж“ .

Ты шомакым пролэтарын кугу онжо 
1918 ийштэ „Учрэдитэльный собраний" ша- 
латымэ нэргэн ойлымаштыжэ каласэн.

Чынак, пашазэ класс вуйгэ шкэ кидышкэ 
погалтэн нальат, рӱжгэ совэт илышым шташ 
тӱҥальэ. Крэсаньланат пашазэ почэш кайаш 
кӱлэш. Крэсаньат налын. Нуно поктэн лук
мо помэшик-влакын, кулак-влакын мландыш- 
тым нальыч. Мландым налын, озанлыкым 
у э м д ы ш а ш  вэрч крэсань-влак рӱжгэ по- 
гыналтэн тыршаш тӱҥалыт гын, пашазэ сэ
мынак, Ланин ойлымым шуктат. Озанлыкым
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уэмдашыжэ чумур лийдэ ок лий. Тракторым 
ик крэсань шкэтын налын ок кэрт.

Удымӧ машинамат тугак.
Адак, шуко пасумат йалгэ кэлшыдэ шташ 

ок лий. Элэктричэствэ стансийм шташат чу
мур вий кулэш. Члажымат штэн шукташ 
шуко крэсань-влак ушныдэ о к лий. Сандэнэ 
манына: Лэнин ойлымо сэмын, у йал шташ 
чумур лийдэ ок лий.

Каласымына дэч поена, йал совэтлан ур* 
лук йамдылмэ, ӱдымӧ, адак урлукашым кӱ- 
сын налаш йӧным мушаш паша вуйлатымаш 
пуалтын. Тыштэ йал совэтын пашажэ тыгайэ: 
жапыштэ ӱдаш тӱҥалаш полшаш, кузэ гы
нат утларак вӱдаш тыршаш. Тывэчын моло 
паша лэктэш. Вольык тушкам, урлук ситы- 
дымашым, паша йэҥ кӱлэшым, тулэч молы- 
мат палэн шогыман. Ончыл коч члажымат 
шинчэн, шотлэн ончэн налын вэлэ мо ситы- 
дымашым палаш лийэш. Тидым палэн, кузэ 
мом штышашымат щижаш лийэш, кӱчката 
тӧрлаташат йӧн лэктэш.

Паша дэч ончыч члажымат тӧрлатэн йам- 
дылэн шогэт гын, пашажат сай эрта, пайда 
лэктэш. Тыгэ штышэ йал совэт йал озанлык 
нӧлташ полшышо сай совэт лийэш.

Члан шинчат, вольык чэр крэсань озан- 
лыклан пэш кугу эҥгакым шта. Тугэ гынат 
члажак мо штышашым ок шинчэ. Шукыж 
годым чэрлэ вольыкым таза вольык дэч ой- 
рэт гынат кугу энтак эртэн кайа. Тыштэ, за
кон почэш, йал совэт чэрлэ вольыкым таза 
вольык дэч ойраш, эмлышым ӱжаш, колшо 
вольыкым тойаш шӱдэн кэртэш. Паша кугак 
огол. И зиш  утларак тӱслэн гына йал илы
шым ончалман. Вэтэринарный устав почэш 
йал совэт чэр шарлаш эркым пудэ йал ум- 
бак толшо эҥгакым кораҥдэн кэртэш.

Нал совэт мландэ тавалмаш паша ончы- 
маштэ лийн кэртэш. Мландэ тавалмаш паша

ончымашым куштулэмдышаш вэрч, ВЦИК 
шӱдымӧ почэш, лӱмын инструксий лэктын. 
Ты инструксий почэш йал совэт мландэ ко- 
миссыш да калык сутыш йал совэт ой нэр
гэн каласаш, адак кузэ мом штышаш нэргэн 
умылтараш шкэ йэҥжым колта.

Инструксий йал совэтлан раш корным 
кучаш кушта.

В Ц Й К ‘ын дэкрэтшэ „шурно тошкымо 
нэргэн (о потравах)“ учашымашым тэргымащ- 
тэ йал совэтын пашажым ончыктэн пуэн.

Закон почэш йал совэтын пашажэ крэ
сань кӱлэшым шукташ полша. Осал койш- 
лан вэрч крэсаньлан зийан лийэш гын, ту 
зийаным тӧрлыдэ ок лий. Чла годымат ты 
шотышто закон шӱдымӧ сэмын йал совэт 
полшэн шога.

Пытартышлан каласэна: йал совэтлан за
кон шот дэнэ крэсаньлан кожла налаш пол
шыман.

Ты шотышто йал совэтлан калык кӱлэ- 
шым чот эскэраш кӱлэш. Кожлам жапыштэ 
налын еэггаш полшыман. Жапыштэ кожлам 
налмӧҥгӧ, олмыктымаш пашамат, у суртымат 
жапыштэ шташ лийэш.

Озанлык паша нэргэн каласымына нӱтӱнь 
озанлык паша нэргэнак огол. Викак озанлык 
нӧлташ полшымо паша дэч поснау моло мӱн- 
дӱрч полшышаш паша-влакат пэш шуко.

Тыгай мӱндӱрч озанлык нӧлташ полшы
шо пашалан имньэ шолыштмо дэнэ кучэдал- 
машым, пожар дэн кучэдалмашым, тулэч мо
ло пашамат гаотлаш лийэш. Ты каласымэ 
адак илыш тӧрлымӧ пашашкат пура. Илыш 
тӧрлымӧ паша нэргэнжэ ондакрак каласэнна 
ильэ.

Тыгэ йал совэтын йал озанлык пашаж 
нэргэн мутнам пытарэна.

П. А н д р е е в .

Урал марий политпросвэт курс.

Тэнэйэ кэҥэжым Урал марий пэдтэхникумэш полит
просвэт паптайэҥ-влакым тунуктымо курс лийэ. Кур- 
сым шташ Наркомпрос Марий полка полшыш. Курсы- 
гато 20 йэҥ тунэмэ: 2 коммунист (кандидат), 12 комсо
мольэс, 6 партийдымэ.

Нунын кокла гыч 12-шо тӱҥалтыш школым вэлэ 
пытаршэ ильыч. Вич арньашкэн тунэмын, нуно тунук
тымо паш алан йамдылалтын, марий йаллашкэ лудмо 
порт вуйлаташ да монь шаланышт. Тыгэ изин-изин 
марий йаллан пашайэҥ-влак йамдылалтыт. (Сӱрэтыштэ 
курсант-влак).

Т о  й б а х т и  и.  .
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Мландэ пашам моштэн шташ пӱртӱс илышым палыман
Мландын кок тӱрлӧ илышыжэ

(Умбакыжэ кутурмаш)*)

Журналнан кодшо номэрыштыжэ мландын 
ик тӱрлӧ илышыжым (химичэский илышы
жым) ончышна. Мландыштэ тӱрлӧ-тӱрлӧ на
ста (элэмэнт) уло манна, нуно иктэ вэсэ дэн 
ушнылыт, нуным мландэ гыч шурно налэш, 
тыгэ тудо кушкэш. Пытартышэш каласышна: 
вӱдэш шулышо настам вэлэ шурно шупшын 
кэртэш, шукырак шулыктышаш вэрчынжэ 
умбал рокым сайн пургэдаш, ончаш кӱлэш. 
Сандэн ындэ мландын вэстӱрлӧ илышыжым 
ончалына: пэшкдэ насталан шулаш мо пол
ша, кузэ тудо лийэш, кузэ тудлан адэмэ пол- 
шэн кэртэш. Тидым шинчышаш вэрчын млан
дын вэстӱрлӧ илышыжым (кнага мут дэнэ, 
«физичэский» манмэ илышыжым) умлаш ку
лэш.

Мо тудо умбал рок?
— Тидэ шуко мильон ийшкэн туржыл- 

тын пушкдэмшэ мландэ.
Шоналтыза тэвэ: мут гыч, ик квадрат вэр

шок кумдук мландэ умбалнэ идалук йэда ик 
пурак пырчэ артэн (кушкын) шога. Шӱдӧ 
ийштэ 100 пырчэ, тӱжэм ийштэ 1.000 пыр
чэ, тыгак умбакыжат. Илэн-толын ту пура- 
кэш йолэтат йомэш. Вэт мэмнан мландына, 
поп тунуктымо сэмын 7 тӱжэм ий вэтэ огол, 
мильон мильон ий ила. Ик кугу тунэмшэ, 
мландэ ӱмбалнэ адэмэ илаш тӱҥалмылан гы
на 100 мильон ий лийэш, манын чотлэн на
лын.

Тугэ пэш шуко жапышкэн мландын пэшк
дэ ӱмбалжэ (к$й) туржылтын, умбал рок 
лийн. Адак тудо вэлэ огол, умбал рокэш пу- 
шэнтат, шудат, молат шӱйн варналтыныт. 
Умбал рокын кӱй гыч лийшэ настажым ми
н ь  э р а л наста маныт.

Шурно ий гыч ийш ӱмбал рок гыч миньэ
рал настам налэш, тудым шагалэмдэн толэш. 
Тугэ гынат, тудым нигунамат йалт пытарэн 
ок кэрт: миньэрал запас умбал рокышто пэш 
кугу.

Молан вара мландэ кантэмэш, мэ тудым 
шурно утур изин умымо гыч шкак ужынас?

*) „У Илышын“ 8 дэн 9 №-ым ончо.

Науко тидым палэн налын, тудо тыгэ ма
нэш: в ӱ д э ш  ш у л ы ш о  миньэрал настажэ 
вэлэ шагалэмэш, вэт шурнын вожшо тугань 
шулышо настам вэлэ налын кэртэш. Рокын 
миньэрал настажэ пэш эркын, пэш изин шу- 
лэн шога. Тыгэ тудын йамдылалт шогымыжо 
шурнылан кӱлэшым ситарэн ок шукто, сан
дэн шуко годым шурно кочыш ситыдымэ дэн 
шужа, начар шочэш.

Шурнылан ту кочышым йамдылаш (туд
лан шӱлашыжэ) адэмэ полшэн кэртэш, тудын 
кидыштэ тӱрлӧ йӧн уло. Ик йӧнжӧ—такр 
(пар).

Умбал рок кӱймӧ

Коч могань крэсань дэч йод: «молан млан
дэ такрэш кодалтэш?» Тудо каласа: «канаш» 
манэш, вара адак йэшара: «такрэш кодымо 
мландэ кӱйэш, шкак тудо уйаҥэш».

Тидэ чын. Кузэ вара мландэ кӱйэш?
Иуж, шокшо, йур полшымо дэнэ млан

дыштэ шурнылан кулэш кочыш шукэмэш. 
Пэшкдэ миньэрал настам нуно шулыктат, 
шурно вожлан шупшаш йӧршӧ штат. Тыгэ 
мландэ уйангэш.

Й у ж

Утларакшым тидэ йужын пашажэ. Ро- 
кышко йуж пуржо гына, тунамак рок пырчэ- 
влак молэмаш тӱҥалыт, пэшкдэ настат ш ур
нылан налаш йӧршыш савурна. Сандэн, ку
зэ адэмэ альэ вольык йуж дэч поена илэн 
ок кэрт, туганьак ӱмбал рокат, тудат шӱла. 
Куралмэ годым рокым кэлгэ гыч пургэд лук- 
мэт тудлан шӱлашыжэ полшымэт лийэш. 
Умбачын куралмэтшат, коч изиш рокым пур- 
гэдмэтшат— пӧртыш тӧрзам почын йужым 
пуртымэт ганьак. Рокым урымэт (чумурмэт) 
годымат шурно вож йыр йужлан пураш эры- 
кым штэт, рокым вийаҥдэт. Моло тӱрлын 
пургэдат гынат, тугэ штэн гын, роклан кӱй- 
ант, вийаҥаш, ӱйаҥаш полшэт.

Кэчэ дэн вуд

Нойшо мландым вийаҥдымаштэ кэчат ку
гу пашам шта. Ы рышэ мландэ молэмэш: 
кэчын шокшыжо пэшкдэ миньэрал настам 
шулыкташ полша.
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Сандэн шурно вож кантатармэ йумал ро- 
кым савурэн, умбалан кэчэш кӱйаш кодэт 
гын—тугэ штымэт дэнэ мландым вийаҥдэт. 
Тугэ кэчэ шокшо нойшо мландылан куатым 
пуа. Иуштӧ дэн. уто ночкыжо мландэ кӱй- 
мым чарэн шогат.

Тыгэ, кэчэ, ик могрым, мландым коштэн 
вӱдӱжгым пытара гын, вэс могрым — порым 
шта, шурнылан кулэш вишкдэ кочышым шу- 
кэмдаш полша, шурным умдара. Чын, тыгэ 
ырышэ мландылан шурным сай шочыкта- 
шыжэ адак кулэш жапыштэ вӱдат ситэн шо* 
гыман.

М ландым кӱйнтымӧ.
Тыгэ сынаш лийэш: 
кок чумурка иккань 
рокымак налын, икты- 
жым калайэш пыштэн 
кэчэш кӱйктэт, вэсы- 
жым тугак кодэт. Вара, 
кок иккань атэш пыш
тэн, шурным шындэт, 
икканьак вӱдым шавэт. 
Куйктымӧ рокэш (1) 
шурно кӱйктыдымӧ лэч 
(2) сайрак шочэш.Тыгэ, 
кукшо ийштэ мландэ 
сай шочыктышан лий
эш, уло ойгыжо —  вуд 

ситыдымаштэ вэлэ.

Иуж дэн кэчэ дэч поена йурат мланды
лан куйаш кугу полышым пуа. Иур, млан- 
дыш вэлмыж годым, кӱдынжӧ йужышто улшо 
тӱрлӧ газым волта. Утларакшым тудо у г о л ь 
н о й  к и с л а т а  манмэ (шӱлымӧ годым кӧр- 
гына гыч лэкшэ) газым мландыш шыҥдара. 
Ту газшэ рокышто пэшкдэ настам шулыкта, 
шурнылан пайдалыш савура.

рокым чучкудынрак пургэдаш кулэш. Тыгэ? 
кулэш сэмын жапыштыжэ мландым иургэ- 
дын—йужын, кэчын, йӱр вӱдын вийжым 
мландыш пуртэна, нунылан мландым уйаҥ- 
даш полшыктэна. Такрым куралдэ шуко кийк- 
тэна гын, мландэ кулэш сэмын куйн ок 
кэрт, тугэ мэ шкаланна зийаным штэна.

Тывэч ындэ палэ: мландым такрэш коды- 
мына огол, чучкудын да сайн пургэдмына, 
пушкдэмдымына мландым чынак кандара, туд
лан вийм пуа. Икийашлан шижым куралмэ, 
эр такр, шурным кумда рат дэн вудымӧ (ту
нам рат коклам пушкдэмдаш лийэш), тулэч 
моло йӧнжат мландым куйктат, вийаҥдат,

мландэш шурнылан кочыш чумургаш пол
шат.о

Иуж, кэчэ, йур дэч поена, мландыштэ 
адак шинчаш койдымо м и к р о б  манмэ нас- 
та-влак пэш кугу пашам штат. Ындэ нунын 
нэргэштэ кутурэна.

Мэмнан шинчаш койдымо илыш
Ӱмбал рок тидэ— шун, ошма, куй, куш

кыл дэч кодшо шӱшӧ наста. Моло укэ. Ик 
манаш гын, чондымо мландэ. Йужо вэрэ 
шукш-копшаҥгэ-влак ночаҥыт, моло чонан 
наста укэ. '

Тугэ шона шуко йэҥ.
Адэмын шинчажэ пэш тигдэ копшантым 

ужэш. ӧрат, кузэ нуно илэн кэртыт. Сандэн, 
нимогань моло чонан наста лийн ок кэрт, 
манын шона шуко йэҥ. Ш инчаш койдымаш- 
тэ илышат укэ шонат.

Пэш кугу Й О Ҥ Л Ы Ш . Мэмнан шинчаш кой- 
дымаштат илыш уло. Тидым ужаш м и к р о 
с к о п  луман кугэмдышэ йанда полша. Ту ты
глай шинчаш койдымо чонан наста-влакым 
эн ончыч Луи Пастэр луман прансуз учоной 
ужын. Нуным м и к р о б  манын лӱмдэныт. 
Нунын коклаштэ улыт: бактэрий-влак, ру 
понто-влак, пунушкыш, тулэч молат.

Микроб-влак пэш изи улыт. Ик тар шу- 
раш пырчэ кугут вэрышкэ нуно мильон утла 
пурат. Ик учэный адак чотлэн налын: ик 
стакан куп вӱдыштӧ микроб-влак путунь 
мландэ умбалеэ адэмэ нарэ улыт (17а миль
ард).

о
Иужыштат, вӱдыштат, рокыштат ту чо

нан наста-влак пытыдымэ. Кажнэ ошма пыр
чэ кугу ола ганьэ, адэмэ олмэш тушто мик
роб-влак почаҥыт.

Умлэн налылтын: вашталтшэ чэр, шуме, 
шовымо, шуймӧ да монь—микробын паша
жэ.

Мландыштат нуно кугу пашам штат.

Мландэ руаш гань шуэш

Микроб-влак мильард дэнэ мландыштэ по- 
чаҥыт, рокышто улшо тӱрлӧ настам кочкыт 
да тудым кӧргышт гыч молэмдэн луктыт. Ты
гэ ӱмбал рок молэмэш—йуж, кэчэ, йур дэн 
кӱймо ганьак лийэш. Тугэ гынат, тыштэ 
ойртыш уло.

Йужо микроб-влак рокым пайдалын мо- 
лэмдат, йужыжо^—зийанлын. Тыгэ, пайдам 
пушо микробат, зийан штышэ микробат уло.
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Пайдалэ микроб-влаклан илаш йуж, шок
шо, кэлшышэ вӱдӱжгӧ кулэш. Зийанлэ мик- 
робшо эрэ йужым ок йӧратэ, йӱштӧ дэн ноч- 
кышто илаш йӧрата.

Мландым адэмэ сайн пургэдэш гын, пай
далэ микроблан илаш, тулаш эрыкым пуа, 
зийанлыжым пытараш полша. Эрэ йужым 
пуртымо, кэчэ ырыктымэ, жапыштыжэ курал
мэ дэнэ мландэ ш у а ш  туҥалэш маныт. Тудо 
тамлэ упшан, мамык гань пушкдо лийэш—р у- 
а ш г а н ь о в а р а .  Ру олмэшшэ тушто мик- 
роб-влак лийт, копта олмэш—кэчэ, нӧштыл- 
мӧ олмэш—куралмэ.

К у з э  л о ж а ш ы м  р у  т а м л э  а ш л э  
к и н д ы ш  с а в у р а ,  т у г а к  м и к р о б - в л а -  
к а т  п э ш к д э  р о к  н а с т а м  ш у р н ы л а н  
а ш л э  к о ч ы ш ы ш  с а в у р а  т.

Микробын пашажэ.

Тыгэ ындэ—адэмат, йужат, кэчат, йурат, 
микроб-влакат ик пашам штат, иктэ вэсылан 
полшат—иктэ штэн кэртдымым вэсэ штэн 
кэртэш. Члан нуно пырльа шурнылан кочы
шым йамдылат. Микробшым налына гын, 
турлӧ пашам шташ тӱрлӧ микроб уло— шур
нылан иктыжэ ик кочышым, вэсыжэ вэс ко
чышым йамдыла.

Тэвэ, рокышто лумын с э л и т р а м  ш ты - 
ш э  м и к р о б - в л а к  улыт улмаш. Нуно шу- 
шӧ тэрс гыч, шудо гыч да монь лийшэ азо- 
тым сэлитраш савурат. Сэлитражэ шурнылан 
эн сай кочыш.

Азот адак йужышто пэш шуко. Ту азо- 
тым шурно шкэ налын ок кэрт. Сандэн туд
лан поена микроб полша. Микроб-влак, ту 
азотым погэн, сэлитраш савурэн, шурнылан 
пуат. Туганьжым а з о т  п о г ы ш о .  микроб 
маныт.

Уло адак пурса, викэ, клэвр, лутеэрнэ, 
лӱпин вожышто илышэ микроб-влак. Нунын 
пачэрыштым тыглай шинча дэнат ужына. Ти
дэ—ту шурно-влак вожышто улшо пурса

гань падраш-влак. Ту микроб-влак, азотым 
йуж гыч погэн, пачэр озаштлан пуат. Азо
тым нуно шуко погат: озаштланат сита, млан- 
дэшат ӱйаҥдаш кодэш.

Кӱшнӧ сэлитрам штышэ бактэрий-влак. Нуно 
шӱшӧ тэрсым сэлитраш савурат, сэлитражэ — 
шурнылан эн сай кочыш. Шолаштэ (1) сэлитра 
шташ тӱҥалыт, пурлаштэ (2) штэн пытарат. Бак- 
тэрий-влак сӱрэтыштэ 5 тӱжэм кана кугэмдымэ. 
Ӱлнӧ— азот погышо бактэрий-влак. Нуно азотым 
йуж гыч налытат шурнылан шупшаш йӧршашан 
штат. Шолаштэ (1) ӱлӱл пэлыштыжэ бактэрий- 
влакын ужашлалтын тулымыштым ончыктымо; 
нуно 2.000 кана, пурлаштыжэ (2) 1.000 кана 

кугэмдалтыныт,

Вэс кугужанлаштэ тугань микроб-влакым 
шкэ тӱлыкташ тӧчымат уло. Иужо нэмыч 
фирмэ-влак нуным ужалатат (ик изи банкэ 
микроб-влак ик дэстиналан сита). Тугэ гы
нат, кизыт ту паша кумдан шарлэн огол.

Сандэн мландым жапыштыжэ, кӱлэш сэ
мын куралын да монь—мланна ту азот по
гышо микроб-влаклан рокышто шуко шар
лаш полшыман. Азотшо шурнылан эн кӱлэш 
кочыш манна вэт журналнан кодшо номэ- 
рыштыжэ.

Н. Б -в .

Молылан тунэмшаш паша
(Пӱрӧ кант., Мишкан вол.)

Инак Шогэртэныштэ вашполш комитэт 
паша пэш порын кайа. Тэнэйэ тэвэ тудо 
«Трийэр» манмэ шурно эрыктымэ машинам 
нальэ. Ты машина дэн Шогэртэн марий-влак 
шошым шурныштым эрыктышт. Пылшын 
колын, пошкудо йал марий-влакат машинам

нантайэн шурныштым эрыктэдышт. Тыгэ тэ
нэйэ йыргэ йаллаштат шурным эрыктэн ву- 
дышт.

Тулэч вара, шукак ыш лий, ты сортиров- 
кым налмылан пӧлэк тольо: вӱдымӧ машина 
дэн парэнтэ урымо.

Тыгэ вашполш комитэт чынак полша. 
Моло комитэг-влакланат тудым ончэн тунэ
маш кулэш.

Б и к . - Б э к  д э н  К у ж о н у р ы н .
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вож-с
Вож-саскам кузэ ончыман*). ^

Вож-саскам шындымӧнтӧ йӱр шуко шо
га гын, мландэ умбал комаьгалтэш, садлан 
нэрэштшэ нӧшмӧ-влак лышташым умбак лук
тын огот кэрт. Пэшкдэмшэ мландэ умбал 
пӱйан каток дэн альэ куштулго тырма дэн 
шалатыдэ кодалтэш гын, вож-саска кушкын 
ок кэрт, йомэш.

Щэм рокан мландыштэ кэшырым альэ 
ушмэным ӱдымӧнтӧ, пасум каток дэн тӧр- 
лыман. Тыгэ штымэ дэн тыгай пайда лийэш:
1) рок йӱмач озымлан кӱлэш вӱд кӱшко ку- 
заш тӱҥалэш, 2) шолдра рок моклака ша- 
латалтэш, 3) мландэ ӱмбал тӧрлана.

Пасу ӱмбал тӧр лийэш гын, „кужунэр"**) 
манмэ вож-саска кочшо копшантым пытараш 
каньылэ лийэш. Каток дэн тӧрлымӧ пасушто 
(пакчаштэ) вож-саска нӧшмӧ 2—3 кэчэ эр- 
рак нэрэштэш. Чла паша агроном куштымо 
почэш шталтэш гын, озымжат сай лийэш.

Удымӧ дэч вара тидым мондыман огол:
1) шукшак шудым эрэ пытарэнак шогаш 
кӱлэш, 2) рат коклам пушкудэмдыман, 3) жа- 
пыштыжэ озымым шуэмдыман.

Шукшак щудылан иланаш эрыкым иу- 
ман огол, кушкаш тӱҥалмыж годымак тудым 
пытарман.

Ш укшак шудым кид дэн сомлаш каньылэ 
огол, лӱмын штымэ кадр парньан катман 
дэн эрыктыман. Ш ӱк эрыктымэ машина-вла- 
кат улыт.

Катман дэн альэ машина дэн эрыктымэ 
годым озым корнышто шукшак шудо кодэш, 
тудым кид дэн кӱрын пытараш вэрэштэш.

Тулэч вара вож-саска кочшо шукшым, 
лопшантым пытараш кулэш, нуным пытары- 
дэ озымым шуэмдаш ок йӧрӧ.

Чӱчкӱдын ӱдымым шуэмдыдэ кодыман 
огол; тыгэ от штэ гын, вожшо (саскажэ) кӱж- 
гэмын, кушкын ок кэрт, шудышко кайа. Жап 
эртымӧҥгӧ, коч кузэ ончэт гынат, саскам ку- 
штэн лукташ ок лий. Мутлан манаш, пасуш
то озымым ик вэрэ жапыштыжэ шуэмдэн, вэ- 
сыштэ шуэмдьтдэак кодэна, пэрвой пасушто 
дэсатиналан 3.000— 4.000 пут вож-саска шо
чэш, вэсэшыжэ— 150—200 пут вэлэ, садлан 
коч кунамат вож-саскам жапыштыжэ шуэм
дыман. (11 стр. сӱрэтым ончо).

*) Тӱҥалтыш „У Илышын" 8 дэн 9 У-лаштв.
**) — долгоносик.

А С К А
Шуэмдымэ годым тыгэ штат: шындымэ 

корнышто кӱлэш нарэ коклаш кодэн, уты- 
жым луктын кышкат, вийанракым вэлэ ко
дат, вожшым сайынрак рок дэн лэвэдыт.

Ик кана шуэмдымэ ок ситэ; кушкашышт 
шигыр лиймӧҥго, адак вэс кана шуэмдыман. 
Шуэмдымэ годым ик вэрыштэ кок кушкы- 
лым йыгырэ кушкаш кодыман огол— начар- 
ракшым луктын шуаш кӱлэш.

Кид дэн альэ катман дэн пасушто шук
шак шудым пытараш шэргэш логалэш; вож
саска корно кокласэ шукшак шудым пыта
раш поена машина уло, тудым „пропашник- 
планьэт“ маныт. Кид дэн коштыктымо ма
шина дэн кэчыштэ 3/4— 1 дэстина мландым 
эрыкташ лийэш. Кушкыл лишнэ шукшак 
шудым катман дэн альэ кид дэн^пытарат. 
Шындымэ корно коклам лышташ лэвэдмэшкэ 
шуэмдыман, шудо пытармым чарныман огол.

Тылэч вара вож-саскам ончыдэат кодаш 
лийэш.

Ночкырак кундэмлаштэ вож-саскам ураш 
кӱлэш. Кукшо ийгэчэ шога гын, урымо дэн 
пайдам кондаш ок лий—мландэ пэш кошкаш 
тӱҥалэш.

Вож-саска ончымаштэ члажат каласымэ 
сэмын шталтэш гын, крэсаньын пашажэ ни- 
гунамат арамэш. ок тол, коч ^кунамат вож- 
саска сайн шочэш.

Вож-саскам озымым штэн куштымо.

Вольык ушмэнын йужо сортшым ковшта 
сэмынак озымым куштэн шындат, тыгэ йӱш- 
тырак кундэмлаштэ шталтэш. Ш агыштэ альэ 
парникыштэ куштымо озым дэн вож-саскам 
V*— 1 тылзэ эррак куштэн лукташ лийэш.

Куштымо озым дэн шындымаштэ шуэм- 
дашат ок кул, шукшак шудо дэнат кучэда
лаш шагал вэрэштэш.

Парник дэн шагэ гыч пасушко альэ пак- 
чашкэ озым тыгэ шындалтэш: шындышаш- 
лык мландым тэрс дэн ӱйаҥдат, сайн кура
лыт, тырмалат.

Шындымэ дэч ончыч озымэш вӱдым ша- 
ваш кӱлэш: ночко рок озымым I лукмаштэ 
вожшо ок кӱрышталт. Вийанракшым вэлэ 
ойрэн пасуш альэ йыраҥыш шындыман.

Кукшо жап годым тыгэ шындалтэш: ко
шар тойа дэн йыраҥэш лакым штэн кайат. 
Вара тужак тэрс вӱдым оптатат, озымым 
шындат, вож йыр рокым сайынрак тэмдалыт.
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Щ ран  годьш таре вуд шавыдэ шындалтэш. 
Иыраҥэш альэ пасуэш шындымэ вож-саскаш, 
кукшо жап шога гын, 1— 2 кэчым кодэн, вӱ- 
дым шавыман. Вуд шагалрак пытыжэ манын 
саска вож йыр лакым штыман.о

Йужгунам луктын шындымэ озымым кай
ык-влак, шукшьш кычалмэ годым, луктын 
кышкат, садлан йомшо озым олмэш шага 
гыч вэсым шындыман.

Озымым шагэш альэ парникэш куштэн, 
вож-саска шындымэ нэргэн кӱчӱкын тыгэ 
каласаш лийэш:

1. Шагэ гыч пасушко озымым пылан 
альэ йӱран годым шындыман.

2. Кукшо кэчын кас вэлкэ ижэ шындаш 
лийэш.

3. Вож-саска озым кукшо мландэш шын
далтэш гын, шындэн пытармӧҥгӧ вӱдым ш а
выман.

4. Вож-саска шындаш мландым ӱйаҥдэн, 
сайн курал-тырмалэн шындыман. Мландэ сайн 
йамдылмэ огол гын, вож-саскан лэктышыжэ 
пэш шагал лийэш.

5. Ш укырак вож-саскам налнэн гын, ша
гэш альэ парникэш озымым эррак йамдылэ.

6. Ш агэ гыч шындымэ годым лышташ- 
влакым рок дэн лэвэдман огол.

Шындымэ дэч вара чла озым иланэн ок 
кэрт: йужыжо лывыжга, йужыжым кайык лук
тын кышка. 5— 6 кэчэ эртымӧҥгӧ, чла пак- 
чам альэ пасум ончыман; лывыжгышэ, лук
тын шумо озым олмэш шагэ гыч вэсым 
шындыман.

Ш агэ гыч озым шындымэ годым пакчаш- 
тэ альэ пасушто рок тошкалтэш, мландэ 
пэшкдэмэш, садлан рокышко йуж вэрэшт ок 
кэрт. Шындэн пытармӧҥгӧ, корно коклам 
шорвондо дэн чот пушкудэмдаш кулэш.

П а к ч а з э .

Ӱдымӧ вожсасиам кузэ шуэмдаш.

Чучкӱдын ӱдымӧ.

Ик кана шуэмдым».

Вэс кана шуэмдымэ.

Вэс кана от шуэмдэ гын, тыгэ лийэш.

Дэстина гыч 160 пут уржа
(Звэнигэ кант., Какшан йал)

Рушын тыгай мутшо уло: мом ӱдэт, ту
дым тӱрэдат. Марий-влакат тыгэ ойлат: Мо
гай урлукшо, тугай шурныжо. Коч кузэ млан
дым сайн курал-тырмалэт гынат, урлук на- 

, чар гын, киндым шуко вучуман огол.
Мэмнан марий-влак могай урлук вэрэш

тэш, тудым ӱдат: шӱк шудо дэч ойрмэт, сор
тов атлымэт, молыжат укэ ильэ. Садлан ӱйаҥ- 
дымэ мландыштат дэстиналан 40—50 пут

дэч утла шочмаш лийн огол. Тидэ возымаш- 
тэм мый шолдра уржа урлук лукмо нэргэн 
каласэн пуэм.

Ожно годеэк ик сортым сортоватлыдэ, 
шӱк дэч эрыктыдэ ӱдымӧ дэн мэмнан йалы
штэ уржа йӧршэш начарэмэ, пырчыжэ нӧш- 
мӧ гай тигдэ лийэ.

«Урлукым вашталтага кулэш» манаш 
тӱҥальыч умлышырак крэсань-влак. Лачак 
йӧнжат вашкэ лэктэ.

Нужна ий годым мэмнан дэнэ Швэтсий 
гыч кондымо уржам чодра паша штымылан
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пуэдышт. Млан- 
нат кок пут нарэ 
вэрэштэ. Ончэна: 
мэмнан урлук дэн 
танастарашат ок 
лий, пэш шолдра 
уржа. «Тидэ уржам 
удэн ончышаш» 
маньэ ачай, вара 
уржа удымӧ годым 
ик кытатым (8— 10 
крэнта) нантайэн 
поена уды ш .

Вэс ийштэ ты
штэ - тушто вэлэ 
койщо шолдравуй- 
ан уржа шочо. 
Пырчыжэ урлук 
гайак шолдра. Чла
жэ 30 крэнта нарэ 
лэктэ. Вэс ийэш 
тидэ урлукым адак 
шуэн гына поена 
ӱдышна. Мланды- 
жэ кок ий ончыч 

Шолаштэ „Швэдский" урлук ӱйаҥдымэ ильэ. 
уржа вуй, пурлаштэ чӱчкӱдын Тӱрэдшаш ГО-
|д ю й  тыглай уржа (звэнигэ к., 0 НЧЭНа: НИГу-
Какшан йал гыч). Ты сурэт * _ „ ^
чын кужытшо лэч 7з ужашлан н^м УЖДЫМО, ИЭҤ 

изэмдэн штымэ. кукшыт ур ж а к у ш -
кын шогалын, вуй-

Машина налмаштэ крэдит пумый у 
ратшэ

СССР'ын сатулымо пашам ончышо Калык Комисса- 
риатшэ калыклан йал озанлык машинам, куралым (тар- 
маным) ужалмаштэ крэдит пумылан у ратым штэн. 
С о в э т  штымэ машина-влаклан крэдит тыгэ пуалтэш:

1. Плуг, тырма, культиватор, окучник, олым пӱчкэ- 
дымэ машина, моло тигдэ арвэр—45 тэнтэ мартэ акан- 
жэ— наличной росчот дэнэ вэлэ ужалалтэш.

2. Плуг, дисковый манмэ тырма, буккэр, имньэ дэн 
шупшыктымо щорвондо, кырмэ машина, вӱдцмӧ машина 
да монь— 45 т. гыч 100 тэнтэ мартэ аканжэ— пэл ак

в задаткым пуэн, вэс нэл акшым налмэ почэш шушаш у 
киндэ дэч вара тӱлаш ужалалтэш.

3. Тулэч шэргэ машина—вӱдымӧ, урлук эрыктымэ, 
трийэр, шурно погымо да монь—оксам кум трэт дэн 
тӱлаш ужалалтэш: ик трэтым— заказ годым, вэс трэтым 
— шушаш у киндэ дэч вара, кодшыжым—вэс у киндэ 
дэч вара тӱлаш.

жо шэч кужыт, нилугулан, кужо шуан.
30 крэнта гыч 40 пут шолдра уржа шочо. 
Тлэч вара эрэ тидэ урлукым ӱдаш тӱҥална. 
Тэнэй уржа пэш сай ыш шоч гынат, дэсти
налан 160 пут лэктэ. Моло крэсань-влакат 
тидэ урлукым ӱдаш тӱҥальыч.

Кизытеэ уржажым пэрвой кана ӱдымӧ ур
лук дэн ^таҥастарэтат, пырчэ тигдэмаш тӱ- 
ҥалын. Иалыштына шуко крэсань-влак альэ 
тошто, тигдэ урлукымак ӱдат, садлан шырка 
колтымо годым кок урлук варналтэш. Тигдэ 
уржан пуракшэ сай урлуклан логалаш, тыгэ 
шолдра урлукат тигдэмэш, пужла. Садлан 
йалыштэ чланат ик урлукым ӱдаш тӱҥалыт 
гын вэлэ тудо огэш пужло.

Нужна ий годым моло вэрэаг марий-влак 
тидэ урлыкым удэн ончэныт. Нунын штэн . 
ончымышт кэлшэн огол—у урлук ӱдымым 
кудалтэныт.

Мый шонымаштэм нуно пашажым викта- * 
рэнак шуктэн огот ул. Ик-кок ийштэ мэм
нан кундэмэш мӱндӱрч кондымо сай урлу
кым тунуктэн шукташ ок лий. Ойркалэн, сор- 
товатлэн, ий гыч ийш удэн вэлэ тудым мэм
нан кундэмлан сайн кэлштараш лийэш.

Мэмнан йалыштэ ӱдымӧ «Швэдский» ур
лукым ындэ вэсэ, у сортлан чотлаш, тудым 
чла марий коклаштат шаркалаш лийэш.

А к р э й  И л ь  а.

В а с  к у г у ж а н ш  гыч кондымо йал . озанлык ма
шина, турлӧ арвэр, шпагат да монь— 60 тэнтэ мартэ 
акан—наличной росчот дэнэ вэлэ ужалалтэш.

60 тэнтэ дэч шэргэ заграничной плуг, тырма, тӱрлӧ 
машина налаш оксам кок срокышто тӱлыман: пэлыжым 
— заказ годым, кодшыжым— шушаш у киндэ дэч вара.

Вӱдымӧ, кӱлта пидмэ, кырмэ машина, трийэр, сэпа- 
ратор да моньлан акым садак кодшыжо вэс у киндэ дэч 
вара тӱлэн пытаршашлан кум срокышто тӱлыман.

Коллэктив дэнэ штымэ да йорло озанлыклан вэс ку
гужанш гыч кондымо машина налаш вэрлаштэ ты ка- 
ласымэ лэч куштулгырак льготым пуман.

Рӱдӧ йал озанлык склад— „Госсельсклад", Москва, 
Старая площадь, д. № 6/7. Шуко губэрна, облас, уйэз- 
лаштэ Госсэльскладын отдэлэньыжэ уло. Йал озанлык 
машинам ужалшэ рӱдӧ копэратив ушэм— «Сельскосоюз», 
Москва, Б. Дмитровка, д. № 4. Эн лишыл копэратив 
склад кушто улмым коч могань йал совэтыштэ, волне- 
полкомышто шинчэн налаш лийэш.



№ 10 У И Л Ы Ш 13

Кикнурышто элэктричэствэ чӱкталтэ
Кон могань кундэмат Кикнур гань лийн кэртэш.

Паша снчыч начар ильэ

Кикнурышто (Вӓткэ губ., Йаран у.) 
элэктрификатсий нэргэн 1924 ий 
тӱҥалтыштэ ой лэктэ. Пашалан пижыч, 
поена комиссым сайлышт. Тидлан улы- 
жат 12 тужэм тэҥгэм вэлэ пытараш 
шонэныт ильэ. Пашаштэ тӱҥ вуйла
тышэ ыш лийат, 7 тылзэ эртымӧҥгӧ 
комиссэ шаланыш.

Элэктричэствэ стансам шташ пижыч

Шуко шонышт Кинкур крэсань-влак элэк
тричэствэ станса нэргэн. Вара сэмын, пашам 
еэльско-хоз. таваришэствылан пуушт. Сэль- 
банк крэдитым пууш. Паша кайш. Пашам 
шташак пижмӧҥгӧ, роскотым ончыч шонымо 
лэч кум кана утла шташ кулэшыжэ койо.
Тыгэ лийн, крэсань-влак лэчат элэктричэст- 
вым пуртымылан шэргыярак налшашан лийэ.
Сандэн йужо йэҥжэ ты паша дэч кораҥэ.

1925 ий шошым чодрам чумураш тӱҥа- 
льыч. Кокшагэ лӱман марий йалыштэ ту лӱ- 
манак вудэш, ожсо вакш олмэш, элэктричэ
ствэ стансам шташ пижыч.

Кикнур районышто Ильычын лампыжэ

Тэнэйэ 44 имньэ вийан элэктричэствэ 
станса почылто. Члажэ тудо 10 йыргэ йалым 
волгалтара, ту коклаштэ кок марий йалым—
Кокшагэ дэн' Падошэвым. 460 пӧртлан 700 
элэктричэствэ лампэ йӱла. Тулэч поена адак 
станса 2 вакш кӱйм, кырмэ машинам пӧр- 
тыкта.

„Кугужа годым пичкэмыштэ илышна“

Стансам почмо дэч ончыч, ваштарэш шо
гышо-влак ойлышт: „члаиктэ нимогань тул 
ок лий". й к  кастэнэ Кикнур район йал-влак 
урэмлаштэ кэнэта элэктричэствэ панар-влак 
чукталтычат, уло калык куржын лэктэ ончаш.
Члан пэш кутурат—рушыжо рушла, марий- 
жэ марла. Коклаштышт йӱк-влак шоктат:

— Чынак пэш волгдо улмаш. Кугужа го
дым пичкэмыштэ илышна, совэт влаешэ 
элэктричэствэ дэн волгалтарыш, тау тудлан.

Кузэ от йыбртэ? Тэвэ: пӧртышкӧ чэпым 
колташ, лампэ пижыкташ да монь 8— 10 тэ
нтэ роскот лийэ гын, 16 сорта туллан ик 
лампым кучаш идалуклан .6 тэнтэ вэлэ ку

лэш. Лампэ йӱдым йӱд вошт йӱла, кэҥэжым— 
12 час мартэ. 150 мэнтэ вэр Котэльнич гыч 
кондымо красинжын акшэ 15 урыш (коп.) 
шуэш.

Кырмэ машина элэктричэствэ вий дэн пӧрташ 
туҥальэ

Иал покшэлан элэктричэствэ вий дэнэ 
пӧртыктымӧ машина дэн уржам кырэн он- 
чыктышт. Уло йыргэ калык чудым ончаш 
погныш.

Элэктричэствэ токым колтышт гына, ма
шина пӧрташ туҥальэ—пэл тужэм калык 
чылт ӧрмалгыш. «Ончо, ончо, имньат укэ, 
машинажэ пӧртэш!» маныт марий-влак. Ру
шыжо воктэнышт «до чего ведь дошла наша 
матушка советская власть!» манын полшэн 
шога.

Машина изи, моторжат туганьак— члажым 
ужаш ок лий. Ончымыжо коч кӧнат шуэш. 
Сандэн клат вуйэт, саварэт, пушэнтэт—ка- 
лык тэмын, кушӱч ончат. Шоҥго-влакшэ ку
турат:

— Ай, иктаж лу ий ожно тидэ лийаш! 
Укэ гын элэктричэствэ годым шагал илаш 
вэрэштэш.

Коч могань кундэмат Кикнур гань лийн кэртэш

Кикнур районышто машина таваришэствэ- 
влак шукэмаш тӱҥальыч. Воштрантэ марий 
йалат тугань ушэмым штыш. Вэт элэктри
чэствэ пӧртыктымӧ машина дэнэ штымэ, 
пырльа ушнэн штымэ паша—у илышын, сот- 
сиализмын тӱҥалтышыжэ. Тидым Кикнур 
район калык сай умлаш туҥальэ. Марий- 
влакшэ пӧртыш элэктричэствэ волгдым пур
тымылан оксамат руш дэч ончыч пуат.

Тугэ Кикнур район элэктричэствым лукто. 
Коч могань марий кундэмат Кикнур ганьак 
лийн кэртэш.

К р - н ь  В а с и л и й  К р у ч и н а .
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Пайдалэ озанлык штымэ —  члажымат чотыш налмаштэ
Шукыж годым марийн у киндэ мартэат 

кочкаш ок ситэ. .
Молан тидэ тыгэ лийэш, манын крэсань 

дэч йод, тудо каласа: „йорло улам“ манэш, 
йорлын илымэ ӱмбак вэлэ ончыкта.

Чынжым каласаш гын, тидэ шкэнан ти- 
такна вэрчат лийэда. Илэн моштыдымылан 
лийн озанлыкнам пыкшэ тӧрлэн илэна. Ик 
кугу титакшэ—озанлык кӧргыштына мо по- 
гымынам, мом кунарэ, молан кучышашнам 
шотлэн она нал. Кунарэ, мо погына, мош 
тудо логалын, могай ак дэнэ ужалэн, мом, 
кунарэ, могань ок дэн налшашан,— шкэнан 
озанлыкыштэ шотлымаш укэ.

Налына кизыт кэрэк могань озанлыкым. 
Йалыштэ ик озанлыкат ок шинчэ: кунар ту
дын киндыжэ погынэн, вольыкшылан, йэшыж- 
лан идалуклан кунар кӱлэш, сита альэ укэ. 
Ок ситэ гын, кунар ок ситэ, кунар налаш 
вэрэштэш, оксажэ кунар кулэш тудлан, ку
нам кӱлэш киндыжым налман. Коч могань 
озанлыклан, утларакшым киндэ ситыдымэ 
озанлыклан тидым шинчаш пэшак кӱлэш.

Адак вэт, крэсань нимом налдэ, члажы
мат шкэ озанлыкыштэ штэн кучылтмо жап 
эртэн. Кизыт иал илыш вашталтын. Марий- 
влакат шуко арвэрым налэдаш тӱҥальыч. 
Налашыжэ шкэ озанлык гыч киндым да монь 
ужалаш логалэш. Шкэ ужалаш тӱҥалат гын, 
ужалшаш арвэрын акшым шинчыман. Кин
дым ужалаш мош шкаланэт логалмым ш ин
чыман. Тидлан вэрч кунар паша кэчэ шты- 
мэтымат, паша годым тарманэт кунараш пы- 
тымымат шотлэн налман, вара ижэ палэт ку- 
нарыш шуун ик пут киндэт. Лишыл пазар 
ак сай гын, киндым ужалэнат кэртат, ак ок 
кэлшэ гын, ала шылыш савурэн ужалаш 
оҥай—тидымат шотлэн муун кэртат.

Марий крэсань ок шинчэ можо тудлан 
пайдалэ: киндэ вӱдэн илымэ альэ иктаж кид 
паша (рэмэсла). Мландэ паша годымжат кин
дым гына вӱдэн илаш альэ шудым, вожсас- 
кам вӱдаш, соснам ашнэн шылым ужалаш 
альэ киндыдэнак вик ужалаш, кулэш—тиды
мат крэсань чотыш ок нал. Озанлык кӧргыш- 
тӧ докот-роскотым чотлыдэ можо тланэт пай- 
далым палаш ок лий.

Члажымат чотлэн шташ кӱлэш манаш 
вэлэ куштулго. Шоналтэн ончэт гын, чот- 
лашыжат моштыман, кузэ мом чотлышашым 
шинчыман.

Крэсань озанлыкыштэ докот ик мландэ 
паша гыч вэлэ ок лий. Марий-влак шукыж

годым (Зрдыштат пашам штэн оксам луктыт: 
корныш коштын, кожла паша дэн да монь. 
Чла ты докотым крэсань иктыш чотла.

Роскотымат крэсань иккань штат, ик ок
са мэшак гычак луктын тӱла. Тушэчак ту
до мландэ пашалан кулэшым налэда, корныш 
коштшаш тарманымат, йэшлан кочкаш-йӱаш 
да чийэн-шогалашат оксам ик мэшак гыч на
лын кучылтэш.

Докот-роскотым иктыш чотлымаштэ млан
дэ пашан докотшым чотлэн муаш ок лий. 
Суртымат, куралшаш-тырмалшаш тарманы- 
мат крэсань вэс паша гыч лукмо окса дэнэ 
налын шта. Тугань озанлык чоткдо лийн ок 
кэрт. Мландэ паша роскот тудын дэч лийшэ 
докот дэнак лэвэдалтшэ. Тугань мландэ паша 
вэлэ ӱшан, пэҥгдэ лийэш. Тидлан вэрч 
мландэ паша докот-роскотым вэс тӱрлӧ до- 
код-роскот дэч поена чотлэн шогыман.

Йэшлан кучымо роскотымат моло роскот 
дэч поена кучыман, чла иквэрэш лугыман 
огол. Вэт тӱрлӧ йэш уло. Иужо йэшыштэ 
эртак паша йэҥ улыт, йужышто пэлыжэ па
ша ЙЭҤ, пэлыжэ йа изи, йа шонто— пашаш 
коштдымо; роскотшо нуныланат лийэш, до- 
котшо нунын дэч укэ. Садлан вэрч йэшлан 
кучымо роскотым моло роскот дэн ушаш ок 
лий.

Озанлык кӧргыштӧ пайда лэкмыжым чот
лэн лукмо годым чла докотымат, роскотымат 
кумутэ шэлман:

1. Мландэ паша докот-роскот.
2. Моло тӱрлӧ паша гыч лийшэ докот- 

роскот.
3. Йэшлан кучымо роскот.
Мландэ паша докотыш пура: чла киндэ 

погымо, вожсаска-влак, шӧр, мэж, шыл, ко- 
ваштэ, вольык гыч лэкшэ моло арвэрат. Рос
котшо: вудышаш урлук, вольыклан пукшы- 
шаш, тарман налмэ дэн тӧрлатымэ, сурт шты
мэ, вольыкым йэшарэн налмэ, моло тигдэ 
роскотат.

Йэшлан кучылтмо роскот киндэ, шӱраш, 
парэҥгэ, шӧр, шыл, моло кочш арвэр, адак 
чийаш-шогалаш позарыштэ налмэ арвэр.

Тыгэ чотлэн илымэ— нужналыкнам изэм- 
дымэ, илышнам куштулэмдымэ лийэш. Тид
лан жапым чаманман огол, тидэ жап шуко 
пачаш сулалтэш (порылтэш).

Ст. С в и н ц о в.
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С Ы Л Н Э  М У Т

„ИЗИМАРИЙ Ш КОГ
О й л ы м а ш

Эрдэн эрак шорык колтэн пӧртылшыла 
Изимарий, кок йыр савурнэн, школ пӧртым 
ончыш, кок канажымат маньэ:

— Укэ, тышан Изий дэнэ Лэкандрым ту- 
нуктэн от ворандарэ.

Йӧнлын ик таза тӧрзажат укэ, кӧргыжым 
шорок-влак шакшылэн пытарэныт, авагашташ 
варасэм-влак пужашым штэныт, угыллаштэ 
Ш ишкин шушинка ганьэ мардэж шӱшка.

Тунукташыжэ Лэкандр дэнэ Изийм кӱ- 
' лэшак. Кизыт нуно изэ улыт, урэмым йӧра- 

тат, урэм тамлырак. Кугэмыт гын, „ачам иш 
тунукто“ маныт... Вэс йалыш пуэт гын? По- 
жалэ, куд уштуш вэлат. Ш эргэш возэш. Им
ньэ дэн кондышташ тэлэ коч монар кэчым 
эртарэт. А тунукташ кӱлэш. Тунэмдэ— сокр 
йэҥ ганьэ. Илаш йӧсӧ.

Шонымаш укэ ильат Изимарий, Лэкандр- 
жэ урэмыштэ куршталыштэш.

Лэкандр вэлэ огол лудын моштыдымо. 
Сурт йэда пурэн кошт— эртак кнагалан сокр 
улыт. Тунукташ гын, вигэ тунукташ. Тэвэ 
йалт сэдэш Изимарий вуйш мотор ой пурэн 
шинчэ.

— Тӱҥал ончаш кӱлэш...
Лэкандр дэн Изий колынытат, моктанат:
— Мэ тунэмаш кайэна.
— Кушко?
— Кэрэк куш лийжэ, вот!
Йолташышт- влак воштылыт. „Кылмэн

колэда“ маныт. Пошкудо йал мӱндӱр. Туш 
коштнэшт, шонат...

Изимарийн шкэ ойжо.
Ик кас тудо Эштыган дэк мийэн шинчыш. 

Эштыганынат кок эргыжэ школыш кошташ 
шуун.

— Эштыган?
— Мо?
—: Школым почдэ ок лий вэт. Тыньынат 

орамбайэт-влак уло.
— Ойэт са-ай, шэргэш войзэш, Изима

рий!
Изимарий грамотан огол. Парньаж дэн 

чотла:
— Тынь да мынь, адак кок-кум йэҥ... 

Школ дэч поена йӧсӧ илаш.
Изимарий Эштыганлан тунэмдэ йӧсо лий- 

шашым вӱд гань ойла, кувэч лэктэш мутшо.

— Чыным, Изимарий, ойлэт... Айда кок
тын тӱҥалына.

Эштыган тудо тугань йэҥ, логал вэлэ— 
пижэш.

Йалыштэ Вайта лӱман йэҥ уло. „Томбра“ 
маныт тудым: йылмыжым кучэн ок кэрт. 
«Хи-хи» да «ха-ха», эртак воштылэш. Изи
марийн школ пӧрт олмыкташ тӧчэн коштмыж- 
лан,— хи-хи-хи, зрӓ, Изимарий, толашэт, коч- 
мо муным кӱйктынэт,—манэш.

Изимарийн шкэ ойжо.
— Иалыштына шӱдӧ коло кудо. Тугэ?
— Тугэ.
— Тугэ гын, шӱдӧ коло сурт оза. Школ 

пӧртын пӱрдужшо таза, шолапшэ сай, кувар- 
потолок мотор, опса-влак у ганьак—лумын 
кок кана пурэн ончышым. Шӱдӧ коло оза- 
лан колдр дэнэ шудӧ коло колдр, вич колдр 
дэнэ пыштэна гын, монар лийэш?

— Шӱдӧ коло тэнтэ лийэш, Изимарий. Кум- 
ло тэнтэм ушэт гын, шӱдӧ вичлат лийэш. 
Адак вичлэ ушэт гын,’ кок шӱдӧ. Адак ш у
дым...

— Чо-чо-чо, ит воштыл!
— Тото чо-чо, хи-хи-хи!.. Чотлаш асат,1) 

погаш йӧсӧ ганьэ.
Изимарийн шкэ ойжо...
Шомак вашкэ каласалтэш, паша гына 

йылэ о лий. Турлӧ йэҥ тӱрлын шона. Пар- 
ньат икгань огол вэт. Изимарий дэн Эшты
ганлан торэш ойлышат шуко. Путракшым 
шонтырак коклаштэ. «Мэ тунэмдэак понда- 
шым куштэнна» маныт. Тугэ гынат, ик л у 
йэҥ нарэ соглаш улыт.

Ик кэчын, ола гыч волосыш толшыла, 
олаштэ марий пашам ончышо йэҥ имньэ 
йӱкташ пурэн. Тыгэ да тугэ ойлыма гыч 
школ нэргэнат мут лэктэ.

Ш кол пӧртым олмыктэн кэртыда гын, 
кнагам да тунуктышым пуэна, маньэ. Тулэч 
вара Изимарий сайнак пижэ шкэ ойжым 
шукташ. Василий Иваныч дэнат мутланыш 
школ нэргэн. Тудыжо, пошкудо йалыштэ ту
нуктышо, волос вашполш гыч да копэратсий 
гыч йодаш кӱштэн.

— Ала полшат?

*) — куштулго.
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— Тыгань сай пашалан полшат.
Пушо Изимарий шонаш тӱҥальэ. Ик тэҥ- 

гэ дэн кудо гыч — шудӧ коло тэҥгэ. Ваш 
полш дэн копэратсий 70—80 тэнтэм пуат 
гын, кок шудӧ лийэш вэт. Кок шудыж дэнэ 
у школымат штэтыс. Тэвэ йал калыкым гы
на тарваташ. Ватылаклан ойлэдаш кулэш. 
Удрамаш тудо шуко штэн кэртэш.

Чынак, кок-кум Удрамашлан ойлэдыш— 
шонымыж ганьак лийэ.

Совэт йэда Изимарий калыклан ойла:
— Школдэ илыш кучумӧ, рвэзэ-влак 

орамбай лийн кушкыт. Школ пӧртым сэплаш 
кулэш!

Рвэзанжэ кӧна, рвэзыдымэ торэш шога. 
Эн торэш— Вайта.

— Нэ стойт!—манэш.
Шуко кана каҥашэн, икканажым совэт 

калык соглаш лийэ: окса укэлан кизыт крэ- 
дит гыч вучымэш налаш, шижым кудо йэда 
тэнтэм погэн тулаш.

*
% *

Тылзэ эртыш. .«Томбра» уэмшэ школ порт 
воктэн эртэн кайа. Товар йук шоктымылан, 
пӧртыш ончальэ. Онча, Изимарий парт-вла- 
кым олмыкта.

— Еолткэт?

— Еолткэм.
— Пудургэн мо?
— Изиш йолжо шолдргэн, пудам кыр- 

шым.
— Ала тунукташат туҥалыт? Тунуктышо 

кизыт йал совэт вуйлатышэ дэк толын пу- 
рыш.

— Тугэ гын, вашкэ туҥалыт. Тэвэ, Вай
та, тынь воштыльыч, «кочмо муным куйкты- 
нэда» маньыч.

—• Итат ойло, Изимарий.
— Пырльа шташ туҥалат гын, мом штэн 

от кэрт? Тарванэн гына йылэ она кэрт.
— Итат ойло. Укэ, Изимарий, тынь огол 

гын, паша ок шоч ильэ. Ындэ ты школым 
«Изимарий школ» манына, хи-хи!..

— Тынь, Вайта, эрэ воштылат... Айда, 
тӱклэм!..

Еастэн Изимарий ватыжлан каласыш:
— Аважэ кок сумкам урго.
Ватыжэ ургыш. Изимарий иктыжым Лэ- 

кандрлан, восыжым Изийлан вачэшышт чик- 
тыш.

— Наза, сита урэмыштэ куршталмыда, 
пашаланат пижаш кулэш.

Арньа гыч «Изимарий школ» почылто.
А к п а р с .

Л О К Т Ы З О
О й л ы м а ш

— «Тинь, Йыван шольо, ит сырэ, тудо 
тэвэ тыгэ».

— Еузэ?
Иыван, кнага лудмыжым чарнэн, вуйжым 

кӱшкӧ нӧлталын, Опанасым ончальэ. Опанас, 
.Иыван ончалмылан вуйжым кумук штышат, 
ольан, тоштын-тоштдэ пэлэштыш:

— «Ойлэт гын— сай огол, от ойло— нигу- 
зэ»...

— Айда ойло, ойло, мом тушто. Минь 
вэкат тугань огол, мо ойлышашэм уло гын, 
нимомат ом тойо.

— «Ойлышашак мо вара... Вэт минь гы
на тугэ ом шоно, вигэ тугэ шонат. Тинь 
шинчэт, укэ?.. Тидэ тыглай огол вэт».

— Мо?
— «Тӱвыс садэ»...
Вара Опанас киньэл шогальат, Йыван 

вашэш вич парньажым шалатыш. Ала мом 
парньашт-влак дэн чотлынэжэ.

— «Пэрвой, мэ вэт тинь дэнэт ик кэчэ 
Шоло корэм воктэн уржам коктын вӱдышна 
йа?» о

— Вудышна, маньэ Иыван.
— «Вара, пакчаш тиньат, миньат иккань 

тэрсым кышкышна, тугэ вэт?»
— Чын, кышкышна. *
— «Сӧсна игэ-влакым мэ тинь дэнэт 

Прол лэч шижым пырльа нална вэт?
— Пырльа.
— «Мландынат икканьэ йа?»
— Садыгэ.
— «Иэшнат иккань вэт?»
— Ик ганьэ.
— «Ындэ, тугэ лийшын, тинь каласэн 

пуйан— молан мэ тинь дэнэт иккань она илэ? 
Молан вигэ тиньын сайрак? Еузэ тугэ?... Еу
зэ тиньын уржат,— Шоло корэм воктэн ик
кань аҥанат, ик кэчак вудышна,—вич орава 
лийэ, миньын кум орава нарэ вэлэ, тудыжат



пэлыжэ йолва-шудо? Кузэ тудо тугэ?.. Налы
на парэнтым. Тиньын гань парэнтэ элыштэ 
укэс! Укэ ындэ, Йыван, ойло, ойлыдэ от 
кэрт... Тинь тыглай огол, иктаж мом шин- 
чэт. Тинь»...

— Локтызо ман,— Опанасьш уэтлэн, вош- 
тылын Йыван пэлэштыш.

— «Локтызыжо можо, тинь садэ йу ман- 
мым шиньчэт чай. Ожно тудым вигэ калык 
шиньчэн. Садлан йумо ожно пэш киндым 
умдарэн. Тиньым кӧ тунуктыш?

Иыван шоналтышат вуйжым савыш.
— Чын, Опанас изай, чын. Минь йуум 

шиньчэм. Садыжэ гына уло: йуэм ш онта 
йэҥ-влак лэч огол. Сырэт гын, сырэт, минь 
чынжым каласэм. Тинь йумо мутэтым луктын 
кудалтэ. Иу нэргэн тэвэ мо тудо.

Иыван ӱстэмбач кнагам нальат Опанас- 
лан ончыктыш,

— Тэвэ тыштэ тудо, йу манмэт сэралтын. 
Тэвэ кӧ миньым локташ тунукта.

Опанас ала кузэ чытралтэн колтыш. Ни- 
момат ыш умло.

— «Тугэжэ кнагамат йу нэргэн сэрат?»
— Сэрат шол.
— «Пэш шэргэ дыр ты кнагат?»

, — Укэ, шэргэ огол. Ик бутилка шолты-
мо акашат ок шого.

Опанас грамотан огол. «Тугэ улмаш» 
маньат Иыван дэч лэктын кайш...

Опанас урэмыштэ ойлыгыч шокта ала кб- 
лан: «Кольым ындэ, умлышым».

— Мом тугэ, Опанас чӱчӧ?
— «От шиньчэ мо? Садым».
— Мом садым?

■ГГ ' тт )— «Иыван нэргэн от умло мо? Чынак 
тудо локтызо улмаш, шкэ кизыт каласыш. 
Локтымо кнагажэ уло.

—  Ну?!
— Иумончылно, пырчат шойак огол. Лок

тызо огол гын, молан парэнтыжэ тугань мо
тор лийэш? Уржажэ, сӧсна игыжэ, молыжат, 
— брат вэт!..

Эрлашшым йалыштэ уло калык Иываным 
ойла. Пошкудо Сэмон ватьтлан вэр лийэ.

— Миньат йа исэр*), кузэ тудым шым 
ушэштарэ?

— Мо вара, мо лийэ?— иктыжат, вэсыжат 
Сэмон ватэ лэч йычыгат.

— Можым минь шкэ пылшэм дэн коль
ым. Иккана Иыван пасыш куралаш мийш,—  
корно вож дэнсэ аҥана мэмнан тудын дэн

*) — йӱлэр.

пырльа,—куральэ-куральат, имньыжым коч- 
каш лопыш колтыш— моло йэҥ-влак члан 
чарныдэ куралыт—шкэ ораваж йумак пурэн 
войзат бу-бу-бу манын ала мом кужаш ой
лыгыч шоктыш. Нимомат умлаш ыш лий. 
Моло огол, тудо тунам йу дэн толашэн кий- 
эн. Иа, мийэн ончо лишкырак!

Устина куважэ— «мочаш пурмыж годым 
иктаж кблан эскэраш каласаш кулэш, ала 
тудын почшат уло?» малда.

Члан Устина кувам воштыл колтышт.
— Кай, тун арак калык исэр мо тудыж- 

лан ишанаш?
— Почшым айда Устина кува шкэ он- 

чыжо, Иыван дэкшэ мийэнак палэн налаш 
йбра ильэ, ала чла тидэ шойак мут?—маньэ 
ала кудыжо.

Калык кбныш.
Члан чумургэн, мийэн пурат Йыван дэкэ. 

Иыван аптранэн онча: молан тидэ шукын 
чумургэн тольыч?

— «Сай дыр?»
— Пэш поро, шичса, родо-влак!
Иктыжат ойлаш тӱҥалаш ок тошт. Вара,

йудугэн, пэрвой Опанасак ойлаш туҥальэ.
— «Мэ тинь дэкэт садэ... кнагат нэргэш- 

тэ толын на ильэ. Локтымо кнагат уло ман- 
мылан огот ишанэ.

— «Чынак тугань кнагат уло мо?“—ту- 
ҥальыч моло-влакат:— «Ала Опанас шойш- 
тэш^ тудлан вигэ локтымо кнага вэт?»

Иыван воштыл - воштыл, кнага - влакым 
кашта гыч волтэн, устэмбак оптыш.

— Ончыза, миньын кнагам пэш шуко. Ну
но члан миньым локташ тунуктат—йошкар 
кнага-влак. Тидыжэ «Мландым уйаҥдымэ», 
тидыжэ «Пакча паша», «Парэнтэ» да монь. 
Ты кнага-влакы м коч кбланат лудаш ку
лэш, тунам вара пэш шуко локтызо лийэш...

Лудыҥ моштышо-влак куанэн кугун шу- 
лалтышт, кнагалан сокржо шинчам карыш, 
Опанас гына ойгралтэн пэлэштыш:

— «Молан ожно тунэмаш лийн огол, ала 
ындэ миньат, Иыван ганьак, локтызо лийам 
ильэ?»

— /Кап эртэн огол, Опанас изай, кизы- 
тат, тунэмат гын, локтызо вэлэ огол, кугу 
сотанажак лийн кэртат,— маньат Иыван, члан 
руж воштыл колтышт. Чарныштат, Опанас 
тбрштэн шогалын, Иыван кидым кучыш.

—  «Пу, кидэтым, Йыван шольо! Йуэтым 
умлымыла чучэш. Чотрак тунэм. Ала мэат 
почэшэт ошкылына»!..

И. Т о к м у р з и н .
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К Н А Г А З Э
И з и  о й л ы м а ш :

Самий Васлий пэш патр, таза капан ма
рий. Ачажэ тудын кожла пашаштэ шочын- 
кушкын. Аважат тудын пэш чойа ватэ ильэ: 
рвэзыж годым тудым шагал пӧрйэҥ кучэдал 
сэнэн. Васлийат чытыдымэ кугу вийан. Куча 
гын, шыдыр-шодыр-р-р вэлэ шокта капэт. 
Кожлаштэ илэн, кугун кутурашат вэрэштын 
огол, садлан вэрч Васлийна пэш кутурзо 
огол. Ш кэ вийжым ончыктымо годымат ни- 
мом пэлэштыдэ вэлэ тӱкэн колта. Васлий 
дэч чланат лудыт.

Иккана Васлий мый дэкэм лишкэ лийн 
пэлэшта:

— Тый, Чопу, кнага лудаш кэрэк кузэ 
гынат мыйм тунукто, от туныкто гын, йумон- 
чылно тыйм кырэн пытарэм, от инанэ гын, 
тэвэ ончо рэслэм».

«Рэслымэтат ок кӱл, тулэч поснат ина- 
нэм»—кӧргыштэм шонэн пыштышым. Чынак, 
тудын йодмыжым от шукто гын, кырэнак 
кыра. Кыралтмэ мыйн огол, кэрэк кӧнат ок 
шу, сандэн тунукташ кэлшышым.

У  К у А Т
Лэвэ йур дэн мушкылалтын 
Нэмнан вийна кугэмэш, 
Кап-кылнажэ йӱр йӱмачын 
Кэчэ вашэш ончалэш.

У куатым палдыртэн 
Чӧгыт йӱкна кугэмэш, 
Пырльа коктын сорла дэн 
У пийалым погалэш.

Кизыт илмэ мландынам 
Ожно кучэн сут пойан, 
Изиньэкак ачанам 
Пудуртылын пайдажлан.

Тугэ гынат она шорт: 
Индэ укэ сут пойан,
Ожсо тӱрлӧ йӧсӧ тор*) 
Индэ ок лий ӱмӱрлан.

Рвэзэ вий—у куат,
Тоштым йӧршынак сэҥа 
Шим пичкэмш илышымат 
У корнышко савура!

Вашкэ гына пашалан пижна. Ончэм— па
ша пэш сай кайа. Кунар лудаш тудлан ит 
пу, эрэ пумэм лудын толэш. Ӧрынам вэлэ.

— Чопу, ончо-ончо мо тидэ тыгай, тачэ 
эрдэнэ омаш воктэн эртэн кайэм ильат, пэс- 
тэ ӱмбал ош кагаз мланэм пылшышкэмак 
ойла: «тачэ кастэнэ йал погнымаш, налог 
нэргэн мутланмаш лийэш. Чланат погныза». 
Кӱсэнжэ гыч кагазым луктын лудаш тӱҥальэ: 
«Та-чэ кас-тэ-нэ йал по-гны-маш...»

— Кольыч, тидэ тланэт мый ом ойло ка
газ ойла,—манэш Васлий.

Чынак, тидым Васлий ыш ойло, тидым 
кагаз мланэм ойлыш...

Кум тылзэ гыч Васлий йал совэт вуйла
тышэ лийэ.. Кизытат мланэм таум каласэн 
коштэш. Пашамат пэш сай виктарэн шога. 
Пошкудо-влакат тудым пэш йӧратат, тудла- 
нат, мланэмат пэш кугу таум штат.

В о ц н и в с  С т а п а н .
\

Лэвэ йуржӧ шӱргынам 
Кэчын мушкын чэвэрта,
Кэчын кайшаш корнына 
Кумдаракын палдырна!

Т и ш и н .

У Т Л А Р А К
Утур кэчэ шырата,
Кава койын йоҥгалтэш,
Иуж шанчашым тарвата,
Куэр постом куалэш. 

Вашкэракын,
Содорракын,

Чэвэр шудо, ужаргал! 
Олма-пужат,
Тый ломбэржат,

Упшым луктын пэлэдал! 
Кайык-влакшат, чыланат 
Кэлштарэнак муралза,

Чэслэ мурым,
Сылнэ мутым 

Утларакак лукталза!

*)-—торэш чарак. М. М. И в а н о в .
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Р А Д И О ,
Радиом колышташ тунэмза

Кизыт коч куштат радио нэргэн ойлат. Газэтыш 
ончалат—эн ончылнак шолдра буква дэнэ „радиотэлэг- 
рам“ манын возымо. Олаштэ урэм дэн ошкылат—порт 
вуйлаштэ кӱкшӧ вара койэда, тидэ радио колышташ 
шогалтымэ. Моско олаштыжэ тугай варам порт вуй йэда 
гайак ужат, кастэн урэмлаштэ калык грамофон пуч гай 
дэк чумургэн — радиом урэмыштэ колыштыт.

Нил-вич ий ожно инжэньэр, ирофэссор-влак вэлэ шкэ 
аппаратыштым штэн радиом колыштыт ильэ. Ындэ 
культур калык радио дэч поена илэн ок кэрт. Амэри
кыштэ 110 мильон калыклан 30 мильон нарэ радио 
колыштмо» аппарат (радиоприйомник) уло. Мэмнан 
СССР‘ыштат граждан сар пытымэк, радио пэш чот шар- 
лага тушальэ. Мланна радио пэш кулэш. Марий йалым 
налына гын, нэш шукыжо чодра покгаэлеэ орол омаш 
гай шинча. Кӱртньӧ корно 150— 200 мэнтэ ӧрдыштӧ. 
Кугу ола (Озаҥ гайжэ) тунарак мӱндур. Газэт йалыштэ 
пэш шагал, вашкэ ок шу. Кузэ калык ӧрдыштӧ, кугу 
олалаштэ, вэс кугужанлаштэ ила, мом шона, мом шты- 
лэш— нимомат крэсань ок шинчэ. Радио колыштмо ап- 
паратым штэт гын, пӧртыштӧ щинчэнак чла колат, пэш 
вашкэ шинчэн налат. Эрла Москошто лэкшаш газэтыш
тэ лийшаш увэрым тачэ кастэнак колын кэртат. Йа
лыштэ тэатр укэ. Радио дэн кугу артист мурмым, ойлы- 
мым, музикым Моско гыч, вэс кугужанш гыч колаш 
лийэш, Адак шкэнан кугу вуйлатышына-влак ойлымым 
колаш лийэш. Радион моло могрымат пайдажэ шуко, 
члажым~ кизытэш она ойло.

„Радиом колышташ тунэмза" манын сэраш тӱшаль- 
ым. Колышташшэ тунэммат ок кӱл. Аппарат гына лий
жэ, тэлэфон пучым пылшэт дэк намийэ— чла колат. Тэ
вэ садэ аппаратшым шташ тунэммаш кулэш. Тунэмаш 
йӧсӧ огол, шэргэшат ок логал. Руш кнага-журналлагатэ 
ту нэргэн шуко сэратат, марий сайнак умлэн гауктэн 
ок кэрт. Садлан мэ „У Илышэш" умылтараш тӱҥалына. 
Возымынам номэр йэда сайн лудаш кулэш. Эн пэрвой 
мо тугай радио, кузэ тудым колаш лиймым умылтарэна. 
Вара кузэ прийомникым шкэ штыман, мо-мо кулэш, 
кушто кулэш арвэрым муаш—чла почэ-почэ возэн пуэ- 
на. Лудшо-влак йодмыланат вашмутым пуэн шогэна.

Олаштат, йалыштат радиоприйомникым шташ шо- 
нышо-влак кружокыш ушнат. Пырльа тунэмыт. Тӱрлӧ 
арвэрым пырльа кычалыт. Марий-влакат тугай радио 
кружокым штат гын, паша сай корныш возэга. Пырльа 
тунэмашат вашкэ лийэш. Адак сай аппарат налашат 
куштулго. Кружок-влак шкэ пашашг нэргэн мланна во
зэн шогат гын, пэш сай лийэш.

Радио толкын нэргэн

Тэйэфон дэн мутланмым коч кӧат колын дыр. Ик 
Йэш тэлэфон пучыш ойла, вэс йэҥ тудым вэс тэлэфон 
пучыш колыштэш. Йӱкыштым куртньӧ воштыр дэн элэк
тричэствэ коштыкта. Радиотэлэфон дэн мутланмаштэ 

•нимогай воштыр укэ. Радио дэн тыгэ мутланат.
Кугу олалаштэ колтышо кугу радиостансий уло. („Пе

редающая станция" манмэ). Ты стансийштэ йэҥ ойла гын, 
мутшым чла вэрэ колаш лийэш. Тыгэ Моско стансий 
гыч увэрым Лондоныш колтынэшт гын, ты увэрым Лон- 
донышто вэлэ огол, Парижыштат, Вэрлиныштат, Чарла- 
штат колаш лийэш. Тэлэфон дэнжэ, кушко воштыр кол- 
тымо, тушко вэлэ колыт.

Коч кӧат эн пэрвой—кузэ йӱк тыгэ тораш кайа?— 
манын йодэш. Радиостансий гыч увэрым колтышо йэш- 
жэ тыглай йук дэнак ойла, ок каргыж, тугэ гынат ту
дым тужэм, вич тужэм киломэтр кокла гыч колаш лий
эш: (киломэтр=15/1б мэнтэ).

Тидым умлаш ончыч кузэ йук лиймым ончалына. 
Лып шогышо вӱдышкӧ куйм кудалтэт гын, куй вочмо 
йыр вӱдыштӧ онто лийаш тӱшалэш. Ончыч ик онто 
лийэш, тудо эркын-эркын йыр шарлэн кайа. Почэшыжэ 
вэс ОҤГО лийн тугак шарлэн кайа. Вӱд ӱмбалнэ толкын 
лийэш.

Ындэ вӱдым огол, йужым налына. Мландым йыржэ, 
кугу тэҥыз-окийан гай, йуж лэвэдын шога. Иктаж йэш 
ойла альэ мура гын, йуж чытралтэш, вӱдышкӧ кӱй ку- 
далтымэ гай лийэш. Йужышто вуд сэмынак толкын кай
аш тӱшалэш. Ты йук толкын мучко—ӧрдышкӧ, ӱлӱк, 
кӱшкӧ—шарла. Вэс йэш дэк мийэн шуэшат, пылш чо- 
рашкэ пэрна. Йэш ойлымым альэ муро йӱкым колэш. 
Тыгэ йук лийэш. Йук йуж чытралтмэ дэн гына лийэш. 
Йуж чытрмыжэ, йуж толкынжо вашкэ шула, тораш кай
эн ок кэрт. Садлан айдэмын, альэ вольыкын, альэ вэсэ 
молын йӱкат тораш ок шокто. Радио дэнжэ йук шуко 
тӱжэм киломэтрыш кайа. Кузэ? Йуж дэн* тыгэ тораш 
кайэн ок кэрт манна. Йуж толкын вашкэ шула. Вара 
мо дэн радио тунар тораш кайа.

Шуко ий ожно тунэмшэ-влак кузэ волгдо Аиймым ту
нэмаш тӱшалынытат, тугак ончыч ӧрыныт. Чынак, кузэ 
волгдо шарла? Мэ волгалтшэ кэчым, йолгыжшо шӱдӱрым 
ужына. Кэчэ дэн мландэ кокла 150 мильон киломэтр 
вэт, а мландэ дэн шӱдӱр коклажэ тулэчат кугу— ала ку
нар мильон. мильон киломэтр. Йуж мландэ йыр 40о ки
ломэтр нарыш вэлэ шуэш. Варажэ мо? Тунэмшэ-влак 
шонэн мууныт. Тӱньаштэ, йуж дэч поена, чла вэрэ— 
мландэ дэн кэчэ, тылзэ, шӱдӱр коклаштэ—йуж дэч куш
тулго наста уло маньыч нуно. Тудым э ф и р  маныт. 
Эфир чла вэрэ уло: йужан вэрыштат, йуждымо вэрыш- 
тат, чла кап коклаштат. Тыгай эфир дэн кузэ кэчэ гыч, 
альэ шӱдӱр гыч волгдо мландэ умбак шумым умлаш 
лийэш. Эфир дэнак кузэ шокшо-йуштӧ, элэктричэствэ 
шарлымым умлаш йӧсӧ огол.

Кузэ эфир дэн волгдо шарлымым умлаш лийэш? Ту
нэмшэ-влак шуко шынэн ончэныт. Нуно вара «волгыдо 
— эфир чытралтмэ, эфир толкын шарлымэ» маньыч. Кэ
чыштэ, шӱдӱрыштӧ, конга тулышто, альэ лампыштэ 
тигдэ тул пырчык-влак (атом-влак) тӧрштылыт, эфирым 
чытрыктат; эфирыштыжэ толкын тӱҥалэш. тудо йыр 
шарла. Нэмнан шинчаш толын пэрна да, мэ волгдым 
ужына. Чылт вӱдыш кӱй кудалтымэ гайак лийэш. Тыгэ 
лийн, ындэ палэ, волгдо— эфир толкын лийэш.

Радиомат мэ тугай толкын дэнэ колына. Радио тол
кын—волгдо гайак эфир толкын. Увэр колтымо радио
стансий гыч йэш ойла гын, йӱкшӧ ончыч эфир толкы- 
ныш савурна, вара тудо радиом колыштмо аппаратэш 
(прийомникэш) адак мӧҥгэш йукыш савурна (кузэ тыгэ 
лиймыжым вэс кана ойлэна).

Тыгэ, волгдат, радиоат эфир толкын дэн кайат. Ту
нэмшэ-влак палэн. налыныт: тӱньаштэ „элэктромагнит" 
манмэ вий уло (элэктричэствэ вий нэргэнат вэскана ой
лэна, кизытшым кӱчӱкын вэлэ каласэна). Ту вий кэчыш
тэ, шӱдӱрыштӧ шуко уло. Кэчэ гыч элэктромагнит вий

*) Йукы-м, волгдым, шокшым, элэктричэствым „анэр
гий" (вий) маныт.
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лэктын эфир дэн кайа, эфирыштэ толкыным шта, толкын 
нэмнак дэк шуэш—мэ волгдым ужына. Тугак радио тол- 
кынат элэктромагнит вий дэн лийэш. Волгдо дэн радио- 
толкын икгайак талын кайат. Сэкундышто 300.000 ки- 
ломэтрым кайат. Ойртышыштшо тыгайэ: волгдым мэ ужы
на, радио толкыным .ужаш ок лий. Адак, волгдо каймэ 
корныш иктаж арвэрым шогалтэт гын, ӱмӱл лийэш: 
арвэр вошт волгдо кайэн ок кэрт. Ианда вошт гына 
волгдо кайа. Радио толкынжо йанда вошт вэлэ огол, 
пушэнтэ, кӱй, вичкыж кӱртньӧ воштат кайа.

Радио толкыным ужаш ок лий гын, кузэ тудын ул- 
мыжым палаш лийэш. Тидым умлаш адак лып шогышо 
вӱдым ончалына. Вӱдыш куйм кудалтэт гын, вӱдыштӧ 
онго толкынын-толкынын кайаш туналэш манна. Радио 
толкыным ты вӱд оҥго дэн танастарэн ончаш лийэш. 
Вуд толкын каймэш ик жап эрта. Радио толкын кайа- 
шат жап кулэш. Вӱд толкын эркын кайа—радио тол
кынжо пэш талын. Тыгэ, Моско гыч колтымо радио увэр 
Амэрикыш сэкундышто ала кунар пачаш шуун кэртэш. 
Вара, вӱд толкын кайа-кайа да, пыта—йомэш. Радио 
толкынымат мучашдымын колташ ок лий. Тудым тугэ 
гынат пэш мӱндӱрк колташ лийэш. Увэр колтымо ра- 
диостансийн вийжэ изи гын, толкын то раш ок кайэ; ку
гу вийан стансий мӱндӱрк колта. Тугак вӱдыш изи 
кӱйм кудалтэт гын, изи онто лийэда, кугу кӱй дэч—  
кугу онто торашкырак кайа. Адак, вӱд онто вӱд ӱмбач 
гына кайа, радио толкын йыр, мучко; радиом аэроплан 
гычат колыштыт. Ындэ, кузэ вӱд умбалнэ сигналым 
(увэрым) пуаш лийэш?

Ик йэн пӱйа покшэлнэ лодкышто шинчэн, кольмыж 
дэн вӱдым луга. Иктаж коло мэтр ӧрдыгатӧ сэрыштэ вэс 
йэгг вӱд ӱмбалнэ пу комыльам куча гын, пӱйа покшэч 
лодко дэч толшо вуд толкын тудын комыльажым Н Ӧ Л Т Ы - 

лаш туналэш. Пӱйа умбалнэ пич тутра гын, сэрыштэ 
улшо йэн вӱдысӧ комыльажым ончэн палэн кэртэш: 
йолташыжэ вӱдым луга альэ укэ. Тудо тыгэ сигналым 
вуд дэн налэш.

Тывэч палэ, сигналым толкын дэн пуаш кум шот 
кӱлэш. Эн ончыч толкын штымэ аппарат (арвэр) кулэш; 
вара толкын каймэ кокла— вуд, йуж, альэ эфир—кулэш;

кумушо шотшо: толкыным кучымо аппарат кулэш. Йэн 
дэн мутланмаштэ тугай кум шот уло: йэн упша йӱк 
толкыным шта, толкын йуж дэн кайа, пылш—колыштмо 
аппарат. Радио толкын кучашат тугак кум шот кулэш. 
Элэктромагнит вий радиостансийштэ толкыным шта; 
толкын эфир дэн кайа; кучаш— „прийомник“ манмэ 
аппаратам штат.

Эн ончыч элэктромагнит толкыным Гэрц лӱман ту
нэмшэ кучаш туналын. Туго тыгэ штэн. Кок чумураш 
мучашан вӱргэньэ тойам онгыла пӱгӱртэн. Мучашлажым 
ушэн огол, йара вэр кодын. Элэктричэствэ вий лукмо 
машина гыч ты тойаш мӧҥгэш-уэш коштшо элэктричэ
ствэ токым талын колтэн. Элэктричэствэ ток тойаш пэш 
шуко утымэш чумурга да, тудо тойаш шогэн ок кэрт, 
чумураш мучаш гыч лэктын йужыш кайа—изи волгэн- 
чэ гай йып (сэскэм) лийэш. Сэкунд йэда мильон тыгай 
йып лэктэш. Тидэ йып эфирыштэ элэктромагнит толкы
ным шта. Толкынжо эфир дэн мучко шарла. Кузэ ты 
толкыным кучаш?

Кучаш адак Гэрцак тунэмын. Толкыным кучаш лӱ- 
мын аппарат кулэш манна. Гэрц тыгэ штэн. Лаборато- 
рийжын вэс лукэшшэ чылт тугайак вэс вӱргэньэ тойам 
штэн шогалтэн. Элэктричэствэ йып лэкмэ йэда эфир чыт- 
ралтэш—толкын лийэш. Садэ толкын мийэн вэс тойашкэ 
пэрна. Туштат эркын мбнгэш - уэш коштшо элэк
тричэствэ ток лийэш.

Тыгэ эн пэрвой радио толкыным кучаш тунэмыныт. 
Ты элэктромагнит толкын дэн вара турлб сигналым, ын- 
дыжэ айдэмэ йӱкым колташ тунэмыныт. Сэдым тэвэ 
в о ш т ы р д ы м о  т э л э ф о н  маныт. Тунэмшэ-влак „ра- 
диотэлэфон" маныт. Гэрц элэктромагнит толкыным ку
чаш штымэ тойажым „рэзонатор“ манын. Гэрц Дэч вара 
шуко турлб рэзонаторым, элэктромагнит толкын кучымо 
аппаратам штэныт. Радиотэхникыштэ нуным кизыт 
„дэтэктор" манын лӱмдат.

Тэвэ эн ончыч радио нэргэштэ мом шинчаш кӱлэш. 
Ойлымынам сайнрак умлэн налман. Укэ гын, умбакы- 
жым вэскана ойлымынам умлаш йбсб лийэш.

Л айи.

Чарла партшкол.

Тэнэйсэ шижым Чарла совпарт
школ ындэ визымшэ каналан ту- 
нэмшэ-влакым погыш. Эн шукыжым 
тушто марий-влак тунэмыт, ий гыч 
ийш тувэч партий, совэт, тунук
тымо пашашкэ у пашайэн-лак 
лэктын шогат. Тэнэйэ кэнэжымат 
II ступ, гыч 21 йэвг тунэм лэктэ 
(марийжэ 14).

Сӱрэтыштына чла тунэмшэ дэн 
тунуктышо-влак.
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4 тӱжэм утла йэҥым эмлышт
10 иунь гыч 1 сэнчӓбр мартэ Моркышто 

(МАО) шинча чэр эмлышэ доктор-влак илышт.
Тэвэ нунын пашашт:

Эмлымэ вэрыш ик кана мийшт 1.805 йэҥ, 
кок каналан мийшэ—2.634 йэҥ, члажэ— 4.439 
йэҥ шинчам ончыктыш. И к кана мийшын 
коклаштэ ильэ: марий— 1.580, руш — 183,
сӱас— 38, чуваш—4, пӧрйэҥ—442, ӱдрамаш 
—975, й о ч а —388, йӧршэш сокр—20 йэҥ.

Тракомын азгымэ шотшо тыгэ койэш: чэ- 
рын тӱҥалмэ жапшэ— 215 йэҥын, кокла шот 
азгымэ— 332 йэҥын, эн чот азгымэ— 901 
йэҥын. Ш инча пӱчкылтӧ (опэратсий шталтэ)
—397 йэҥын, больнитсаштэ кийш— 72 йэҥ.

Эмлаш мийшэ-влак пэш кугу таум штат.
Калык палэн нальэ: шинчам доктор вэлэ по- порэмаш, таза лийаш ик корно вэлэ—док- 
рэмдэн кэртэш. Чынак, шинча чэр эн шу- тор дэк кошташ, доктор шӱдымым шташ. 
кыжым марий коклаштэ шарлэн, нунылан А. К. Ч а ҥ а .

Тэнэйэ кэҥэжым Моркышто траксшым эмлэн 
илышэ отрӓд.

Шинчат таза лийжэ шонэт гын, тэвэ мом шинчаш кӱлэш:
1. Аралыза шинчам пурак дэч, шикш

дэч.
2. Пэш волгдыш ончаш ок йӧрӧ.
3. Пэш чот ида кума шинчам.
4. Мардэж пуумаштэ ида луд: кнага чы- 

тырмэ дэн шинчам пэнтдын кучаш возэш, 
пэҥгдын кучашыжэ ок йӧрй.

5. Ок йӧрӧ лудаш, ургаш, шӱдӱраш, кэр- 
шташ пэш пичкэмш тулышто: тыгай тулы- 
што шинча нойа, нойшо шинча вашкэ пужла.

6. Кнагам ида луд коштмаштэ, комдык 
киймаштэ, кочмо годым.

7. Лудаш, ургаш пэш шинча дэк ида на- 
мийэ—шинча вашкэ нойа.

8. Пэш тигдын сэрмым 5 минут дэч коч 
ида луд,

9. Шуко лудын шинчымэ почэш изишак 
кумэн шинчыза. Ш инча пэш ноймыла чу
чэш гын, мӱндӱрк ончыза.

11. Лудмо, сэрмэ годым оҥ дэн ӱстэмбак 
возаш ок йӧрӧ.

12. Лавран кид дэн, шовыч дэн шинчам 
ида тӱкӧ.

13. Йочалан пийм, пырсым, молымат 
шупшалаш ида пу.

14. Шӱкшӧ шинчан дэч пэш шэкланаш 
кӱлэш, чла тудын поена лийжэ.

15. Ш инча шӱкшырак чучэш гын, туна
мак доктор дэк кайман, доктор шӱдымым 
штыман.

16. Кугу шинчам доктор пумо кагаз по
чэш вэлэ налман. Пэш шинчэн шогыман: 
пашалан налмэ кугу шинча мӱндӱрк ончаш 
ок йӧрӧ, мӱндӱрк ончаш налмэ пашалан ок 
йӧрӧ. о

17. Иэнын кугу шинчажым чийэн ончаш 
ок йӧрӧ.

18. Кугу шинчам' пэш ару вэрыштэ ку
чаш, арун ушташ кулэш.

19. Куштра (шӱк) пурмэк шинчам ида 
турыж, комдышым савурал ӱштын лукташ 
кӱлэш.

20. Суртышто шӱргӧшовыч, кӱмӱж-совла, 
малмэ вэр, вургэм йэҥ вуйа лийман.

21. Ш инча— пэш шэргэ. Сандэн шинчам 
уло вий дэн пэш сайн аралман. Шинча дэч 
поена кодат гын, угыч налаш ок лий, куру- 
мэш сокр лийат.

Марий-влак шинча дэн пэш шуко орла- 
нат. Изин коштымо годым, паша уло манын, 
доктор дэк огот кайэ. Сокр лиймэк мийа— 
ачалаш ок лий, шинча йомын. Сандэн шин
чам аралаш кӱлэш, шӱкшӧ лийаш тӱҥал- 
мӧҥгак доктор дэк кайман. Чылт шӱкшӧ ын- 
жак лий шонэт гын, кӱшнӧ каласымэ ой-

15. Ш ӱкшӧ шинчан дэн кидэм ваш ку- влакым шуктэн шогаш кӱлэш. 
чащ ок йӧрӧ. А. К. Ч а ҥ а
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Йошкар казармаштэ марий вэчэр
О
Йошкар салтак-влак орол гыч тольыч, 

пчалым эрыктышт, кочкын-йӱӱн пытарышт, 
вэчэрлан йамдылалташ тӱҥальыч.

6 шагат шуо. Элэктричэствэ тул чӱктал- 
тэ. Йошкар салтак-влак Лэнин пусакыш тич 
тэмыч. Изиш  лийэ, йошкар шовыч нӧлтэн, 
пучым пуалтэн, тӱмӱрым пэралтэн, станса 
гыч комсомол дэн пионьэр-влак тольыч. Пог
нымаш почылто. Рушлат, марлат доклад лийэ. 
Вара вэчэр тӱҥальэ.

Марий салтак-влак, тӱшкан шогалын, ин-

тэрнатсионалым марла муралтышт. Почэла- 
мут-влак ойлалтэ. Комсомол дэн пионьэр-влак 
шкэ койшыштым ончыктышт. Марий рот 
гын, марий койшнамат ончыкташ кӱлэш ма
нын, тӱмӱр-шӱвӱрым шокташ тӱҥална (мэм
нан тудат уло вэт). Коктын, нилытын, куду- 
тынат кушталтышт. Уыа-влак нигунам уж- 
дымыштым ужыч. Почэшшым казармаштэ 
адак марий муро шэргылтэ: «Чэвэр ӱжара», 
«Киньэлза, шогалза» да монь.

Тугэ мэ армийштэ тунэмынат, адак мо
дын, курштэн, мурэн кумулнам нӧлтыктэн
илэна.

Марий рот.
С. М. П а й м а к о в .

п о с т ы  ш т о
(Йошкар салтакын шонымыжо

Мардэжат йӱштын, йужгатан вэлэ пуалэш.
Ала мо могрэмат сӱсанальэ, чытраш вэлэ 
тӱҥальым. Шэм шижэ йӱдшат пэш пичкэмш.
Кӱш ончалат—шудӱр-влак изиш йӱлат.

Ола тур кугу ачан-аван амбаржым, шин
ча гыч кудалтыдэ, шкэ постыштэм пчалым 
кучэн йырат-вашат рывыж гай коштылдэм.
Чла тымык. Мӱндӱрнӧ огол, ола сатыштӧ 
кутурмо-воштылмо шокталэш, турарак онча- 
лат— шӱм йӧратымэт тышкэ чэвэр сатыш ик 
парым кондэн улмаш: удур дэн эргэ, пар 
шӱшпӱк гай, „подручку“ модын-воштыл кош- 
тылдалыт. Шӱмэмак чытралтыш... Тачэ тол
шо ойгэт адак вуй йыр пӧрташ тӱҥальэ...

Шочмо-кушмо элэм. Рвэзэ ӱмӱрэм йэҥ 
кид валанак эртыш. Шуко йӧсым чыташ вэ
рэштэ. Кэҥэж пэлэдыш пагытыштэ чэвэр 
кэчыжлан тӱрлӧ кайыкшат, вольыкшат, йан- 
лыкшат сай вольна илышлан куана. Марий- 
влакат ындэ тошто тупэльа илышыштым ку- 
далтэн, у корно дэн кайаш тӱҥальыч. Изи- 
жат, кугуракшат шкэ шэнтэл ӱмӱлыштым 
ончэн куанат... Мыйнат куанэн вучымэм 
ильэ.

Лэктын кайэт кожлашкыжэ кадр-кудр кор
но дэн. Ласкан шоналтал ошкылат кожла 
покшэл палымэ чарашкэт. Кожла шэргыл
тэш. Тулук кайыкшэ шкэ йӧсӧ мурыжым му- 
ралта. Кумулэм тодылтэш, шӱмэм пыртка. 
Изи годсо кэлшымэ йолташэм дэн, ик пар 
шӱпӱк гай, тышан ваш лийына ильэ. Тыйн

тэн чон пытэн ойлышым, тыйат мутым пууч: 
вашкэ, вашкэ, жап шуэш, коктын пырльа 
ушнэна...

Салтакыш лэктын кайшым. Тывэч, кугу 
ола гыч, шуко еэрыщым, шуко кошташ ок 
вэрэшт, вучо манын ойлышым. Укэ, тачэ 
осал увэр тольо. Кизытат модын-воштыл кошт
шо парым пост гычэм ужамат, шинча йырэм 
вӱд налэш. „Йӧратымэ тыйн таҥэтым ачажэ 
качылан ӧкым йуӱн. А. Е .“ манын сэрал
тын, умбакыжэ адак „пэш ынэж кай ильэ, 
ачажэ кэртэ“ манын... Чын, изи годсо йол
ташэм, мыйм кудалтэн, шинчыдымэ йэҥлан 
марлан кайа ильэ мо? Кок ий вучэн, ик-кок 
тылзыжым гына вучаш кодын ильэ, вашкэ 
колтат, вашкэ пар лийына манын сэрышым. 
Шонымо, вучымо ыш шу. Марий йула рвэ
зэ илышым пудурта. Эй, марийжат, ончык 
ошкылат гынат, кизыт шуко тошто осал 
койшэт! ТыйжыМ) йӧратымэ таҥэм, чылт ом 
вурсо, ом ӧпкэлэ. Тый ачат кидыштэ вольык 
гай орланэн илышыч, ушкал олмэшак тыйм 
тудо ужалэн шувуш оксалан да пэчкэ тич 
аракалан.

Щ уун шым кэрт, утарэн шым кэрт. Ту
гэ гынат ойгрэн ок лий. Мый шкэтын огол, 
шукын шочмо-кушмо элышкына пӧртылына. 
Пчал кучэн пэнтдэмынна, вуйна-ушна по- 
чылтын. Вучыза, ӱдур-рвэзэ йолташ-влак, мэ 
йошкар постышто пэҥгдын шогымо гайак, 
тэндан эрык илышдамат чот аралаш тӱҥа- 
лына. Тэндан киддамжэ, ш оҥго-влак, чот

ласка мутэтшэ кизытат уло шӱмыштэм, ша- пэралтэн лывыжтэна, ӱдур дэн сатулымо йӱ- 
ра шэмал шинчатшэ кизытат уло шинчаш- ладам йӧршын кӱрлына, йошкар вий куатан! 
тэм. Мыйжэ тланэт кидым вачышкэт пыш- Йошкар салтак К о р и й  э р г э .
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Йошкар салтак муро
Кэчвал шуэш, кэчвал шуэш,
Кушак возын каналшаш?
Чэвэр олок покшэланэт,
Мӧр пэлэдыш коклашэт.

Мэмнан ача олмам шындэн 
Вожшо мӱндӱрк кайжэ ман(ын), 
Мэмнан ава ончэн-куштэн 
Иошкар салтак лийжэ ман(ын).

М А Р И Й

Волосышто 61 удрамаш пашаш 
ушалтын

(Пӱрӧ кант.)

Кодшо ийлаштэ Чорай волосышто совэт 
пашаштэ ик-кок удрамаш вэлэ ильэ. Тэнэйэ 
ӱдрамаш пашайэҥ-влак чӱчкӱдынак койэдат. 
Тэвэ, кодшо сайлымаш годым волос кӧргыш- 
тӧ йал совэт члэныш 39 удрамаш сайлалтын. 
Нунын кокла гыч йал совэт вуйлатышэ— 1, 
вуйлатышын йолташыжэ— 1, илыш-касыш 
тӧрлатымаш сэксийштэ— 3, йал озанлык сэк- 
сийштэ— 4, налог пашаштэ— 1, рэвизий ко- 
миссийштэ—5 йэҥ. В И К  члэн— 4, вийгэнат 
йал совэт паша виктараш ушалтыныт. В И К ‘- 
ыштыжэ 2 удрамаш крэсань пашам шта. 
Адак нуль тылзыштэ В И К ‘ыштэ тунэмаш 
тӧчэн шкэ вольаж дэнэ ик марий удрамаш 
штыш. Сут пашаштат удрамаш вараш ок код. 
Калык засэдачыллан 31 Удрамаш чэрэт дэн 
сутыш коштыт. Ш кол паша ончымаштат 
6 удрамаш уло. Члажэ тӱрлӧ пашаштэ 61 уд
рамаш уло. Шукыжо пашам сайнак штэн 
шогат. Нэлэ утлажэ марий гыч улыт.

Тыгэ ӱдрамаш ольан-ольан ончык лэктэш.
П у р ы н .

Вучэн-вучэн она шу
(Пӱрӧ кант., Мийадык йал)

Мэмнан йалэш 1912 ийштэ школ почыл- 
тын ильэ. Рэволутсий дэч вара культур па
ша пэш сай ончык кайш. Шужэн ийлаштэ, 
кугужанш полшыдымо годым, йал марий-влак 
школым ш к э  вийшт дэн кучышт, чла кӱлэ- 
1ПЫМ ситарэп шогышт. 1923 ийштэ мэмнан 
школнам ала молан суас йалыш кусарышт. 
Тудланат калык ыш ӧр, йалэш договорной 
школым почыч. Тыгэ кок ий тыршышна, ва
ра вий ыш шуто, ындэ ик ий годсэк рвэзы- 
па-влак пийм поктэн коштыт.

Ой, ачайэм, ит вурсалал,
Кайкат иг(ы)жым ок мондал.
Ой, авайэм, ит ӧпкэлал,
Чывигат аваж лэч ойырла.

Вӱд умбалсэ лышташыжэ 
Иогэн вола волгалтын,
Иошкар армий гыч порты л на 
Лышташ гайак волгалтын.

Сэрпухов ола. Д. Ив а н о в .

и л ы ш

Имаштэ школ почаш приговорым штыш- 
на. Тэнэйэ кокымшо кана. Пӱрӧ кантком дэч 
йодна. Нимо увэр-аҥар укэ.

Тылэч поена 1924 ийштак ВИК коч 
ЦУЛ‘ышко школ пӧртлан пушэнтым йодын 
колтэнна ильэ. Кок ий эртыш, тачат пыр- 
ньам вучэна. Индэ йал марий-влак куш мий- 
аш, ко лэч йодаш йӧным огот му.

Орат вэлэ. Миклай годым лийшэ школ, 
нэлэ ийлаштэ калык шкэ вийжэ дэн кучымо 
школ, илыш тӧрланаш туҥалмӧнтат угыч ок 
почылт. Кизыт парт-влак пошкудо сӱас йа
лыштэ, кнага-влакым кольа кочкын пытарыш. 
Школышто вэт 2—3 мэнтэ кокла гыч моло 
йал рвэзэ-влакат тунэмыт ильэ. Индэ мэм
нан районышто йырым-йыр нуно пийм пок- 
тат.

Умбакыжэ индэ мом вучэн шууна гын?
Ма р к о р .

Рэдаксий дэч. Ты пашам вуйлатышэ-влак 
лэч умландараш йодына.

У йаллан у лӱм кӱлзш
Шуко вэрэ марий-влак хуторыш кӱснат. 

Куснымо паша сай. У вэрыш лэктын, у сэ
мын илаш шонат, у йӱлам пуртат. Йк сомыл 
гына мынь шонымаштэм йоҥлыш: у йаллан 
тошто лӱмым пуат. Тэвэ Пӱрӧ кантон Чорай 
волосышто ик хуторлан тошто помэшик Лэ- 
витский лумым пуэныт. Вэс марий хутор 
„Николаевка“ лӱмым нальэ. Тидыжэ йалт 
йӧрдымаш чучэш—вӱр йӱшӧ кугужа лӱмым 
у йалэш кондэныт да пижыктэныт.

Чын, лӱмыштӧ гына паша огол. Тугэ гы
нат, у сэмын илаш шонэна гын, йал лӱмжат 
у лийжэ: тудо кумулым нӧлтыкта. Помэшик 
дэн вӱр йӱшӧ кугужа ындэ мондалтшэ. Коч 
марла, коч рушла лӱм лийжэ—тудо тэнэйсэ 
пагытлан кэлшыжэ. Тидым куснышо-влаклан 
ушыш налман.

В и ч э  ма р ий .
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Тошто ӱпш дэч айнэн огот ул
•

Шуко марий йалым у илыш штымышт- 
лан мэ моктэн сэрэнна. Ик вэрэ школым, 
лудмо пӧртым почыт, вэс вэрэ машинам на- 
лыт, копэративым штат, клэврым вӱдат, ту
лэч молат. Марий коклаштэ пичкэмш йал 
альэ шуко, йужо йаллан рэволутсий пуш ло- 
галынат огол. Тэвэ тугань йал-влакын онышт 
нэргэн мэмнан маркор-влак мом сэрат.

300 пбртлан ик газэт укэ
Пӱрӧ кантон Калэгин волосышто уло 

,, Арлан “ лӱман 300 нарэ суртан ик кугу 
йал. Ожно Арланын данжэ ильэ: тунэмшэ- 
влак шуко ильыч. Рэволутсий дэч вара мӧҥ- 
гэш чакнымэ гань вэлэ койэш. Тунар кугу 
йаллан ик газэт укэ совэтыштэ, шкэт йэҥ 
налдымыжым ойлымат ок кул. Марий-влак 
йара пагыт годым урэмыштэ шинчат, турлӧ 
кӱлдымашым ойлат, газэт-кнага укат, нимом 
шинчыдэ илат. Сӱйан альэ пайрам лийэ гын, 
уло йал дэн тарванат. Кумушкам шолтат 
20—30 вэдра дэнэ. Йалыштэ „красный уго- 
лок“ манмэ уло. Чынжым каласаш гын, тудо 
шэп-шэмэ пусак: ик падраш газэт, кнага укэ. 
Иалыштыжэ вэт кум-нил тунуктышо уло. 
Нуныжо коч мом ончат гын?

Н у ж.

Илаш огот шоно
(Шэрнур кант., Купсола район)

Мэмнан районышто Кулша йал уло. Кӱл- 
ша марий-влак ӱдышаш аҥаштым, солшаш 
шудыштым йэҥлан ужалкалат. Ужалат, оксам 
налыт, аракам йӱӱт, шкэ вара „мэ мланды
лан пойан улына!“ манын кутурэн коштыт. 
Чынак пойан улыт мо? Пэш пойан: пэл тэ- 
лыланак кочкашышт пыта. Калык пашам 

. шта, Кӱлша марий-влак йол шогалтэн кий
ат, моло гай тыршэн илаш огот йӧратэ.

„Мом тый малэт, пошкудэм?
Киньэлшаш ильэ родэм!“

Ты мут Кӱлшашкэ шуун огол, ужат?
К у р н у ж .

25 ий утла мландэ шэлдэ илат
(Ту вэл гычак)

Аҥанур йалыштэ 89 сурт. Мландым 25 ий 
утла лийэш шэлалтын огол. Рэволутсий дэч 
вара шагал мланданлан улан дэч йэшарэн 
пуэдыштат, 3— 4 мэнтэ тораштэ, лишнэ ша
гал. Сандэн нужна торашкэ тӧрштыл кош

тэш, кугу мланданжэ лишнэ сӧсна гай ӧрдэн 
пӧрдалэш.

Мландэ шэлаш 1923 ий годсэк тӧчатат, 
шэлын огот сэггэ. Ты пашаштэ отрубыш 
лэкташ тӧчышӧ-влак (23 сурт) чараклат. 14а- 
лын эн сай, эн лишым мландыжым налнэшт. 
Шонымыштым шукташ тӱрлын толашат. То- 
лашэн-толашэн кизыт сутыш вэрэштыч. 
Мландэ пӱчкаш взӓткым пуэдэныт, У. К. 114 
ст. почэш титаклалтыт. Тыгэ нунын вэрч 
кодшо 66 суртшо орланэн кийа, нужна-влак 
тӧрланэн огот кэрт.

А ҥ а н у р  р в э з э - в л .  Й., Т.

Умдо
Ваш лийжэ

Ты корнышто эҥэрэшна ала мо милитсионьэр пижэ, 
тэвэ ончыза:

„Кунгур окр. Манчаж районышто 
милитсионьэр Прибыл ев тошто марий 
йӱлажым мондэн огол, йуэшат, сосна 
гань, пӧрдал коштэш, почэшыжэ кага- 
зышт-влак вэлын кодыт“.

(„Шкэ ужшо“ сэра).

П РИ БЫ Л ЕЙ . Тыгэ йӱза, ррр-родо-влак! 
М А РИ Й -В Л А К . Аш лийжэ, йолташ, аш лийжэ. 
МЭМНАН СУГУНЬНА. Ваш лийжэ прокурор, ваш 

лийжэ...

— Кизытэш чэвэрын, родэм-шочшэм-влак.
— Куш кайэт вара? Шукылан кайэт? Ала эргьтчым 

тунэмаш нантайнтэ улат?
—  Укэ-ла! Мӱшкӱр пэш коштат, Шэрнур больнит

саш кайэм. Тушгыжо чэрэтым пэш шуко вучаш вэрэш- 
тэшат, тылзэ гыч пӧртыл шуам дыр. Эргымжым возкал- 
шылан кӱдӱнэм нальым. Больнитсаштэ чэрлым возка.лшэ 
укэс... л

(/М Л . и 7 . ’ Т о й ш е в .



Т У Р Л Ӧ
Йорлылан куштулгылык

Совэт влас йорло крэсаньлан ни гыч ийн куштул- 
гым штэн толэш. Крэсань озанлыкым нблталшаш вэрч 
тӱрлын полшэн шога.

Нужна ий годым, тулэч варат крэсаньлан кӱсын 
шурным шуко иуалтын. У киндэ шочмӧҥгӧ, кусын пумо 
киндым мӧҥгэш ногат.

Чорай волосышто мӧҥгэш погаш штымэ годым совэт 
влас кӱштымӧ дэн 1-ой катэгорийш пурышо (йорло) 
крэсань-влаклан пумо 3.131 пут шурным тӱлыктыдэ 
кодаш гатышт.

. П ӱ р ы н.
Пичкэмш дэн кучэдалаш у шинчымашым 

погышна.
Тэнэйэ Красноуфим олаш марий-влаклан политпро- 

•свэт курс лийэ. Курсышко йалла гыч члажэ 20 йэш 
погныш. Тунэмаш толшо-влакэт пэш сай тунэмыч, чла
жымат умлаш, палэн налаш тыршышт.

Мом тунэмыч вара? Мом пэш чоныштым пыштэн 
колыштыч?

Члажат пэш кулэш наша, эртак йалыштэ штышаш 
паша-влак: марийн историйжэ, политграмота, библиотэк 
паша, лудмо пӧртысӧ кнага дэн газэт паша, вэра нэр
гэн, калык паша, марий йылмэ, тулэч молат.

Курсым пэш порын эртарышна. Тунуктышо - влакат 
сайн умландарэн ойлышт. Ик тылзэ коклаштэ шуко 
шинчэн нальыч, кизыт ындэ йаллаш у шпнчымаш дэн 
полнтпросвэт паша шташ шаланышт.

К у  р с  Ы  111 т  О Т у  И Э М III Э.

Пӱрӧ маркор кружок паша.
Пӱрӧ пэдтэкникумысо марий корэспондэнт кружокы

што тэнэйэ 30 йэҥ шогыш. Пашам ик марий тунукты
шо вуйлатыш.

Йанвар тылзэ гыч тун’алын, шогаым мартэ 7 погны
маш лий§. Тэнэй.тн штымэ программым путӱньэк эрташ 
ыш лий: жапат шагалрак лийэ, тунэмшэ-влакын моло 
пашаштат йатр ильэ.

Нигэжэ тыгай наша-влакым ончалтын:
1. Туналтыш ойдымаш. Пролэтар культур дэн ис

кусство. Кизытеэ пролэтар литэратур дэн тудын тӱш- 
кашт-влак.

2. Марий литэратурым, марий поэт дэн ниеатэль- 
влакын сэрымыштым лончылмо,

3. Почэламут возымо закон. Ожсо писатэль дэн ки- 
вытеэ писатэль возымым лончылмо.

4. Тунэмшэ - влакын вийштым палэн налмэ. Пунын 
Пӱрдӱж газэтыш сэрымыштым лончылмо.

5. Гавэтыи, ойлымашын, тулэч молын йылмышт. 
Пӱрдӱж газэтым, „У Илыш“ дэн „Йошкар Кэчэш“ 
сэрымэ-влакым лоичьтлмо, марий пизс-влакьш тэргымэ.

Шушаш ийлан кружок пашажым кэлгынрак, кум тан- 
рак шташ шопа.

П.
Марий учичыл кулэш

(Б.С.С.Р., Бэлэбэй к.)
Чонай йалыштэ шукэреэк Леонтьева X. П. руш 

удрамаш учичыллан шога. Марий йалыштэ 20 нй нарэ 
ила гынат, калыклан паша штымаштэ полшымашшэ укэ. 
Туцуктымаштат пашажэ начар кайа. Школ гыч рвэзэ- 
влакым буквам гына тунукгэн луктэш. Марий йалыштэ 
тунуктышылан марий калыкым йбратышэ, тудлан нол- 
шаш тыршышым шогалтыман ильэ.

Лугэн коштшым чактарман
Моско волсовэтыштэ (Пӱрӧ к.) Шангарэй Салай 

статистиклан шога. Тудо шкэнжым калык коклаштэ пэш 
чот моктэн коштэш— моктымо дэч коч нимогай поро 
мутшо укэ.

Тудо комсомодым пэш ок йӧратэ: нуным мускула, 
воштылэш. „Тэ олаштэ коштын тунэмыда гынат, мый 
нарэ жалованным ода нал. Вот кӧ 30 тэнтэм тылзэ йэ
да налэш!" манын шкэ оҥжым пэралта.

Моллан эргыж дэн коктын турлб кулдымашым ойлэн, 
Рэвэ йал комсомол йачэйкым пытарышт. Тыгай йэҥлан 
волсовэтыштэ вэр лийман огол, тудо пойан мурым му
рэн коштэш.

Комсомол-влакшат тугань улыт улмаш, лугышо йэҥ 
мутым колыштыныт.

К О М С О М О л I» э с.

Умлышо марий
Чорай волосышто (Пӱрӧ кант.) налог тӱлымӧ оклад

ной л истым иуэдэн пытармӧҥгак умлышырак крэсань- 
влак срокым вучыдэ. налогым тӱлаш 'туҥальыч.

Адраш марий, Иапан Салкай, кок срокышто тӱл- 
шаш 14 т. 40 ур налогым 1 езнчӓбрыштэ тӱлыш. Тудын 
ик имньэ да нк ушкал вэлэ. Шкэ Йошкар Армий гыч 
служэн толшо.

Ч о р а й с э.
У кнага-влак кулэш

Чорай вольте библиотэкыштэ (Пӱро кант.) 3.500 на
рэ кнага'уло, пэлэ утлажэ тошто. У кнага-влак пэш 
шагал, тудымат копэратив гына налын шога.

Марий кнага-влак йбршэш укэ манаш лийэш. У ма
рий пйэс иктат укэ. Марий спэктакльым ш тат ок лий— 
пйэс укэ.

Чорай Вик дэн тӱрдӧ учрэждэний, коиэратив-влак- 
лан библиотэкым уэмдаш тэний мондымак огол, марий 
кнагам шукырак налман.

В и ч ы н.

Калык пбртым кабакыш савурэныт
(Пӱрӧ кант., Калэгин вол.).

Кокан-сола йалыштэ калык порт уло. Тушто турлб 
погнымашым, епэктаклььтм ш тат, кас йэда марий-влак 
погынат.

Тэний ту калык пӧртыштӧ нэш йоҥлыш паша лэктэ: 
оролжым кӱмӱшка шолтымашэш кучышт. Калык вол- 
галтармэ нбртыштэ тудо арака ужалмэ лапкым почын* 
Орат! Ала мом онча культкомиссийжэ.

Н у  ж.
Ушкалым подылын

(Марий обл., Морко кант.)
Изи-Корамае йал марий, Кузман Кырльа, Морко 

пазарыш ушкалым ужалаш иантайэн.
Ушкал ужалмэк, налшыжэ ик пэлштоп аракам на

лын. Кырльат йол ноймылан вопгг койшэтым подыдаш 
лийн. Подылдымо марийат вара сэмын чла ушкалжым 
подыл нытарэн.

Шкэнжымат кычад-кычал 100 мэҥгэ коклаштэ, Тор- 
йалыштэ мууныт.

Ч а ҥ а.

Ма р и й.
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Закон, права умландармаш \ ~

У ч о т ч и к л а н  (Пуро к,, Мишкан вол,). Налог 
сэрмылан пумо пашатар гыч нимом кучэн кодэн огот 
кэрт, сотсрахышкыжэ тулэчат коч кучэн кодага ок лий, 
сут приговор дэнэ да ончыч налмэ авансым вэлэ кучаш 
лийэш.

Й а н ы б а й н л ӓ н (Пурӧ). Закон почэш штымэ на
лог дэч поена, ВИК ‘нимогань оксам погэн ок кэрт. 
Йамшикым кучымо волос бӱджэтыш пура.

П о ш к ы р т ы н л а н  (Тувэчак).1 .Марлан кайшэ ӱдӱр 
ачажьш сурт гыч шкэ ужашыжым зэмэльн. Кодэксын 
73 ст. почэш налын кэртэш.

2. Ту стачийа иочэшак тэнэйэ марлан кайшэ ӱдур 
имаштэ вӱдымӧ уржа гыч шкэ ужашыжым налын кэр
тэш.

3. Тунэмшэ йэн’, йэшыштыжэ иаиш кид укэ гын, 
шкэ мландыжым ик сэвооборотлан арэндыш пуэн кэр
тэш (шуко пасу шталтын огол гын—3 ийлан).

Р а п а й л а н  (Тувэчынак). „Молан сут эрэ защитник 
вэлыш лийэш манат". Укэ, сут пашажым защитник альэ 
тнтаклышэ (обвинитель) мут почэш ок штэ, тудо нигбн 
мутым ок колышт. Защитник дэн обвинитель сутлан 
пашам сайн лончылэн ончаш гына полшат.

В о л г э н ч ы л а н .  I. Тунэмшэ дэч налогам налмэ 
дэп тудын мландыж нэргэн тэвэ закон кузэ каласа:

Ь  ВУЗ'ыш то, тэхникумышто, еовпартшколышто ту
нэмшэ-влак дэч, йэшыштышт моло пӧрйэҥ пашазэ ука 
гын, налогын 3/4-шым кудалтат, моло паш а йэн уло 
гын— пэлыжым.

2. Кок сэвооборот жапыштэ (шуко пасу шталтын 
огол гын, 6 ийштэ) йэн’ шкэ мландыжым ок курал-вӱдб 
гын, тудын мландыжэ обшэствэ кидыш пура. Тунэмшэ 
дэн служаший-влак мландым кучэн кэртыт.

II. Милитсионьэр взӓткым налэш гын, тудым проку- 
рорлан альэ сутыш увэртарман.

М —  л а н. 1. Турлб кагазым сэраш тунуктышо лу- 
мын лукмо кнага укэ, закон умландаршэ кнагалаштэ 
вэлэ. ту нэргэн сэрмым муаш лийэш.

Иошкар салтак йэшыштэ шкэ лэчшэ поена 45 ийаш 
аважэ, 11 ийаш шужаржэ, 26 ийаш ватыжэ, 7 тылзаш 
азажэ уло гын, тудын дэч налогын 3/4-шым кудалтыман.

А к п а р с л а  н (Кийабак вол., Пурб к.). Вакшым ко
пэратив куча гын, тудым вашполш комитэт таваласэн 
налаш тбчыман огол, вэт нуно коктынат и к пашам 
штат: нужна калыклан полшат.

И в а н о в ' л а н  (Кунгур окр.). Вашполш комтгеь 
тыштэ осалым штат гын, рэвизий комиссийжат мала 
гын, район вашполш комитэтыш увэртараш кулэш. Адак. 
осал пашам сайн палэн налын, газэтыш сэрман.

Коррэспондэнт - влаклан вашмут
М и к л а й  В а ч н л а н  (Урал). Пайрам годым кин

дым кӱчэн коштшо комсомол нэргэн йачэйкыштэ каҥа- 
шэн, тудым тунуктыза. Она пэчатлэ.

В о л г э н ч ы л а н  (Урал). Пайрамыштэ йумо нэргэн 
шуко сэрэннӓ, она пэчатлэ.

А. К р а с н о н э р о в ' л а н  (Урал). МЮД нэргэн 
сайнрак сэраш кӱлэш ильэ, тынь „йалыш мийэн спэк- 
такльым штышна" манат, тидым гына пэчытлышашыжэ 
укэ.

К. И в а н о в ' л а н  (Ш эрнур). „Экскурсийш мийшна"- 
манмэт ок пэчатлалт. Тынь возэн пэш кэртат, адак мо- 
лым возэн ончо.

Б э с п а р т и й н ы й  к р - н л а н  (Пуро, Мишкан).

Лӱмэт, адрэсэт укэ,— она пэчатлэ. Тудым тинь рэдаксий 
дэч ит тойо, лӱдшаш укэ.

Д. И - а л а н  (Урал). Машина дэн турэдмьш ончэн 
шогымым гына еэрмаштэ пайда укэ, молым сайрак сэ
раш тӧчӧ.

З а й н а ш ы н л а н  (Иӱрӧ). „Йошкар Пэлэдыш“ нэр
гэн возаш вараш  кодынат, она пэчатлэ.

А б д р э э в ' л а н  (Бэлэбэй). Тыньат Зайнашын гань 
штэнат.

Л. П а - в л а н  (Бэлэбэй). „Руш  газэт чла сэрмым 
пэчатла, тэ молан ода пэчатлэ" манат. Укэ, йонлыш 
лийат. Руш газэтыш сэрмат пэш шагалжэ пэчатлалтэш 
Кб сайн, кэлшышын сэра гын, тудо пэчатлалтдэ ок код
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МАРЛА ПОЛИТГРАМОТ
Рӱдӧ Савыктышын Марий сэксийжэ тэнэйэ йалласэ иэрэдвижкэ школаштэ 

тунукташ, адак шкэ вуйат политика пашалан тунэмаш политграмотым марла пэ
чатлэ н луктэш.

Чла политграмот 16 кутурмашлан ойркалэн сэралтын. Школлаштэ тунукташ 
шуктышаш вэрч, адак налшэ-влаклан куштулгырак лийжэ манын, политграмот 
посна-посна кнага-влак дэн лэктэш.

=  П Э Р В О Й  К Н А Г А  Л Э К Т Ы Н .  :------
КНАГАШТЭ 100 СТРАНИС, АКШЭ 50 УР.

Пэрвой кнагаштэ 3 кутурмаш: 1. Капитализм элласэ дэн СССР‘ысэ про- 
мышльэннос дэн йал озанлык. 2. Пашазэ-крэсань ушэм дэнэ совэт влас. 3. Нат- 
сий паша.

В Э С  К Н А Г А Ж Э  П Э Ч А Т Л Ы М А Ш Т Э ,
окчӓр тылзэ пытымашэтп лэктэш. Вэс кнагашкэ 5 кутурмаш пура (4 —8 кутур

маш). Молыжо пэчатлаш йамдылатыт. : -
А Д Р Э С :  Москва, центр,.Никольская, 10, Центривдаг.
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