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Вэс кугужанласэ илыш.
Китайштэ рэволутсий армий тушманым тошкэнак мийа.— Англичан шуй 

кӱнчышӧ-влакын забастовкышт пэш нэлэ пагытыш толын тӱкныш.

Уло тӱньа ты годым Китай ӱмбак тӱт- 
кын онча. Капиталист кугужанш-влак лудын 
шэкланэн шогат, эрыкыш лэкшэ Совэт Ушэм 
калыкшэ дэн. моло элласэ буржуй кид йумал- 
нэ пизырналт кийшэ шэмэр-влакшэ шэмэр 
куат нӧлталтмылан йыбртат. 400 мильон ка- 
лыкан Китай ӱмбак ончыдэат ок лий, туш 
то рэволутсий пэш кугун талышнэн шога. 
Кантон правичэлствын рэволутсий армийжэ 
тушиан-влакым тошкэнак ончык кайа. Жур
налын кодшо номэрыштыжэ У-Пэй-Фу гэньэ- 
ралын армийжым тудо кырэи шалатыш ма- 
нынна ильэ. У-Пэй-Фулан полшаш Сун-Чуан- 
Фан гэньэрал Кантон армий ваштарэш тар- 
ваныш. Кантон армий токан ты тылзыштэ ту 
гэньэралын армийжымат йӧршын кырэн пы- 
тарыш. Тыгэ сэҥэн мийэн, Кантон прави
чэлствэ ындэ Китайн пэлыжым шкэ кидыш- 
кыжэ нальэ. Гоминдан лӱман партий дэн 
коммунист партий вуйлатымэ почэш тудо 
китай шэмэр калыкым вэс кугужанш буржуй 
дэчат, китай буржуй дэчат утарэн мийа. Сан
дэн, мэмнан дэнэ граждан сарыштэ Колчакым 
да моло ош гэньэрал армий-влакым поктымо 
годсо ганьэ, китай пашазэ дэн крэсань-влак 
кантон армийлан полшат, сэҥэн мийшэ кан
тон армийм пэш куанэн ваш лийт. Куапша- 
шыжат уло шол. Вэт йужо гэньэрал-влак 
китай крэсань дэч 86 ийшкэн ончыко погы- 
шаш ыалогым кизытак ногэн пытарэныт ул
маш. Кизыт ындэ Китайштэ сар паша тыгань 
шога:

}  -Пэй-Фу дэн Сун-Чуан-Фан сэҥалтмӧҥ- 
гӧ, кантон армийн эн кугу тушманжэ йӱд 
йумал вэлыштэ вуйлатышэ Чжан-Цзо-Лин 
розбоньык кодо. Тудо кизыт Кантон вашта
рэш ыш крэдал гынат, токан тарванылаш тӱ- 
тгальэ, моло гэньэрал-влак дэн катгашыма- 
шым да монь шта, Чжан-Цзо-Линжат Кантон 
ваштарэш крэдалаш пижэш гынат, ындэ кан
тон армий вийаггын, тушман ваштарэш чот 
шогэн кэртэш. Кантон армийлан адак Фын- 
Иун-Сьан вуйлэтымэ калык армий полша 
вэт.

Кантон правичэлствэ ындэ моло кугужанш- 
влак-дэчат ок лӱд. Токан тудо вэс кугужанш  
гыч иуртымо таварлан пошлиным штыш. 
Тидэ англичан дэн моло капиталист-влаклан 
ыш кэлшэ. П уно „тыгэ тэ китай правичЗл- 
ствын ожно штымэ договоржым пужэда“  ма
нын тэргаш тӱҥальыч. Ваштарэшышт Кан
тон правичэлствэ сай пижыктэн пуо, „мэ 
тошто правичэлствым она шинчэ, ындэ тлан- 
да пашам Пэкинысэ правичэлствэ дэн тӧрла- 
тыман огол, Китайн пэлыжэ Кантон кидыш
тэ лиймӧҥгӧ, Китай вуйлатышэ мэ улына“  
манмэ сэмын каласыш.

Тыгэ рэволӱтсийм вуйлатышэ Кантон пра
вичэлствэ Китайм моло кугужанш дэн тӧр 
лийшашышкэ нӧлтэн шога, китай калыкым 
эрыкышкэ наҥгайа.

*
*

Пэл ий утла забастовкым штышэ шуй 
кӱнчышӧ англичан пашазэ-влак пэш пэлэ 
пагытышкэ толын тӱкнышт. Пашазэ ушэм 
олталчык вуйлатышэ-влак забастовкым пизы- 
ралашак, пашазэ калыкым буржуйлан ужала- 
шак точат, правичэлствын ойжылан кӧндараш 
тыршат. Правичэлствын ойжо: пашазэ дэн 
шахтэ оза-влакым наша кэчым кугэмдымэ, 
пашатарым изэмдымэ корно дэн кэлштарнэ- 
жэ. Ты ойлан шӱй кӱнчышӧ пашазэ-влакын 
дэлэгат погнымаштышт шукыракшэ кэлшыш 
(погнымаштэ утларакшым пашазэ ушэмыштэ 
штышэ чиновник-влак ильыч, сандэн нуно 
мӧҥгэш чакнаш лийч). Правичэлствын ой- 
жылан кӧнышашан альэ укэ манын йӧршын 
каҥашэн налаш шӱй кӱнчышӧ-влакын ушэ- 
мышт пашазэ-влак лэч шкэнышт дэч йодын.о
Тыгай ильэ паша 15 нойабрлан. Ыӧршып 
кузэ лийшашан— кизыт палэ огол. Кизытат 
пашазэ влак ожсо ганьак чот шогаш ик ойан 
лийт гын, буржуй кашакым сэҥэн кэртыт. 
Вэт пашазэ-влак утларак шулшн орланэн 
шогат гын, буржуй-влакынат кусэнышт у тур 
вичкыжэмэш.
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ВКП(б) Руд» Ком. Марий 
—  сэксийн журналжэ —  
Виэымш э ий савы кталтэш

1926 ий Н о й а б р

9 ий коргышто ончык каймына.

1917 ийштэ пашазэ дэн крэсань-влак 
коммунист-болыиэвик партий вуйлатымэ по
чэш ӱмӱр-ӱмӱр шӱйштышт шинчышэ помэ
шик дэн капиталистым поктэн колтышт. 
Пабрикым, мландым кидышкышт налын, ну
но шкэ илыгаыштым сайэмдаш, сотсиализм 
илышым шташ тӱҥальыч. Пойан тушманын 
сай илышым кудалтэн каймыжэ ыш шу, сан
дэн пашазэ дэн крэсаньлан тудын ваштарэш 
пчал кучэн крэдалаш вэрэштэ. Шонымыжым 
тушман шуктэн ыш кэрт. Вийан Иошкар 
Армийна, тушман-влакым шалатэн пытарэн, 
гранитсаш шкэ элжьш оролаш шогальэ. Со
вэт кугужанш, эркынак шӱлалтэн, озанлык 
пашалан пижын ильэ— адак шужэн ийжэ то
лын пизыральэ. Пашазэ дэн крэсань-влак 
ышт ӧрмалгэ. Тыш ончалат— пудургэн, туш 
ончалат— тайнэн ильэ гынат, шужымашымат 
сэтгэн, нуно шкэ вийшт дэн шкэ илышыш- 
тым нӧлташ пижыч...

Окчӓбр рэволӱтсийлан ындэ 9 ий тэмэ. 
9 ийшкэн тӱньамбалын кудумшо ужашыш- 
тыжэ— пӱтӱнь Совэт Рэспублик-влак Ушэм 
кумдукэш пашазэ дэн крэсаньын чогыт дэн 
сорла йӱкышт йоҥжалт шога.

Ты 9 ий кӧргыштӧ пэш шуко шталтын. 
Чла штымым тышан ойлэн пытараш ок лий, 
эн тӱҥ пашанаж нэргэн ойлашак кӱлэш. 
Кажнэ шэмэр йэҥлан чумур вий дэн штымэ 
пашам савурнэн ончалдэ ок лий.

Йал озанлын.
Эн ончылтэнак йал озанлыкым налына.
Сар дэч ончыч, 1913 ийштэ, члажэ 

106.708 тӱжэм дэстина мландэ вӱдалтын ильэ, 
тэнэй 1926 ийштэ 101.507 тужэм дэстина 
вӱдалтын — 1913 ийн 97%-шэ. Мландэ вӱдымӧ 
сар дэч ожнысо чотыш 3 нросэнт гына ш у
ун огол.

1913 ийштэ уло йал озанлык дэн чодра 
озанлык гыч пуршо докот 12.826 мильон

.тэнтэ улмаш гын, 1926 ийштэ — 11.921 миль
он тэнтэш шуун. Ты ончыктымо докотын 
97,7%-шэ шкэтын кучымо озанлыкын лийэш, 
кугужаншын— 1,5%, копэратсийн— 0,8%. Со
вэт эл— крэсань эл, сандэн йал озанлык до
котын молан тыгэ пайлалтмыжэ палэ. Кизыт 
совхоз дэн колхоз-влак нэрэшташ гына тӱ- 
ҥалыныт, пэш шагал улыт, сандэн йал озан
лык докотышто кугужанш дэн ушнэн илышэ 
крэсань-влакын ужашышт пэш шагал. Сов
хоз дэн колхозым ончыкыжо вийаҥдаш тыр- 
шаш кӱлэш.

Элын ончык каймыжым вольык шукэм шо- 
гымат ончыктэн кэртэш. 1916 ийшгэ имньэ
35,5 мильон вуй, тукан кугу вольык 60,3 
мильон вуй, сӧсна 20,3 миль, вуй ильэ гынг 
1926 ийштэ имньэ 28,2 мильон вуй кодын 
(шукыжо сарэш пытэн), тукан кугу вольык 
63 мильон вуйш, сосна 20,7 мильоныш шу
ун— тукан вольык дэн сӧсна шукэмын.

Иал озанлык пашам, Иашплат кугуза сэ
мын, акрэт годсо курал (тарман) дэн штэт 
гын, илышым пэш от куштулэмдэ. Ты годсо 
курал мландэ пашам ончык нантайэн ок 
кэрт. Сандэн Совэт влас крэсаньлан йалыш
кэ машинам, тракторым пурташ тырша. К у -  
зэ вара трактор шукэмэш?

Сар дэч ончыч Российштэ 187 трактор 
вэлэ ильэ. 1917 ийлан 1.500 трактор лийн. 
Рэволутсий дэч вара тынар тракторым вэс 
кугужанла гыч налылтын: 1921-22 ийштэ 
— 60, 1922-23 ийштэ— 1.000, 1923-24 ийштэ 
— 1.500, 1924-25 ийштэ— 8.575, 1925-26 ий
штэ— 10.000, члажэ— 21.135 трактор налыл
тын. Тулэч поена шкэнан эл кӧргыштӧ трак
тор шталтын: 1923-24 ийштэ— 25, 1924-25 
ийштэ— 552, 1925-26 ийштэ— 1.350, члажэ—
1.927 тракторым шкэ штэнна. Тыгэ 1926 ий
лан Совэт Ушэм кӧргыштӧ 23.062 трактор 
лийэ (21 тӱжэмжэ 4 ий коклаштэ). Ончыкы- 
жым трактор тулэчат кугун шукэм шогыша-
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Совэт Ушэмыштэ 172 у пабрик-завот шталтэш.

та н . 1926-27 ийштэ ик йал озанлык копэ
ратсий гына 6.350 тракторым налаш шона. 
Тыгэ Совэт влас крэсаньлан толэ гань имньэ 
дэн шкэтын орланэн шӱдӱрнэн коштмыж 
олмэш пырльа вий дэн тракторым кушкыжаш 
полша. "

Промышльэннос (пабрик-завот паша).

Кизыт элыштына эн кугу пабрик-завот 
пашам вийаҥдышашышкэ толын тӱкнышна. 
Ту пашам элым индустрийаҥдымэ маныт. 
Тидэ утларакшым коч могань машинамат 
шкэ элэшна шташ тӱҥалмэ лийэш. Тунам 
мланна вэс кугужанласэ капиталист шинчам 
ончаш ок вэрэшт. Сандэн кизыт Совэт Ушэ
мыштэ 172 у пабрик-завот дэн 196 шахтэ 
шталтэш. Ту кокла гыч 81 пабрик-завот 
ындэ шталтын, нуно пашам шташат тӱҥа- 
лыныт, йужыжо ты тылзылаштак колталтыт. 
Кизыт 12 завот шташ тӱҥалалтын, кодшо 
79 пабрик-завотшо ик-кок ий коклаштэ штэн 
пытаралтэш.

Эн кугун мэталл завот-влак 
шталтыт. Кум кизыт шташ шоны- 
мо завот-влак ийн 100 мильон пут 
чойным пуаш тӱҥалыт, тушто 
30 тӱжэм пашазэ лийэш. Нуным 
шташ 182,5 мильон тэнтэ окса 
кайшашан. Ш таш  тэнэйэ тӱҥа- 
лыт.

Сталинград олаш трактор за
вот шталтэш. Тудо ийн 10 тӱжэм 
тракторым лукташ тӱҥалэш. За
вот шташ 16 мильон тэгггэ окса 
пытышашан. Тулэч поена адак 
йал озанлык машина дэн курал 
штымэ 4 завот лийшашан, нуным 
штатп 25 мильон тэнтэ океапуал- 
тэш.

Пабрик-завот ш у- 
кэммӧҥгӧ, тушко ол- 
таш мландэ шӱй ку
лэш лийэш. Сандэн 
у шахтэ-влак штал
тыт. Кизыт Дону- 
гольышто 76 у шах
тэ шталтын. Иктаж 
ий гыч адак 119 у 
шахтэ йамдэ лийэш. 
Тувэч 19 шахтыжэ 
ийн 400 мильон пут 
шӱйм пуаш тӱҥа- 
лэш.

Тылэч поена моло пабрик-завотат штал
тэш. Тыгэ Окчӓбр рэволутсийн 9 ий тэм- 
мыжлан Совэт влас пабрик-завот пашам оп- 
чык шӱкальэ.

Могань промышльэннос вара вийанрак? 
Вэс сэмын манаш, кугужанш дэн копэрат- 
сийн сотсиализм промышльэнносышт альэ 
шкэт озан (частнойн, капиталистын)? Куш  
кайна мэ: сотсиализмыш ончык кайиа альэ 
капитализмыш, тоштыш мӧнтэш чакнэна? 
'Гаҥастарэн ончэна: ,

1923-24 ийштэ кугу ,пабрик-завот-влак 
(кугужанш кидысэ) 4.466,4 мильон тэҥгаш 
таварым штэн луктыныт, изижэ— 1,419 миль
он тэнташым. 1925-26 ийштэ: кугу пабр- 
зав.— 9.531,8 мильон тэнт., изижэ— 1.975 ми
льон тэнташым. Ту пашашкэ окса пурэн 
1923-24 ийштэ: кугужаншын— 4.063 мильон 
т., копэратсийн— 210 мил. т., частнойн— 193 
мил. т.; 1926-27 ийлан: кугужаншын— 9.749 
миль, т., копэратсийн— 679 м. т., частнойн—  
439 м. тэнтэ. Просэнт дэн чотлаш, 1923-24 
ийм 100%-лан пыштэна гын, кӱшнӧ ончык-

Нэптэ лукмо паша сар дэч ожнысымат эртэн кайэн.
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ТЫМО 110 ЧЭШ кушмо 
тыгэ лийэш: кугу-
жаншын— 240 %, ко- 
пэратсийн —  679%, 
частнойн 227%. Ты- 
Бэч палэ, кугужанш  
дэй копэратсий иро- 
мышльэннос част- 
нойи лэч вийанрак 
кушкэш.

Сатулымо пашам 
налына гын, туштат 
кугужанш дэн копэ
ратсий ужаш налын 
кушкэш. 1923-24 ий
штэ уло оборотышто 
кугужаншын 3.025 
мильон тыггэ ильэ 
(31%), конэратсийп 
— 2.750 м. т. (28,2'%). 
шкэт сатузын— 3.976 
м.т. (40,8%). 1925-26 
ийлан паша йалт 
вэстӱрлэмэ: кугужан
шын— 6.954 мильон 
тэҥгэш шуо (34%), 
копэратсийн —  8.654 
м. т. (42%), шкэт 
24%-ыш волыш. 
кушкын шога.

Лэиинград кутлаштэ „ВолховстроГГ4 луман пэш кугу элэктричэс станса шталтын. 
Тидлан вэрч Волхов вичз кӱртньӧ-бэтон дэн пӱйалтын. Сӱрэтыштэ пӱйа коч вино

вуд нога.

сатузын -  
Утларакшым

4.860 м. т., 
копэратсий

Копэратсий.

Копэратсий пашам иосна ончалына. Ко
пэратсий— сотсиализмыш нантайшэ корно.

1926 ийштэ 20 мильоныш шуо. Сатулымаш- 
тэ копэратсийн оборотшо 1923 ийштэ 15% 
гына ильэ гын, 1926 ийлан тудо 42% обо- 
ротым шкэ кидышкыжэ нальэ.

о
Налыштэ. 1925 ийштэ 21 тужэм потрэб. 

копэративын 30 тӱж. лапкыжэ ильэ, тэнэйэ: 
25 тӱж. копэратив, 40 тӱж. лапкэ. Пайшик-

Копэратсий вэлэ пашазэ дэн крэсаньым кугу влак 8 мильон гыч 11 мильоныш шууч. Ко-
мӱшкӱр пойан кид гыч утара. Тидым умлэн, 
шэмэр калык шкэ копэратсийжым ий гыч 
ийш кугун вийаҥдэн шога, копэратсийш 
утур шуко пура.

Кизыт потрэбичыл копэратив-влак 100 тӱ- 
жэмыш шууныт. 1924 ийштэ 65 тӱжэм вэлэ 
ильэ. Тунамак 10 мильон члэн ильэ гын,

пэратсииштэ осал пашат уло, тпдэ— шо- 
лыштмо, оксам кӱлдымашлан шалатымэ. Ты 
осалат изэмэш, имаштэ 51/2 мильон тэҥгэ 
шалаталтын ильэ гын, тэнэйэ— 1 мильон 
ТЭҤГЭ вэлэ.

Нужна дэн кокла крэсаньлан эн утларак
шым йал озанлык дэи крэдит копэратсий

пайдалэ, тудо крэ
саньым пырльа ма
шина иалмашкэ, 
пырльа пашашкэ 
уша. , Сан дэнак
1926 ийлан ту ко
пэратсийштэ 30% 
крэсань шога.Има
штэ ту копэрат- 
сийн 600 мильон 
тэҥгэ оксажэ ильэ 
гын, тэнэйэ 1.200

Окчӓбр рэволутсий дэч вара Совэт Ушэмыштэ 23.062 трактор лийэ. мильоныш шуо.
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Тэнэйэ Окчӓбр рэволутсий кэчын 7 нойабрыштэ Марий обласыштэ Зэльоной Дол дэн Элнэт 
коклаштэ (35 мэҥгэ) у кӱртньӧ корнышто пойэзд кошташ тӱҥальэ. Кӱртньӧ корным Чарлашкэ 
шукташ 60 мэҥгэ кодын. Шушаш Окчӓбр рэволутсий пайрамлан штэн пытаршашан.

Члэнжэ 2 мильон гич 5х/а мильон лийэ. 
Уло малжэ гыч 40% -шэ —  кугужаншын 
(крэсаньлан тудо полша), 37%— шкэнжын, 
23%— крэсань-влакын. Кодшо кок ий кок
лаштэ копэратсий крэсаньлан 10 тужэм 
тракторым пуэн.

Кустар копэратсийат тугак вийаьгэш. 
Имаштэ 7.200 конэратив ильэ, тэнэйэ— 12.000 
копэратив, 560.000 члэн; оксажэ: имаштэ —  
200 мильон тэнтэ, тэнэйэ— 500 мильон.

Элэктрификатсий.

Пабрик-завот нашашкат, йал озанлык иа- 
шашкат машина дэн пырльа элэктричэс вийм 
кичкэн вэлэ кугун ончык кайаш лийэш. 
Элэктричэс вий дэн вэлэ пашам кугун, пырльа 
ушнэн шташ лийэш. Сандэнак Лэнинат ма
нын: Совэт влас дэн пырльа элэктрификат- 
сий лийэш сотсиализм. Лэнин мут почэш 
Совэт влас элэктричэс вийм кугэмдэн шога. 
Мэмнан ындэ ик-кунар пэш кугу элэктричэс 
стансана-влак улыт. Совэт влас годьш штал- 
тыныт. Совэт влас ту пашалан ий гыч ийш ок
сам утур шукырак пуэн шога, тэвэ: 1923-24 ий
штэ— 50,8 мильон тэнтэ, 1924-25 ийш.—
51,6 миль., 1925-26 ийш.— 69,1 миль., 
1926-27 ийштэ— 90 мильон.

о
Иаллаштат элэктричэс станса-влак шукэ

мыт. 191 ( ий дэч ончыч йалыштэ 69 станса

гына ильэ, ындэ 558 станса лийн. Тыштэ 
адак копэратсийак кугун полша.

Тунэммаш.

У илышым тунэмшэ калык вэлэ штэн 
кэртэш. Сандэн Совэт влас уло кэртмыж дэн 
калыкым тунукташ тырша. Тунуктымо паша
лан тудо оксам ий гыч ийш тыгэ шукэмдэп 
пуэн шогэн (РСФСР кӧргыштӧ): 1924 ий
штэ— 184,5 мильон тэнтэ, тэнэйэ— 418,8 ми
льон. Тэнэйэ кугу дэн кокла чот школ чла
жэ 1.854 уло, тушто 306.326 йэҥ тунэмэш. 
Тӱҥалтыш школ, 7 ийаш дэн 9 ийаш школ, 
крэсань рвэзэ школ члажэ 102.076. Тунэмшэ 
тушто тэнэйэ 10.136.773.

Тэвэ пэш кӱчӱкын каласаш, 9 ий кок
лаштэ мэ кузэ ончык кайэнна. Чынжым ка
ласаш гын, 9 ий' коклаштат огол, 5 ий кок
лаштэ вэлэ, вэт илышнам шужэн ий дэч ва
ра вэлэ нӧлташ тӱҥална. Тугэ гынат тӱнь- 
амбалнэ сар дэч вара илышым тыгэ кӱчӱк 
жапыштэ тӧрлатышэ, тыгэ талын ончык кай
шэ ик кугужаншат укэ. Мэ сар дэч ожсо 
йотынак нӧлталт шуунна манаш лийэ, йужо 
пашаштэ тудым эртэн кайэнна. Тыгэ пашазэ 
калыкын вэлэ крэсань калык дэн пырльа ку
чымо Совэт власшэ штэн кэртэ. Ту влас вэ
лэ шэмэр калыкым у илышыш нантайэн 
кэртэш.

АЧПЭ.

К Р Э С А Н Ь  К О К Л А С Э  П А Ш А
Крэсаньлан полшымо нэргэн.

Мэмнан Совэт Ушэмыштэ эн шукыжо 
крэсань калык ила. 142,500 тужэм чонлан
118.500 тӱжэмжэ крэсань. Садлан кӧра, иаб- 
рик-завот пашазэ калыкын коммунист-боль- 
шэвик партийжэ1) ожнысо, кизытсэ, ончык

х) Крэсань калыкын шкэнжын иосна икойан дэнтдэ 
партийжэ лийн ок кэрт. Крэсань коклаштэ пойанжат, 
коклажат, нужнажат уло. Пойанжын ик тӱрлӧ, нужнан 
вэстӱрлӧ шонымаш. Крэсань партий лийэш гын, тудын 
пашажэ иккай лийн ок кэрт. Партийн ойжо, пашажэ 
иккай ок лий гын, тудо нигунамат пэнтдын шогэн ок 
кэрт, шалана.

лийшаш политикыштыжат пашажым крэсань 
илышым ушыш налын, уло озанлык илыш 
дэнэ таҥаштарэн, кэлштарэн колтэн шога.

Коммунист партий шкэ политикыжым 
пабрик-завот пашазэ илыш шот дэн вэлэ 
колта ильэ гын, буржуй-пойан тжркам сэггэн, 
власым налын ок кэрт ильэ. ончык илыш 
сайэмдымаштат крэсань дэч поена у илышым 
шташ ок лий.

Пашазэ дэн крэсань ик ой дэнэ, раш 
корно дэнэ пашам штат гын вэлэ мэмнан 
Совэт Ушэмыштэ сотсиализм лийн кэртэш.
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Коммунист партий дэн совэт влас ончыкы- 
жат тидэ кэлшымашым пэгггдэмдэн шогат 
гын вэлэ паша сайн ончык кайэн кэртэш.

Кизыт политика могайэ.
Тыгай политикыжым чла крэсань калык

лан кэлштараш ок лий. Крэсань коклаштэ 
пойан (кулак), кокла (срэдньак), нужна (бэд- 
ньак) уло. Пойанжэ нужнам тӱрлын пизыраш 
тӧча. Партий дэн влас нужнан илышыжым 
сайэмдаш шонат, эркын-эркын сайэмдэы шо
гат. Уло крэсаньлан йӧршӧ политикым ку
чаш гын, пойанлан нужнам пизырашыжэ 
эрык пуалтэш, тунам нужнам кугунак ара- 
лаш ок лий ильэ. Нужналан полшаш ман- 
маштыжэ— кизытсэ жапыштэ нужналан тош
то сэмын, 1918— 21 ийласэ сэмын полшаш 
гын, нужна илышым кугунак нӧлтал она 
кэрт. Комитэт бедноты шот дэнэ пашам 
шташ гын,^ мэмнан мландэ пашана, киндэ 
шочыктымашна кугунак ончык ок кайэ. Ки
зыт пойаным вэс сэмын чактараш лийэш. 
Нужналан копэративым сайэмдэн полтныман.

Нужна илыш сайэмдымэ дэн вэлэ огол, 
кокла крэсань илыш нэргэнат шоналтэн он
чаш кӱлэш. Крэсань коклаштэ пэлыж нарэ 
кокла крэсань. Партий кокла крэсаньым 
монда гын, вашкэ кокла крэсань ӱмбак пойан 
кӱзэн шинчэш. Кокла крэсань йэҥ ӱмбач 
огол, шкэ пашаж дэн ила. Ш кэ паша дэн, 
шкэ вий дэн илышэ калык дэн пырльа па
шам шташ тӱҥалына гын вэлэ мэмнан илыш 
сайэмэш. Нужнан озанлык вийжэ кугу огол, 
тудо кокла дэн иктыш ушнэн вэлэ пойан * 
ваштарэш пэнтдын шогэн кэртэш. Садлан 
кӧра партийн тӱҥ политикыжэ кизыт тыгайэ.

П а ш а з э  дэн  н у ж н а  к р э с а н ь л а н  
и к о й а н  л и й н , к о к л а  к р э с а н ь  дэн-  
у ш э м ы м  к у ч э н ,  п о й а н  в а ш т а р э ш  ш о ш  
г а л ы н ,  ш к э  и л ы ш ы м а т ,  у л о  о з а н л ы -  
к ы м а т  с а й э м д э н  1и о г а ш ,  с о т с и а л и з -  
мым ш т а ш .  Т ы г а й  п о л и т и к а  ш о т  
дэн чла п а ш а  ж а т  ш т а л т э ш .  V

Тэнийсэ йал илыш.
Тидэ тӱҥ политикым, нимом шонэн ончыдэ, 

илыш дэн таҥаштардэ, илышыш пурташ ок лий
Кизыт йалыштэ илыш могайэ? Тэнийсэ 

йал озанлыкым 1913 ий дэн таҥаштарэн он
чаш гын, 90,2% шуун (тошто олмыш изщн 
гына шуун огол). Крэсань шкэ озанлыкшым 
йауко (кнага мут) каласымэ почэш шташ 
тӧча. Кум пасум шуко вэрэ кудалтэныт. П у- 
тӱнь СССР кӧргыщтӧ тэнийсэ ийлан 6 мильон 
дэстина мландэ шуко пасушко лэктын. Угы- 
чын адак 600 тужэм пут нарэ тӱрлӧ шудо

нӧшмым йодыт. Ужалмаш-налмашат (тавар 
вашталтылмаш) тэний шукэмын, крэсань шкэ 
штымэ сатужым утларак ужала. Кнага-газэ- 
тымат тудо шукырак лудэш.

Тошто годсо дэн таҥаштараш гын, уло 
СССР‘лан газэт-кнага лудмаш 10— 15 кана 
шукэмын. Копэратив пашат пэнтдэмын. Чла 
вэрэжат илыш тыгай манаш ок лий, вэрын- 
вэрын копэратив пашажат томам (начар), 
киага-газэт лудмашат шагал, илыш тошто 
сэмынрак кайа. Тыгай вэр мэмнан марий 
коклаштэ альэ шуко (ончык каймынажэ: ож
но марий коклаштэ ик сайрак школат укэ 
ильэ гын, тэний 5 тэхникумна уло, 400 утла 
марий кугу школышто тунэмэш, адак моло 
сайжат уло).

Тыгай илышыш вончаш партий дэн совэт 
влас крэсаньлан пэш кугу полышым пуэн 
шогэныт. „У  Ильиным“ кодшо номэрыпггыжэ 
Кӧлэгэш косомол йачэйкын „нужналан по
лыш укэ, совэт власшат нужнам пизыра“ 
манмыжэ пэчатлалтын ильэ. Тэвэ полыш 
нэргэн кӱчӱкын каласэна.

Могай полыш лийн.
1924 ий апрэл-майштэ коммунист пар

тийн 13 погнымашыжэ лийэ. Тудо крэсань 
нэргэ^н тыгай пунчалмутым лукто:

„Иал озанлык (сэл.-хоз.) банкым почын, 
оксам шагал просэнт дэн вучымэш пуэн, 
турлӧ мландэ паша тарманым вучымэш ужа- 
лэп, йал озанлык копэратсийлан полшэн, 
крэсань илышым сайэмдэн шогаш. Пойанын 
пизырмыжым пытаршаш вэрч, эн шукырак- 
шым нужна дэн кокла крэсаньлан полшэн 
огаш. Тыгай пашам утларакшым шэнтэлан 
кодшо калык коклаштэ (марий калыкат ончыч 
кайшэ калык огол. А. Э.) виктарэн шогаш".

Тулэч вара партийн 14-мшэ конфэрэнсий 
дэн 14-мшэ погнымашыжэ ты пунчалмутым 
адак пэнтдэмдышт. Ту пунчалмут почэш чла 
полшымо паша шталт шога.

1925— 26 буджэт ийм налына гын, нол- 
шымо тыгайэ.

Оксам вучымэш пумаштэ.
Крэсань озанлык сайэмдаш крэдит7копэ- 

ратсий коч правичэлствэ 250 мильон тэнтэм 
пуэн. Тидэ пэш кугак полыш огол. Крэсань
ын кӱлэшыжэ пэш кугу. ъп*

Садлан кӧра ты оксам шукыжым нужна
лан да лиймэ сэмын кокла крэсаньлан вучы
мэш пуэдымэ. Мӧҥгэш тӱлаш нэлэ ынжэ лий 
манын, просэнтшэ тыгэ шотлымо: кӱчӱк жап
лан вучымэш пумаштэ идалуклан 1 тэнтэ лап 
10 ур (ший) мартэ, кужо жаплан— 6 ур мар-



тэ. Кужо жаплан 2— З^ий мартэ вучымэш 
пуэдымэ.

Мландым тӧрлымаштэ (землеустройство)
11.893.884 тэнта окса дэнэ полшалтын. Ту
вэч 3.524.800 тэгггэж дэнэ нужна-влаклан 
тӱлдымашын полшымо. Тыгэ полшымо ок 
лип гын, нужналан шкэ пайжым тулаш пэш 
йӧсӧ лийэш ильэ, тудо ггойап кид йумакат 
возын кэртэш ильэ.

Урлук дэн полшымаш. Правичэлствэ умаш- 
тэ шижым 15 мильон пут, тэний шижым
1.500 тужэм пут эн сай, сортоватлымэ урлу- 
кашым пуэдыш. Адак тӱрлӧ вэрэ- прокатной 
пунктэш 7 мильон пут крэсань урлукым сор
товатлымэ,

Партии дэн правичэлствэ йалыштэ ваш
полш комитэт-влакланат урлук дэн полшаш 
каласыш. Ту каласымэ почэш вашполш ко- 
митэт-влак 1.027.608 пут урлукашым нужна 
крэсаньлан пуэдэныт. Адак нуно копэратив- 
лашкэ 111.476 тэнтэ оксам пуэн, шуко нуж
на крэсаньлан копэратив члэныш пураш 
полшэныт.

Ш урно шочдымо вэрлаштэ, урлук дэч 
носпа, 6.500 тӱжэм окса дэнат полшымо.

Налог пашаштат шуко голыш лийн. На
лог политика чла крэсаньым иккай ок ончо. 
Пулша дэн кокла крэсаньлан налог тӱлаш 
нэлэ ынжэ лий манын, кодшо ийштэ ончы- 
лийсэ лэч 108 мильон налогым изэмдымэ. 
Мэмнан Совэт Ушэм кӧргыштӧ чла крэсань 
гыч 45% нужна. Тидэ нужна коклаштэ 20 
просэнт озанлык дэч налог чылтат ыш на- 
лылт. Кокла крэсаньжэ дэч кӱлэш сэмын' 
вэлэ налмэ. Налогын пэлыж нарэ погалтэ 
пойан крэсань дэч. Тугай пойан крэсань 
14% нарэ уло. Тувэч кулакшэ— 4-5% (чла 
пойан крэсань кулак огол, мэ йэҥ ӱмбач 
плшэ пойаным вэлэ кулак манына).

Машина налаш ӱмаштэ йал озанлык крэ
дит копэратсий коч крэсаньлан 56 мильон 
тэнтэ вучымэш пуалтэ. Нужна-влаклан ву
чымэш 2— 3 ий сроклан пумо, ужалмэ годым 
машинам 25% акшэ вэлэ налылтын, кодшы- 
жо вучымэш кодалтынг

Чла полшымым шотлаш гын, пэш шуко 
лийн. Тыштэ каласымыжат тудым раш он
чыкта. Тугэ гынат полыш чла вэрэ иккай 
лийн огол, адак ту полыш крэсаньын чла 
кӱлэшыжымак тэмэн шогэн огол. Совэт влас 
альэ пэш пойаиак огол вэт, оксажэ тӱрлӧ 
вэрэат пэш кӱлэш. Крэсаньлан вэлэ полшаш 
гын, мэмнан пабрик-завотна йол ӱмбак шо
галын, кулэш таварым ситышын штэн ок 
кэрт. Тавар ок ситэ гын, акшэ куза, крэсань 
тавар акшэ вола, крэсань орланаш кодэш.

Садлан кора йал озанлык дэн ола озанлыкым 
(пабрик-завот пантам) ик сэмын нӧлтэн ито- 
гымаштэ вэлэ илыш энтэкан ок лий.

Кузэ лййэш ончыкыжо.

Кодшо дэкабр дэн йанвар тылзылаштэ 
нартийн 14 погнымашшэ йал озанлыкым 
сайэмдэн шогаш каласыш. Иал озанлык сай- 
эмдаш кок тӱрлӧ корно уло. Ик корныжо—  
кузэ гынат уло ӱдышаш мландым удаш, вэс 
корно— шурным шукырак шочыкташ. Ты 
мартэ шукыжым паша пэрвой корныж дэн 
шталтэ. Ындэ ӱдымӧ мландэ шот изиш гына 
тошто олмыш шуун огол (90,2% манна).^Бэс 
тӱрлӧ корнышкыжо альэ шогалынна вэлэ, 
ончыкшым тыштэ паша пэш шуко уло. Нар
тийн 14 погнымаштыжэ Сталин йолташ тыгэ 
каласыш: „йал озанлык ончыкыжым пэҥгдэм 
кэртэш, мэ, кнага мут сэмын, сай урлукым 
ӱдаш тӱҥалына гын, шурным 10— 15 пачаш 
утларак шочыктэн кэртына". Тидэ мут чын. 
Мэмнан шукыжым томам урлукым удат, ш у
кыжым кум пасушто початгыт, тыгэ мландэ 
гыч налын кэртнташ пайдам огот нал. Сад
лан ындэ совэт влас ончыкыжым сай урлу
кым ш та т  утларак полшаш тӱҥалэш.

Адак сай урлук лийэш гынат, шогавуй, 
пу тырма (нгурэ), канта имньэ дэнэ шурным 
кугунак шочыктэн от кэрт. Сай урлук вок
тэн сай курал-удымыжат кулэш, тошто тар- 
маным сай машина дэн вашталташ кулэш- 
Сандэн ончыкыжым йал озанлык машина 
штымэ завот-влаклан утларак полшэн, маши
нам шукырак шташ каласымэ. Крэсаньлан, 
тӱрлӧ машина налаш, 84 мильон тэнтэ ву
чымэш пуалтэш, 2.460 трактор вучымэш 
ужалалтэш.

Полшымаштэ ончыкыжат крэсаньым пой- 
анлык шот дэн ойркалат. Пойан шкэ вийжэ 
дэнат сай урлукым штэн, машинам налын 
кэртэш. Утларакшым нужна дэн кокла крэ
саньлан йал озанлык копэратсий коч полшэн 
шогымаш лийэш.

К ӱш ӱч полшымо дэн гына пашам сайн 
шташ ок лий. Крэсань шкэат пашалан у 
сэмын пижэш гын вэлэ илышыжэ сайэмэш. 
Сандэн крэсаньлан ончыкыжо йал озанлык 
копэратсий иатпалан чотрак пижапт кулэш.

Партий дэн комсомол йачэйкэ-влак, проф- 
сойуз ушэм-влак, йал совэт-влак, ты корным 
крэсаньлан раш ончыктэн, пашалан пэҥгдыи 
пижыт гын, нартийн 14 погнымаш пунчал- 
мутшо шукталт кэртэш, тунам крэсань илы- 
птыжат кугун сайэмэш.

ЭЛЪЧИБАЙН А.



ПУТУНЬ УШЭМ ПЭРЭПИС.
Совэт Ушэм (СССР) Калык Комиссар- 

влак Совэт 1926 ий дэкабрыштэ пӱтунь Ушэм 
кумдыкэш калыкым возэн налаш пунчалму
тым штэн. Молан ты пэрэпис лийэш?

1920 ийштэ лийшэ пэрэпис чла Росий 
кумдыкэш сар вэрч лийн кэртын огол. Фронт 
шогымаштэ, фронт лишнэ возаш лийн огол. 
Йужо вэрэ тунам Йошкар Армий ончык 
каймэ почэшак возэн мийэныт гынат, Совэт 
Ушэмыштэ 28 просэнт калык возалтдэ кодын. 
Кугужанш пашаштэ кӱлэш годым калык чо- 
тым ожсо пэрэпис гыч налаш вэрэштын, на
лог спискэ гыч палэн налылтын.

1920 ийсэ пэрэпис тоштэмын. Тулэч вара 
Йошкар Армий гыч шуко йэҥ мӧнтӧ кол- 
талтын. Дазэртир-влак, моло шылын коштшо- 
влак МӦҤГӦ толыныт. И к манаш, чла калы- 
кат шкэ вэрлшм муун.

1920— 22 ий шуко калыкым „вэс туньаш“ 
колтэн. Ш ужэн колшо шуко лийн, киндэ 
укэ дэч шылын кайшэ кокла гычат ала ку
шак йомын нытэдэныт. Ту шучко ийлаштэ 
калык чтӱлымат пэш изэмын. 1923 ий дэч 
вара илышна вэстӱрлэмын. Калык тӱлымаш 
вийаҥэ.

1920 ий дэч ончыч шуко калык, шкэ 
тӱҥ пашажым кудалтэн, вэс пашалан пижын 
ильэ. Пабрик-завот гыч иашазэ-влак шала- 
нэныт ильэ. Пабрик-завот паша тӧрланмэк, 
йалыш кайшэ иашазэ-влак мӧнтэш пӧрты- 
лаш тӱҥальыч.

Крэсань озанлык илышым налог тӱлымӧ 
кагаз гыч палаш лийэш. Промышльэннос паша 
чла чотышто. Торгаймэ пашамат налог тӱ- 
лымаш гыч палаш лийэш. Тэнэй пэрэпис 
пашалан оксажаа шагал колталтын. Сандэнэ 
калык пэрэпис гына лийэш.

Молан кулэш тыгань пэрэпис?
Кэрэк могань пашам шташ тӱҥалат гы

нат, кунар мо улыжым, могань улмыжым 
шинчыдэ ок лий. Тыгак кугужанш пашаш
тат.

Мэ кизыт кунар чла калыкна улыжым лач 
она шинчэ. Кунар калык йалыштэ, кунарэ 
олаштэ ила— рашак- палэ огол. Кунар калык 
кунар ийаш улыжат кизыт палэ огол.

Окчӓбр рэволӱтсийн 10 ий тэммыжлан 
мэ чла калыкнам кнагазэ шташ тӧчэна. Ты

пашаштэ кунарэ, мом штэнпа— мэ она шин
чэ. Тидым палаш 1926 ий 17 дэкабрыштэ 
туиалмэ пэрэпис полшэн кэртэш. Пэрэпис 
дэч вара вэлэ ты пашаштэ мо штымынам, 
ончыкылан кунар пашапа кодмым палэн на
лына, кузэ мом штышашат раш палэ лийэш.

Ожно тунэмдымым тунуктымьпко вэлэ ша
гал, кушкын толшо рвэзэ-влакым тунуктыдэ 
кодаш ок кӱл. Лийшаш пэрэпис ты пашаш
тат пэш кугу полышым пуа. Школ укэлан 
лийн кунар рвэзэ тунэм кэртдымым палэп 
налына гын, кушто кунар могань школ по- 
чаш кӱлэшым палэна. Изи йоча кунар улы
жым палышна гын, кунар школ кӱлэш лий- 
мым 8 ий ончыкылан палаш лийэш. Тувэч 
вара кунар учитылым йамдылаш кӱлэшат 
палэ лийэш.

Тунуктымо пашаштэ шушаш пэрэпис 
утларакшым тигдэ калык коклаштэ корным 
раш палдыртэн пуа. Мэ шкэнам, марийм, 
налына гын, калыкын раш палэн налмэ чот- 
шо нэмарсэк тулэчат коч укэ ильэ.

Ш у ш а ш  к а л ы к  п э р э п и с  п э ш  к у г у  
паша.  Мландэ ӱмбалын к уды мшо у жа -  
ш ы ж э  м у ч к о  и л ы ш э  калыкым в о з э н  
н а л а ш  п э ш  йӧсӧ.

Ты пашалан пэш шуко калыкым шогал- 
таш возэш. Кок арньа утлараклан 190.000 
возкалшэ дэн инструктор-влакым шогалташ 
логалэш.

Чла крэсань дэнэ иашазэ-влак иолшымо 
дэн вэлэ ты паша сайн, кулэш сэмын шталт 
кэртэш. Марий калыкат ты паша дэч пэлкэ 
ок кораҥ манын шонэна. Марий-влакат, па
шан кӱлэшыжым умлэн, кэртмышт сэмын 
полшат. о

Тйдэ пэрэпис дэч лӱдшаш укэ. Иалла 
воктэн совэт паша нэргэн „манэш-манэш“ 
шаркалаш йӧратышэ альэ коклан-коклан уло. 
Тугань „манэш-манэшым“ колыштман огол.

Тидэ пэрэпис совэт власын ончыкылык 
пашажлан кӱлэш. Садлан коч кӧат мошты- 
мыжо, кэртмыжэ сэмын полшаш тыршыман.

Моло калыкым поктэн шунэна гын, Со
вэт власын пашажлан чот полшэна!

СВИНЦОВ СТАПАН.

У ий шуэш. Журнал налшэ-влак, умбакыжым кУрылтдэ налаш ончычак 
подпиекым штыза, молыланат налыктыза!



===== С Ы Л Н Э  М У Т   ------

ТӰРМАЖЭ КУШТО?
Ойлымаш.

—  „Су эр гул Ак мадий !“
—  Йа!о
Иэҥ-влак кокла гыч кок могрыш ойрка- 

лэн, ончыко ӱстэл вэлыш туп-тура ончэн, 
пу рэшэтка дэкэ мийэн шогальэ йошкар 
ӱпан, изирак капан марий. Умбалныжэ кӱж- 
ГӦ ош виньэр тувур, йолышто йондал. Рэ
шэтка воктэн шогалшын уэш пэлэштыш:

—  На!
„Ты паша дэн шкэндым винаматэш 

чотлэт-укэ, Суэргул Акмадий?"
Судйан йӱкшӧ йандар-эплэ гынат, кажнэ 

мутшо винаматан йэҥым вошт витара. Ви- 
тармыжэ Акмадий шинча гычак палэ: вик 
ончымо олмэш, шинчашт-влак тӧрштылыт 
вэлэ-— кӱвар гыч потолыкыш, потолык гыч 
стэнашкэ. Пэш кужэш тӧрштылыт.

—  „Шкэндым винаматэш чотлэт-укэ Ш ам
кай Изэргым кырмаштэ?"— адак судйа йодо.

—  Тушто минь гына ом ул ильэ, судйа 
йолташ, тушто йатр йэҥ ильэ... Кырмынажэ 
зрӓ огол. Кырмыжат изиш гына лийэ, лӱ- 
дыктышаш вэрч вэлэ: ончыко тудлан уш  
лийжэ.

—  „Тугэ гын, кырыштак?"
Акмадий, тидым колшын, ала ком шин- 

чаж дэн он чылт кычал нальэ. Вуйжым ала 
кузэрак штэн, пылшыж дэн кучынэжэ: судйа- 
лан каласышаш мутым иктаж йэьг ок кала- 
сэ гын? Тыгэ изиш шогэн, пэлэштыш:

—  Укэ манашат лийэш.
Судйа воштылмо гань лийэ.
—  „Кузэ тугэ „манашат лийэш"? Тинь 

вик ойло".
—  Минь кид дэн шым логал, йол дэн 

вэлэ пӧрык чумальым, тудыжат чот коштымо 
вэр гыч огол. Иэҥ-влак кырышт.

—  „Иэҥ-влак вуйшт дэн вакыпг шуҥ- 
галтыт гын, тиньат шуҥгалтат мо?"

Акмадий ыш пэлэштэ. Залыштэ колыш- 
таш толшо калык коклаштэ изиш воштылмо 
йӱк шоктыш. Судйа адак эплэ йӱкшӧ дэн 
йодо:

—  „Тугэ тинь Изэргым кырмымат от 
тойо, адак ышна кырэ манынат ойлэт?"

—  Так точно!
—  „Ала салдат у лат?"
■—  Так точно! Тошто салдат.

—  „Тугэ. Шкэндым садлан винаматэш 
от чотло: пуйто Шамкай Изэргым*] кыраш 
тинь ончыч шыч тӱҥал, вэсэ-влак туьгаль- 
ыч?"

—  Имэнно садгэ.
Тугудэштэ шоналтыш: сай йэҥ чай ты 

судйа, ок судитлэ гын йӧра ильэ.
Залыштэ шып. Сэкрэтарын гына Суэргул 

.Акмадий ончыктымым протоколыш сэрмэ пэ
ра йӱкшӧ шокта ..

—  „Пайблат Акпарс!„
Рэшэтка дэк адак ик йэҥ мийэн шогальэ 

— шэм ӱ пан, ландра капан марий.
—  Тыштэ!
—  „Тинь кыршыч, укэ?"
Судйа вашэш, шортмо вошт ойлымо гань, 

йӱк шоктыш:
-—  Кастэн лийэ ты паша. Колам, урэмыш

тэ йӱк шокта. Минь куржын лэктым. Изэргэ 
порт воктэн калык погынэн. Пэш сӧйгат. 
Мом сӧйгат?— йодым ватэ-влак дэч. „Изэргым 
кырат" маньыч... Изэргэ йумылан ишандымэ 
йэш, ожно миньымат „йумын шорыкшо" 
маньэ. Тидэ ушэш войзат, тушко куржым. 
Ала кузэ лийэ? Чотак ышна кырэ.

—  „Чот оголат, кум пӱйжӧ лэктын вой- 
зын мо?"

—  А-а... тудо Акилат, кэм чаканжэ дэн. 
Кэм чаканжэ тудын таганан, тошто годсо.

—  „Адак пылыш-влак кушкэдалт пытэ- 
ныт, ӱпшӧ кормыж дэн, кормыж дэн кӱрышт 
луктылтын".

—  Тудыжым минь ом шинчэ. Минь шкэ- 
мым садым гына манам: шкат туш миймэм- 
лан ӧрам. И у мак намийш дыр.

„Тугэжэ йумын кӱштымыж почэш кы
раш мийшыч койэш?"

—  Тугэ дыр.
—  „Пора. Пэтров йолташ, ончыктымы- 

жым сэрэ".
Адак шып лийэ. Пэра йӱк вэлэ шокта. 

Залыштэ кум-нил шӱдӧ йэгг сут лиймым ко
лышт шинча гынат, ик йэҥат укэ ганьэ...

—  „Чабай Акплат?"
К угу капан, шадра шӱрган, шуэ гына 

пондашан йэҥ рэшэтка дэк толын шогальэ.
—  „Чабай Акплат, тиньым сут тэвэ кузэ 

винаматэш чотла. 22 иуньышто, кӱсӧ гыч



толшын, тинь калыкым погэн, тӱрлын шой- 
аклэн-лудыктэн таратэн, Изэргэ порт дэк 
наҥгайэнат. Вара, тудым ӱжын луктын, кы
раш тӱҥалында. Изэргэ ушыж кайэн сӱмӱр- 
лэнат, тэ йол дэн тошкэнда. Шкэндым вина- 
матэш чотлэт укэ?“

—  Пийм шагал кырышна!
— !_ „Гражданин Чабайп!— кугу йук дэн 

судйа пэлэштыш.
Ала кӧн йӱкшӧ калык кокла гыч шок- 

тыш: 4
Могань тудо гражданин? Тудо йумын 

бандитшэ!
- „Ш ы п лийза, йолташ-влак,—  манын 

судйа тыныслыкым йодо.
—  „Тугэ тинь, Чабайн, калык слэдова- 

чэллан пумо мутэтым от тойо?"— адак судйак 
йодо.

—  Молан тойэм?
—  „Тинь абыз у лат?"1)
—  Калык миньым йумылан пумыжым 

шукташ шогалтэн. Вара абыз лиймэ осал 
мо? Минь вор ом ул. Минь йумо вэрч коч 
кунамат чот шогэм, ом лӱд. Танык-влакат2) 
ончыктэн кэртыт. Тэвэ -Кубай Кугубай уло...

—  „Пытыш? Пэлкырак шогал... Кӱбай 
Кугубай! Тинь ты паша нэргэштэ мом шинь- 
чэт, ойло?"

—  Минь мом шиньчэм? Укэланак йэҥым 
эмгатышт манам. Кӧ кырыш? Члан нинэ кы- 
рышт,— кидшэ дэн иквэрыш чумургэн шо- 
гышо-влакым ончыктыш,— эн чотшым Акплат 
кырыш. Просто звэр лэчат тугэрак. Садэ лэч 
вара кӱсышкат шым мийэ. Ындэ ончыкыжы- 
мат ом кошт... Изэргын кусылан пудымыж- 
лан нуно сырэныт. Ок пу гын, ок пу, кӧн 
тушто пашажэ уло?

—  „Тугэ гын, тинь тидэ к он эн осал па
шажэ манат?"

—  Акплат дэн Иэктыбай винамат! Нуно, 
кок абыз-влак, калыкым таратышт. Нуно ка
лык киндым ий йэда „кӱсылан" манын по- 
гэн-погэн кочкыт. Чыным каласаш кӱлэш. 
Изэргым члан шиньчэна. Изэргэ поро йэҥ, 
аракам ок йу, ок кырэдал...— Кугубай, кугун 
шӱлалтэн, ик пагыт шоналтышат адак маньэ: 
— пашам кэлгынрак ончэт гын, кӱсӧ гыч 
лийэ тыгань вӱр йоктармапт!... Садым адак 
манам: начар йумо тудо, шувун дэн аралаш 
войзэш гын. Нимо вийжат укэ!

—  Чы-ын!— калык кокла гыч ала кунар 
йук шоктыш, рӱжгаш тӱҥальыч.

Калыкым чарэн, судйа адак кичкральэ:

Р —карт, молла.
3) —свэчыл-влак.

„Эштыган Атнабай! Тинь мом шинь-
чэт?"

—  Чын, Изэргым укэлан кырышт. Ак- 
платшылан чылт ок кэлшэ...

Тугудэштэ Акплат чытэн кэртдэ пэлэш
тыш:

—  Танык-влак чыным огот ойло. Нуным 
Шумат эргэ Пашай шӧрэн!

— - Чу, Чабай Акплат, мут коклаш ит 
пуро, тиньын ойлышашэт пытэн. Тиньжын, 
Атнабай, моло ойлышашэт укэ?

—  Укэ.
—  „Эштэрэк Иэктыбай! Мом каласэн 

кэртат?"
Иэктыбай абыз, содор калык могрыш са

вурнэн, туггальэ:
—  Поро марий родо-влак!..
Судйа чарыш:
—  „Огол, огол! Калыклан тинь ит, ойло, 

тинь сутлан ойлаш толынат. Тыштэ агитат- 
сий шташ ок лий, тинь Чабайн могрым та- 
нык улат".

—  Калыкын туиунь ойжым чын корныш 
пуртынэм ильэ.

—  „Укэ, тыштэ сут, туганьым ойлыман 
огол".

Иэктыбай, кугун шӱлалтэн, тӱҥальэ:
—  Пагалымэ судйа-влак! Миньын чонэм 

чон олмышто огол, шумэм шум олмышто 
огол Изэргэ вэрч. Тудо пэш кугу йоьглыш 
корныш пурэн...

—  „Иодмылан вик каласэ: ко винамат?"
—  Изэргэ гань винаматан йэҥым кушто 

муат гын?..
—  Сита! Сита!— манын калык кичкраш 

тӱҥальэ. Иэктыбай сырэн йошкаргыш, „му- 
тэм пытыш" маньат, кораггэ...

—  „Комсомол йачэйкэ лум дэн Урвийан 
Пашай йолташлан мут пуалтэш".

—  Судйа йолташ-влак!
Урвийан Пашай кашак дэнэ мутым кыш- 

каш тӱҥальэ.
—  Кӧм тачэ судитлэда, судйа йолташ- 

влак? Суэргул Акмадийм? Огол. Пайбкат Ак- 
иарсым? Огол. Ком вара? Пичкэмшлыкым! 
Тудыжым мэ судитлэн она кэрт. Тудо тошто 
илыш гыч кодын мланна. Калык ушыш тудо 
чот шыҥэн, аҥртэн. Кугубай танык „пашам 
кэлгынрак ончаш кӱлэш" маньэ. Чын. Кэл
гынрак ончыза! Пичкэмш калыклан Изэргын 
вӱржӧ кӱлэш лийн мо? Укэ дыр. Кугубайак 
чыным каласыш: ты вӱр кӱсӧ гыч лийэ. Пэк- 
тыбай дэн Акплат абыз-влак калыкым олта- 
лэн, вийдымэ йумыштым шувун дэн аралаш 
намийэныт!..



Пэнжак шокшыж дэн Пашай шӱргыж  
гыч пӱжвӱдым ӱштыльат, адак ойла:

—  Миньым Акялат танык-влакым шӧрэн 
маньэ. Укэ, нуным абыз-влак шкэ осал па- 
шашт дэн шӧрышт. Танык-влакын вэлэ огол, 
молыжынат шинча почылто: калык абыз-влак 
дэч кораҥэ. Нуныжым чот суди’р а ш  кӱлэш*  
ильат, ындэ нунын дэч лӱдшашыжэ укэ, 
вийшт пытэн... Мутэм кошарташ адак манам: 
крэдалшэ-влакым судитлэн, пичкэмшлыкымат 
ида мондо...

Судйа-влак вэс пӧлмаш каҥашаш пу-. 
рышт.

Калык мо лиймыжым пэш вуча. Ш уко  
ыш лий, сут лэктат, судйа, ӱстэл воктэк шо
галын, пэлэштыш:

—  „Шогалаш йодам. Упшдам налза!“
Вара, кокралтэн, приговорым лудаш ту

хгальэ:
—  „Сотсиализм Совэт Рэспублик-влак 

Ушэм лӱм дэнэ... пашам ончэн лэктын... сут 
19 йэҥым винаматэш муо. Пичкэмш улмыш- 
тым ушыш налын, сут штыш... винаматан 
йэҥ-влаклан кок тылзышкэн кугу йэҥ тунук
тымо школыш кошташ...

Судйа лудын чарныш. Ш ып. Кэнэта ка
лык коклаштэ кидым рӱж сопкалаш тӱҥа- 
льыч. Винаматан йэҥ-влакшэ шинчам карэн 
вучат:

—  Тӱрмажэ кушто вара?..

ЛОМБЭРСКИЙ.

у р л у к .=
Ойлымаш.

Озий ындэ качэ марий. Тугэ гынат сурт 
оза огол; чла пашам аважэ виктара, Озий- 
лан пэш ок ӱшанэ.

Илэн-толын оьглаш йӱмалан моко гай 
пондашат шочо, Озий ватымат нальэ. Ватым 
нальат сурт оза шкэ лийэ, аважат ӱшанаш 
тӱҥальэ. Озий куаиэн сурт паша виктараш 
пижэ.

Ш ижэ вэлэш сӧсна игым налаш тӱгга- 
лыт вэт. Озийат сӧсна игым налнэжэ. Ожны- 
ракат пэш налаш ойлэн коштат, тунам ава
жэ налаш ок пу ильэ. Ындэ Озий шонымы- 
жым шукташак пижэш. Аважат пэш торэшак 
ок шого.

Йалыштэ кычал онча— йалыштэ сосна игэ 
иктат укэ. Иктаж могай пазарыш кайаш ло
галэш. Лишнырак кугу пазар олаштэ лийэш. 
Озийат, тор вӱлыжым кичкэн, эрдэн эрак 
олаш лэктьш кудал колта.

Кэчэ сай кэлшыш, пазар изак огол, сос
на игат пэш шуко пурэн. Моло таварат ш у
ко. Калык пазарыш кӱлта гай шӱшкылтын: 
рушэт, марийэт, сӱасэтат тэмын. Сатузо-влак 
таварыштым шалатыл-шалатыл шинчыныт. 
Кичкырлат, воштылыт, копам кырат. Йужышт 
кукшо калачым рожгэн шогат. Ӱдӱрлак оҥым 
гына кадыртэн, койшланэн коштыт, шинчам 
шыматэн гына качылакым ончалыт. Пазар 
покшэлнэ Лэнин йолташлан шындымэ па- ’ 
мытник йылгыж шога.

Озий пазар покшэлнэ кок вэлыш ончылт 
коштэш, сӧсна игым пэш налнэжэ.

—  Шольым, шольым? Сӧсна игэ кӱлэш 
мо? Тол тышкэ эн сайжым пуэн колтэм,—  
манын каза пондашан марий кичкыра.

—  Сосна игэ кулэш ильат,— малдальэ 
Озий. Марийат комдо гыч ик игым йолжо 
гыч шӱдӱрэн лукто.

—  Эн сайжым пуэм, шкэ ойрэн нал. Му- 
журым мо альэ кумут кулэш?

Каза пондашэт пэш моктанат, сӧсна игы- 
жэ пэш начар, комак-кольа гай вэлэ улыт.

—  Мош вара сосна игэтшэ?— Озий йо
дэш.

—  Эй, акшэ воштылтышыс, кум тэнтэ 
вэлэ.

Озийлан ала мо сӧсна игэт ок кэлшэ. 
Нимом пэлэштыдэ умбакрак ошкылэш. Ма
рий, комдыжым пэтрэн, туманлэн кодо:

—  Эй сокр, чывэ шинча! упшашкэт ӱйм 
пыштат, нэлын от мошто. Тол, пэлтэнтэжым 
катэм!..

Сӧсна игэ нэш шукат, вуйгэ комак-кольа 
гай вэлэ улыт. Озийат нимолан ӧрын, „ала 
налшаш, ала шога“ манын шонэн, шкэ ор- 
важ дэкэ ошкыльо.

Озий орва ваштарэшак илалшырак марий, 
моторын гына чийэн, кугу шинчам пижык- 
тэн, орваж воктэн шогылтэш. Озийн кок вэ
лыш ончышт шогымыжым ужын, шкэ дэкшэ 
кичкыральэ:

—  Сӧсна игым налнэт мо, шольаш? Тол 
ончо, тылэч сайм от му.

Озийэмат марий орва дэк мийэн ончалэш. 
Сӧсна игыжэ иктэ вэлэ кодын. Ошо, лопка



тупан, кадыррак нэран, нужгол гай вэлэ 
йылгыжэш, ала кӧн дэн кутурмыла маграл 
кийа.

—  Акшэ вара тидын кузэ лийэш?
—  Нил тэҥгэ, тылэч шулдын ом пу. Ни- 

лытат пэлэ дэн ужалшымат, пытартышшым 
нилытлан пуэм.

—  Шэргынрак йодат, чӱчӧ, —  малдальэ 
Озий.

—  Тидэ шэргэ гын, тӱвӧ тушто нал! Му- 
нарак пайдажэ, идалук пукшэт, кок пут вэлэ 
лийэшыс. Тидыжэ идалукышто лу путым 
шупшаш тӱналэш. Тидэ тыглай сӧсна игэ 
огол, „английский" урлук, манын йашлык- 
шым пэтрэн шындыш.

Озий шонэн шога: сӧсна игыжэ пэш мо- 
торат, чэрлэ гай койэш.

—  Нал, шольым. Тауштаит тӱҥалат. Ида
лукышто лу пут ок лий гын, мэмнан 
„Ужара" коммунышкына мийэ, ик игым йарак 
пуэн колтэна. Пукшэн, ончэн гына мошто.

—  Кэрэк мо лийжэ, налам,— манын Озий 
пэлэштыш.

Марийат шыман гына Озий мэшакыш 
сӧсна игыжым колтыш. Озийат нил тэнтэ 
оксам чотлэн пууш. Кодшо оксаж дэн пэла- 
шыжлан мотор шовычым, адак моло суртлан 
кулэш таварым налын. мӧҥгыжӧ кудал кол
тыш.

Тор вӱлӧ пэш пӱсӧ, ты-манмэш мӧҥгӧ 
намийэн шукта. Имньым туарэн,— авий сосна 
игэтым нальымак,— манын мэшакшэ гыч Озий 
сосна игым луктын колта. Сӧсна игыжэ, 
Озийлан ӱчым штымэ гайэ, коварчыжым кок 
вэлыш вэлэ кышкылт кайа. Озий йэш ӧрӧ.

—  Мо, эргым, пэлэ колшо сосна игым 
вэлэ налынатыс?— йодэш аважэ.

—  Укэ, пэлэ колшо огол, авий. Тидэ 
агылчан урлук. Озажэ идалукышто лу 
пут лийэш маньэ.

—  Агылчан урлук, пэш агылчан урлук! 
Тэвэ колэн колта гын, вара агылчан урлук 
лийэш!— манын аважэ Озийм шылталаш тӱ- 
ҥальэ.

—  Авий, ит туманлэ, тэвэ кушмыжьш 
шкэ ужат,— шыман гына Озий пэлэшта.

* I
* * .

У озаж дэнэ сосна игэ пэш сай ила. Ту
дым пэш сай ончат. Озий ватэ вольык ончаш

пэш йӧрата. Озий шкэ кнага мут почэш сос
на пукшымо волым штэн шындыш. Пукшы- 
мо-йуктымат кнага почэшак кайа. Вичамат 
пэш арун кучат, кэчын вакшым вашталтылыт. 
Тыгэ ончымаштэ сосна игэт пэш кугу сӧснаш 
савурныш. Кошташыжэ изиж годсо гайак 
эркын гына коштэш. Иӱкшӧ кӱдӱрчӧ мӱ- 

♦ гӱрмыла шокта...

Жап эрта, адак сосна игэ налмэ жап шу
эш. Сапан дэкэ Кырла орва йодаш мийа.

—  Куш  кайнэт орва дэн, Кырла изай?—  
йодэш Сапан.

—  Сӧсна игэ кычал кайнэм.
—  Тылат коштшашат укэ, Озий птольо 

дэн кутурэн ончышаш ильэ.

—  Молан тудын дэн кутураш?

—  Тэвэ арньа вэлэ лийэш, тудын 12 пу
тан сӧснажэ игым штэн. Мланэмат ик мужу- 
рым пуэм маньэ.

Йал марийлак, Озий сосна игылмым ко- 
лын, ты-манмэш налын пытарат. Шканжат 
Озий пыкшэрак Гоша кодэн кэртэш.

Озийн окса шуко лийэ. Налогэт, страко- 
войэт вуйгэ калык лэч ончыч пыштэн колта, 
адак роскотланат изиш кодэш.

Озий адак ола пазарыш кудалэш. Ш ка- 
ланжэ кэмым, аважлан тэлэ шовычым, ватыж- 
лан шовыраш пазар виньэрым налэш,— ви- 
ньэрым удрамашлан шкэ куэн шогылташ 
росчот укэ, манэш ындэ Озий. Чла кӱлэшым 
налэдэн тӧрлатымӧҥгӧ, чайнойш пура. Онча, 
сӧсна игэ озажат туштак чай йӱӱн шинча. 
Озий, куанэн, кутураш тӱҥалэш:

—  Тый, чӱчӧ, йӧршын илышэм уэмды- 
щыч, чылт пойндаршыч. Сосна игэт латкок 
путан лийэ, токан игым штыш. Игыжым, ик- 
мужурым кодэн, йалэшэмак чла ужалэн пы
таршым. Шкэнжым нгушкылам гын, шылэм 
ала вич ийланат сита, манын Озий моктана.

—  Мый тыйм пойндарэн ом ул, шольым. 
Тудо урлук пойндарэн, урлук. Моло вольы- 
кэтымат сайэмдэт гын, илышэт утларак вий- 
иа,— манын кугу шинчан марий каласыш.

Озийат „чынак улмаш" маньэ: „шкак па
лэн нальым".

АКТАЙ.

Ик лудын моштышо марийат „У Илыш" журналым налдэ ынжэ код. 
Чла вэрласэ марий пашайэҥ-влак, марий коклашкэ журналым шаркалаш 
чот пижса!
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Мландэ пашам моштэн шташ пуртус илышым палыман*}.

Ужар тӱньан чонжо.
„У  Илышын“ 9 номэрыштыжэ шурнын 

тӱрлӧ кочышшо нэргэн кутурэнна ильэ. Ту- 
вэт1 шинчэна: эн кулэш кочыш— азот, фос
фор, калий. Ту коклаштэ кажнэ мландэ па- 
шазылан эн утларакшым азот нэргэн шин- 
чаш кулэш. Сандэн тудын нэргэштэ поена 
лончылэнак ойлаш кулэш.

Азот— пэш кугу вий.

Ошман мландым тэрс дэч поена ӱйаҥдаш 
йӧным мушо Шульц-Льупиц луман ньэмыч 
агроном азот нэргэн тыгэ каласэн:

—  „Вуд дэч поена, азот— пуртусын пэш 
кугу вийжэ. Ту вийм шкэ кидыш налаш, ту 
вийм сэтгаш,— тэвэ йал озанлыкын пашажэ 
могань лийман".

Ошман да кӱйаы чара вэр-влак шурным 
вуд укэлан вэлэ огол огот шочыкто, азот 
укэланат тушто шурно ок шоч.

Азот утларакшым шурнын эн кулэш вэ- 
рыштыжэ лийэш: пэлэдышыштэ, тушышто, 
йэмшыштэ, ик манаш гын— шурнын кушты- 
шо, тӱлыктышӧ вэрышДыжэ.

Еоч могань кушкылат тӱгг гыч мучашкэ 
пэш тигдэ-тигдэ пырчылак дэн шталтын. 
Тыглай ончаш гына. нимогань пырчэ ок кой 
ганьэ, кугэмдышэ йанда вошт ончаш гын, 
кузэ пӧртат кэрмыч дэн шталтмым, ужына, 
тугак кушкылыштат изи гына пӧлэм-влакым 
ужына, Ты пырчым, пӧлэмым и л п а р ч а к  
маныт. Тыштэ тэвэ мом каласаш кӱлэш:

Илпарчакыштэ азот укэ гын, тудо ила- 
нэн ок кэрт. Азот лийэш гын вэлэ илпарчак- 
влак иланаш, кушкаш тӱҥалыт.

Азот кушкыллан илышым пушо ганьэ. 
Азот— тидэ ужар тӱньан чонжо.

Мо тудо вара шкэ азот манмэ?

Мландын ӱйжӧ— азот.

Ий почэ-почэ ик вэрэш шурным ӱдэн- 
тӱрэд налэдыштат, вара мландэ шочыктыды- 
мо лийэ,— тушто уйжӧ пытыш. Тушак вӱ- 
дымым чарнышна: утур-утур шудо налаш 
тӱҥальэ, олокыш савурныш.

Мландэ канымӧҥгӧ, адак шурным вудыш
на— адак шурно сай шочаш тӱҥальэ.

*) Тӱҥалтьшг 8— 10 номэрлаштэ.

•  \

—  Мо лийэ тыгэ мландэ дэн?
—  Тушто а зо т  шуко погныш.
Альэ икийаш пасуэш клэврым вудышна. 

Кок-кум ий почэ-почэ мотор шудым солыш- 
на, тыгэ мландын ӱйжым нална. Тугэ гынат 
вара, клэвр почэш, уржа пэш сай шочо, 
тэрсан аҥаш вӱдымына ганьак лийэ.

—  Мо лийэ мландыштэ клэвр почэш?
—  Тушто а з о т  шуко лийэ.
Молан шэм мландэ эн сай мландылан 

чотлалтэш?
— - Тушто а зо т  утыж дэн уло.
Молан кожлам эрыктымэ почэш у млан- 

дэш шурно сай шочэш, вара иктаж ий по
чэш шочдымо лийэш? Мо ильэ у млан
дыштэ?

—  Тушто а зо т  шуко ильэ. Азот вэлшэ 
лышташ гыч ӱмбалан гына погнэн улмашат, 
пэш вашкэ тудым шурно налын пытарэн, 
сандэн мландэ кантэштын.

Молан тэрсан аҥаш шурно сай шочэш? 
Мом пуэн мландылан тэрс?

•—  Мландыштэ а з о т  шуко лийэш, млан
дылан тэрс азотым пуа.

Тывэчын ындэ мо^койэш? Кашат, тэрсат, 
молат мландыштэ шӱймышт годым чланат 
мландылан ик настам пуат— азотым,  тувэч 
лийэш мландын ӱйжӧ.

Сэлитра дэн ошо.
Тыгэ, ындэ палэ: кузэ вӱд дэч поена 

мландэ ӱмбалнэ нимо илэн ок кэрт, тугак 
азот дэч поснат нимо илэн ок кэрт. Ш ур - 
нат, шудат, вольыкат азотым кочкын илат.

Кузэ азотым кочкыт, мэ тудым ужынат 
она улыс?— манын йодыт дыр.

Чын, азотым ужаш ок лий. Тудо ик-тур- 
лӧ йуж сэмын наста— тӱсдымӧ, упшдымӧ газ, 
сандэн тыглай шинча дэн тудым ужаш ок 
лий. Азот манын, иктым каласыдэ ок лий: 
мландэ пашалан эрэ азотшо огэшат кӱл, ту
дын моло н а с т а  дэн у ш н ы л м ы ж о  к у 
лэ ш,  тувэч шурно шкаланжэ кулэш азотым 
налэш.

Тэвэ ик тӱрлӧ йуж сэмын наста уло, ту
дым коч кӧат шинча. Тидэ вольык вӱта гыч, 
тэрс гыч лэкшэ ӱпшалтшэ газ— а м м и а к  
маныт тудым. Аммиакыштэ азот шуко.

Уло пэшкдэ наста, ик-тӱрлӧТнӧнчал— сэ
литра. Сэлитрам ойар шокшо кэчыштэ тэрс



№ 11" М И Н

ора умбалнэ ужаш лийэш, тудо ошын койэш. 
Сэлитраштэ азот шуко. Ш уко шурно азотым 
сэлитра гыч вэлэ налын кэртэш. Сандэн сэ- 
литрам лӱмын мландэ ӱйаҥдаш налыт.

Адак шуко ЙЭҤ  шинча к р э п к о й  вод-  
кым, тудьпггвэстурлын а зо т  к и с л а т а  ма
ныт, тушто азот шуко.

Азотан наста адак шурныштак уло. Тудо 
пэш тамлэ, тутло кочыш наста, тудым кнага 
йылмэ дэн о ш о г маныт. Муно ошо дэн ик- 
кань улмыжлан тугэ маныт.

Ошо шуко уло шӧр-торыкышто, шылыш- 
тэ, мунышто, моло сай кочышыштат. Куна- 
рат кочыш ашлэ, тунарат тушто ошо шуко.

Вольык кургымат ошым ончэн аклат. 
Клэвр шудо олок шудо лэч ашлырак: туш 
то ошо шукырак.

Олыман кургыш ложашым альэ косам 
йэшарэт гын, ушкал шӧрымат йэшара: ло
жаш альэ коса дэн мэ олымыш ошым йэша- 
рышна, олымыштыжо тудо шагал.

Ш уриын тӱрлӧ вэрэжэ ошо иккань огол: 
тушышто эн шуко, вургышто эн шагал. 
Лышташыштэ, утларакшым рвэзэ лышта- 
шыштэ, адак ошо шуко. Сандэн шудым 
пуаҥмэшкэ шогыктышо крэсань-влак кугу 
Й01ГЛЫШ ЫМ  штат, ггуаҥшэ шудышто ошо ша
гал лийэш.

Ньэмыч калыкын шудо солмо нэргэштэ 
тыгань мутшо уло:

—  „Шудым кунам солаш чаманэт, тунам 
соло",— вэс сэмын манаш— ужаргыж годым, 

• пэлэдмыж годым.
Тыгэ, ындэ палышна: с э л и т р а  дэн

о ш ы ш т о  азот пэш шуко, мландэ пашазы- 
лан эрэ нунын дэн кучылташ вэрэштэш. 
Сэлитра утларакшым шурнылан кӱлэш, ошы- 
жо— вольыклан.

Эн вийан кочыш.

Тэ тыгэ сынэн ончэн кэртыда:
Налза шыдаҥ ложаш дэн штымэ изи 

падраш пэшкдэ нӧнчыкым, вӱдан йанда атыш 
колтызат, тушак тудым парньа коклаш турж- 
са. Вӱд румбукаҥмӧнтӧ, тудым вэс атыш ои- 
талза, адак эрэ вӱдым пыштэн, адак туржса—  
тыгэ нӧнчыкда румбукым штэн кэртдымэшкэ.

Тэндан кидэшда лӱмӧ (клэй) гань, шуй- 
пышо наста кодэш, тудом кнага йылмэ дэн 
к л э й к о в и н  маныт.

Румбукаҥшэ вӱдшым пытымэшкэ шолтэ- 
да гын, кычака ложаш кодэш, тидэ— к р а к -  
м а л .

Тыгэ, тэ ложашым кок ужашлан шэлда—  
клэйковин дэн кракмаллан. Нуно йалт кок

тӱрлӧ наста улыт. Клэйковиным коштэн йӱ- 
латэт гын, пыстыл упш гань ӱпш лэктэш 
(коч могань ошан настат йулатымӧҥгӧ ту
гань ӱпшан). Йӱлатымэ кракмалжын тугань 
ӱпшӧ укэ. Клэйковиным ломыж дэн йӧрэ- 
варэ мландэш шӱктэт гын, сэлитра лийн 
шинчэш, кракмалжэ шӱймӧ годым сэлитра 
ок лий. Нунын коклаштэ тӱҥ ойртыш тыга
ньэ: клэйковиныштэ а зо т  уло, кракмалыштэ 
— укэ.

Клэйковин вэс турлын к у ш к ы л  о ш о  
манылтэш. Тушто азотаи наста ошо уло. 
Ошан кочышшо— шыл, муно да монь— пэш 
ашлэ кочыш улыт. Кочышышто кунарат 
азот шуко, тунарат ту кочыш ашлэ. Ложаш 
шоктышышто тэвэ 10 просэыт азотаи нас- 
та-влак улыт, олымышто— 1 просэнт вэлэ.

Азот— эн вийан кочыш.
о

Азот шкэ шуко уло. Иужышто тудо вич 
ужаш гыч 4 ужашшэ. Молан вара мландым 
азот дэн эрэ ӱйаҥдаш вэрэштэш?

Йуж гыч азотым шурно шкэ налын ок 
кэрт, йуж гыч азотым клэвр дэн моло ту- 
ганьрак шудо-влак вэлэ налын кэртыт. Сан
дэн клэвр йал озанлыкыштэ пэш шэргэ.

Адэмыланат йуж гыч азотым налын млан
дым ӱйаҥдаш пэш йӧсӧ. Сандэн шурнылан 
азотым пушаш нэргэн пэш шонаш вэрэш
тэш.

Утларакшым азот нэргэн шэм мландан- 
дымэ вэрлаштэ шонаш вэрэштэш, ту кок
лаштэ— марийланат: марий илымэ вэрлаштэ 
ӱйан шэм мландэ укэ. Азотлан пойан мландэ 
укэ гын, тудым ӱйаҥдаш возэш.

Пундашдымэ вочкым тэрслымэ.

Жуков лӱман ик агроном уржалан млан
дым тыгэ ӱйаҥдэн ончэн:

Кум иккань аҥам налын, кум аҥашкат 
тэрсым иунь тӱҥалтыштэ луктын.

Ик аггаштэ, крэсань штымэ сэмын, тэр
сым ик тылзышкэн шалатыдэ кийктэн. Ту 
атгаш уржа дэстиналан 80 п ут  шочын.

Вэс аггаштэ лукмо годымак тэрсым ша- 
латэнат, адак моло крэсань-влак штымэ сэ
мынак, ик тылзышкэн куралдэ кийктэн. Ту
шак 120 п у т  шочын.

Кумушо аҥаштэ луктын тунамак шала- 
тэн куралын. Уржа 180 п у т  шочын.

Моло вэрэат тыгэ штэн ончэныт, коч 
куштат тугэракак лийн.

Молан тыгэ лийн? Молан агга умбалан 
кодшо тэрс тун ар ӱйжым йомдарэн?
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Кошкэн нытэн манаш кэлша.
Молан вара тугэ гын уржа тэрсым шала- 

тыдэ кийктымэ аьгаштэ эн шагал шочын? 
Шалатэн кийктымэ тэрс утларак кошкэныс?

Тидлан науко каласэн кэртэш. Ш окшо  
дэн эрэ йуж дэч тэрсынгтэ с э л и т р а  лийэш. 
Сэлитра вӱдэш пэш вашкэ шула, пӧрвӧй 
йур дэнак мландыш шыҥа. Сандэнак тэрс 
ора киймэ вэрыштэ мландэ бутыжым ӱйаҥ- 
далтэш, уржа йӧралт шочэш.

Шалатыдэ кийктымэ тэрс гыч мландэ йумак 
сэлитра шыҥа, йужыш аммиак кайа. Тыгэ тэр- 

сын вийжэ пыта.

Сэлитра шалатымэ тэрс гычат мушкыл- 
тэшат, тунамжым тудо тӱрлӧ вэрэ тӧр шыҥа.

Тэвэ молан тэрсым шалатэн кийктымэ 
аҥаш уржа шалатыдымэ лэч сайрак шочын.

Сэлитран адак ик койшыжо уло: тудым 
мландэ чот кучэн ок кэрт, сэлитра пэш кэл- 
гыш шыҥа, мландэ йумал вӱд дэн мушкыл- 
тэш.

Сандэн тэрсым куралдэ кужаш кийктымэ 
иундашдымэ вочкым тэрслымэ дэн иктак.

Сандэнак тэрсым вӱташтат кучэн мош- 
таш кӱлэш: тэрс вӱд мландыш арам ынжэ 
шыҥэ, вуташтэ йол йумалнэ олым лийжэ, 
тэрс вӱдым шыҥдаржэ. Олым ок лий гын, 
а м м и а к  газ лэктэш.

Пасуштыжо тэрс гыч аммиак пэш вашкэ 
лэктын пыта, тэрс уй— азот— йужыш кайа, 
Куралат гын, тудо мландыш шъпга.

Сандэн мландэ умбалнэ кужаш кийшэ 
тэрс, мландэ олмэш, йужым вэлэ уйаггда.

Тэрсыштэ адак мо уло?

Азот дэч поена тэрсыштэ мо уло? Тидым 
шинчышаш вэрч тэрсым йӱлатэн ончэна, ло- 
мыжшым вӱдэш шулдарэна. Вӱдыштӧ кон 
лийэш. Вӱдым шолтэн пытарэна гын, поташ 
кодэш. Кон дэн поташыштэ к а л и й  манмэ 
наста уло— шурнылан кӱлэш кочыш. II Iу -  
лыдэ кодшо насташтыжэ фосфор уло—  
шырпым штымэ фосфорэтак. Тудат шурны
лан кочыш, ф ос фор к ис лат ам шурно 
мландэ гыч йалэш. Фосфор кислата адак

л у у ш т о  да ф о с ф о р и т  лӱман кӱйштӧ 
уло: сандэн лу дэн фосфорит ложаш— пэш 
сай ӱйаҥдыш.

Тэрсыштэ моло настат уло: звэстка, сира 
да монь. Нуныжо пэш кугу кӱлэшанак нас
та огот ул. Ш урно вӱдымаштэ эн утлажым 
кум настам шинчымаы: аз отым,  ф о с ф о- 
рым, к а л и й м .  Нуно лачак мландыштэ огот 
ситэ, нунын дэн эрэ мландым ӱйаҥдаш ку
лэш.

Кумутынат нуно шурнылан иккань кӱ- 
лыт. Тидын нэргэн „У  Илышын“ 9 номэ- 
рыштыжэ кутурышна. Сайрак шоналташ гын, 
тидым умлаш йӧсӧ огол.

Паша тыштэ тыганьэ: кажнэ кочыш наста 
шурнылан тӱрлӧ вийм пуа, кажныжэ шкэ 
пашажым шта.

Азот тэвэ шурным кушта. Чэвэр ужар 
лышташ азот гыч лийэш. Азот— шурнын 
вӱржӧ манаш лийэш.

Фосфор кислата тушым, йэмшым шты- 
машкэ кайа. Фосфор ситыдымэ годым шурно 
туш куштулго, вичкиж лийэш. Фосфор кис
лата, тыгэ, шурнын эн кулэш ужашшым 
шта.

ПГурнын умымыжо мландыштэ утла- 
ракшым кум наста улым онча, тидэ — 

азот, калий, фосфор.

Калий вурго дэн лышташ штымашкэ 
кайа. Утларакшым тудын пашажэ— кракмал, 
сакр, уй штымаштэ. Калий ыш ситэ гын, 
парэгггыштэ тэвэ кракмал шагал лийэш, 
ушмэныштэ— сакр шагал, нӧшмыштӧ ӱй ша
гал лийэш.

Мо тудо миньэрал ӱйаҥдыш манмэ.

Мландым ӱйаҥдаш йӧршӧ тӱрлӧ порошо- 
кым, шӧнчалым миньэрал ӱйаҥдыш маныт. 
Миньэрал ӱйаҥдыш сар дэч ожнак мэмнан 
крэсань коклаштэ шарлаш тӱҥалын ильэ. 
Молан шарлымыжэ палэ: тудын дэн мландым 
сай ӱйаҥдаш лийэш. Тыштэ тидыжэ гына 
уло:



Утларакшым миньэрал уйаҥдыш шурны
лан ик тӱрлӧ кочыш настам вэлэ пуэн кэр
тэш: йа азо тым,  йа к й л и й м ,  йа фосфор  
к и с л а т а м .  Сандэн турлӧ-тӱрлӧ тугань по- 
рошок-влак улыт.

Миньэрал уйаҥдыш пэш кугу пайдам 
пуа гынат, йужыжым муаш, налаш шэргэ. 
Тэвэ, мут гыч, азотан ӱйаҥдыш сар дэч ож
но эн шукыжым мэмнан дэк вэс кугужанш  
гыч кондалтэш ильэ. Сандэн мланна моло 
тӱрлӧ йӧным кычалаш вэрэштэш. Тыгань 
йӧн, пэш шулдо, пэш пайдалэ йӧн уло— ти
дэ к л э в р  дэн л ь у п и н  шудо.

Калий пушо уйаҥдышшат ожно вэс ку
гужанш гыч кондалтэш ильат, тугэ гынат 
тудлан ӧршаш укэ, тугань ӱйаҥдышым коч 
кӧат муун кэртэш. Тугань пэш сай ӱйаҥ- 
дыш— л омыж.  Ломыжым арам она штэ гын, 
тудым сайн погэн моштэна гын, мландылан 
кугу вийм пуэн кэртына.

Хосфоран уйаҥдышшым мэ уло тӱньалан 
ситарэн кэртына. Тудо фосфорит луман куй

гыч лэктэш. Ту кӱйжӧ мэмнан Савэт Ушэ- 
мыштэ пэш шуко. Тудым мландэ уйаҥдаш 
йӧршӧ ложашыш савуршо завот-влакат мэм
нан йатыр улыт.

Ту ганьак ӱйаҥдыш— лу ложаш. Тудым ож
но, мэмнан завот-влакэш штэн, шукыжым 
вэс кугужанышкэ ужалат улмаш. Палэ, шка- 
ланнат тудо пэш кӱлэшат, пичкэмшлык дэн 
тугэ штэнна. Ындэ тугэ штымэ чарналтын.

Тыгэ, мут кошарташ каласэна: калий дэн 
фосфор ӱйаҥдышлан, шкэ умлышырак, пӱ- 
сырак лийына гын, она йӱдӱгӧ. Азотан ӱйаҥ- 
дышшым муаш йӧсӧ гын, тудым олмэштар- 
шэ йӧн уло: клэвр дэн льупин.

Мо тугань клэвр дэн льупин шудо, мо
гань вийм пуат мландылан, кузэ нуно ту 
вийм пуат, кушто нуным вӱдаш кулэш— чла 
ты нэргэн ончыкыжым поена кутурдэ ок 
лий.

Н. Б-В .

ВОЖ-САСКА*)
( ’ ' '

Вож-саска лукмо.
Вож-саскан пэл кэггэж мартэ шудыжо, 

лышташыжэ кушкэга. Вож-саскан рат кок- 
лажэ шудыж дэн лэвэдалтмэк вэлэ вожшо 
кушкаш тӱҥалэш.

Вож-саска август тылзэ кыдалан вэлэ ку- 
гэмаш тӱҥалэш— утларакшым сай йур почэш.

Кастэн ончэн кодэн, йӱд вош кушмы- 
жым эрдэнат палаш лийэш.

Вож-саска кушмо дэнэ йыратгыштэ млан
дэ шэлшталтэш. Кунар чот кушкэш, тунар 
утла мландэ шэлшталтэш. Пэгакдэ мландэ 
вож-саскалан кушкаш эрыкым ок пу. Садлан 
вэрч мландым вож дэк йуж пуршашлан гына 
пушкдэмдыман огол, вож-саскалан кушкашыжэ 
эрыкым пуашат пушкдэмдыман. Пушкдо 
мландыштэ вэлэ вож-саска кӱжгэмын, сайн 
кушкын кэртэш.

Вож-саскан. шудыжо сай кушкын гын, 
вожшат сай лийэш. Шижым - коклан-коклан 
сай йур лийэш гын, вож-саска сай шочэш. 
Кукшо жап лийэш гын, сай шочмым вучы- 
ман огол.

Шижым вож-саскан кушкын шумьшым 
лышташын ужар тӱсшӧ пыташ тӱҥалмэ гыч 
палат. Вож-саскан ратшэ ончыч палэ огол

*) Тӱҥалтыш „У Илышын“ 8, 9, 10 №-лаштэ.

ильэ гын, ындэ лышташ вэлалтмэ дэнэ палэ 
лийаш тӱҥалэш. Тунам вож-саскам лукташат 
тӱҥалаш лийэш.

Кушкын шудымо вож-саскам погаш ок 
йӧрӧ, тугань вож-саскам тэлэ коч кийкташ 
пэш йӧсӧ лийэш, шӱйаш тӱҥалэш.

Кылмыктымэ дэч ончыч луктын пытараш 
тӧчыман. Лукташ тӱҥалмэк, кылмыкташ тӱ- 
ҥалэш гын, мландэ кылмышаш гань койэш 
гын, тунам чла вож-саскам погэн налаш шу- 
шаш гань ок туч гын,— мландэ гыч луктэ- 
дэн, мландэ ӱмбалан лышташыж дэн лэвэд 
оптыман.

Лукмо годым вожэш пижшэ рокым да 
монь сайн эрыктыман. Вара изиш кошкаш 
эрыкым пуман. Лышташыжым пучкэдымэ го- 
дым изиш шылжэ дэн пырльа пучкэдыман. 
Шудыжым кодэн пӱчкат гын, тудо пизырал- 
тын лазырга, вара тудын дэч ушмэнэт шӱй- 
аш тӱҥал кэртэш. Пасу гыч шупшыктымо 
годым вож саскам еусуртылман огол, тунам 
вэлэ тэлэ коч тудо нимо лийдэ кийэн кэртэш. 
Сусуртылмо вож-саска шуйаш туҥалэш.

Вож-саскан, парэҥгын шудыжым кунам погыман.о
Иужо вэрэ парэнтэ шудым парэҥгэ лук

мо дэч шуко ончыч погэн налыт, ушкаллан 
пукшат.

/



„Молан тыгэ штэда“ манын йодмылан 
тыгэрак каласат: „Парэнтэ лийаш, кугэмаш 
шудыжо о к кул, адак парэҥгыжат лийн о к 
шу, погэн налмэк ужар парэнтэ шӱйаш  
туьралэш, садлан ончычак солэна“ .

О н ч э т  г ы н ,  п а р э н г а т ,  моло вож-  
с а с к а т  ш у д ы ж о  у л о  г ын  в э лэ  к у ш 
к ы н  к э р т э ш 1). Парэнтэ шудым солэн на
лын, вож-саскан шудыжым пучкэдэн налын, 
мэ, айдэмын кид-йолжым пучкын налмэ гань, 
кочыш штышэ арвэржым пытарэна.

И  к уто  к э ч э  ш у д ы м  ш о г ы к т ы м а т  
в о ж - с а с к а н  л э к т ы ш ы ж ы м  к у г э м д а. 
Садлан вэрч шудым вож-саскам погэн налаш 
тӱҥалмэшкак шогыктыман.

Вож-саска лукмо годым шудыжым арам 
штыман; огол, тудым вольыклан пукшыман. 
Лӱштымӧ ушкаллан пукшаш эн сай, ушкал 
шӧрым йэшара.

Кушто парэҥгым, моло вож-саскам шуко 
вӱдат, тушто шудыжым ик канаштэ, ужар- 
гыж годым вольыклан пукшэн пытараш ок 
лий. Тугань годым вож-саска шудым виньэ- 
мыш, лакыш оптэн, чот тошкэн, шушо кур
гым шташ лийэш.

Лакыжым кок аршын кэлгыт штэн, туш- 
ко шудым мландэ дэч кӱшкӧ аршын нарэ 
оптыман. И к жаплан тудым олым дэнэ альэ 
пушэнтэ лышташ дэнэ лэвэд кодат, вара 
тидын ӱмбач мландэ дэн лэвэдыт. Мланды
жым шудо кылмыдышашын оптат. Тыгань 
кургым март дэн апрэль тылзыштэ луштымӧ 
ушкаллан иукнтат.

Тэлым вож-саска аралымэ.

Вож-саскам тэлылан пӧрт-йӱмак погэн 
оптат, лӱмын штымэ нӧрӧпыш лакыш пыш- 
тат, мландэ ӱмбаланат чумурэн кийктат.

Вож-саска киймэ нӧрӧпыштӧ шокшыжо
градус дэч 2 градус мартэ лийман. Тулэч 

шокшо нӱрӧпыштӧ вож-саска кушкаш тӱҥа- 
лэш, нэрэштэш. 2 градус йӱштыштыжӧ вож
саска кылмэн кэртэш. Сандэнэ шокшым- 
йӱштым пэш эскэрэн шогыман. Шокшо нӧ- 
рӧныштӧ йужым йӱкшэмдаш тӱньӱкым шты
ман. Вож-саска киймыж годым шуко пушым 
луктэш, тидэ пушым тӱньӱк коч;лукман, от 
лук гын, вож-саска вӱдӱжгэн пужла. Нӧрӧ- 
пыштӧ кийкташ, тувэч налэдашат куштулго, 
ончашат каньылэ.

Адак лакыштат оптэн кийкташ лийэш. 
Члажымат сайн ’штэт гын, лакыштэ кийкты- 
мэ шулдэш толэш.

!) „У Илышын“ 8 №, 10 "стр. „Ужар лышташын 
илышыжэ" манын сэрмым ончо.

Лакылан сурт лншнэ тӧр гвэрым ойрэн 
налман, йӱр вӱд логалдымэ вэрым ончыман.

Ун сайрак лакым 1— I 1/* аршын кэлгыт
3— 4 аршын лопкыт кӱнчат, кужутшым вож- 
саскат кунарым ончэн штыман.

Вож - саскам 
тыгань лакыш 
мландэ дэн тӧр 
оптыман, вара
жым мландэ тур 
дэч кӱшкыжӧ 
пӧрт лэвэдыш 
гань кошартэн 
оптыман. Вара 
олым дэн лэвэ

дыт, ӱмбачынжэ мландым оптат.
Шижым мландыжым вичкижракын оптат, 

вож-саска иыжэ ырэ манын. Иӱштӧ лийаш 
тӱҥалмэк, мландэ лэвэдышым кӱжгэмдат. 
Иӱштӧ вэрыштэ ты лэвэдышым мландэ кыл
мымэ кӱжгӱт штат. Еӱшнӧ, лэвэдыштэ мландэ 
дэн олым коклаштэ рожым штат. Олым оп- 
тымэк пырньам пыштат, тудын умбач йарым 
олымым шарэн, мландэ дэн пизырыктат, 
вара 10— 12 час эртымэк, ты пырньам шугг- 
шын луктытат лэвэдыш мучко рож лийн ко
дэш. Ты рож гыч вож-саска гыч лийшэ пуш  
лэктэш. Иӱштӧ годым рожым кок мучашшэ 
гыч пэтрат, лэвэрак лиймэ годым ночын йан
дар йужым пуртат.

Вож-саскалан лакэ кӱнчымӧ годым мландэ 
йӱмалнэ вуд йол лишнэ уло гын, ок йӧрӧ, 
кукшо вэрым кычалман.

Вож-саскам вольыклан пукшымо годым 
лавра дэч сайн эрыктыман, вӱдэш мушкын 
пукшыман; лавран вож-саскам пукшымо дэнэ 
вольыкым чэрландараш лийэш.

Иӧрвӧйрак вож-саскам пучкэдэн пуман, 
ӱҥшӧ вольыклан пӱчкэдыдэат пуаш лийэш. 
Вож-саскам пӧрвӧйлан изин пуман, тудыжы- 
мат иктаж мом пукшымо почэш пуаш кулэш, 
укэ гын вольык пужлэн кэртэш. Пӧрвӧй кэ- 
чылаштэ 20 крэмга гыч тӱҥалман, вара сэ
мын кугэмдаш лийэш— суткалан 2— 3 пут 
нарэ.

Вож-саскам чла вольыкланат пукшаш  
лийэш, шолтэн тӱймэк кайкланат пукшэн 
кэртыда.

Ты стачйа дэнэ вож-саска нэргэн сэр- 
мынам кошартэна. Мэмнан возымына гыч 
вож-саскам ончымо-куштымо нэргэн шинчэн 
налын, марий шкэ пасушкыжо, коч пакча- 
шкыжат вож-саскам пурташ тӱҥалэш манын 
ӱшанэн кодына.

ПАКЧАЗЭ.



Клэвр урлукым штымэ нэргэн.

Клэвр нӧшмым кузэ шташ.
Клэвр тэлылан кыраш кодалтын гын, ту

дым йӱштӧ годым кыраш кулэш. Клэврым 
машина дэн кырат, йа идымэш вӱдым кыш- 
кэн, клэврым вичкылфакын шарэн, орава 
дэн тошкыктат. Орава дэн тошкымаштэ клэвр 
вуй пудурга, олымжо кодэш. И к пачаш са- 
вурэн, кок пачаш почкэт гын, олым гыч ку- 
ван нӧшмыжӧ ойрла. Вара куван нӧшмыжым 
кырмэ машинаш колташ кӱлэш.

Куван нӧшмым туржаш кырмэ машинан 
йара барабанжэ ок йӧрӧ. Тудлан „ чорко“ 
манмэ арвэр кулэш. Мэмнан Урал крэсань 
коклаштэ ту чоркым йарым кӱртньӧ дэн 
штат, машина барабан йыр йӱмачын пӱтӱ- 
рал шындат. Ты чоркаштэ изи гына рож 
лийэш, пэтыртышан. Пэрвой пачаш колтымо 
годым рожым от пэтрэ, варасэ пачаш годым 
изэмдэн мийэт. Шӱшмӧ могрым она дэнэ 
вэтрэт, онашыжэ кувым шушкаш йыр кум 
пэршокан рожым кодэт.

Клэвр туржмо чорко'машинаш кузэ иижыкталтэш (кӧр- 
гыжым ужпташ вэрч машинан пэл могржо пудуртэн 

ончыкталтын).

Тыгэ кок могрым пэтрмэ барабан вошт 
кувым кум-пил кана колташ возэш. И к па
чаш колтымӧҥӧ, машинаш пуалтэт. Иара 
кувым мардэж мӱндӱрк нантайа, нӧшман 
куво лишан возэш;”ту почшым барабан вошт 
угыч колташ вэрэштэш куво гыч нӧшмӧ 
лэктын пытымэшкэ. Тыгэ пачаш-пачаш ма
шина барабан вошт колтат.

Пуалтымэ машина йӱхмалкэ йогышо иӧш- 
мым угычын чӱчкӱдӧ шоктэ вошт пуалтэн 
колтэт.

Тыгэ клэвр нӧшмым мэмнан Урал вэлыш- 
тэ штат. Нӧшмым шуко луктыт. Клэвр нӧш- 
мым ужалэн, Урал марий-влак пайдам шуко 
иалыт. Тидын нэргэн ожнырак сэрэнам ильэ.

К О Ш А Й .

Клэвр куво туржмо чорко.
Кузэ клэвр НӦШМЫМ ШИЙМЭ (кырмэ) ПОЧЭШ  

куво гыч вашкэ ойркалаш? Тӱрлӧ кундэмыш- 
тэ клэвр ношмым турлын луктыт. Мэмнан 
Ш эрнур вэлыштэ (Марий обл.) тудлан ма
шинаш лӱмын чоркым штат.

11оркым шташ луаткок крэмган ик листа 
шэм калай кӱлэш, адак шташыжэ листа 
кадртымэ тарман кӱлэш.

Ч о р к о. Шолаштэ — кузэ штымым, 
пурлаштэ — кузэ машинаш пижыкташ 

кадртымым ончыктымо.

Пэрвойак машина стэнан торэшшым-ку- 
тушшым висаш кулэш, тудлан лач кэлшта- 
рэп калай листам штыман (тӱржым пӱрэм- 
дымэ ужашгэ могэ). Кӱлта шӱшмӧ ан гычын 
тӱиалын, барабан пӱй йыр вэршок коклам 
кодэн, кӱшӱл чотко пӱй тӱр воктэч лончо 
вшпыш кадртэн луктын висыман. Тыгэ кэл- 
штарэн, чорко барабан шэҥгэч пижыктал- 
тэш. Калай листан чла тӱржым кок пачаш 
пурэмдыман. Пурэмдымэ почэш листаш оп- 
сам висэн пучкаш кӱлэш— кужутшо 5 вэр
шок, торэшыжэ 4 вэршок. Ту опса маши
нан шурно йогымо йожэк оггаж дэч 3 вэрш. 
кӱшкӧ лийжэ. Опса шӱкалман-шупшылман 
лийжэ манын, закрой сэмын листаш ӱштым 
пудалэн штыман. Опсам клэвр кувын бара
бан йыр шӱгынчалт шумыж сэмын почман, 
пэтрман. Тудым машинаш шушпш йэн ш эн- 
гэч удуршо йэнлан каласа.

Опсан кӱшӱл тӱржӧ воктэн пэл вэршок 
кумдыкан полшиным кучат.Кок могрыш пэл 
вэршок кужут пылшым луктыт, тӱжвал вэ
лыш кадртат, изи рожым шӱтэн, машинан 
кок стэнашкылш винтылат; тыгэ штэн, мо
ло шурным шиймэ годым чоркым налаш 
каньылэ.

Ч О Р К О  ш т ы ш э  п .



-  Уржа-ава дэч иузэ утлаш.
Тэнэйэ, йӱран ийгэчэ шогымылан лийн, 

уржаштэ уржа-ава (шэм уржа) пэш шуко. 
У  киндым кочкаш тӱҥалшын, „У  Илыш “ 
радаксийш тӱрлӧ вэр гыч марий-влак тыгэ 
сэрат: „тэнэйэ уржа-ава пэш шуко, у киндэ 
кочшо калык чэрланаш туггальэ, шум корш- 
таш туггальэ, кузэ тудын дэч утлаш лийэш?" 
манын йодыт. Уржа-ава нэргэштэ тэвэ мом 
шинчаш кӱлэш:

Уржа-ава— уржан чэржэ. Уржа шуаш  
тӱҥалмэ годым вуйшто туш олмэш кужо 
кадр шэмэ-кандэ тӱсан тӱкӧ лийэш. Уржа 
тӱрэдшашлан уржа-ават шуэшат, шукыжо 
мландыш вэлэш, йужыжо вуйэшак кодэш. 
Тэнэйэ ийгэчэ кэлшыдымылан тудо вуйэш 
шуко кодын. Мландыш вэлшэ уржа-ава шо
шым лэкташ туггалэш, нэрэштэш, нэр вуйэш 
изи чумурка лийэш. Тушак уржа-аван ту- 
шыжо (пуракшэ) лийэш, тудо шырка колты
мо пагытлан шуэшат, тудым тӱрлӧ копшагг- 
гэ-влак шалатэн, уржалан пижыктат. Тыгэ 
уржа чэрлана, уржа вуйэш уржа-ава кушкаш  
туггалэш. Тэвэ кувэч лийэш ту чэр.

Уржа-ава адэмыланат, вольыкланат кугу 
осалым шта, Киндышкэ уржа-ава вэрэштэ 
гын, ту киндым кочшо йэҥын утур ал кайаш,

. " Озанлык паша

Агроном мут почэш—пайда лу кана 
утларак лийэ.

(МАО, Чарла к., Йӱлэ-мучаш).

Микал Стэпаныч агроном мутым колыш- 
тыи, мэмнан йал марий-влак умаштэ, 5 дэ- 
стинам пучкын налын, ггосна клэвр пасум 
штышт. Пичым пичэн шошым тужак клэв- 
рым удышт.

Тэнэй уржа тӱрэдаш тӱггалмэ дэч ончыч 
клэврым пэрвой каналан солышт, члажэ 
3150 пут клэвр шудо лэктэ, дэстиналан 
630 пут гыч.

Клэврлан пичымэ мландэш уржам удаш 
гын, дэсатиналан 50 пут лэч коч налаш ок 
лий ильэ. Окса дэн шотлаш гын, 300 тэгг- 
гаш шурно лэктэш ильэ, клэвржэ 3.000 тэгг- 
гэш шога. Клэвр лу кана утларак пайдам 
пуа.

вуй коршташ туггалэш. Кок-кум арньа эрты- 
мӧгггӧ, мӱшкӱр кошташ, укшинчыкташ тӱ- 
ггалэщ, кидйол чытырна. Уржа-ава кйндыш 
шуко вэрэштын гын, адэмэ колэнат кэртэш. 
Сандэн уржа-ава лудмашан наста.

Уржа-авам пытараш, тудым уржа вуйш- 
так кид дэн погаш лийэш. Тудым погэн ужа- 
лашат лийэш, тудым аптэкыштэ налыт. Ур- 
жашкэ шуко вэрэштын гын, тудым тыгэ ой- 
раш кӱлэш:

Налат лапкарак вочкым, пыщтэт 4 вэдра 
вӱдым. Ту вӱдэш ик пут шӧнчалым шулык- 
тэт. Шоктэм налын, тушак пэл вэршок альэ 
ик вэршок кӱжгӱт уржам оптэн, шоктэм 
тӱржӧ йомдымашын шӧнчал вӱдыш волтэт. 
Бара уржам сайн пудраташ кулэш. Сай пыр
чэ йумалан кодэш, уржа-ава дэн куштулго 
пырчыжэ вӱд умбак кӱза. Тудым вӱд ӱмбач 
паньэ (совла) дэн альэ иктаж мо дэн погэн 
налын, шоктэм шӧнчал вӱдшьгм чыпчыктэн 
луктат. Тыгэ штэт умбакыжат— монар кулэш 
уржам эрыктьгмэшкэ. Уржа-ава дэч эрыкты
мэ уржатым эрэ вӱдэш мушкын кошташ ку
лэш.

Агроном Л. Ш ТРА Н Д Т.

марий йаллаштэ, .
о

Клэвр ӱдымӧ дэч ончыч Иулэ-мучаш ма
рий-влак шудылан пэш ӧрын илат ильэ. К и 
зыт нунын шудышт ужалашат сита.

Ончыкыжо мэмнан марий-влак, агроном 
мут почэш, нил пасум шташ кутурат.

М А Л И Н И Н  А.

Ончык тошкалыт.
(М. Турэк к-н гыч).

Тэнэй шошым Умбал почиггка (Котьамэ- 
ггэр) марий-влак шуко пасуш лэктыч. Ш о 
шым 11 сурт клэврым удэн кодыш. Мари- 
Турэк кантзэмотдэл (КЗУ) нунылан сорти- 
ровко машинам пуэн,'96 тэҥгэм вэлэ налын. 
Ончыкыжо нуно тӱрэдмэ, ӱдымӧ мапшна-вла- 
кым налаш шонат. Мэмнан районышто ик 
тидэ йал вэлэ шуко пасуш лэктэ. Моло йал- 
ланат тыгак шуко пасуш лэкшашым шонал- 
таш кулэш.

У Н А .
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Сут логар-влак поро пашам пыта
рышт.

(Уржум уйэз).
Тэнэй шошым мынь пасуэш ик аҥа тур- 

нэпсым ӱдышым. Иӱран жап шогымо дэн 
турнэпс пэш мотор шочо. Турнэпс НӦШМЫЖӦ 

ушмэнын дэн йӧрымӧ улмашат ушмэнат сай 
кушко. Аҥажэ пошкудо йал дэч мӱндӱр 
огол ильэ, иктаж 100 важык нарэ вэлэ. Куш - 
мо сэмын турнэпс йомаш туҥальэ, тыгэ ту
дым кӱрын пытарышт.

Кочкаш тамлэ оголат тудым луктын мӧҥ- 
гэш шурэн шындылыныт.

Мынь датский кормушкам штэнам ильэ. 
Ушкаллан турнэпсым пукшаш шонышым, 
гож-саека дэн кузэ шӧрым пуа— палэн нал- 
нэм нльэ.

Ш тэн ончаш ыш вэрэшт: ушкал олмэш 
Самарцэво починка-влак турнэнсэм пыта
рышт. А. М ИЛЮ ТИН.

Пырльа паша— йорлылан кугу по
лыш.

(Марий обл. Морко к.).
Уржа сорла шуун. Калык шурным йэш 

чот тӱрэдэш. Нийалалт кийшэ уржа кэчын 
кӱлташ савурнэн изэмэш. Тачат, шочмо кэ
чын, калык урэмыштэ ошын вэлэ койэш. 
Сорлам налын, пӧрйэҥжат, ӱдрамашыжат па- 
суш кайат.

—  Куш тыгэ ошкылда?— манын йодымат, 
ик ончылно ошкэдышэ рвэзырак марий 
„Вашполш комитэт уржам тӱрэдаш кайэна" 
маньат, шкэ пасушко вашкэн ошкыльо. Он- 
чэм, илалшырак марийат паеуш кайа. Мый 
тудын дэч йодышташ тӱҥальым.

—  Мэмнан толашымым итат ольо,— ма
нэш: умаштэ комсомол-влак тыршымэ дэн 
кок дэстинам ӱдалтэ. Ту уржам тӱрэдаш комсо
мол сэкрэтар дэн коктын калыкым нантайэна. 
Мый вашполш комичэт прэдсэдачыл уламыс.

Калык, воштыл-воштыл мутланэн, пасу 
ӱмбак погныш. Сорлам кидыш налын рат 
дэн шогалын, чланат тӱрэдаш тӱ1гальыч. 
Ш укат ыш эртэ— пасушто кӱлта ора койаш 
тӱҥальат. Иктэ култам нумалэш, вэсэ кон- 
нала— чумуртэнат шиндышт. Тужэч вэс аҥаш 
куенэн, ик кэчэ турэдын, лу орава нарэ 
тӱрэд шындышт.

Шыжэ шуо. Машина дэн кӱлтам кырэн 
нальыч. Арвам, олымым йорло-влаклан чла 
пуэдэн пытарышт. Изи-Корамас вашполш 
комитэтын 60 пут киндыжэ лийэ. ТУРИ.

Артэлым чот кучыман.
(Шэрнур к., Купсола р.)-

Аьганур йалэш 1924 ийштэ 15 сурт по- 
гынэн „Йошкар Куралшэ“ луман йал озан
лык артэлым почыч. Эы ончыч ты пашалан 
Васлий Иыгнатий тарваныш. Ик ийштак 
сортировкым, ӱдымӧ, шиймэ машинам, 15 плу
гым нальыч.

Мландыжэ Аьганур дэч 12 мэнтэ ӧрдыж- 
тӧ. Ш урно сайн ыш шоч. Клэврым вольык 
тошкыш. Садлан артэл лывыжгаш тӱҥальэ.

Эн ончыч Васлий Иыгнатийак вэс нил 
члэн дэн артэл гыч лэкташ тарваныш. Нуно 
моло 8 йэҥ дэн вакш артэлым почыч.

Сайн кутурэн, устав почэш лэктыт гын, 
йӧра ильэ. Нуно лэкташ зайайлэньым возэ- 
нытат— умлашат ок лий. Вэсым возаш йо- 
дыт— огот возо. Уржам пырльа тӱрэдыч. Вас- 
лийн Иыгнатий дэн йолташышт, шуко жап 
эртымӧҥгӧ, нигэлан ойлыдэ, шкэ ужашыш- 
тым оптэн нантайшт.

Артэлым шкэ почын, инэак шалаташ сай 
мо? Ик-кок ийштэ пайда пагал лэктын гын, 
куржын шылаш кулэш мо’ Вэт вакш кучу- 
мо пашаштат тугак лийн кэртэш. Шошым  
кугу вуд лиймэ дэн, альэ в;с шот дэнат вакш 
пӱйажэ сӱмурла гын, В а ель й Иыгнатий дэн 
йолташышт, адак тидэ аэтэлым кудалтэн, 
могай вэс артэлыш куржьы?

Тыгэ артэл пашалан торэш чаракым шты- 
нэшт, калыкын ончык каймэ корныжым пэ- 
тырнэшт. Укэ, калык вий кугу, пашам пужэн 
огот кэрт. МЭДЭН.

Йорлылан полшышаш олмэш— окса 
ватэ налмашкэ кайэн.

Нурбэль йалыштэ (Шэрнур к.) вашполш 
ушэм уло, тудым Мамаев Пӧдр вуйлатэн шо
га. Шошым тудо икийаш ӱдышащ мландым 
100 тэнгэаш йотын ужалэн. Адак удыдэат 
кодын. Уржамат, икийашымат тӱрэдын огот ул.

Мландэ ужалмэ окса ушэм кассэшак код- 
ман ильэ. Мамаев ватым вашталтылаш пэш  
йӧрата. Тэвэ тэнэй ватыжэ куржынат, вэс ва
тым налаш пижэ. Ватым налаш вэт окса ку
лэш. Кушто мушаш? Мамаев оксам вашкэ 
муун. Вашполш комитэт оксатьш тудо ватэ 
налмашкыжэ чыкэн шындэн. Аракам сӧснала 
лӧкэныт. Ватым налмӧнтӧ Мамаев вашполш 
ушэмын пашажым мондыш. 100 тэнтэ оксам 
нигэат кычалшэ укэ.

Тэргышэ (рэвизий) комисслан вашполш 
ушэм пашам кизытак ончышаш ильэ. У Н А .



Р А Д И О

Мо тугай „толкынын кужутшо" манмэ. Толкыным оҥармэ

Тӱҥалтыш ^мутышто радио толкын нэргэн сэрышна. 
Радиом колтышо ик стансий йырым-йыр радио толкыным 
колта, вэс вэрэжэ иктаж кэч тужэм мэнтэ коклаштэ, ты 
толкыным прийомник куча манна. Умбакыжэ паша ты
гайэ.

Адак изи кӱйм пӱйаш кудалтэна—изи вуд толкын 
тӱҥалэш. Ик толкын дэн вэс толкын коклажэ кугу огол 
—иктаж сантимэтр вэлэ. Вуд толкын кэч кунар умбак 
шарлыжэ—ик толкын дэн вэс толкын кокла виса эрэ 
иктэ кодэш. Кугу кӱйм пӱйаш кудалтэна гын, кугу тол
кын шарла, ик толкын дэн вэс толкын кокла пэл мэтр 
нарэ лийэш. Ты толкын у.мбакрак кайа. Ты ик толкын 
дэн вэс толкын кокла вэрым „толкын к ужу  т“ маныт 
(длина волны). Пӱйасэ толкын йэш кӱчӱк. Радио тол- 
кынжо пэш кужу. Йужо радиостансий 100 мэтр кужутан 
толкыным колта, йужыжо 30 тужэм мэтр кужутанымат 
колта. Шоналтэн ончызайан, щинчалан койдымо кугу 
эфир окийан гыч кумло тужэм мэтр кужутак толкын 
кайа—кол к'андаш мэнтэ нарэ кужутан толкын! Тыгай 
кужо радио толкын Амэрик гыч мэмнан дэк шуэш.

Вара * молан у  мланна радио толкынын кужутшым 
шинчаш кулэш? Адак йук лиймымы ончэна. Иук кузэ 
лийэш—ындэ шинчэна. Ик йэҥ ойла гын, йуж чытрал- 
тэш, йуж толкын тӱҥалэш; вэс йэнын иылш чорашкы- 
жэ толкын мийэн пэрнат, тудо йӱкым колэш. Йужышто 
толкын жапын-жапын тӧр лэктын шога гын—мэ музик 
йӱкым колына. „Тыгэ сэкунд йэда иктаж кужэч 340 тол
кын лэктэш гын, мэ „льа“ йӱкым (тоным) колына. Сэ
кунд йэда шагал толкын лэктэш гын, вэс йӱкым—кӱж- 
гӱракым колына. Сэкунд йэда пылш чоранам 16 толкын 
толын пэра гын, эн кӱжгӧ (бас) йӱкым колына. 16 дэч 
шагал толкын пэрмым колын она кэрт/Дыгэ, кунар .ка
на сэкундлан пылш чоранам йуж толкын пэра, тувэч 
вичкыж альэ кӱжгӧ йӱкым колына. Толкынжым йужышто 
муршо арвэр (скрипка, кӱслэ) шта. Скрипка кылым£чот 
чымэн йыгаш гын, тудо йужым чучкӱдын чытрыкта—изи 
йук лэктэш; луш колтэн йыгаш гын, кыл шагал чытрал- 
тэш—кӱгжӧ йӱк лийэш. Тидэ скрипка оҥармэ лийэш.

Радиогптат тыгай оҥармэ уло. Кизыт мландэ ӱмбал- 
нэ кажнэ кугужаныштэ гайак пэш шуко колтышо ра
диостансий уло. Тӱрлӧ стансий тӱрлӧ кужутан толкы
ным колта. Ик стансий толкынын кужутшо—1.000 мэтр, 
вэсын 300 м., а эн кугужып—30 тужэм мэтр манна. 
Толкын кунар кӱчӱк, тунар тудо сэкундлан шуко толэш. 
Кузэ скрипкам шоктышо иктаж йӱкым лукташ кылжым 
чыма альэ колта (скрипкам ошара), тугак мланнат ик
таж могай стансийм колышташ прийомникнам ту стан
сий толкыным кучаш оҥараш кӱлэш. Могай кужутан 
толкынлан оҥарэна, тугай толкыным вэлэ кучэна. Скрип
ка оҥараш пэш йӧсак огол. Кузэ вара радиоприйомни- 
кым оҥарман? 1

Кодшо номэрэш сэрышна: кузэ элэктромагнит толкы
ным альэ радио толкыным, кучат. Сэдэ кучымо аппара- 
тым „дэтэктор“ манна. Дэтэктор кэч могай толкыным 
ок кучо, могай токынлан ошарэна, тудым вэлэ куча. 
Кузэ, мо дэн оҥармым умлаш—изиш элэктричэс койшым 
палаш кӱлэш.

*) Тӱҥалтышым „У Илышын“ 10 Л -̂ыштыжэ ончо.

Элэктричэс ток.

Йанда тойам шӱштӧ дэн йыгэн,''изи кагаз ластык- 
влак дэк лишэмдэна гын, кагаз ластык-влак чланат тар- 
ванат, тӧрштылыт, йанда тойа дэк шупшылтыт. Йанда 
тойам ӱстэл дэк монь тӱкымӧ ок кӱл. Йанда шӱштӧ 
дэн йагымэ дэн ала могай шупшшо вий лэктын. Тыгак 
сургучым штраш альэ посто дэн йыгэт гын, кагазым 
шушнэш. Ты вийм—элэктричэс вий маныт. Йандаш, 
сургучэш элэктричэс погыиа. Ты погнымым „элэктричэс 
зарӓд“ маныт. Зарӓд лийэшат, кужын ок шого—эркын- 
эркын элэктричэс ныта. Элэктричэс кок тӱрлӧ уло: йан
да тойаш погнышо элэктричэсым п о л о ж и т е л ь н ы й 
манын лӱмдэныт, сургуч тойаш погнышыжым—о т р и 
ц а т е л ь н ы й .  Йоложительный элэктричэс вэс положи
тельный элэктричэсым тука, лишкэ ок намийэ, отрнца- 
тельный'жым шупшэш; отрицательньиРжэ отрицатель
ный^ тука, положитэльный'м шупшэш.

Ик мут дэн каласаш: и к л у м а н  э л э к т р и ч э с  
и к т э  в э с э  д э ч  к о р а ҥ ы т ,  т ӱ р л ӧ  л ӱ м а н ж э — 
л и ш э м ы  т.

Мландыштэ улшо чла ӱ^гарым элэктричэс шот дэн 
кок сэмын пойлат. Ик тӱрлӧ арвэр-влак (йанда, сургуч, 
порсын, рэзэнта да монь) элэктричэсым погэн кэртыт, 
кучат,—ниным элэктричэс кучышо арвэр, рушла „ н е 
п р о в о д н и к ,  и з о л ь а т о р "  маныт. Вэс тӱрлӧ арвэр- 
влак—кӱртньӧ, вӱргэньэ, чла моло мэталл-влак элэктри
чэсым кучэн огот кэрт, нунын вошт элэктричэс йогэн 
кайа. Нуным элэктричэс коштыктышо арвэр—„и р о- 
в о д н и к“ маныт.

Йанда тойам 
шӱштӧ дэн йыгэн, 
элэктричэсым шу- 
как лукташ ок 
лий.Ындыжэ йан
да банкыш сэр- 
ный кислатам 
пыштэна. Ты бан
кыш кок • тойам 
шогалтэна: икты
жэ вӱргэньым, вэ- 
сыжэ цинкым. Ты 
кок тойам тӱжвач 
вӱргэньэ воштр 
дэн ушэт гын, ту 
воштыр гыч элэк
тричэс кайаш ту- 
ҥалэш вӱргэньэ
тойа гыч цинк дэкэ, цинк гьпСкислата вошт вӱргэньыш- 
как'савурна. Вӱргэньыштэ улшо элэктричэсым положи- 
тельньпТлан шотлат, цинкыштэ—отрицательный'лан*). 
Тыгэ йогышо элэктричэсым э л э к т"р и ч э с то к  маныт, 
ток лукмо арвэржым г а л ь в а н и й  э л э м э н т  маныт.Ток 
тыгэ эрэ положитэльнын гыч отрицательный вэлкэ кайа. 
Тыгай токым и к в э л ы ш  к о ш т  ш о (постоянный) ток 
маныт. Адак тыгай/ток уло: ик жап ток ик вэлкэ кайа, 
вэс жап мӧҥгэш толэш. Тыгай токым в а ш т а л т ш э

*) Кнагаштэ, сурэтыштэ положительный'м (пльус) 
палэ дэн, отрицательный‘м — (минус) палэ дэн ончыктат.



(переменный) то к  маныт. Вашталтшэ токышто элэк- 
тричэсым положительный дэн отрицательный‘лан огот 
ойркалэ.

Элэктричэс токын койшыжым ончалына. Магнит 
манмэ мутым коч кӧат колын, магнит кӱртньымат шу
ко йэҥ ужын дыр. Куртньым, вурсым магнит шкэ дэкшэ 
шупшэш. Магнит вэс магнитымат шупшэш. Магнитат, 
тыгэ,—вий, куат. Элэктричэс ток воштр дэн кайа гын, 
воштр йырат магнит вий лэктэш. Ты магнит вийн кай
мэ, шупшмо корныжымат палаш лийэш. Тудым тыгэ па
лат. Элэктричэс токан воштр онтым вэсэ (токдымо) 
воштр дэк намийэна гын, йара воштрыштына мӧҥгэш 
кайшэ элэктричэс ток лэктэш. Воштыржо тып шога гын, 
ток ок лий. Токан воштрым ӧрдышкӧ нантаймэ годым 
адак йара воштрэш ток лийэш, корныжо—токан вош- 
трысо гайак. Вара кузэ йара воштрэш тыгэ коштыкты- 
мо годым ток лийэш?

Токан воштр 
йыр магнит вий 
уло манна. Тудым 
вэс воштр дэк на
мийэна гын, тудо 
воштрым магнит 
вий корно вончэн 
кайа. Тэвэ садэ 
магнит корно вон- 
чымо годым йара 
воштрышто ток 
лэктэш. Тыгэ ,  
и к э л э кт р и- 
чэс  т ок  вэ с  
воштр лишнэ 
лийэш. Тыгэ

Индуксий ток лиймым ончыктымо.

т о к ы м  л у к т э ш  маныт. Иара 
магнитым коштыктэт гынат, воштрэш ток 

э л э к т р о м а г н и т  и н д у к -лиймашым
с и й маныт.

Ындэ тыгэ штэна. Вӱргэньэ воштрым, шуртым паҥ- 
хгаш пӱтӱрмӧ сэмын, иктаж пачаш пӱтӱралына, катуш- 
кым штэна. Вара воштрыга токым колтэна. Ток каймэ 
годым воштр йыр магнит вий лэктэш. Нэмнан ик воштр 
онтына вэсэ дэн йыгрэ. Ток кайаш т ӱ ҥ а л м э  годым 
ик онтын магнит вийжэ вэс онто дэк тӱкна, садлан 
гушто у элэктричэс ток лэктэш. Тыгэ чла катушко ош- 
тылаштэ лийэш. Тидэ у токшо колтымо токна ваштарэш

кайа, тудым чараш тӧчӓ. Ток и к шот дэн тӧр кайаш 
тӱҥалмэкэ, у токшо, чарыгаэ токшо йомэш. Токнам ч а 
р а ш  ( и з э м д а ш)  т ӱ ҥ а л ы н а гын, адак у ток лэк
тэш. У токшо ындэ изэмдымым чара, куча, изэмдаш ок 
пу. Тыгай чарышэ токым с а мо  ин д у к с и й  т ок  ма
ныт. Чарышэ ток лэкмыжым с а мо  и н д у к с и й  маныт. 
Катушкыш в а ш т а л т ш э  токым колтэна|гын, чарышэ 
токшо, самоиндуксийжэ кугу лийэш; самоиндуксий ындэ 
токым колтымо альэ гарымэ годым вэлэ огол, ток каймэ 
жапыштэ эрэ лийн шога. Чарыгаэ вий жат кугу. Садэ 
чарышэ вийм, токым и н д у к т и в н о е  с о п р о т и в 
л е н и е  маныт.

Изиш МӦНТЭШ савурнэна. Подэш вӱдым ырыктэна 
лийжэ. Ту тул дэнак ик вэдра вӱдым вашкэ шолаш 
пурташ лийэш альэ кум вэдрам? Ойлымат ок кул, кум 
вэдра вӱдлан шокшо утларак кӱлэш. Ындэ кок йанда 
шарым (пантам) налына. Иктыжэ кугу, вэсыжэ изи. 
Элэктричэс лукмо машина гыч йандашкэ элэктричэсым 
колтэна. Элэктричэсым панташкэ кунар шонэт, тунар 
погаш ок лий. Ик жап элэктричэс погына да, вара йу- 
жыга кайаш, лэкташ тӱҥалэиг. Тыгай маркэ элэктричэс 
погынымым арвэрын элэктричэсым ш ы ш д а р э н к э р т- 
м ы ж э манаш лийэш (ругала „емкость14). Палэ кугу 
йанда итарыш элэктричэс шукырак 
шьнгэн кэртэш, изи шарэш шагал- 
рак шыҥа—шыҥдармэ вэржэ изи.

Кэч могай арвэрынат элэктричэс 
шышдармыжым кугэмдэн кэртына.
Тэвэ тыгэ штэна. Кок мэталл листам 
налын, коклашкышт парафин дэн 
шӱрмӧ кагазым, альэ слӱдам, альэ 
станиоль кагазым (станиоль кагаз 
дэн чайм пӱтрат) пыштэна. Ик мэ
талл листажым элэктричэс машина 
дэн ушэна. Вара сэдэ листан элэкт
ричэс шыҥдармыжэ кугэмэш. Листа 
кунар лопка, (кумда) вэс листа кокла 
кунар изи,—тунар элэктричэс шукы
рак шышэн кэртэш. Тыгай арвэрым 
к о н д э н с а т о р  (нугудэмдышэ) ма
ныт. Кок листа покшэл арвэржэ элэк- 
тричэсым кучышо (вошт колтыды- 
мо), изольатор альэ д и э л э к т р и к

Самоиндуксий 
ток лиймым 
ончыктымо.

Марий-влак радиом колыштыт

Марий облас У Торйалыштэ 
„Радио ТаҥУшэм“ манмын йачэй- 
кыжэ калыклан М„ско гыч, Ко- 
минтэрн лумэш радиостансий гыч, 
радиом колыгатыктыш. Калык пэш 
шуко. погныгп. Тугань пичкэмш 
лукыто, кӱртньӧ корно дэн кугу 
вуд дэч 150 мэнтэ ӧрдыштӧ ка
лыклан тидэ уждымыжо-колдымыжо 
лийэ. Марий-влак пэш колыштыт. 
Колыштмо лугыч тӱрлыжымат йо- 
дыштыт. Нунылан покшэлнэ, шо
гышо Г*. Т. У. йачэйкын прэдсэда- 
чэлжэ Бутэнин йолташ вашмутым 
пуэдэн шога. Ончылныжо тудын 
штымэ ик лампан прийомник.

(Мэмнан фото - корэспондэнтна 
дэч).
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малмэ лийэш. Кондэнсатор ик вэлыш кайшэ токым ик 
листа коч вэс листаш ок колто. Вашталтшэ токшо ик 
листа гыч вэс листаш тӧршта. Токын ик сэкундлан

мӧҥгэш-уэш вашталтмэ 
чотшо (чӱчкӱдылыкшӧ— 
частота тока) кунар кугу, 
тунар вашталтшэ ток ик 
листа гыч вэс листаш куш- 
тулгынрак вонча.

Кизытэш элэктричэс 
нэргэн возымына сита. 
Тывэчын ындэ радио тол- 
кын онармым палэн кэр- 

Кондэнсатор. тына.

Кузэ толкыным оҥарат.

Колтышо стансий элэктромагнит толкыным колта. 
Ты толкын йырым-йыр шарла, мэмнан прийомникышкына 
толкынын ик точкыжо гына логалэш. Стансий колтымо

толкын—пэш чӱчкӱдын вашталтшэ ток. Вашталтшэ ток- 
шын самоиндуксийжэ лийэш манна (кӱшнӧ возымынам 
шарналтыза), адак коч могань токын, ток лукшо маши- 
нан элэктричэс шыҥдармэ шотшо уло. Тӱрлӧ кужутан 
толкыным шташ тӱрлӧ элэктричэс вий кӱлэш. Тӱрлӧ 
элэктричэс вийн самоиндуксийжэ тӱрлӧ, 1ПЫҤЫМЭ шот- 
шат тӱрлӧ. Кӱчӱкрак толкыным щтышэ токын самоин- 
дуксий дэн шынымэ шотшо изнрак, кужо толкынын— 
кугурак.

Тӱрлӧ толкыным (тӱрлӧ стансий колтымо толкыным) 
кучаш, прийомникнам тудлан оҥараш—прийомник ап- 
паратыштына самоиндуксий катушко дэн вашталтышан 
кондэнсатор уло. Сандэн могай толкыным кучынэна, 
могай толкынлан оҥаралтыэна—тугэ мэ прийомникнан 
самоиндуксий дэн шыҥдармыжым вашталтылына. Куды- 
жым йӧнанрак, тудым вашталтылына—тыгэ шкаланна 
кулэш толкынлан оҥарэн шуктымэшкэ, йӱкым раш кол- 
мэшкэ. Тыгэжэ мэ прийомникым штымашкэ, тудым ку- 
чылташ тунэмшашышкэ толын тӱкныгпна. Ты нэргэнжэ 
поена кутураш кулэш.

ЛАЙИ.

ЛУДМО ПОРТ ПАША.

Лудмо пӧртын калыклан умылтармэ 

пашажэ— эн куго паша.

Лудмо порт вуйлатышэ-влак тыгэ кутурат: „коч ку
зэ калык коклаштэ патам колташ толашэт гынат, ка
лык тыйн пашатын пайдажым ок умло; лудмо порт уло 
гынат, укэ гынаг, тудлан эрэ йӧра, тундэнак коч могай 
пашаж нэргэнаг лудмо пӧртыш умылкалаш толаш ок 
тбчо“ маныт.

Ончалына, молан тугэ калык мэмнан лудмо пӧртыш- 
кына шагал коштэш, молан тудын пайдажым ок умло?

Кизыт мартэ шукыжым мэмнан лудмо пӧртна-влак 
калык коклаштэ кулэш пашажым сайн колтэн шогэн 
огот ул. Шукыж годым спэктакльым шындат, альэ му- 
тышт дэн гына тӱрлӧ сай илыш нэргэн кутуркалат ильэ, 
а илыш кокла нэргэн, паша нэргэн калыкым умылта- 
рэн шогэн огот ул. Ик могрым, избач-влак шкэштат 
шукыжым урак улыт да, пашаштым шагал шинчэн шо- 
гэныт—тундэн паша тыгэ кайэн. Вэс могрымжо, моло 
учрэждэнь вуйлатышэ-влакат избачлан полшэн шогэн 
огот ул.

Коммунист партпйн ХШ-шо погнымашшэ тыгэ пун- 
чал каласэн: „Лудмо пӧртын калыклан умылтармаш па
шажэ эн куго паша лийжэ, коч могай учрэждэньат ты 
пашаштэ полшэн шогыжо—манын. Тидэ чынак. Лудмо 
пӧрт-влак калык коклаштэ умылтармэ пашам огот кол 
гын, нунын дэк нигат ок тол, нунын каласымымат шташ 
огот тӱҥал. Йал марий мэмнан коч могай пашанамат, 
шкэ пашажлан кэлшымаш гыч ончалэш. Мэ нунылан 
полшэн шогэна гын, йӧсо пашаштыжэ, илышыштыжэ 
шкэ мутна дэнат, пашана дэнат эрэ сай ойм пуэн шо
гэна гын, тунам ижэ тудо лудмо пӧртышкына толаш 
тӱҥалэш, мэмнан пашанамат кулэш пашаланак шотлаш 
тӱҥалэш.

Калыклан мо нэргэн умылтарман,

Йал марий калык ожныеэк пизыргэн илмыж дэн мо
ло калык лэч (руш лэч, прансуз лэч, моло лэчат) пэш 
шэнтэлан кодын. Рэволутсий дэч вара ындэ тигдэ ка- 
лык-влак нунын коклаштэ марнй калыкат—эрыкыш 
лэктыч гынат, альэ пэш пичкэмыштэ илэн толашат. Шкэ 
илышыжым марий шкэ коклаштыжэ изиш шукырак шин
чэн шогышо йэҥ-влак дэч поена тӧрлатэн ок кэрт. Ти
дэ пашаланак калык коклаш лудмо пӧрт вуйлатышэ-влак 
(избач-влак) шогалтыныт. Нуно мом вара штэн кэртыт? 
Ик мут дэн каласаш гын, мо нэргэн калык нунын дэч 
йодэш, вий шутымо сэмын чла пашаштат полшэн шо
гаш кулэш.

Эн ондакак, калыклан Совэт власын да партпйн 
чла илыш нэргэштэ пунча.шыштым умылтараш тӧчаш 
кулэш. Марий-влак газэтым шагал налыт; йужышт на
лыт гынат, йа лудмышт ок шу, йа шагал тунэммыпгг 
дэн лудмыштым огот умло. Шукыжо адак лудынат ок 
мошто. Тундэнак, Совэт влас дэн партийн илышлан пэш 
кулэКп пунчалмышт газэтэш возалтэш гынат, марий ка
лык шинчыдымыжлан лийн нлышышкыжэ ок пурто. Ти
дын нэргэн эрэ умылтараш тӧчаш кӱлэш.

• Адак, мо тӱньа умбалнэ шталтэш, кузэ моло калык- 
влак илат, кузэ илышым тӧрлатат—ты нэргэштат ка
лыклан увэртарэн шогаш кӱлэш. Йужгунам моло вэрэ 
иктаж сай паша шталтэш. Тудым шинчэн, умлэн налын, 
марий калыкат мэмнан каласымэ сэмын тудым илышыш- 
кыжэ пуртэн кэртэш. Тэвэ, тӱрлӧ копэратив, артэль поч
мо нэргэштэ, адак мландэ паша штымэ тӱрлӧ машина 
налмаш нэргэштэ ончалына. Йужгунам шонымыжо сэмын 
ты пашам марий пэш штынэжат куш кайаш, кӧн дэч 
йодаш ок шинчэ. Тундэнак шонымыжо шонымо сэмынак 
кодэш, илышыш пурэн ок кэрт.

Адак йэш коклаштат, пошкдо коклаштат умылдымо 
дэнэ тӱрлӧ йоьглыш паша шталтэш. Йа ачажэ эргыжым



нимо пудэ поктэн луктэш, йа марийжэ ватыжым кырэн 
тугак колта, йа иктаж йэҥым йал гыч мландэ пудэ пок
тэн луктьтт—турлб-турлб паша илыш коклаштэ лийн 
кэртэш. Тыгай йэҥ-влак нигуш кайаш, нигӧ дэч ойм 
йодаш огот шинчат, ӧрын, орланэн коштыт. Тыгай йэш- 
влаклан избач полшэн шогыман. Нунылан йа зайавлэнь- 
ым возэн пуаш, йа тыглай умылтарэн колташ кулэш. 
1Гла толшо йэҥ-влакланат умылтараш тбчаш кулэш, ту
нам иж:т калык лудмо пбртым пагалаш тӱҥалэпт.

Кузэ умылтармэ паша нэргэн калыкым шиж-
тарман.

Избач умылтармаш пашам сайн колташ тушалэш 
гын, калык, тудын пайдажым ужын, щкэак толаш тӱ- 
н'алэш. Тугэ гынат, ты пашам чла йал марий коклаш 
шижтараш толашыдэ ок лий. Йал погнымашэшат, паза- 
рэшат, альэ иктаж дэн ваш лиймэт годымат эрэ кала- 
сылат гын вэлэ калык ты паша нэргэн шинчэн шогаш 
тушалэш. Ик мут дэн каласаш: кушто иктаж погнымаш 
альэ иктын-коктын кутуркалэн шогымаш лийэш гын, ой 
пумо пашатым, умылтармэ пашатым шижтарашак тӧчаш 
кӱлэш. Адак школышто тунэмшэ рвэзэ-влак кочат пэш 
сайн калыкым шижтараш лийэш. Изи рвэзылан „лудмо 
пбртыштб тӱрлӧ ойм пуат, зайавлэньым возат, чла па
ша нэргэн умылтарат“ манмэш вэлэ. Тудо тунамак эн 
ачаж-аважлан мийэн каласа. Тыгэ мэ эн пичкэмш, ни
мом шинчыдэ илышэ йал марий-влакымат шкэнан дэкэ 
тӱрлӧ ой йодаш кондэн кэртына.

Тидлэч вэс тӱрлӧ шижтармашат уло. Куго листа ош 
кагазэш, ош кагаз укэ гын, тошто газэтэш кугун гына 
тыгэрак возэн шындэт гын, пэш сай лийэш:

„Лудмо пӧртышто тӱрлӧ нэргэн йодмыланат умыл
тарэн пуат—паша нэргэштат, уло илыш нэргэштат ойм 
налын кэртат. Адак тӱрлӧ зайавлэньымат возат, оксам 
огот нал. Марий-влак, мо йодшашда, умылшашда уло— 
пурэн умлыза“.

Тыгэ воэымым калык коштмо вэрлаш, коймо вэрлаш 
сакалаш кулэш. Адак лудаш коштшо-влакланат эрэ кан 
ласылаш кулэш. Пурдуж газэтэгаат ты нэргэн возэ- 
шогэт гын, пэш еай.

Умылтармэ пашам колташ избач кӧн дэч полы- 
шым налын кэртэш.

Избач умытармэ пашат сайнак колтынэжэ гын, ни- 
гунамат тудым шкэтынак шуктэн ок кэрт. Коч кӧат 
туньаштэ, ала могай куго ушан лийэш гынат, шкэ вуй- 
жо дэн гына турлб паша нэргэн, илыш, закон нэргэн 
шинчэн ок кэрт. Тудланак избач-влаклан, ик могрым, 
уло учрэждэнь-влак дэк лишкырак лийн, шкэныштым 
палыктараш тбчашышт кулэш; вэс могрымжо, шкала
нышт полшышо йэҥ-влакым йамдылантышт кӱлэш. Кузэ 
йамдылшашыжым ӱлнырак каласэм.

Умылтармэ пашалан могай матэриал кулэш.

Мэмнан лудмо пбртлаштэ шукыж годым иктаж тэстэ 
кнага дэн ик-кок газэтым вэлэ муат лийэш. Тидлэч мо
ло матэриал шукыж годым укэ манаш лийэш. Бара ни- 
нэ матэриал-влак дэн гына калык коклаштэ умылтары- 
мэ пашам сайн колташ лийэш мо? Ок лий. Умылтармэ 
паша сайн кайжэ манына гын, коч кунамат шкэ шин-

чымашэтлан гына ӱшанэн кутураш ок лий, эрэ матэ- 
риалым ончэн, закон почэш кутураш кӱлэш. Тунам вара 
нигунамат калыклан йоҥлыш от умылтарэ. Шукыж го
дым мэмнан избач-влак шкэ шонымышт дэн гына куту- 
ратат йоҥлыш ойм пуэдат. Йошлыш ой почэш коштын- 
коштын, крэсань нымомат штэн ок кэртат, вара изба- 
чымак вурса: избач нимом ок шинчэ, тундэк коигга- 
шӓт ок кул, манэш. Тыгай паша ынжэ лий манына 
гын, пэш тыршэн матэриалым погаш тбчаш кулэш.

Пэш кулэш матэриал-влак тыгай улыт:
1) Газэт влак: Бэднота, Крэсань Газэт, ӱнар сита 

гын Правда‘м налаш пэшсай. Адак шкэнаи Йошкар 
Кэчэ, газэтна, У Илыш журнална, Марийская Деревня. 
Нимо газэт дэч поена пашам колташ путрак йбеб.

2) Газэт дэч поена тычай справочник-влак кӱлыт: 
Политсловарь, кодэкс (земельн., лесн., грашд., гроловн.), 
ик киага страковаймэ нэргэн, адак турлб савыкташ- 
влакын каталогышт (ниныжым савыктыш-влак, йодат 
гын, йара колтэдат).

3) Адак шкэ тунэммэ наша нэргэн програм дэн 
кнага-влакат кӱлыт.

4) Тидлэч моло адак зайавлэньым вуйпшймым да монь 
сайдрак возышашлан лийн, нунын пормыштым судйа 
дэч альэ прокурор дэч налэдапг кӱлэш.

5) Адак чла лишылрак учрэждэнь-влак дэч ы тӱрлб 
пунчалмыштым, увэртармыштым погаш кулэш. Иужгу- 
нам пэш кулэш наша нэргэн нуно увэртарат, избач ту
дым шинчыдэ кодэшат калыклан каласэн ок шукто. Мут- 
лан тэвэ каласэна, копэратив пэш сай сатум кондэн, 
шулдо ак дэн ужала, акшым увэртарэн возэн сакэн. 
Избач тудым йодын налын, калыклан каласыл кэртэш. 
Альэ иктаж могаГь ӱзгарым копэратив погаш тӱҥалын, 
калык тидым ок шинчэ. Избач ты нэргэштэ калыклан 
умылтарэн кэртэш. Тыгай наша нэргэштэ избачлан ко
пэратив дэнат, моло учрэждэнь дэнат сайн кутураш ку
лэш, нинэ учрэждэнь-лак избачлан шкэ пунчалмыштым, 
увэртармыштым эрэ колтэн шогышт. Моло учрэдэнь-лак 
дэн кыл кучымо нэргэштэ ӱлнырак поена каласэм.

Лӱдмо пбртыштб улшо кнагалаштэ мо нэргэн возалт- 
мыжымат сайн шинчэн шогаш кулэш. Вара крэсань ик- 

-  таж мо нэргэн ^одэщ гын, ту нэргэштэ кнагаштэ кала- 
салтын гын—альэ кнагажымак лудаш пуэт, альэ кнага 
ӱмбач шкэ шомакэт дэн гына каласэн колтэт. Тыгэ 
умылтармэ пашалан кнага пэш полша.

Умылтармэ пашам сайрак колташ, кузэ уло по
гымо матэрйалым ик вэрыш чумурман.

Чла погымо матэриалым кузэ лийн тугэ кышкыман 
огол, ик вэрыш—альэ шкапыш, альэ ӱстэмбак—чумур
ман. Укэ гын вашкэ шкэат кулэш матэриалым муун от 
кэрт. Газэт-влакым тыгэ ногат: ик лӱман газэт-влакым 
кажнэ тылзылан носна ургэдат, адак кажнэ тыгай газэт 
тӱшкалан поена ик тэтрадкэ гыч ургат. Тэтрадкыштьтжэ 
тыгай шэлэдымаш-влак (раздел) лийт: 1) номэр рат, 
2) газэт лум, 3) газэт лэкмэ жап, 4) газэт номэр, 5) мо 
нэргэн ойлымо, 6) могай странисыштэ. Тыгай тэтрад- 
кылаш газэтлаштэ крэсаньлан могай кэлшыжэ возымо уло, 
тудым палэн шогаш тыгай тэтрадкыш возэн шындат. 
газэт налмэ годьшак тыгайм возкалаш кулэш. Мутлан 
каласаш, тэвэ тачэ тый Моско гыч Крэсань Газэтым 
налынат, ту газэтыштэ налог нэргэн альэ моло нэргэнат 
пэш сайн возымо стачйа уло. Тый тэтрадкэтым налатат,
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тыгэ возэт: эн ондак рат номэрэтым шындэт, вара га
зэт лӱмым, газэт кунам пэчэтлалт лэкмым, умбакыжэ 
газэт номэрым шындэт, вара мо нэргэн тушто ойлатмы- 
жым возэт, пытартышлан газэт странисым шындэт—ту
до тыгэрак лийн ршнчэш:

'Гэтрадкыжым адак пайлэн шэлэдылаш лийэш. Вара 
и к вэрэжэ налог нэргэштэ гына возэт, вэс вэрэжэ кож

ла нэргэштэ, кумушо вэрэ иктаж моло паша нэргэн. Мо 
нэргэн возынэт, тунар пайланак тэтрадкыжымат шэлат. 
Тыгэ штэт гын, шкаланэт кычалаш сай лийэш. Эрэ ты
гэ газэт налмэт годым возэнак шогэт гын, пэгп кулэиг 
матэриалым шкыланэт ногэт. Вара крэсань тый дэкат 
налог нэргэштэ ма альэ вэс нэргэштэ толын йодэш гын, 
тый тэтрадкэтым вэлэ ончалат, тушто каласымэ: могай

х
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газэтыштэ ту нэргэн ойлалтын. Тыгэ газэт матэриал 
погымо нэргэштэ сайнак умлынэт гын, луд Слуховскийн, 
работа с газетой луман кнагажым. Тушто пэш сайн ка
ласымэ. Учрэждэнь-лак дэч погымо матэриалымат тугак 
тэмэн, шот дэн поена кагаз калташкэ погыман. Чла спра- 
вочник-влакымат поена ик шкапыш, альэ оҥа умбак 
оптыман. Умылтармэ пашам сайн колтэм манат гын, ик 
тӱрлым мондымо ок кӱл: уло матэриалэт кид йӱмалнэт 
лийжэ. Адак иккана матэриалым газэтыштэ альэ кна
гаштэ муун, эрэ тудын ӱмбач гына калыклан умылта- 
рэн шогымо йоҥлыш пашашкат пуртэн колта. Йужгу- 
нам тый тошто матэриалэтым ончэн ойм пуэн колтэт, у 
матэриалыштыжэ ту нэргэнак вэс шот дэн каласымэ. 
Тудлан вэрчын эрэ газэтыш ончаш кулэш, адак учрэж- 
дэнь-влак дэчат йодышташ кулэш: тый возымэт тугак 
кодын ма, альэ изиш вагаталтын. Мутлан каласаш, тый 
йошкар салтак йэшлан могай льгот лийшагаым умаштэ 
возэнат, тудын ӱмбач калыклан умылтарэн шогэнат. 
Тэнэй льгот изиш вашталтын. Тэвэ тыгай вашталтмы- 
жым эрэ шинчэн шогаш кӱлэш. Мый мутлан гына льгот 
нэргэн каласышым. Мэмнан Совэт Ушэм кӧргыштӧ илыш 
тбрланэн шогымо почэш, тӱрлыжат вашталтын, сайэмын 
шога. Тундэнак тачэ ик тӱрлӧ ильэ гын, эрла вэс турлб 
лийэш, уэмэш.

Умылтармэ пашам сайн колташ, нӧн-дэнэ кы~ 
лым кучыман.

Избач коч кузэ чоижым пыштэн пашалан пижэш 
гынат, шкэтын гына пэш шагал штэн кэртэш манна. 
Калык волгалтармэ, умылтармэ паша—пэш куго паша. 
Тудым, коч могай вийан, ушан, сай йэҥ лийжэ, шкэтын 
штэн шуктэн ок кэрт. Шкэтын шташ толашэн онча гы
нат, иктаж ида лук гыч йбршын нойа. Избач-влаклан 
тыйн пашат тыгай-тыгай манын ойлэтат „тидэ пэш шу
ко паша, мэ тынар штэн она кэрт" маныт. Коч могай 
пашаштат избачлан эрэ шкэтын толашыман огол, туд
лан моло йэным шкэ воктэнжэ чумурэн, нунылан пашам 
пуэн, пашаштым виктарэн шогаш тӧчаш кӱлэш. Йалыш
тэ ко избачлан полшэн кэртэш? Комсомол-влак, тунэм
шэ рвэзэ-влак, адак талы рак крэсань-влакат полшэн 
кэртыт.

Тидэ полшымо нэргэштэ умбалнырак адак каласэм. 
Кизыт, могай учрэждэнь дэн избачлан кылым кучаш 
кулэш—ту нэргэштэ каласыном. Эн ондакак партий да 
комсомол дэн пэш чот кылым кучаш кӱлэш, вара йал

совэт дэн, копэратив дэн, мландэ полка дэн, судйа дэн, 
прокурор дэн, учитыл дэн, моло дэнат пэш чот кылым 
кучаш толашага кулэш. Могай пашам нуно штат, мом 
ончыкыжо шташ шонат, калык илышлан йбршым мом 
пунчалыныт,—чла ты нэргэштэ шинчэн шогэт гын вэлэ 
умылтармэ пашам сайн колтэн кэртат. Кылым кок тӱр- 
лын кучаш лийэш. Ик турлынжб, нинэ учрэждэнь-лакыш 
мийэн кошташ лийэш, вэс турлынжб, мийэн кошташ 
шуага ок лий гын, писма дэнат йодыпггаш лийэш. Умыл- 
тарымэ пашаштэ утларакшым прокурор дэн пэш чот 
кылым кучаш вэрэштэш. Тудо чла закон нэргэштат 
сайн умылтарэн кэртэш, прокурор тора гын, судйа дэн 
лийэш. Адак мэмнан обласоытэ Крэсань Порт уло, ту 
пбртыштб йурис, закон шинчышэ-влак улыт. Нунын 
дэкат нимам возэн йодын колташ лийэш. Москосо рӱдб 
крэсань пбртышкат, мом от умло гын, йодын возэн кол
тэн кэртат. Адак крэсань газэтын, „У Илышын" рэдак- 
сийжат йодмылан каласат. Нунын адрэсыштым чла га
зэтыштэ муаш лийэш.

Кузэ крэсаньлан умылтарман.

Крэсаньлан турлб—турлб сэмын умылтараш лийэш, 
мут дэнат, адак йужгунам возымо дэнат умылтарат. 
Мут дэн умылтармыжэ—турлб погнымаштэ иктаж мо 
нэргэн умылтарэн пуэт, альэ иктын-коктын лудмо пбр- 
тыш толшылан шомакэт дэн умылтарэн колтэт. Йужгу
нам иктаж мо нэргэн йодмаш-каласымаш кассым шташ 
лийэш. Тыгай кассэ нэргэштэ вэскана поена возэм. Адак 
газэтымат лудын мут дэнак умылтарэн пуаш лийэш. 
Вэс турлынжб—возымо дэнат умылтараш лийэш. Возы
мо дэн умылтармыжэ тыгай турлб лийт:

1) Иктаж мо нэргэн, налог нэргэн, альэ мландэ па
ша нэргэн, адак коч мо нэргэнат кагазэш умылтарэн 
возэн сакаш лийэш. Тыгэ умылтарэн возымо кагазым 
калык чумургымо вэрэш возэн сакаш кулэш: лапкэ он
чылан, чайнойэш,о адак кукшо кэчэ годым пазарэшат 
сакалаш лийэш. Йужыжо „мом возаш" манын йодэш. 
Мыйн шонымэм тыгай: калык А мо нэргэн йэш йодыш- 
тэш, шинчынэшэ—ту нэргэштэ возэн сакаш кулэш. Ва
ра члажлан ойлымат ок кӱл, лудын моштышо шкэак лу
дын умлэн кэртэш.

„Мо нэргэн возаш" манын йодшылан тэвэ тыгэ ка- 
ласынэм: налог нэргэштэ, кожла закон нэргэштэ, тунэм- 
маш нэргэштэ, йошкар армий нэргэштэ чла марий вара 
шикчамо? Огот шинчэ. Тэвэ налог дэн кожла нэргэнак
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„У Илыш" журнал олмэш газэт лэкташ тӱҥалэш манын вучэн, 

журнал налдэ ида кийэ. Газэт лэкшашыжэ альэ палэ огол, кизытэш 
журналымак пэчатлэна. Члан журнал налаш вашкыза!

I
Торйалысэ элэктростансий.

Марий облас У Торйалыштэ элэктростансий 1925 ий 
сэнчӓбрыгптэ колталтэ. Стансийм У Торйал йал озанлык 
крэдит таваришэствэ вуд вакш вэлэн штыш. Стансий 
вуд дэн пӧртыктымӧ 12 вийан турбин дэнэ шта, У Тор- 
йалым волгалтара. 4 пойкудо йалыткат элэктричэс вол
гдым пуаш кизыт мэнтэ-влак шындалтыныт. Лампэ-влак 
нэш мотор, тӧр йӱлат. Тидым ужын, йыргэ калык элэк
тричэсым кумдарак кундэмыш колташ йодэш. 20—30 
мэнтэ нарыщ йырым-йыр тудым колташ ончыкылан 
ушан уло—волгдылан вэлэ огол, машина-влакым пёр- 
тыкташат. Кизыт Торйалыштэ элэктромотор уло, тудын 
дэн кырмэ машинам пёртыктынэшт.

( Мэ м н а н  фот о - к орэ с п .  дэч).

налына гын, нинэ гаотышто могай льготым, кузэ шул- 
дырак кожлам налаш да монь члажэ ок шинчэ, возэн 
сакэт гын, калыкым палыктэт. Возаш кузэ гынат кугу- 
ракын (раш) кулэш, адак ту кагазэшэт картинкам да 
монь пижыктылат гын, калык утларак ончаш тӱҥалэщ. 
Пӱрдӱж газэтэшат турлё нэргэн умылтарэн возаш 
лийэш.

Адак турлё зайавлэньым, жалобым, анкэтым возаш 
марий йодын толэш гын, возаш толашаш кулэш. Тудын 
йодмо нэргэштыжэ шкэат сайнак от шинчэ гын, вашкаш 
ок кӱл. Оньыч сайн шкэ умлэн налаш, вара ижэ возэн 
пуаш кулэш. Лучо варарак возэн пуаш альэ каласащ 
да—чынжым возаш, каласаш кулэш. Вашкаш тӱшалат 
гын, гаойштын пуэтат, марий вэскана тый дэкэк огэшат 
тол. Вара <возэт гынат, иктаж 3—4 кэчэ гыч, тудо во- 
зымэтшэ чын лийэш гын, марийлан утларак кэлша. Ма
рий, возэн пумёнтё, учрэждэньыш мийэн нимомат штэн 
кэртын огол гын, тундэн пырльа ту учрэждэньыш кайэн, 
пашажым виктарэн пумо сай лийэш.

Шукыж годым мэмнан марий шкэ шонымыжым ваш
кэ умылтарэн каласэн ок кэрт, эрэ тудо тора гыч мий- 
аш йёрата. Тидым шинчэн, тудым вашкымэ ок кӱл, укэ 
гын тудо вэскана тый дэкэт огэшат тол.

Уло умылтармэ пашам эрэ дньэвникэш возаш тола
шаш кӱлэш; кё йодын, мо нэргэн, адак могай умыл- 
тармашым пуэнат, кушэчын ончэн умылтарэнат. Тыгай 
возэн шогымо, ик могрым катык мо нэргэштэ утларак 

"йодмым шинчэн налын, вэсканалан ту нэргэштэ матэ- 
риалым йамдылаш полша, вэ'с могрымжо—шкаланэтат 
вэскана тыгай йодмылан матэриалым пуа.

Тыгэ возэн кодымым, адак, кажнэ тылзэ вуйэш эрэ 
шотлэн шогаш кулэш: кунар ойм мландэ нэргэн, кунар 
ойм кожла нэргэн, налог нэргэн, моло нэргэнат пуэдэ- 
нат. Тыгэ калык йодмым шотлэн шогымо калыклан мо 
кӱлэшым шинчэн шогаш пэш полша.

Кузэ справочникым тунэмман.

Ындэ комсомол дэн талы рак йал марий-влакым из-1 
бач шкаланжэ полшыктымо нэргэн изиш ойлынэм. Луд
мо пёртыш эрэ толшо комсомол-влакым альэ умылшы- 
рак крэсань-влакым ногэн, коч могай справочникымат 
нунын дэн пырльа тунэмаш лийэш. Шукын инышт лий 
вэлэ, иктаж 4—5 йэҥ лийэш гын, сита. Нинэ йэш-влак 
дэн иктаж могай йаллан йёршё справочникым налын 
тунэмаш тӱшалаш лийэш. Эн сай йаллан йёршё спра
вочник тыгай уло: Гуров—„Законы для деревни", адак 
„Справочник для изб-читален".

Нинэ йэҥ-влак дэн сайн погынэн шинчаш да спра
вочникым эн ончыч сайн ончаш кулэш: мо нэргэн туш
то возымо, кузэ возымо. Мо нэргэн кутурмыжым пытар- 
тыш лыгаташтэ—-оглавлэньыштэ ончаш кулэш. Вара, 
сайн каҥагаэн, эн ондакак, калык мо нэргэн пэш йодэш, 
ту нэргэн возымо законым луудаш туҥалага кӱлэш. Мут- 
лан каласаш, калык мландэ нэргэштэ пэш йодэш гын, 
ту нэргэн возымымак тунэмаш туҥалман. Иктаж стачйам 
иктэ лудэгаат, чланат каҥашат, шкэ умлымыштым чэрэт 
дэн ойлат. Вара ик ойш пурэн, шкэ шонымыштым про- 
токолэш, возэн шындат. Тугак моло стачйажымат лудыт, 
ойлат да возат. Вара, ик раздэлым пытармёнто чарнат. 
Возымо кагазыштым прокурор дэк, альэ марий судйа 
дэк колтат. Тидым ончэн марий судйа альэ прокурор 
шкэ шонымыжым тушакынак возэн колта, йоҥдыга во- 
зымыжым тёрлата. Тыгэ возэн-возэн избач кӱдын йал 
марий-влакат тунэмыт избачлан умылтармэ пашаштыжэ 
полшаш тӱҥал кэртыт. Тугэ эркын-эркын тунэм шуун, 
нинэ марийлак лудмо пёртыш йараракышт годым мийэн 
избачлан полшаш тӱҥалыт.

Ик мут дэн каласаш гын, избачын пашажэ пэш ку
гу, шкэтын гына тыгай кугу пашам шукташ йёсё, туд
лан вэрчын кузэ гынат шкэ воктэн полшышо йэЕг-вла- 
кым чумураш точат кулэш.

Г. РОМАНОВ. •
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Марий рвэзылан тунэмаш пураш 
йӧсӧ.

 ̂рал марий пэдтэхникум лӱмып марийлан 
иочылтын. Марий рвэзэ-влак марий школ 
манытат^ тунэмаш мийат. Тэнэйат шуко 
мийшт. Марийн, вэт иалэ, чэран шуко лэк
тэ. Магрэн-магрэн мӧитэш кайшэ шуко лийэ. 
Олмэшышт руш таза рвэзэ-влак пурышт.

Экз имэныштат шуко марий рвэзэ йӧрды- 
машкэ лэктэ. Адак йодьиитшыжат руш ту- 
нуктышо-влак ильыч, марий иктэ вэлэ ильэ.

Тыгэ тӱрлыжат марий рвэзым школ дэч 
шӱкальэ, рушым нальэ, К. И В А Н .

Рэдаксий дэч: пэдтэхпнкумжо шкэ мом ка- 
ласа гын?

Шым ийаш школ кӱлэш.
(Урал гыч).

Совэт влас марий калыклан корным почо* 
Марий коч могань кугу школышкат пурэн 
кэртэш. Корныжо иочылтынат, кайаш гына 
лу корно дэн йӧсӧ: шуко марий кугу шко
ты ш пураш экзамэным кучэн о к кэрт. Сан
дэн марийлан пумо вэр йара кодэш, рушак 
пура. Илыш ий гыч шип ончык вашталт 
шога, марийжэ тудым поктэн шуун ок кэрт: 
тунэммаш шагал.

Тэвэ мэмнан' вэлыштэ Урал марийн тэх- 
никумжо уло, тунэмаш пурашыжэ тушко 
члажэ ок кэрт. Ты ойгым сэҥаш 7 ийаш 
школ кӱлэш. Тугань школ урал марий кок
лаштэ укэ. Ты нэргэн урал марий-влаклап 
йэш шопаш кулэш.

ТУНЭМ АШ  Ш О Н Ы Ш О .

Пашашт почылт шога.
(Шэрнур к-н, Кукнур район).

Ӱмаштэ шыжым Кукнурышто сэмилэткэ 
школ почылто. Тунэмаш тӱҥалмэ годым ком
сомолышто шогышо ик йэггат укэ ильэ.

Школ вуйлатышэ сай тольат школыштат, 
калык коклаштат паша ончык кайаш тӱ1гальэ. 
Тэнэй школышто 150 тунэмшэ гыч шошым 
вэлкэ комсомолышто 21 йэш лийэ. Ко клан 
йалыш лэктын илыш сайэмдымэ нэргэн ку- 
турэн коштыт. Адак комсомольэс дэн моло 
тунэмшэ-влак рэволӱтсий пайрам годым эрэ 
спэктакльым, консэртым штэн ончыктэн 
пуат.

Тэнэй Ш эрнур К И К  сэмилэткэ школлан 
кок пачашап школ-пӧртым шта. Калык ти- 
дылан пэш куанэн, совэт власлан таум шта.

К У Р Н Ы Ж .

Колшо ушкална шӧран ильэ.
Ш эрнур кантон туныктышо-влак конфэ- 

рэнсийш (12 — 18 сэнчабрыштэ) Шэрнур  
г1 эхникумышто пырльа тунэмшэ йолташ-вла- 
кат шукын толыпыт ильэ. Мут гыч мут лэк- 
тат, тунэммэ годсо илы.шнамат, адак моло 
йолташнамат шарналтышна. Пырльа тунэмшэ 
йолташ кокла гыч кӧ-кӧ кушто улыт манын 
ик нэргэн тэргымаштэ тыгэрак лэктэш: Кук
нур 7 ийаш школышто 4-ыы тунуктат, Руш- 
Шой 7 ийаш школышто— 2-ын., Кужэн’эр кы- 
далаш шк.— 0, Ш эрнур кыдалаш школышто 
6, Ш эрнур кантон тӱҥалтыш школлаштэ—  
19, Ш эрнур кантон тӱрлӧ учрэждэнийлаш- 
тэ— 11, Турэк кантонышто— 8, Торйал каи- 
тонышто— 12, Чарла олаштэ— 10, моло кан- 
тонлаштэ 18, Марий кундэм ӧрдыштӧ— 7, 
Моско В У З ‘ышто— 10, Озатг ВУЗ'ышто— 9, 

Ильна (Ватка) ВУЗ‘ышто —  3, моло ВУЗАаш- 
т э — 3.

Шарнэи-шарнэн кычалмаштэ, очыги, йатыр 
йолташ ушэш вочдэат кодын. Мо гынат ты. 
шарнэн налмаштат 97 йэгг пашам шта, 
25 йэҥ ВУЗАаштэ туиэмэш. Паша штышэ 
коклаштэ йужышт калык ггалмэ кугурак лӱ- 
манат лийныт. Нинэ 122 йэҥ чланат Щ эр- 
нур -курсэш, тэкиикумэш ушым погэн лэк
тын ыт, тушан илыш сравочшым мууныт. 
Шэрнурышто Кугу Марий школ лач 6-ий 
(1918— 1923) вэлэ шогыш гынат, 122 паша- 
йэҥым таптэн луктын. Могай жапыштэ тупэм- 
мым шоналтгэат, кизытат шӱмэш нэрна, шин- 
чавӱд толэш.

И к манаш гын, тошто марий мнмыла, 
колшо ушкална шӧран ильэ.

1923 ийштэ тэкникум лач йол ӱмбаак вэ
лэ шогалын шуо— нэтралтэ, ош кэчына Во
лынь

Мом штэт, лийшаш лийн манмэ дэн огол, 
пэтралтшэ тэкникумнам ала почаш лийэш. 
Тугэ гынат Ш эрнур кантон Совэт Шэрнурэш* 
тэкникумым почаш йодаш пунчалын ильат, 
ала мо шыпак.

Тидын нэргэштэ Наркомпрос ончылно 
ала Маробоно витньызэ-тылмачлан шогалын 
иктаж мом штэн кэртэш?

КОИ ЬО М АРИ И
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Окчабр пайрэмлан кучыктымо „полэн“
Ожно Озаҥ губэрнащтэ Чарла ола уло 

манмым марий коклаштэ кӧ колын огол гын? 
Озагг дэч 130 мЭҥгэ коклаштэ, эдаска лукыш- 
то, Изи Еакшан эҥэр сэрыштэ изи ола 
нтинчылтэш. Ола— моло гайак ола. Вич чэр- 
кэ. Булыгиным арака зовотшо, урэмлаштэ 
шолын шинчышэ лавра. Калык— моло оласэ 
гаваЕ мэшшан-влак.

Рэволутсий лийэ. Чарла марий об ласы н 
рӱдӧ олажэ лийэ. Илыш пэш кужын ончык 
оигкыл кайш. Маска лук олат йырым-йыр 
шарлаш, кушкаш тӱҥальэ. Элэктростансий 
шталтэ, кӱртньӧ корно тушко пич чодрам 
шэҥын мийа, 7 нойабрлан марий мландым 
паровоз свисток шэргылтарьип. Пэш сай.

Окчабр рэволутсий пайрэмлан тэнэй адак 
ик «полэк» лийэ. Нойабрын визытыштыжэ 
Чарлаштэ «Первый Марийский Государственный 
Театр» почылто. Лӱмжым колынак чытрал- 
тэт!

Чывытаным налын чывыштэн шушаш гай 
изи олалан пэш кугу пӧрт. Кӧргыш пурэт—  
кушто улмэтым мондэт. Тӱжвалнэ гайак волг
ло, тоштэрэт, кочмо-йӱмӧ вэрэт, пэлэдышэт, 
шуко-шуко кнагат... члажым каласэн пуэн 
мошташ о к лий! Пӱрдӱшыжат йӧршэш бар- 
кат!.. Тидэ чла ола калыклан, ожно «орла- 
нэнак» огол илышэ калыклан.

Тэатр шташ 200 тужэм— кок шӱдӧ тӱжэм 
чэнтэ окса пытэн! Тыгэ каласыш тэатр поч
мо годым тэатрын дирэкторжо Гвоздэтский. 
Тэатрыштэ модаш Озагг гыч артист-влак то- 
лыныт, нуно тэлэ коч Чарлаштэ лийт 1).

Вара кузэ «куаидарышт» марийм ты «пӧ- 
лэк» дэнэ? Лӱмжӧ дэн пашажым таҥастарэн 
ончаш гын, «первый» манмылан адак тугайак 
второйжым шташ ынышт тӱҥал манын лӱ-

дылтэш вэлэ, «Марийский» манмыжэ— марийм 
пэш кугун мускылмаш!

Тэатр шташ гына марий окса кайэн, тӱж- 
валныжат, кӧргыштыжат марийн сынжат укэ, 
Коч пӱрдӱжэшшэ марий турым тӱрлэм ильэ. 
Марий спэктакль дэн консэрт шташат тэат- 
рыш огот пурто. «Иктаж кок арньа гыч пур- 
таш тӱҥалына» манытат, ончыкыжо мо лий
эш гын? Тэатр почмо годым салымым кала- 
сышэ - влак —  рушыжат, марийжат,- —  «тидэ 
тэатрэш марий культур вийаҥаш туггалэш» 
манын ойлышт. Ала, ончыкыжо мо лийэш 
гын? Кизытэшшым Чарлаштэ тыгай увэр шар
лэн: дирэктор Гвоздэтский каласэн:

— • У  меня в театре ни одного череми- 
сина не будет!

Тывэчын марийлан Совэт власлан 9 ий 
тэммэ пайрэмым штымыж годым могай «по
лэк» пумо нэргэн ойлаитат ок кул. Куанэ, 
марий шэмэр калык!

Пётр Л а и  ов.

Рэдаксий дэч. Ланов йолташ возымо по
чэш «У Илыш» журналын рэдаксийжэ вич 
йодышым-задачым пуэн кэртэш:

1. Мо йӧн дэнэ ты руш тэатр марий 
культурым вийаҥдэм кэртэш?

2. Кузэ марий культурым вийаҥдаш тугга
лэш «у меня в театре ни одного черемиеи- 
на не будет» маншэ дирэктор?

3. Мо корно дэн кайа чынак. марий куль
турым вийаҥдышаш марий ушэм-влакын на- 
шашт? Кузэ нунылан полшат?

4. 200 тужэм тэнтэ окса дэн марийм чы
нак тунуктышаш вэрч мом шташ лийэш 
ильэ?

5. Кунам винаматан йэгг-влак ты «паша» 
вэрч РКП дэн Ц К К ’шко вэрэштыт?

Чарла пэдтэхникум илыш гыч.

Чарла пэдтэхникумышто тэнэй члажэ 140 йэш тунэ
мэш. Тидэ кокла гыч 80%-шэ комсомольэс улыт.

Умаштэ окчӓбр тылзылан тунэмшэ-влак йункор кру
жокым почыч, члажэ 30 йэҥ нарэ погныш. Пӧрвой на
ша на кугун ыш кайэ. Тугэ гынат кружок пурдуж газэ
тым луктын шогыш, йаллаштэ коррэспондэнт кружокым 
почэдаш нолшыш, газэтым шаркалыш. Тэнэй кружокыш 
15 тунэмшэ возалтэ, ындэ члажэ кружокышто 50 йэҥ 
шога. Кружокым ончыкыла пурдуж газэт рэдколлэгий 
вуйлаташ тушалэш. Кружок вэлэн марий писатэль(А.М.П.) 
ушэмым почнэна.

Тэхникумышто адак мураш-шокташ тунэмшэ кружок 
уло. Иктэ гына шагал: тунэмшэ-влаклан эрдэн погынэн 
сылнын гына муралтэн колташышт у муро лукшо Па- 
лантайна укэ.

Адак марий мурым шокташ духовой оркэстр почыл- 
тэш.

Тэнэй тунэммэ пашалан чотрак пижна, садланак 
тӱрлӧ ушэмлашкэ 20 йэш вэлэ сайлалтын.

Умаштэ техникум совхозышго паша аламан кайш. 
Чла ӱдымӧ шурным, шындымэ вож-саскам сосна дэн 
моло вольык пытарынт. Тэнэй щошым пэчым пэчышна. 
Кэшэж коч совхозышто II курсышто тунэмшэ-влак чэрэт 
дэн пашам штэн илышт. 330 пут парэшгым, 3.500 гаӱльӧ 
кӱлтам нална. Адак турнэпс сай шочо.

*) 50 артист (!) толын манмэ увэр шокта. Р э д. П. ПЕТРОВ.



Кок йумылан окса уло, ик пожар машиналан укэ.
Тэнэй кэҥэжым Шэрнур кантон Аҥанур марий-влак 

47 тэвггэш мэр олыкым ужалышт. Оксам сайн кучылт 
ышт мошто. Кок тэнтэм попын толын удылмыжлан пу- 
ушт. 30 тэҥгэ наржым кожлаш кайэн кумал пытарышт, 
томам, прэзым кочкыч.

Тыгэ кок йумылан кумалмыштланак йӱр тэнэй уты- 
жым лийэ чай. Окса арам пытыш. Туштак пожар ма- 
шинашт шаланэн кийа.

Ананур Рвэзэ.

Нужнам пизыраш влас эрыкым ок пу.
Ту йалынак тэнэй Топин Сэмон колыга. Иэгаыжэ ыш 

код, 4, 7 дэстина мландыжэ кодо. Ты мландын пэлы- 
жым ик нужналан, Ильан Вачийлан, йал дэн пуушт. 
Вэс пэлыжымат нужналанак пуаш кодэныт ильат, пуэн 
ышт кэрт. Пашам сэльуполномочэнный Актуаи Ф. В. 
ыш ончо, мландым йал дэч йоддэак пойан марий ӱдыш.

Йӧра тидым Шэрнур кантон прокуратур шижэ. Ми
литсионьэр вашкэ тольо. Ваньан Вӧдрым шкэ вуйа ӱды- 
мыжлан сутыш пууш.

А ҥ а н. р в.

Волисполкомышто сай пашайэҥ-влак лийман.
Чорай волос марий автономийан гань лийэ. Тугэ 

лиймӧҥгӧ культур пашам нӧлташ кӱлэш. Тудын олмэш 
волисполкомыштыжак сосна гань йӱӱн почаҥшэ уло. 
Иккана статистик Каврыгин, ВИК‘ыш руштын пытэн, 
кӱсэныш кӱйм чыкэн, мийэн пурэн чоткондыштшо Са- 
ликыным кырэн пытарыш.

Ындэ волосын у вуйлатышышт-влак ту осал койшым 
пытарат гын вэлэ.

МАРКОР.
Рэдаксий  дэч. Чорай ВИК'ыштэ йӱшӧ нэргэн ындэ 

ик кана вэлэ огол сэралтэш. ВИК'ым тазарташ пижа- 
шак кулэш ильыс.

Карт дэн пэш модыт.
Патам Мучаштэ (Урал обл., Кунгур окр.) кйрт дэн 

пэш модыт. Васлий Пашка, Ӱсай Иыван, Ильан Сандр, 
Сабанак Прокопий, Илышкан Мишка модмаштэ эн ку
гу вуйлатышэ улыт. Вичырший гыч тӱҥалын, уржам, 
шӱльым, ложашым ужалэн модмашкэ шу}т. Йалыштэ 
комсомол-влак улыт. Комсомоллан ту осал койшым чар- 
шаш олмэш, йужыжо коклагпкышт модаш вэлэ пурат. 
Тыдыжэ нимоланат ок йӧрӧ.

о н ч э н -ш о г ы ш о .

Пойан-влак нӧлталалт коштыт— тэмдалаш кулэш
(Пӱрӧ кант., Пономар. вол,).

Шопкэр йалыштэ Алкий пойанын йэшыжэ пэш нӧл- 
талалт коштэш. Тудын Салим дэн Шакэр эргышт-влак 
йӱӱтат, урэм мучко кӱзым кучен, крэдалын кошт1»1т. 
„Нужна йэҥындюнжым налына" маныт. Нужнажэ адак 
Алкий дэкак пайрам годым пураш тӧчат. Алкий „мынь 
дэкэм ида кошт, кӱчӱзӧ-влак!" манын покгэн луктэш.

Чын, коштшашыжэ укэ ильэ. Тугэ осал штэн коштшо 
тушман-влакым сутышко пӱтӱрал пушаш ильэ. Совет 
сут туганьым чот тэмдалэш.

УЖЫН к о ш т ш о .

Кумалтышлан шорыкым ышт пу,

Штрамарий починта (М.-Турэк кантон) август тыл
зыштэ кумалтышым штыш. Кумалтышлан Пумарий гыч 
ик шорыкым йодыныт ильэ. Пумарий-влак тидлан ышт 
кӧнӧ, шорыкым ышт пу, ик пура дэнак кайшт.

Коштмымат вэк чарнат гын, тулэчат сай лийэш 
ильэ.

УНА.

Лӱман йэҥлан пижмылан 3 тылзэ дэн 6 тылзэ.

Тэнэйэ 20 сэнчӓбрыщтэ Пӱрӧ кантон Моско йалэ 
сут лийэ. Йувачий йал кок марийм, Элмурзан Мэшлб111 
дэ н Тэмрбай Пайазым, судитлышт. Мэгабай, калыкай 
погэн, самогоным йӱктэн, милитсийлан пижаш кутуртым 
Пайазшэ милитсийлан стаканым шолэн, йал совэт члэне 
лан пижын. Когыньыштымат сут 6 тылзылан турмаиг 
пэтраш пунчальэ.

Ты сутак Йувачий йалынак Эскак Эслайн пашажым 
ончыш. Тудыжо йал совэт прэдсэдачэл дэн сэкрэтарым 
паша штымышт годым кудо кӱлдымаш мут дэн орланда- 
рэн. Тудымат сут 3 тылзылан пэтраш штыш.

ВАХИТ САКИЙА.

Ида шолышт.

Алабога кантон Кӧлэгэш марий-влак имаштэ шижым 
кожла шолыштмашэш Сапай Самарым, Самар Миклайм, 
Шумат Йувашым, Сандуг. Шамрайм кучышт. Тэнэй > 
9 сэнчӓбрыштэ нунылан 10 тэнтат 46 ур штрап тӱлаш 
тольо. Йамдым йӧратышэ-влак вэрэштыч.

СЭЛЬКОР.
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МАРЛА ПОЛИТГРАМОТЫН
ВЭС КНАГАЖЭ ЛЭКТЫН.

Ты кыдэжыштэ партий э к он омий  п о л и т и к ы ж э  нэргэн сэралтын:

4 кутурмаш— у экономий политикын тун шотшо, 5— СССР сотсиализм озанлы
кым штымаштэ кугужанш промышльэнносын вэржэ, 6— кузэ крэсань тӱрлӧ кашак- 
лан шэлалтэш, ту кашак-влак шотышто партийн кучымо политикыжэ моганьэ, 7— йа
лысэ копэратсий, йал озанлыкым сотеиализмыш наҥгаймаштэ тудын пашажэ 
(тӱггалтыш), 8— тудак (мучашыжэ).

Кнагаштэ 154 стр., акшэ 70 ур.
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Закон, права умландармаш.

Конанов, Прокопий Йэпимлан.

(Шэрнур кантон). Тыйн сурт олмо (отворнча) нэр
гэн йодмэтлан тыгэ закон почэш каласэна:

1. Мландэ кодэксын 20 ст. каласымэ почэш 3 ийш- 
кэн йара кийктымэ сурт олмо мландэ, озажэ шташ лий
мэ ӱмбачат нимом тушак штэн огол гын, йал обшэствэ 
кидыш пура.

2. Йалыштэ чла йара вэр йал обшэствэ кидыштэ 
тиотлалтэш, тугань вэрым йал кӧнымӧ дэн вглэ налаш 
лийэш.

3. Мландэ кодэксын 125 ст. почэш кажнэ у, поена 
лэкшэ оза сурт олмым налын кэртэш, йал тудлан иудэ 
ок кэрт.

Иодыш: Эргыжэ аваж ӱмбалан пӧрйэҥым авурэн 
пуштэш альэ сусурта гын, тудым сут кузэ онча? Мэм
нан дэн нимат ок лий маныт. Адак тугак марий шкэ 
ватыжым вэс марий дэн авурэн, ваш крэдал сусуртат 
гын, кудыжым сут винаматла: ватыжын таҥжым, ваты
жым альэ марийжым? (Тувэчынак).

Ваш мут. Эргыжэ аважын таҥжым пуштэш гын, ты 
паша сутышто Угол. Кодэксын 142 ст. почэш ончалтэш. 
Аважым вийтак (ӧкы м) пизырмаш эш  (ава кӧныдымӧ 
годым) пОрйэн'ым куча гын, осал пашам моло тӱрлын 
чарэн кэртдэ, аважым- чэсшым аралэн, пӧрйэҥым тудо 
пуштэш гын,—наша кузэ лиймым рашак палэн налын, 
пуштшо йэггым нушкдынрак випаматлэн кэртыт. Тыштэ 
утларакшым авам опчат: шкэ кбнэн улмаш, альэ тудо 
вийтак пизыралтын лийн. Совэт закон тугэ пӧрпэҥ дэн 
удрамаш вашлиймаштэ удрамаш  чэсым арала.

Ту жапыштак, адак, кажнэ ӱдрамашын пбрйэвг дэн 
вашлиймаштэ шкэ вольа илаш праважэ уло: тудым ча- 
рашат, вийт иизырашат нигӧн праважэ укэ. Сандэн, 
удрамашым кӱльэн, тудын таҥжым ӱчым шукташ тӧчэн 
пугатмо—удрамаш эрыкым пудуртымашэш шотлалтэш, 
ту вуй пашалан пэш чот судитлат.

Палэ. кб вуй пашам шта, тудым судитлат: йа вийт 
пизыршэ пӧрйэҥым, йа удрамашым кӱльэн тудын таҥ- 
жым пуштшьтм.

Йурисконсульт ТЕРЕГУ. ЮВ.

Корэспондэнт вашмут.

Ошнур Анналан. Йӱшӧ доктор нэргэн кизыт она 
-пэчатлу. Тудо милитсийш вэрэштын гын, вара мо лий
эш увэртарэ, Комсомол наша нэргэн йачэйкыштэ калга- 
шаш кулэш.

Карандашлан. (Пӱрӧ кантон). Йуию сатузо-влак нэр
гэн сэршашыжэ укэ, она пэчатлэ.

А. Д. Л ьвов ‘лан. (Вӱрзӱм у.). Оршо пин нэргэн сэр- 
мэт журналлан ок йбрб.

П. Нэмдылан. (Чарла). Сифилис нэргэн пэш кӱчӱ- 
кын сэрэнат, тудын осалжым тунэмшэ доктор монь вэлэ 

‘Сайн раш умландарэн кэртэш. Молым сэрэн шого.

Вийлан. (Чарла). Школысо журнал пагпам туша- 
как тӧрлатыман, ок пэчэтлалт. Возышес йэҥлан гонорар 
иогпто дэн колталтэш, альэ журнал колталтэш, ик кумур 
оксат йара ок пом.

Казансэвлан. (Шэрнур). Шкэ йылмын кӱлэшыжэ 
ындэ пэш палэ, тудым гына угыч-начаш ойлэн найда 
ок лий. Йылмым илышыш кузэ пуртышаш нэргэн, ту 
паша кузэ каймо нэргэн шоналташ кӱлэш. Возымэт ок 
пэчатлалт. „Мыскара" ок йӧрӧ.

Нӓмӱллӓн. (Пӱрӧ кантон). „Ойрлымаш" почэламу- 
тэт ок йӧрӧ.

Курныжлан. (Шэрнур кантон). „Лудмо порт нагна
на" манын возымэт нэргэн тыгэ каласаш лийэш: „шуко 
возэнатат, нимом возэн от ул". Лудмо порт п а ш а  на  
маньыч гын, па иг а ж нэргэнак раш возаш кулэш ильэ, 

■сипр дэн да монь ончыктыман ильэ. Она пэчатлэ.

Тиш инлан. Токан колтымо почэламутэт-влак начар 
улыт, тэхникэ начар. Почэламутым сайрак, мотор рак 
пужарэн сэраш кулэш.

Турийлан. (Морко кант.). „Шыжэ паша" манын во
зымэт вараш кодо.

Ш. Ш арабийлан. (Ерасноупим). „Эркан тунэмшэ Йӓ- 
мэ.тӓ" ойлымашэт ок кэлшэ. Марий илышланат пэш ок 
кэлшэ, адак рушла гыч мотор кусарэнат от ул. Ойлы- 
маш сэраш тунэмаш кулэш, куштулго пата огол. „Мом 
шона сатузо" манмэтшым пэш умлага ок лий. Кожла 
шолышташ коштмо нэргэн сэрмэтшэ тулэчат ок йӧрӧ, 
тудо осал паша.

М. Лэниньэслан. (Урал). Ала кӧн нэргэн „гпыдан 
ойза“ манын сэрэт: сэрмэ йэҥын илымэ вэржым ончык
тэн от ул. Тыгэ сэрмым пэчатлаш ок лий.

Кошайлан. Мужаггчэ нэргэн ындэ шуко сэрэнна, 
кажнэ мужаггчын посна-посна осалжым гына сэрэн ок 
лий, она пэчатлэ.

Иыван Стопанлан. (Сэрпухов). „1904 ийштэ шочшо 
йолташэмлан" почэламут пэгп кужо, адак пэш моторат 
огол, ок пэчэтлалт.
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1 Ш Е Ж

М А Р Л А  П О Л И Т Г Р А М О Т
СССР Калык-влак Рӱдӧ Савыктышын Марий сэксийжэ 

марла политграмотым луктэш.
КИЗЫТ ЛЭКТЫН КОК КНАГА.

I. СССР‘ысэ йал дэн ола:
1 Кутурмаш. Капитализм элассэ дэн СССР'ысэ 

промышльэйнбс дэн йал озанлык.
2. Кут. Пашазэ-крэсань ушэм дэнэ совэт влас.
3 кут. НатсиГС наша.

Кнагаштэ 100 стр., акшэ 50 ур.

II. Партийн экономий политикыжэ:
4 кут. У экономий нолитикын тӱҥ шотшо.
5 кут. СССР сотсиализм озанлык штымаштэ 

кугужанш промышльэнносын вэржэ.
6 кут. Кузэ крэсань тӱрлӧ кашаклан шэлал- 

тэш, ту кашак-влак шотышто партийн кучымо 
политкыжэ моганьэ.

7 кут. Йалысэ копэратсий. Пал озанлыкым 
сотсиализмыш нантаймаштэ тудын пашажэ (ту
ша лтыш).

8 кут. Тудак (мучашыжэ).
Кнагаштэ 154 стр., акшэ 70 у р.

АДАК КОК КНАГА ЛЭКТЭШ.

III. Партий дэн комсомолын йалысэ пашашт:
9 кут. Партийн ты годсо туш пашажэ.

10 кут. Партийн дэн совэтын йалысэ пашашт 
(тӱҥалтыш).

11 кут. Тудак (мучашыжэ).
12 кут. Комсомолын йалысэ пашажэ.

IV дэн V. Пашазэ дэн крэсань кокла ушэм 
вийаҥмын корныжо. СССР дэн тӱньамбал 

рэволутсий:
13 кут. Партийн, пашазэ классын, крэсань 

калыкын кугужа влас ваштарэш кучэдалмышт.
14 кут. Партий, пашазэ класс, крэсань калык— 

фэвраль дэн окчабр рэволутсий годым.
15 кут. Партий, пашазэ класс, крэсань, ка

лык—граждан сар пытымэ пагыт дэн нэп годым.
16 кут. СССР‘ын ты годсо вийжэ дэн туньам- 

бал рэволӱтсийн ончыкылыкшо.
Политграмотын кодшо кок кнагажэ 15 дэкабрлан лэкшашан.

Рӱдӧ савыктыш складыштэ тыгань кнага-влак улыт:
АК.

1 .  Л э в г у р .  Р в э з э  к о м м у н и с т л а н  м о м  ш т ы м а н   1 5  у р .
2 .  Т у д ы н а к .  К о м с о м о л ы н  ш т ы ш а ш  п а ш а ж э    1 0  „
3 .  Т у д ы н а к .  К о м с о м о л  к у з э  л и й н ,  к у з э  к у ш к ы н   1 5  „
4 .  К э м р а д .  В Л К С М  у с т а в    2 5  „
5 .  Н и к у л и х и н .  И о й р л о ,  к о к л а  к р э с а н ь ,  к у л а к  н э р г э н   2 0  „
6 .  Т м а п и й  Н а ч и к .  С о в э т  в л а с  ӱ д р а м а ш л а н  м о м  п у э н     . 1 5  „
7 .  К р ы л о в  С .  Й а л ы с э  к о п э р а т с и й   1 5  „
8 .  В .  И .  Л э н и н ы н  и л ы ш ы ж э   3 0  „
9 .  П о л е в .  Й о ш к а р  А р м и й  д э н  Ф л о т ы ш т о  с л у ж ы м о  м о г а й  л ь г о т ы м  п у а  . . 2 5  „

1 0 .  Б р о н и н .  Л э н и н  д эн  Й о ш к а р  А р м и й ............................................................................................  2 5  „
1 1 .  К о н с т а н т и н о в .  П у ж н а л ы к  г ы ч  п о й а н л ы к ы ш ..........................................................................  1 6  „
1 2 .  В и л е н с к а я .  8  м а р т  дэн  ш к о л ы ш  ш  у д ы  н о  й о ч а м  т у н у к т ы м а ш .........................
1 3 .  Ӱ п ы м а р и й .  К Г и н ч а  ч э р  т р а к ы м ......................................................................................................... 1 2  „
1 4 .  Ч а в а й н .  У м л а н д э  ( п и й э с ) .............................................................   5 0  „
1 5 .  М у х и н  Н . ӰНЧПӦ ДЭЧ VIII ЛЭКТЭШ ( П И И Э С ) ................................................................................  15  „
1 6 .  М и к а й .  П а к ч а .................................................................................................................................................• 4 0  „
1 7 .  С п э р а н с и й .  А з а  о н чы м о  н э р г э н ........................................................................................................  2 0  ,,
18. Грацианов. Пушэҥгэ дэн шудо мом кочкэш..................................................  20

Чавайн. Йамблат кувар (тошто марий илышым огглымаш)...................... 50
Кармазин Г. Г. Марий йылмылончыш, II к ы д э ж .......................................  1 т .

Лэкшаш у кнага-влак:
Мом каласэн партийн XV конфэрэнсийжэ.
Комсомольэс могай лийман.

23. Лэнин мланна могань сугуньым кодэн.
24. Лэнин дэн крэсань калык.
25. ВКП, коммунизм, крэсань калык.
26. Мо тугай СССР. ---------------

Кнага налаш адрэс: Москва, Никольская, 10, Центриздат.

19.
20.

21.
22.


