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□  1926 ий 22 дэкабрыштэ „У  Илыщ“  журнал рэдаксий „У  Илыщым“  1926 ийштэ на-
□  лшэ-влак коклаштэ прэмий (пӧлэк) модышым штыщ. Модышым шташ рэдаксий лӱ-
□  мын комиссийм ойрыш. Комиссийштэ ильыч: рэдаксий гыч— Кузнецов М. В. Рӱдӧ
□  Савыктыш пэриодсэктор гыч —  Алаев, А. Н., Рӱд. Сав. Марий сэксий гыч —  Ор-
□  лов, Н. М. Модыш 3 тылзэ гыч идалук мартэ налшэ-влак коклаштэ шталтэ. Мо-
□  дышышто тыгань йэҥлан тыгань пӧлэк вэрэштэ:

Н Пӧрвӧй прэмий— плуг. Башрэспублик, Пӱрӧ кантон, Чорай вол., Кильметево йал,
п  И. Шамаданов‘лан.

П Вэс прэмий— стольар тарман (курал), члажэ 19 ӱзгар. Марий облас, Ш эрнур кан-
И тон, Купсола район, Мал. Ахматинер йал, Прокоп. Серг. Чумаков‘лан.

□  3-шо прэмий— изи рвэзылык стольар тарман, члажэ 19 ӱзгар. Марий обл., Морко
□  катон, Кучук-Жэрск. район, Кучук-Жэр сола, Чач. Микаков‘лан.

Н 4-мшэ прэмий— кугу час (шагат). Марий облас, У Торйал кантон, Кузнецовский
п  район, Эркан-Сола йал, Я. И. Иванов'лан.

И 5-мшэ прэмий— кугу шӓл (тэлэ щовыч). Башрэспублик, Пӱрӧ кантон, Чорай вол.,
И Б.-Сухоязово йал, Я. Яниева'лан (ты арвэр ӱдрамаш-влак коклаштэ гына модылто).

□  6-мшэ прэмий— аптэк (тӱрлӧ эм-влак). Вич аптэк модылто:

Н 1. Башрэспублик, Щ'рО кант., Калэгин вол., Куруялово, Ахмадиев‘лан.
п  2. Марий обл,, Звэнигэ кант., Парат вол., Томскино сол, Н. П. Аса-
п  ■ нов‘лан.
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□  «п  5. Суас рэсп., Алабога кант., Эсымбал вол., Кугу Мандык, Пашбэ-
ц  ков‘лан.
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ОП 8 - м ш э п р э м и и  —  п о л и т г р а м о т ,  кумут:

О 1. Марий обл., Звэнигэ кант., Пактэр-Лӱвал йал, А. И. Чехов‘лан.
И 2. Башрэспублик, Пӱрӧ кант., Калмык вол., Чарлак йал, А. Шакиро-

3 . Урал обл., Кунгур окр., I Сарсы йал, П. Пасетов‘лан.
4 . Башрэспублик, Бэлэбэй кант., Шаран вол., Кичкиньаш йал, Давл. 

Курманбаев‘лан.

1. Башрэспублик, Пӱрӧ кант., Калмык вол., Чарлак йал, К. М. Миро- 
нов‘лан.

2 . Вӓткэ губ., Вӱрзӱм у., Пакгаай йал, И. С. Ефимов'лан.
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3 . Марий обл., Марко кант., Арын р., Изи-Карамас, Ф. Иванов‘лан.
о и. Шамаданов, Чач. Микаков, Я. Яниева, И. С. Ефимов, Пашбэков, Д. Кур- 
О манбаев, П. Пасетов, Н. П. Асанов, Ахмадиев — тэ чланат „У Илыш“ рэдаксийш 
П пэш вашкэн гына пӱтӱнь адрэсдам раш сэрэн колтыза, шкэ лӱмдам, ача лӱмдам,
П лишыл пошто отдэльэньым ончыктыза; тудым налмӧҥгӧ ижэ арвэр-влак колталтыт.
П Молыж лэч нимо ок кӱл, лэкшэ арвэр тугак колталтэш. Арвэр налмӧҥгӧ чланат 
П рэдаксийш увэртарза. Шамаданов‘лан плуг Пӱрӧ склад гыч пуалтэш (раш адрэсым 
П палэн налмӧҥгӧ), молыжлан арвэр пошто дэн колталтэш.
□  „У ИЛЫШ“  рэдаксий. _
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с. С. С. Р Чла тӱньасэ шэмзр-влан, иитыш ушныза!
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КОММУНИСТ ПАРТИЙН XV КОНФЭРЭНСИЙЖЭ

Оппозитсий дэн крэсань калык.
Тэнэйэ партийн пычрик тӱшкажэ Совэт 

элыштэ сотсиализм штымэ корно дэнэ ыш 
кэлшэ, ӱчашымашым лукташ тӧчыпт. Сотсиа
лизм штымаш иромышльэнос (иабрик-завот) 
штымашкэ тукна. Иромышльэнос нэргэн ой
лаш гын, крэсань нэргэн ойлыдэ ок лий. 
Садлан лийн, крэсаньым ончымо политика 
нэргэн, йал озанлык политика нэргэн оппо
зитсий пӱтӱнь партийлан ваштарэш шогалшэ 
дэнэ ӱчашымаш лийэ.

Кок тӱрлӧ оппозитсий лэктэ. Иктыжэ эн 
ончыч совэт кушэн гыч йал озанлык ший- 
вундо дэн полшэн, йал озанлыкым нӧлтал 
шуктымӧнтӧ ижэ промышльэносым вийаҥ- 
даш кӱлэш манын ойлыш. Вэсыжэ — кизы- 
так крэсань озанлык гыч ший-вундым утла
рак налын, тудым промышльэносиам ваш- 
кэрак вийаҥдымашкэ пуаш кулэш манын 
ойлыш.

Кок тӱрлӧ ойжымат партий йоҥлышлан 
чотлыш. Мут укэ, иромышльэнос дан йал 
озанлык коклаштэ пэш сай кылым кучыман. 
Иромышльэнос дэнэ йал озанлык посна-пос- 
на ончык кайэн огот кэрт.

Оппозитсий мут гыч, йалыштэ кизыт ка
питализм вийан кушкэш. Кулак пэш поша 
манын оппозитсий ойла. Сандэнэ налогам ку- 
гэмдаш кулэш маныт.

Оппозитсий частный капиталист озанлы
кым крэсань озанлык дэнэ.йӧрэ-варэ варкала. 
Йалын тӱрлӧ кашаклан шэлалтымыжым тудо 
иутракак кугуэш ужэш. Оппозитсий налын 
эн кугу тӱшкажым— кокла крэсаньым ок уж. 
Крэсань озанлыклан кугу налогам иышташ 
гын, тыгай налогын пэлыжэ кокла крэсань- 
Л&нат пэрна вэт. Тыгэ йоҥлыш шоныманг па
шазэ класс дэн крэсань кокла илышым ум- 
лыдымылан лийэш, кизытсэ илышым умлы- 
дьтмылан лийэш.

Учашышаш укэ, иромышльэнос вийаҥ- 
дымаштэ —  путунь калыкын пашажэ лийман. 
Мэмнан промышльэнослаи пэш кугу, историй 
пашам шташ пэрнэн. Тудо сотсиализм про- 
мышльэнос. Тудым пролэтар кугужанш вуй- 
лата. Сандэнэ тудо путунь калык озанлыкым 
сотсиализм озанлыкыш савураш полша,

Кузэ вара йалыштэ пойан дэнэ нужна 
тушкалан шэлалтмаш лийн шога?

Удымӧ мландэ вашталтмэ шот гыч крэсань 
озанлык вашталтмым налын ончэна гын, ты
гай сӱрэтым ужын а, Удымо мландэ укэан 
тушка 1922 ийштэ 7% лийн гын, 1923 ий
штэ 5% мартэ изэмын, 1924 ийштэ— 41/2%, 
4925 ийштэ— 4%. Кок дэстинатаҥыт удышӧ 
озанлык тӱшка 1922 ийштэ 46%, 1923 ий
штэ 40 % 1924 ийштэ 36% кодын.

Тывэч палэ: ӱдымӧ мландэ укэан тушка, 
шагал ӱдышӧ озанлык тӱшкат ий йэда изэ- 
мыт. Тидын дэн пырльа кокла крэсань озан
лык тӱшка кушкэш.

Вольык ашнымаш шот дэнэ шэлалтма- 
шым ончэна гынат, тыгайраксурэтымакужына.

Ты сӱрэт кокла крэсань озанлык вийаҥ- 
мым ончыкта, Крэсань политикына кулак дэч 
чакнымэ политикэ манын опиозитсийп ойлы- 
мыжым сипр-влак налог политикына, йал по
литики кучымына шӧрат, оппозитсийн йоҥ- 
лыш лиймыжым ончыктат.

Налог политикына кулак озанлыклан пол
ша манэш оппозитсий. Налогын эн кугу нэ- 
лытшэ пойан дэн кулак умбакэ возэш. Уло 
крэсань калык гыч 15%-шэ— пойан дэнэ ку
лак тӱшка. Ты 15% кашак уло йал озанлык 
налогын 47%-шым тула. Тидэ ик шот. Вэс 
шотшо тыгай: уло крэсань калыкын 25-30% 
ужашыжэ налог тӱлмӧ дэчын утармэ. Ты 
25-30% чотыш йорло-влакын шукыракышт 
пурат.

Налог ситышын альэ ситыдымын налыл- 
тэш манын, учагааш лийэш. Тугэ гынат, кы-



зытак раш каласаш лийэш: нал озанлык на
логым кугэмдаш гын, очний пашазэ дэн крэ
сань у.шэм лушкымашкэ шууна. Крэсаньлан 
про мышльэ и о сы н тӧ рланэн-в и йагг шу мыжо 
кӱлэш. Промышльэнос вийаҥэш гын. сату- 
мат (таварым) йаллаы шукырак пуаш лийэш. 
Сату акшат шулдырак лийэш. Вийаҥшэ про
мышльэнос йал озанлыкым вийанрак нӧлташ 
полша. Промышльэнос вийаггмэ дэнэ йал 
озанлык промышльэпослан кӱлэш илэ ар- 
вэрым шукырак йамдылэн кэртэш, шкэжат 
ончык кайа. Ты нэргэштэ иктат ок учатнэ. 
Садлан партий промышльэосым вийаҥдаш 
тырша, элыштына индуетриализатсий (кугу 
пабрик-завот штымэ) политикым илышыш 
пуртэн шога. Садлан пашазыланат, крэсань- 
ланат,лмолыланат промышльэносым вийаҥдаш 
полшыдэ ок лнй.

Частный капиталист.кш, тӱрлӧ докот нал- 
шылаи, уто парш налшылан налог кӱзык- 
тымӧ,

Калык, наша штымэ шот дэнэ, пойанлык 
виса шот дэнэ поспа-ггосна тушкалан шэлал- 
тэш: пашазэ, йорло крэсань, кокла крэсань, 
пойан дэн кулак, частный капиталист, молат. 
Кудо тӱшкажлан промышльэнос штымаштэ 
утларак нэлэ логалман тэвэ ты нэргэн пар- 
тйй дэнэ оппозитсий коклаштэ ӱчашымаш 
уло. ' .

Частный капиталист озанлыкым крэсань 
.озанлык дэнэ йӧрэ-варэ варкалэн, крэсань 
озанлык дэч налогым шукырак погаш кулэш. 
промышльэнос сату акым кӱзыкташ кулэш  
манын оппозитсий ойла.

Ты кок тӱрлӧ озанлык коклаштэ ойртыш 
улмым оппозитсий ок уж. Садлан тудо крэ

сань пшн-вундым олашкэ утларак шуитнаш 
кӱл дш май ма шкэ шуун.

Мэмнан партий ойла: частный капиталист 
дэч мо кэртмым налашак кӱлэш. Крэсань 
дэчынжэ налогым йал озанлыклан ончык 
кайашыжэ торэш чаракым штыдымаш йотып 
налман. Тыгэ она штэ гын, иромышльэносна 
ончык кайэн ок кэрт. Кулак дэчын мо кэрт
мым налаш кӱлэш. Кокла крэсань дэкэ тугэ 
мийаш ок лий. Тудлан вэс виса кӱлэш.

Совэт промышльэнос вийатгдымэ полити- 
кэ— илышлан йӧршӧ политика. Чотак пижына 
гын. политикынам шуктэнак кэртына.

Нимом чотлыдэ, кизытеэ илышым умлыдэ. 
промышльэнос ви йаггдымашым оппозитсий 
пэшак вашкэн штынэжэ. Оппозитсий ончык 
илышашым ужыи ок мошто. Нимом шинчы- 
дэ писын ончык кайэн вуймаг йомдараш лнй-
Э1Г1 ВЭТ.

Партий оппозитсий корно дэнэ ок кайэ. 
Партий пэнтдын гына озанлыкым вуйлаташ 
тӱҥалэш, промышльэпослан чарныдэ кушкыи 
шогаш йӧным шташ тӱҥалэш. Крэсань ка
лык кэртмыж сэмын промышльэнос нӧлташ 
полша. Ты нолшымашыжэ пӱтӱнь калык озап- 
лык дэнэ со расы шаш лык. 'Гыгэ партий ка - 
ласа.

Партий крэсаньым Лэнин ончыктымо кор
но дэнэ, копэратсий корно дэнэ нантайа. 
Кокла крэсаньым партий ок мондо.

Иартийи пунчалмутшо ты шот дэнэ ни- 
дылтын. Ты политикым илышыш пуртэнак 
шуктэна. Лэнин корно гыч партий язишат 
ок коран1.

АНД РЕ КВ.

ПРОФСОЙУЗ ПАШАЛАН ЧОТ ПИЖМАН

Кодшо ийштэ мэмнан коммунист нартий- 
лан у оппозитсий дэнэ пэш чот кучэдалаш 
вэрэштын. Партий тидэ кучэдалмашым инэж 
киньэлтэ ильэ. Кучэдалмашым коратгдаш пар
тийна дэн партий Рӱдӧ Комитэтын шукы- 
ракшэ пэш чот тыршэныт гынат, Зиновьев, 
Каменев, Троцкий йолташ-влак вуйлатымэ 
почэш у оппозитсий, партий ойм колыштдэ, 
пӱтӱнь партпйн нолитикыжэ ваштарэш шо
гальэ. И к ойм кучэн, чла партийлан озанлык 
вийаҥдымаш, сотсиализм штышаш пашаштэ 
полшымо олмэш. у оппозитсий партийнам 
паша дэч кораҥдаш, кӱлтымаш ӱчашымашкэ 
шупшо.

Мэ тышакып тидэ ӱчашымаш гыч ик 
ужашыжым гына лончылэн налына. Проф- 
сойуз нэргэн уло партий дэнэу оппозитсийн 
могань кэлшыдымашышт уло.

У оппозитсий кугужан нэргэн, да мэмнан 
Совет эл нэргэн ойлымыж. годым профсойуз 
гыч тӱҥалэш. Мом вара тудо мланна ончык
та? Профсойузыштына мэмнан утларакшым 
служышо улыт, пабрик-завот иашазэ-влак 
нрофсойузыштына шагал манэш. Тышэчын 
у оппозитсий мэмнан кугужаншнамат прол^Т- 
тар кугужанш огол, тигдэ буржуазий кугу
жанш манэш. X V  партконфэрэнсийэш Том
ский йолташ, сипрла гыч профсойузын чын



№ 12 У И Л Ы Ш 3

чурийжым пэш раш ончыктэн пууш. Тэвэ 
профсойуз кушмым ончыктышо сипр-влак:

1925 ий аир.— б м. 950 тж. 400 йэҥ ильэ,
1926 ий апр,— 8 м. 768 тж. 200 йэҥ лийэ.

Ик ий кӧргыштӧ ирофсойуз-влак 26 про- 
сэнт кугэмыныт. Профсойузын пабрик-заво- 
тысо ужашыжэ 24 просэнт кугэмын, мландэ- 
кожла пашазэ - влак 80 просэнт шукэмы- 

-ныт, служышо-влак 19 просэнт вэлэ шукэ- 
мыныт.

Чла профсойузышто служышо-влак 32 
просэнт улыт. Тышкэ учрэждэнийштэ, пош
то--тэлэграфыштэ, столовой, коммунальный 
озанлыкыштэ служышо-влак, учитыл, агра- 
ном, врач-влак шотлалтыт. Эртак учрэждэ- 
нийсэ служышыжо— пэш изи ужаш. Еид па
ша штышэ пашазэ-влакшэ— 68 просэнт.

Тидэ сипр-влак оппозитсийн йоҥлыш ой- 
лымыжым пэш раш ончыктэн пуа.

Профсойуз коч мэ калык коклаш партийн 
ойжым, Совэт власын штышаш пашажым 
илышыш пуртымашым куштулэмдэна?. Крэ
сань коклаштэ тидэ пашам мландэ-кожла па
шазэ ушэм (Всеработземлес) шуктэн шога. 
Мландэ-кожла пашазэ ушэмыш кӧ налылтэш? 
Партийн X IV  погнымашшэ тыгэ каласыш: 
„Всеработземлес‘лан йалысэ пашазын (тар- 
зын) ушэмжэ лийман, ушэмышкэ йалысэ про
лэтар дэн пэлэпролэтарым, шкэ паша вий- 
жым ужалэн илышэ-влакым гына налман 
Тыгань йэгг-влакым погэн вэлэ мландэ-кожла 
пашазэ ушэм кулэш сэмын пашажым штэн 
кэртэш, тунам вэлэ чоткдо ушэм лийн кэр
тэш. Тидэ ушэмын пӱтунь Совэт Ушэм кум- 
дыкэш кушмыжым тэвэ тыгань сипр-влак он- 
чыктат: 1924 ийштэ 297.900 йэҥ улмаш, 
1925 ийлан .497.600 йэҥ лийн, 1926 ийлан 
80% шукэмын манна гын, тидэ 895.000 йэгг 
нарэ лийэш.

„Профсойуз— коммунизмлан тунуктышо школ“
манын, Лэнин йолташ. Тыгэ манэш мэмнан 
болыпэвик-коммунист партийна. Тидым ушыш  
налын, кэрэк могань профсойузат шкэ члэ- 
нышт-влакым тӱрлӧ пашаш шогалта. X V  
иартконфэрэнсийэш Томский йолташ тыгань 
снпр-влакым ончыктэн пууш: рабочкомышто 
15.029 батрак дэн 6.934 кӱтӱзӧ пашам шта. 
Тндэ ушэмын волос комитэтлаштыжэ 7.417 
батрак, 1374 кӱтӱзӧ уло. Йал совэтлаштэ 
3.245 батрак дэн кӱтӱзӧ, волисполкомлаштэ—  
143 йэҥ. Вашполш комитэтлаштэ— 540 йэгг. 
Ты сипр-влак 13 губэрна гыч вэлэ налмэ, 
тугэ гынат 34.682 йэҥ пашашкэ шогалтымэ 
койэш. Тидэ шагал, 9 гпӱдӧ тӱжэм липткэ

члэнлан тидэ сипр шагал, шушаш совэт сай- 
лымаштэ мландэ-кожла пашазэ ушэмлан шкэ 
члэныштым совэтыш утларак пурташ тыр
шыман. Кунар шуко члэным совэтыш пур- 
тэна, тунар мэмнан тарзын, моло йорлын 
илышыжэ утларак аралалтэш. Вэс могрым, 
ончыкылан мэ совэт пашалан у йэным йам- 
дылэна.

Профсойуз-влак шкэ члэныштым кнага- 
ланат тунукташ чот пижыныт. Кнагам шин- 
чыдымэ члэн кулэш пашам штэн ок кэрт, 
сай члэн лийн ок кэрт. Профсойузын тидэ 
пашажым тэвэ мо дэнэ ончыкташ лийшэ:

тунэмдымэ-влак

1923  и й 1 9 2 5  Ий

1. Комунхоз пашазэ кок
лаштэ ............................... 50% 4 о/о

2. Пу дэнэ ӱзгар штылшэ . 50°/о 6,5 %

3. Мландэ-кожла пашазэ . со о о о 18,5°/»

Марий коклаштэ мландэ-кожла пашазэ 
ушэмын тунэмдымэ члэнышт альэ шуко уло, 
нунын тунукташ чот' пижаш вэрэштэш. Ма
рий коклаштэ улшо профсойуз члэн - влак 
гыч 1872°/° вэлэ тунэмдымэ огол тушто ш у- 
кыракшэ киагалан моштыдымо улыт манаш 
лийэш. Садлан тидэ паша марий коклаштэ 
пэш кугу пашалан шотлалтман, тидэ паша
лан чот пижман.

Ындэ ончалына —  марий коклаштэ тарзэ- 
влак (батрак-влак) чланат профсойузышто 
шогат альэ укэ. Укэ, чланак нрофсойузыш 
пурэн огот ул. Марий обласыштэ кожла па
шаштэ шогышо-влак пурэн кэртшашыжэ чла- 
жак профсойузышто огот шого. Профсойузыш
то шогыдымо йэҥ шкэ кӱлэшыжым чот аралэн 
ок кэрт. Чодра пашам штыктышэ шкэт оза 
пашатарым шонымыж сэмын тӱлэн, шоны- 
мыж сэмын изэмдэнат кэртэш, шуко мартэ 
пудэат куча, каныш кэчымат ок шинчэ, наша 
кэчыжат кужо лийн кэртэш. Тидым проф
сойуз вэлэ ончэн-тӧрлатэн кэртэш. Мэмнан 
марий-влак шукыжак альэ профсойузым ум
лэн огот кэрт, тудын кӱлэшыжым огот шин
чэ. Партий дэн комсомоллан тидэ шотышто 
марий коклаштэ чот умландараш пижман. 
Тидэ пашам ӧрдыжыш кораггдэн она кэрт.

Профсойуз паша —  чла шэмэрлан шэргэ 
лийман, тидэ пашалан чланат пырльа пиж
ман. Тунам ижэ тудо сай корнышко возын, 
о н ч ы ё о  вийан кайэн кэртэш.

СВИНЦОВ СТ.
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—  ПАРТИЙ, к о м с о м о л ,  с о в а т  ПДША —

Иктэ коддэ — совэт сайлымашкэ.
Йанвар тылзэ гыч тӱҥалын апрэль марка 

пӱтӱнь ССР Ушэм мучко совэтым угыч еай- 
лымаш тӱҥалэш. Кизыт олаштат, йаллаштат 
мэмнан илыш тӧрланаш тӱҥалын. Пӱтӱнь  
шэмэр калык шкаланжэ кӱлэшым шташ ни- 
жын Совэт влас полшымо дэнэ йатыр еусыр 
вэрнам ачалышна. Мэмнан ончыл илышнат 
шкэнан вийна дэн тӧрлатышашлык. Садлан 
тидэ совэт сайлымашлан пэш сайн йамды- 
лалт шогаш кӱлэш. Кодшо ийла годсо йоҥ- 
лышым тӧрлаташ тӧчаш кӱлэш.

Ий йэда шэмэр каЛык шкэ ӱшанымэ йэ- 
ҥышт-влакым кугужанш пашалан сайлэн- 
сайлэн шогалта. Тыгэ кугужанш пашалан 
полшымо дэн шкэат кугужанш пашалан 
тунэмэш. Тидым шонэн, мэмнан коммунист 
партий дэн Совэт власна, калык полшымо 
дэнэ, шкэнан тӱҥалмэ пашанам шуктэн 
кэртына манын сайлымашлан пэш ӱшанэн 
шога.

Тугэ гынат альэ, мэмнан марий гай, шэҥ- 
гэлан кодшо калык коклаштэ шукыжо ты 
пашам айда лийжэ манын ок ончат, вэсэ штэн 
пуумым вучат. Йужо йаллаштэ тошто годсо 
койшыштым альат пытарэн огот кэрт. Кэрэк 
могай погнымашкат суртан озам вэлэ ӱжыт, 
сандэнэ сайльипат калыкын нэлэ нарыжэ ӧр- 
дыжэш кодэш, шкэ шонымыжым, йӱкшым 
пуэн ок кэрт.

Адак йаллаштэ тӱрлӧ-тӱрлӧ пойан, тор- 
говой-влак кизыт пэш талышнаш тӱҥалыныт. 
Нуно чыла вэрэ пураш тӧчэн коштыт. Тидэ 
ольымо сэмын йоҥлыш ыжнэ лий манын, тэ
ний В Д И К  инструксийжым вашталтэн. Ума- 
сэ инструксий почэш сайлымаш погнымаштэ 
йӱкым пуэн кэртыт ильэ: пэрвой разрӓд пра
ва (патэнт) дэн торгайшэ-влак; адак ик тарзэ 
лэч утыжым кучыдымо вакш оза, апшат оза, 
тӱрлӧ тигдэ завот оза-влак (уй лукмо завот, 
шӱраш завот оза да монь). Тэний тидэ ин
струксий вашталтын. Кэрэк кэат шкэ таза 
капан улмыж ӱмбач тарзэ паша дэн ила гын, 
тугайлан сайлымаш годым йӱк ок пуалт. 
Йужо вэрэ умасэ сайлымаш годым чыла ка
лыклан шижтардэ йалласэ погнымашым штэн 
коштыныт. Тыгай йоҥлыш пашам толшаш 
сайлымашлан пытараш кулэш. Адак шуко 
вэрэ ондакак огот йамдылат, вара, шокщыш  
пурат да, йӱр ма, лум ма погнымашым чу

мураш тӧчэн коштыт, сандэнэ шуко калык 
мийэн ок кэрт.

Коммунист партий Рӱдо Комитэтын нуль 
тылзыштэ лийшэ погнымашыжэ тидэ сайлы
маш нэргэн шкэ мутшым ольэн пууш. Ту
дын кӱштымӧ почэш, мланна толшаш сайлы
маш годым тыгай пашам шукташ кулэпт.

Альэ маркэ йаллаштэ йорло йэҥым, кӱ- 
тӱзӧ-влакым, пойан йэҥ дэн тарэш илышым 
пэш шагал годым йал совэтыш, волос ео- 
вэтыиг, кантон погнымашкэ колташ сайлат 
ильэ. Ончыкшо тыгай йэҥым утларак сай
лыман.

о
Налла гыч, волоела гыч сайлымэ йэтг-влак 

дэч шагал годым шкэ пашашт штымым тэр- 
гат ильэ. Ончыкшо нунын погнымашкэ мийэн 
толмэкышт мом штымыштым калыклан ум- 
лыктарэн ольэн пуаш кулэш. Адак, тидэ 
сайлымаш тӱҥалмэк, ты маркэ сайлымэ йэ- 
ҥын кузэ паша штэн шогымыжым чла ка
лыклан умлыктараш кулэш.

Йужо вэрэ альэ маркэат тигдэ калык 
(суас, марий, чуаш) кокла гыч совэтлашкэ 
шагал сайлат ильэ. Ш уко вэрэ марий илымэ 
кундэмлаштэ волос, кантон (уйэз, округ) ис- 
полкомлашкэ марий сайлалтын огол. Тэний 
сайлымашлан тидэ йоҥлышым пытараш ку
лэш.

Сайлымаш тӱҥалшашлан йаллаштэ пӱр- 
дӱж газэтэш сайн умлыктарэн возыман. Йал
ласэ комсомольэсат, тунуктышат, профсойу- 
зат, лудмо пӧртат, —  чланат шкэ вийштым 
совэт сайлымаш пашалан пуушт.

Йаллаштэ погнымаш штымэ годым кугу
жанш кӧргӧ илыш нэргэн ольымо воктэн, 
шкэ йал, шкэ волос кӧргӧ илыш нэргэнат 
кутурман.

Исполкомлашкэ, совэтлашкэ сайлымэ го
дым кэ вэрэштын, тудым сайлыман огол. 
Садлан еайлышаш йэҥ-влакын лумыштым 
ондакак погнымашкэ мийшэ калыклан ольы- 
ман. Вара кэ могай улмыжым палэн налын 
пашам штэн кэртшэ йэҥым ойрышт. Погны
маштэ ӧрын шогыман огол, мо уто-ситыжым 
чла луктын ольыман. Ваш-ваш кутурэн, ка- 
ҥашэн, йоҥлышым ончыкылан тӧрлатыман. 
Илышыштына альат пэш шуко йӧсыжат, нэ- 
лыжат уло. Тудым йӧршэш пытараш икка-
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наштэ ок лий. Кэрэк могай талэ вийан йэҥ 
лийэш гынат, шкэта’к нимат штэн ок кэрт. 
Тидым шоналтэн, чла калыклан иктэ сэмын 
пашалан тӱҥалаш кӱлэш. Ойрэн шогалтымэ 
йэҥ-влак пашам штышт манын ончаш ок 
лий, члаланат тарванаш кулэш. Ш кэ мош- 
тымыдам, кэртмыдам, шонымыдам толшаш 
сайлымашлан ончыктыза, иктэ коддэ совэт 
пашам ончык колташ пижса.

ВАСИЛЬЕВ И.

Совэт сайлымаштэ тӱрлӧ калыкым 
ойркалмаш нэргэн.

Кодшо 1926 ийштэ совэт сайлымаш го
дым Марий облас Торйал кантонышто шуко 
ситыдымаш лийэдыш. Йужо ситыдымаш нэр
гэн мутыч лукдэ о к лий, тудым шушаш  
сайлымашлан ушыш налаш кӱлэш. ,

Масканур РЙ К  сайлаш, район погныма
шым шташ К И К  гыч ик йолташ колталтэ. 
Район погнымашэш тудо руш дэн марийм 
сырмашкэ шуктэн. Районышто марий йал- 
влак улыт гынат, Р И К ‘ыш ик марийат пур- 
талтын огол. Марий дэн руш-влак кугун 
ӱчашымашкэ шууныт. Учашымышт канто- 
нышкат мийэн шуо.

Кантонысо сайлымаш комиссий Масканур 
Р И К ‘ым уэш сайлыктыш. Адакат ик марийат 
ыш иурталт.

Кадал районышкат РИК сайлымашкэ ту
гак ик йэҥ мийш. Тушгат паша канъылын 
ыш кайэ. Тушто марий дэлэгат-влак поена 
марий погнымашым штат манмэ мутым лук- 
тыч. ГП У  уполномочэнныйлан уто пашам 
штышт. Тудыжо ик поена марий погныма- 
шымат муун ыш кэрт, марий дэлэгат-влак 
поена тюгнаш тӧчэн огот ул. Тыгай мутым 
луктын калыкым вэлэ ӧрыктарышт.

Совэт сайлымашкэ тыгэ калык кокла ойр
калмаш шот пура гын, совэт паша сай ок 
кайэ. Лӱдшӧ марийм утларак вэлэ лӱдыктат. 
Тыгай койш марийм совэт паша дэч шӱка- 
лэш. Тидэ осал койш. Калыкым ойркалаш 
совэт влас ок кӱштӧ. Тудо ожно, буржуазий 
влас годым вэлэ лийн.

Коч могай пашаштат тӱрлӧ калыкым кузэ 
ончаш кӱлэш манмаштэ тӱҥ ойм нигунам 
мондыман огол. Тидэ —  мэмнан марий гай 
ожно пизыралтшэ калыклан совэт влас эры- 
кым гына огол, тгривиллэгий1) манмымат пуэн.

Ожно пизыралтшэ калык-влак шэнтэлан 
кодыныт. Нуно утларак йорло, утларак пич
кэмш улыт. Нуным моло ончык кайшэ калык 
дэнэ чынак тӧр шташ гын, илыш тӧрлымӧ, 
илыш сайэмдымэ пашаштэ нунылан корно 
кумдарак лийман. Тэвэ, тунэммэ пашам на
лына гын, марийлан школжат руш лэч ш у
кырак кулэш. Шэнтэлан кодшо калыкым 
шэнтэланак кодаш гына ок лий огол, ончык 
кайшэ калык дэн тӧр наҥгайашат ок лий. 
Тудым ӧкымэш ончык шӱкыман. Тӧр наҥ- 
гайаш тӧчымаш— олталалтмаш вэлэ лийэш.

Шэнтэлан кодшо калыклан кумдарак корно 
иумашым йужо йолташ-влак калык ойркал- 
машлан шотлат. Тидэ пэш кугу йоҥлыш. Со
вэт влас чла калык-влакым тӧр штынэжэ. 
Тидлан вэрч шэҥгэлан кодшо-влаклан молым 
поктэн шуаш корным кумдарак почэш, тигдэ 
калык-влаклан привиллэгийм пуа.

Тыгай шот почэш марийм совэт пашаш- 
кат, моло тӱрлӧ пашашкат шупшын пурты- 
ман, тунуктыман. Илыш вуйлатымашкэ пу
рэн вэлэ марий шкэ илышыжым шкэ сай- 
эмда. Ш кэ кап чэрлэтым шкэ гына шинчэт. 
Садлан совэт влас туйо калыклан автономий 
эмым пуэн.

ПАЙАТ ВАСЛИЙ.

Ой пидышын пайдажэ.
(Торйал к-н, Обалжэ мучаш йал).

Альэ мартэн чла йаллаштэ пашам погны
маш дэч вара ой пидышым (протоколым) 
штэн огот колто. Иктаж кок-кум арньа 
эртымэк, погнымаштэ кутурмо йӧршэшат 
мондалтэш. Пашалан сайлымэ йэҥ-влакшэ 
вара „мэ она шинчэ, колынат она ул“ манын 
вэлэ ой лат.

Мэмнан йалын изиш гына чодражэ уло. 
Тудым йырым-йыр вискалмэ почэш йал дэн 
тыгай ой пидышым штынтна;

„Чодрам чумур йал дэи каҥашыдэ, шкэ 
вуйа нигэланат руаш ок лий: колыштдэ йынгг 
руаш тӱҥалыт гын, сурт йэда кӱтыман (он
чыман), шолыштшо сурт-озам сутыш пуэн 
тӱлыктыман“ .

Тлэч вара чланат ты ой пидышым кучаш  
кидыштым иыйттышт. Тыгэ штымӧҥгӧ ындэ 
нигэат чодрам шолыштын ок руо. Тэвэ ой 
пидышым штымын пайдажэ.

В И Й .

*) Привиллэгий—кумдарак правам пумаш, моло лэч 
сайрак ончымаш манмэ лийэит.



МАРИЙ ЙАЛАСЭ КОМСОМОЛ ИЛЫШ
(Маркор-влак возыма гыч).

Ш ижэ шумэк партийштат, комсомолыш- 
тат тунэмаш пэш чот пижыт. Комсомолышто, 
шижыш пурмэк, турлӧ кружокла лийэдат. 
Тидэ пашаш сай йолташым шогалтэн вэлэ 
пашам сай колташ лийэш. Тэвэ Вӱрзум уйэз 
Шурмо волос гыч Ш ы р ч ы к  тыгэ сэра:

„Тӱм-тӱм комсомол йачэйкэ ты мартэ па
шажым пэш соптран колтэн шогыш. Кодшо 
КЭҤЭЖ коч ик погнымашат лийн огол“ .

Паша жап годым погнымашым шташ га- 
ла?..— маншэ лийэш дыр. Погнымашкэ кошт- 
мэш лучо сурт кӧргӧ пашам штэм манын 
погнымашкэ огот кошт гын, нимат огол ильэ. 
Тидэ йачэйкэ тыгэ штэн огол, комсомольэс- 
влак йара жаиыштат: „эрэ йӱӱн, крэдалын, 
вурсэдалын, адак тӱрлӧ осал мурым мурэн, 
кармонь дэнэ вэлэ коштыныт".

Пэрэдвижкэ школ толмэк, окчабр гыч тӱ- 
ҥалын, пашам пэш сай шташ пижыныт. Пэ
рэдвижкэ вуйлатышэ Смоленцев йолташ тол- 
мӧҥгӧ комсомол йачэйкэ тӧрланэнат шуун 
манаш лийэш, „пэрэдвижкэ школыш тунэ
маш члан коштыт“ , адак окчабр рэво
лутсий пайрэмымат комсомол йачэйкэ сай’ 
эртарэн.

Вуйлатышэ сай лийн, адак комсомольэс
лан тунэмашыжэ кнага-влакат кӱлыт. Вара, 
комсомоллан кӱлэш кнага уло мо? Ш эрнур  
гыч тэвэ К-на Т. В. „ала могань кнага дэн 
тунэмаш тӱҥалына" маныи воза. Ш эрнурэш  
политшкол пашам тӱҥалыныт гынат, кна- 
гашт укэ, комсомольэс-влаклан тунэммыштым 
кагазэш возэн толашаш логалэш. Тидат пэш 
сай паша огол. Тунэмаш тӱҥалмылан кнагам 
налын йамдылман.

Комсомольэс-влак йӱӱт.

Тилэч ончычат мэ шуко кана аракан осал
жэ нэргэн сэрэнна, тугэ гынат комсомольэс- 
влак арака йӱмым огот кудалтэ. Тидэ осал 
койш дэч сай илыш дэкэ, комсомол чурий- 
лан кэлшышэ паша дэкэ вончэнак огот кэрт. 
Лудмо пӧртэш, школэш спэктакльым штэн, 
тӱрлӧ кнагам лудын, у мурым мурэн касым 
эртармэ олмэш, кизыт мартэат арака йӱӱн 
пӧрдалыт, шкэ тазалыкыштым пужат, комсо- 
молым кайдарат.

Комсомол йачэйкэ почмо годым, альэ йа
чэйкэ буром угыч сайлымэ годым бӱрош эн 
сай комсомольэсым шогалтыман. Тэвэ кун
гур округ, Ачит р-н, Патаммучаш йал ком

сомол йачэйкыштэ 17 комсомольэс уло. Сэк- 
рэтаржэ нэргэн тэвэ кузэ возат:

„Комсомол йачэйкэ сэкрэтар Николаев 
Васийн комсомол пашажэ ок кой, арака йӱ- 
мыжӧ гына члаланат пэш раш койн шога“ .

Тигань сэкрэтар лиймэк йачэйкэ паша 
нигунамат ок тӧрланэ. М а р к о р  шкэ сэры- 
шыштыжэ чыным ойла, тудо тыгэ манэш: 
„ Т ы г а н ь  к о м с о м о л ь э с  ы м к о м с о м о л 
п а ш а  г ы ч  увожгэ  к у к л э н  л у к т ы н  
к ы ш к ы м а н ' 1. Сэкрэтаржак йӱмӧҥгӧ тыглай 
члэнжат йӱаш тӱҥалэш. Тэвэ Ш эрнур  
к-н Аҥанур ВЛКСМ  йачэйкыштэ „Выльып 
Прокоп 27 сэнчабрыштэ „свизын“ пайрэм 
годым ӱстэл тич шкэ йолташыжым пур- 
тэн шындэнат, пэл кидэшыжэ пэлштоп само- 
гоным кучэн, вэс пэл кидэшыжэ арака кор
кам кучэн, мурым мурэн вэлэ чпайрэмым 
эртарыш“ .

Т ы г э  п а й р э м  э р т а р ш э-в л а к д э н э  
к о м с о м о л л а н  ч о т  к у ч э д а л а ш к ӱ - 
л э ш, к о м с о м о л ы ш т о  т ы г а н ь  п а ш а  
л и й м а н огол.

Кэчвалымат тул дэн кычалман.

Тэнэй шижым Бэлэбэй кантон, Розанов 
волос, Тошто-Чикэй комсомол йачэйкыш па
шаштым ончаш мийшэ Булатов Галэй эн 
ончычак йачэйкэ сэкрэтарым пыкшэ муун. 
Йачэйкыштэ апрэль годсэк ик погнымашат 
лийн огол. 12 комсомольэс уло гынат, йа
чэйкыштэ нимогань паша укэ, йачэйкыжат 
кнага ӱмбалнэ вэлэ шотлалтэш. И к жазэтат 
укэ. Кодшо ийн пӱрдӱж газэт ильэ, тэнэй 
ту пашат шыпланэн, йымэн.

Молан тыгэ лийн? Комсомол йачэйкэ сэк
рэтар Акузин йолташ Булатовлан ача-ава ок 
колто манын каласэн. Ача-ава ок колто ман- 
мылан ӱшанаш лийэш. Вара молан огот кол
то? Тушто комсомольэс-влакын шкэныштынак 
титакышт уло дыр. Комсомолэш сай, кӱлэш 
пашалан тунэмыт ильэ гын, йал озанлык 
кружокэш альэ адак иктаж тӱрлӧ кружокым 
штэн шкэныштым у илышлан тунуктэн шо- 
гат ильэ гын, нимогань ача-ават „погныма
шкэ ида коштл манаш огот тӱҥал.

Комсомол пашаштэ шогышо-влакым эскэрэн ваш- 
талтылман.

Марий комсомолын пашажэ шуко йачэй- 
кылаштэ пэшак плокан кайа^ тугэ гынат
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шуко вэрэ комсомол йачэйкэ вийаҥ шудэак 
коклан-коклан комсомол пашам вуйлатышэ 
йолташым йачэйкэ гыч налын вэс пагааш 
колтат. Тидым пытарман. Тэвэ Ш эрнур к-н 
Изи-Шокшэм йачэйкын сэкрэтаржым вэс вэ
рэ колтэн пашам пужэныт, йачэйкэ вийм 
изэмдэныт. Адак Мишкан волос (Пӱрӧ к-н) 
комсомол волкомын сэкрэтаржым вашталтэн 
пашам чылт чарэныт. К о м с о м о л  йолташ 
тидын нэргэн тыгэ сэра:

„Ындэ К-ров сэкрэтарыштэ шогымылан 
кум тылзат тэмэш, ВЛКСМ плэнумат укэ, 
йал йачэйкэ-влак гыч погнэн каҥашымаш 
чылт чарнэн“ .

Тышэч мэ иктым гына каласэн кэртына: 
комсомол пашаштэ шогышо-влакым эскэрэн- 
рак вашталтылман. Чын, вашталтымэ годым 
вэс вэрэ пашам нӧлталаш шонат дырат, ту
дын олмэш пашам пужэн вэлэ кодат.

Вэрласэ партйачэйкэ-влаклан шкэ ваш- 
талтышышт нэргэн шоналташ логалэш. X IV  
парте4езд чла вэрласэ партйачэйкэ-влаклан 
комсомол пашалан полшаш, каҥашым пуаш, 
кузэ мом шташ ончыкташ ик коммунистам, 
эн сайжым, комсомол пашам шинчышым лӱ- 
мын ойраш кӱлэш манмэ пунчалмутым штыш. 
Тидэ пунчалмут кизыт мартэат илышыш ш у
ко вэрэ пурталтын огол. Тидым шташ ваш- 
кыман, ик партйачэйкат комсомол йачэйкэ 
илышым шинчыдымэ инжэ лий. Мом комсо
мол шкэ ӱнаржэ дэн штэн ок кэрт гын, 
тушто партий йачэйкэ полшыжо. И к мут 
дэн манаш— кажнэ коммунист, кажнэ партий 
йачэйкэ комсомол илышым шинчэн шогыжо, 
пашажлан полшыжо, сай корным ончыктыжо. 
„Иктэ вэсылан кидым пуэн“ , изак-шольак 
гань ончыко тошкалына.

ЭС-ЭС.

Эрболдо Элыкпайн попэросшо.
Тамбов губэрнаштэ ӱдӱр марлан каймыж 

годым качэ нэргэн „добычный44 альэ „недо
бычный44 манын йодэш. „Добычный44 огол 
гын, кэрэк могань ушан, мотор, таза качэ 
инжэ лий— марлан ок кайэ.

—  Мо, пэлдорта, рушла вэлэ возкала? —  
манын Орыда дыр тэ, лудтно-влак. Чытыза, 
ида сырэ, жап шуэш— руш мутэмымат умлэ- 
да. Мый шкат руш улам гынат (марла мош- 
тэмат, марла сэрэм), „добычный44 мутым пэр
вой колын шым умло, вара Тамбов губэрна 
йолташым муун вэлэ палэн нальым.

Тамбов губэрнаштэ шуко крэсань-влак, 
шижым пасу гыч шурным погэн налын, тэ
лэ кочлан сурт кудалтэн ӧрдыжыш кайат. 
Сурт паша ончаш йэш гыч ик-кок йэггым 
кодатат, молышт вэс губэрналашкэ, кугу  
олалашкэ кучаш лэктын кайат. Кучэн кош- 
тын, йатыр оксам погэн, вара мӧҥгӧ пӧрты- 
лыт. Тыгэ оксам муун, тошто тӧра гань вэлэ 
илат, нимом огот шоно. Тэвэ тыгань йэггым 
„добычный44 (муун моштышо) маныт.

Олаштыжэ вэс тӱрлӧ йэгг шуко. Аракам 
йӱӱн, карт дэн модын илыш корно гыч ко- 
раггшэ йэҥ оксам вэс тӱрлын муэш. Тудо 
тынь дэкэт тамакам пижыкташ шогалшылак 
кӱшэн кӧргэтым чылт эрыктэн луктэш. Ти- 
дат садэ „добычной44 йэҥак.

Айса ындэ шкэнан „добычной44 марий-влак 
нэргэн мутланэна.

Пурӧ кантон марий-влак Москал (Мос- 
ковсо) волосым шинчат. Шинчыдымыжэ па

лэн лийза: ту волосышто Памаш лӱман йал 
уло, Памаш йалыштэ кок рвэзэ —  Эрболдын 
Элыкпай дэн Киликайн Сайпан. Нуно ком
сомол йачэйкым почыт. Марий рвэзэ-влак 
йыбьгртэныт, комсомол йачэйкэ почмо нэргэн 
ваш-ваш лийнат кутурат, ача-аваштым иктаж 
лукэш авурэнат комсомол нэргэн мутланаш 
толашэн коштыт. Укӱдӧмучаш рвэзэ-влакы- 
нат комсомолыш пурмышт шуун. Кумутын 
пурэнытак. Эрболдын Элыкпай пэрвой погны
маш гычак пашалан пижэш,

—  Йолташ-влак, тэ комсомолыш пурэн- 
дат, паша пытэн шонэда ала?

—  Укэ!— маныт ӱкӱдӧмучаш-влак.
—  Укэ гын, вара мом шташ кӱлэш шо

нэда?— манын йодэш Элыкпай.
—  Тинь мэмнан кугуракна улат, тиньак 

шинчэт.
—  Чыным ойлэда, йолташ-влак. Мланэм 

тунар кугун ишанэда гын, пашалан пижаш 
вур модэш вэлэ. Мланна газэт, журнал, тӱр- 
лӧ кнага кӱлэш. Эн ончычак „У  Илыш44, ва
ра „Красная Башкирия44, „Бэднота44, тулэч 
молыжат. Газэт налаш окса кулэш. Пуза 
20-ший дэнэ.

—  Пэш сай наша. Колдырший кугу окса 
огол, уш  погаш мэ оксам она чаманэ, —  ма- 
нытат, ӱкӱдӧмучаш рвэзэ-влак оксам погэн 
пуат. * *

Жап эрта, вучат тылзэ, вучат кок тылзэ, 
омо дэнат газэтым ужыт— укэ, садэ омо дэнак 
газэт лудын эртарат. Вара Элыкпай дэк мийат
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—  Могань окса? Кунам минь тэндан дэч 
оксам налынам? —  йодэш ӧршын койп Элык- 
иай, шкэ пэл ншнчажым сэмалтэн, кӧргыж 
дэнэ воштылэш: „Чытэ да айда, тужэм дэнак 
пуэн ода ул. Газэт-журнал дэнэ мо киама- 
тым штэт? Ай-ай попэросшо тамлэ ильэ 
вэт!...

Тыгэ марий рвэзэ-влак газэт-журналдэ 
олталалт кодыч.

Туганьракак вэс паша. Тыштыжэ В ӱ р ӱ ж 
маркорлан шкаланжак мутым пуэн а:

„Мэнчыла кантон Карагул комсомол йа- 
чэйкын сэкрэтаржэ, Дудоров Филип, пэш 
шакшэ пашам штыш. Тыглай калыкым сай 
паша дэнэ комсомол дэкэ лишэмдышаш го
дым, тудо шолышташ вэлэ тунукта. Комсо
мольэс коклаштэ члэн оксам погышат коч-

= -  Ӱ Д Р А М А

Аҥралык, орадылык воштылэш.
„У  Илышын“ тэнийсэ 2 .А-эшитэ мэ Пу- 

рӧ кантон пк йал марий-влакын удрамаш 
умбач Москошко вуй шийаш колтымышт 
нэргэн сэрэныа ильэ. Лӱмын ик тудланак 
колтэн огот ул гынат, кайшэ йэҥлан моло 
паша -дэн пырльа ынтайэш тыгэрак каласаш 
куштэныт:

Илып1 пӧрйэҥлан пэш алама лийэ. 
Удрамаш-влак сутыш коштыт, ойрлэн кайат, 
малым ойрэн налыт, йал погнымаштэ пэш 
нӧлталтын оплат, ындэ нуным ала мо кыра- 
шат лудылтэш. Ок лий гын удрамашым кэп- 
шылташ иктаж законым лукташ?

Совэт власлан индэш ий эртымӧнтӧ ты
гань мутлан воштылмо вэлэ шуэш. Совэт 
влас ӱдрамашлан пӧрйэҥ дэн тӧр правам 
пуэн. Умур-умур мучко орлыкышто, паша 
вольык чотышто илышэ удрамаш эрыкыш 
лэктын. Удрамашым пиктэн кучышо шинчы- 
рым (чылвырым) рэволӱтсий йӧршэш курышт 
кышкыш, уэш шинчырлаш ик оҥгыжымат 
муун от кэрт.

Права нрава дэнэ, тошто гыч кодшо пич- 
кэмшлык, тошто койш— шкэныштым кэнэтак 
сэҥэн рузал кудалташ огот пу. Чынак, илы- 
шыштак тӧрыш лэкташ удрамашлан йӧсӧ. 
Утларакшым крэсань удрамашлан йӧеӧ. Йэш  
кӧргӧ, сурт кӧрго иашажат, пӧрйэҥын тошто 
годсэк тунэм толмо йӧрдымӧ койшыжат удра- 
матцым орлыкыштак кучат. Пӧрйэгг марий-

кын-йӱӱн пытарыш. Моло пашаж гычынат 
тудын комсомоллан йӧрдымыжӧ койэш. Сан
дэн тудым мэ чумэн лукна“ .

Тэвэ мэмнан марий коклаштэ могань по- 
пэрос йӧратышэ, кочкаш-йуаш йӧратышэ 
„добыч ной-влак“  улыт. Илышыштэ нуно моло 
тӱрлӧ паша гычынат койт. Комсомол дэн 
партийшкат вэрэштын коммунист лумым 
шӱктат. Йалын у илыш корнэшыжэ торэш 
кашкала шуйнэн возаш тӧчат.

Карагул комсомольэс-влак штымэ сэмын. 
„добычнойлан“  комсомол коклаштэ вэр ок 
код. Комсомол мландэш, у илыш пургыжэш 
таза шурно коклаштэ шэм пуракан пырчэ 
ок шоч. ТПочэш гынат, у илыш мардэж —  
комсомолын чумур вийжэ— лупшэн шалатэн 
пытара.

воцнивс ст.
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влак удрамашым чынак тӧр штышашым пэш 
йӧсын умлат, шукыжо воштылэш вэлэ. Тош
то гыч кодшо пичкэмшлык— илышыш у СЭМ 
пурмылан кӧнэн ок кэрт. Сандэн пичкэмш 
йал марий-влак удрамашым уэш кэпшылташ 
мутым луктыт гын, нимоланат ӧршаш укэ.

Чын, удрамашым чынак тӧр штышаш на
ша —  пӧрйэҥ паша гына огол. Утларакшым 
тыштэ удрамашлан шкаланжак тыршаш вэ
рэштэш. „Удрамашын эрыкыш лэкшашыжэ—  
ӱдрамашын пашажэ“ — тыгань тӱҥ мут почэш 
уло туньамбалнэ удрамаш эрык вэрч кучэ- 
далмаш эрта. Ты сэмынак Лэиинат каласэн. 
Тидым умлэн, мэмнан эрыкыш лэкшэ элыш- 
тына пэш шуко удрамаш шкэ вэрчшэ пэш 
шуко тырша. Йалыштэ дэлэгатлан шогыма 
гыч тӱҥалын, рудӧ влас вуйлатымаш шумэ- 
шкэ кыршэн, удрамаш-влак у илышым пӧр- 
йэҥ дэн тӧр шогэн штат, шуко удрамаш- 
влакшэ кугу пондашымат чактарат. Марий 
Удрамаш вараш кодын гынат, тудат тэк ок 
кийэ, тарванэн.

Марий удрамашым тарватымаштэ, ончык 
лэкшэ ӱдрамашак тыршымэ дэч поена, пор- 
йэҥланат уло вийжым пышташ кулэпт. Эн 
ончыч тидэ— тунэмшэ, умлышо марий-влакын 
пашашт. Тугэ да, шукыжо умлышо гынат 
тидым огот умло, удрамашым конга воктэ- 
ланак пижыктэн кодаш рат улыт. Тыгань 
тунэмшэ, умлышо марий-влакым альэ чот
лэн от пытарэ. Тэвэ мэ иктыжым тышак 
ончэна.
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Марий-Турэк кантон Кугу Пумарий шко
лышто Окчӓбр рэволутсий пайрамым штат. 
Погнышо марий-влаклан учитыл-влак шэмэр 
калык кидыш власым налмэ нэргэн, пойан 
кид гыч утлымо нэргэн да монь ойлат. Ой- 
лыдэат ок лий вэт, тидэ тӱньамбалнэ лий- 
дымэ паша.

Утларакшым тидэ марий ӱдрамашлай куа- 
нышаш пайрам. Лачак Окчабр рэволӱтсийэт 
тудлан волгдо илышыш корным почыныс. 
Сандэн ты нэргэн шкэ погнышо йолташышт- 
влаклан марий ӱдӱрат, Пэдот Почий, кутур- 
нэжэ, пичкэмш лоҥгаштэ илышэ ӱдрамаш- 
влаклан эрык мутым ала кузэ чон куанэн 
каласынэжэ, чэрэтшым шум вырт-вырт лийн 
вуча.

—  Кузэ?! Марий ӱдӱрат мэмнан дэнэ тӧр 
шогалын ойлынэжэ? —  шона тунуктышо Бе
лоусов,— тый рушла колто, рушла уста улат 
вэт,— манэш тудо марий ӱдӱрлан.

Молан рушла ойлэм? Мэ марий улына, 
рушла она мошто, мый марла ойлэм,-— шок
та марий ӱдурна.

Укэ, марлат, рушлат ойлаш ыш вэрэшт, 
Белоусов тудым тӱрлын игылт пытара, Пэ
дот Почий чытэн ок кэрт, ойлымэт моч— шор- 
тын-шортын лэктын кайа. Удрамаш права 
лавраш тошкалтэ.

Тунуктышо Белоусов ,,патырлыкшылана 
куанэн. Эрлашыжым йолташ-влак коклаштэ 
моктана:

Кэртым аман ха-ха-ха! Вот кузэ ма
рий ӱдрамашым койдараш кӱлэш.

Ончэт гын, моктанашат, воштылашат чылт 
вэр укэ. Тугань кугу пайрам кэчын, лачак

л ы с т
Лыстык-лыстык Лыстамбий 
Ош виньэрым куалэш,

_ Эршым-касшым шинчыдэ 
Мэл тӱрыжым тӱрлалэш.

IIIылдыр-галдыр ыстанжэ.
Лачка гына виньэржэ,
Пӱгӱргалэш, вийналэш 
Йӧсын-йӧсын шӱлалэш.

Калык ганьэ тӱньамат,
Шагал ужэш кэчымат,
Коклан гына кас вэлэш 
Йогын вӱдлан волалэш.

с _ '
Иужгунамжым улакэш 
Шинчылдалал шорыктэш:
„Улылда гын, очынэш,
Иорын илшаш!“ малдалэиь

Окчабр рэволутсий кэчын ончыл марий ӱдра- 
машлан пэш кугу пашаштыжэ полшышаш 
годым, „тунуктышоа Белоусов‘ын орадылыкшэ 
вэлэ моктанэн, атгралыкшэ воштылын.

А П Ш А Т  М.

Шкэ йалыштэ гына почаҥын от 
тунэм.

Мэмнан Ш эрнур кантон марий удрамаш- 
влак шошым вэлэш мландэ, пакча пашам 
сайэмдымэ нэргэн кутурышт. Кутурэн гына 
ышт чарнэ. -Тидын почэш кэҥэжым, кажнэ 
район гыч ик удрамаш погнэн, кугу Нартас 
школыш паша ончаш мийшт. Миймэ йара 
ыш лий. Удрамаш-влак „ӱмӱрланна ужды- 
мым ужна, пасу пашам у сэмын штымым 
умлышна, ындэ кнага мутланат ушанэна". 
(Сӱрэтыштэ нуно чумургэн шинчат, коклаш- 
тышт крэс дэн ончыктымо коктытшо —  шы- 
макш ктдалтышэ улыт).

ИЭЛУШ .

м б и й
Толын шуо эрык ий,— - 
Куанальэ Лыстамбий,
Калык ганьак ош тӱньаштэ 
Эркынракын шӱлалтальэ.

Совэт кэчэ лэкмэ дэнэ 
Шӱмжӧ йӧршын ыральэ,
Вара уло кумул дэнэ 
Тунэмашат тӱҥальэ. 

Пичкэмыштэ илымыжым, 
Шоналталэш ожсыжым, 
Тунэммыжлан йывырта,
Калыкланат пэш полша.

Ындэ, ужат, Лыстамбий 
Изим-кугум тунукта!
Тунэмат гын, куго вий: 
Волгыдышко лугылда.

М АНН.
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С Ы Л Н Э  М У Т
П А Й Д Ы В А Й  К У Г У З А

Ойлымаш.

6-шо нойабр. Нэлмаш-тур-йал. Изи, лап
ка школ пӧртыштӧ пашашолэш. Пайрэмлан 
пэш йамдылат. Тунэмшэ икшуво-лак, кокла
штэ йал кугурак икшуват, пӧрт кӧргым нулго 
уа дэнэ, тӱрлӧ возымаш дэн сылнэштарнэшт. 
Пӱрдуж воктэн пӧрньа мучко „Окчабр рэво- 
лутсийн 9-шэ пайрэмжэ пийалан лийжэ“ 
манын йошкар возымаш пижыктымэ.

Икшуво кожганмым шижын, Пайдывай 
кугузат тэний чытэн кэртдэ пурыш. Йыр- 
ваш ончалын,— альэ мартэ тэндан пӧрт кӧр- 
гыдам ужын ом ул ильэ, иккана пурэн ои- 
чышаш манын пуршым,— маньэ.

—  Пэш пуршаш, кугузай, молан от тол,—  
манын тунуктышо Сэмон пэлэштыш.

Пайдывай кугуза тэнийсэ илышым о к 
йӧратэ. Кнагамат ок палэ. Тугэ гынат йыр- 
ваш ончыктэн шогышо сурэтэт, тӱрлӧ чийа 
дэн возымо мутэт сэҥа. Палышэ гай, тур 
гыч туҥалын вошт, кидлан чучмо гай, пар- 
ньаж дэн нийалткалэн ончаш тӱҥальэ.

—  Пайдывай кугузай, мый ончаш пол- 
шэм, тланэт чла каласкалэн пуэм, —  манын 
пионьэр Лайуш пижэ. '

—  Пэш йӧра, пэш йӧра. Айда коктын 
ончэна, мый шкэ палэн ом кэрт шол,— Пай
дывай кугузат шоктыш.

Лайушат ончыктылаш тӱҥальэ.
—  Кугузай, уна тэвэ Лэнин пусак. Тидэ 

Лэнин шога. Кугузай, Лэниным колынат дыр?
—  Колынам, пэш колынам, ушан йэҥ ул

маш, нужна ий годымат шуко полшэн, мэм- 
наш гай марий калыкым пэш чамана улмаш 
маныт. Тидыжэ калыклан ойлэн шогымыжым 
штэныт ужат?

—  Тугэ, кугузай. Уна тэвэ колэн кийа, 
колымыжлан индэ вашкэ кум ий шуэш.

—  Кай, колэнат? Мый колынам гынат, 
мондэнам. Ушан йэҥын умуржӧ кучу к лийэш 
шол,— манэш Пайдывай кугузажэ.

—  Тидэ тэвэ эрласэ рэволутсийн пусак- 
шэ, кузэ сар лийн, молан кучэдалыныт, крэ
сань дэн оласэ пашазылан мо кӱлын, ожно 
нуно кузэ илэныт —  чла ончыктымо... Ындэ 
тыштыжэ мэмнан мландэ пашаштэ илышым 
кузэ нӧлталаш кӱлэш ончыктымо. Тидыжэ 
арака йӱмын осалжым ончыкта. У  на тэвэ 
мэмнан тунэммэ пашана...

Пайдывай кугузат кунар пагыт эртымы- 
мат ыш шыж. Пионьэр Лайуш, кугузажын 
колыштмылан куанэн, чон пытэн чла калас- 
кала.

Кугузажым йомдаршэ куважэ кычал то
лын пурышат, —  мо, кугуза, йомыч ужат, 
пчриклан толшо пэш шуко кийэт, айда ваш
кэ,— манэш.

—  Чу, кува, тол ончо, уна тыштэ чла 
илышна вошт ончымо гай койэш, тол ончо,—  
манын воктэкшэ шогалта. Пайдывай куват 
кугузажым кычкраш толшо ончаш пижэш.

Йатыр лиймэк кайаш тӱҥалыт. Тунукты
шо Сэмонжо „кугузай, ындэ тэнийсэ илыш 
кузэ чучэш?“ — йодэш.

—  Ындэ ойлымат ок кӱл, йоҥлыш лий- 
алтын. Совэтланат торэш шогалтын. Тэнда- 
мат шӧрын ончэн шуко коштынам. Илыш  
кизыт —  куанышаш вэлэ. Эрэ йӧным вэлэ лук
тыт.

—  Тэвэ эрла совэт лиймылан индэш ий 
тэмэш, пайрэмым штэна, кугузай, толаш лий.

—  Кольым, кольым, Лайуш эргым умыл- 
тарыш, пэш толшаш. Еизытэш, Сэмон шольо, 
чэвэрын,— маньат лэктын кайш.

❖
Г * *

Эрлашыжым кэчвалым школ порт калык 
дэн шыҥгыр-шыҥгыр тэмын. Изижэ-кугужо, 
ӱдрамашжэ-пӧрйэҥжэ погнэныт.

Ончык лэктын, пайрэм лум дэн еаламым 
каласат. Индэш ий годсо Совэт влас пашам 
ойлат. Вэс кугужанш илышым кутурат. Кок
лан в |р  йӱшӧ пойан ваштарэш шогалмэ му
рым мурат. Пайдывай кугузат, куваж дэнэ, 
рвэзэ калык коклаштэ пылшым шӧрын шо- 
галтэн (изиш пылышлан пэҥгдырак) пэш ко- 
лыштэш. Тунэмшэ икшуво-лак сылнэ марий 
мурым муралтат. Пытартышлан пайрэм вуй
латышэ „ындэ мэмнан мутна, мурына пытыш, 
кэ ончаш толшо кокла гыч ольынэжэ?" йодо. 
Пайдывай кугузанат шонто шинчажэ йыл- 
йыл койо, тӱрвыжӧ лывэ-лывэ лийэ. Киньэл 
шогальат, —  шольо - шужар - влак, мый исак 
ольынэм ильэ,— маньэ.
\  —  Пэш ольо, пэш ольо, кугузай!— кал^к 

кокла гыч шоктыш.
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Тошто марий йула дэн упшыжым оҥыш- 
кыжо кучэн, калыклан вуйжым савэн туҥальэ:

—  Тыштэ мом ольышт, мом кутурышт—  
чла шэмэр калыкын ойгыжо-куанмашыжэ. 
Ты илышым мэ шонто-влак палэн она ул, 
тлаыда торэшат шогэнна. Рвэзэ йэҥ-влак, 
шканда сай илыш корным почында. Йӧсыжӧ 
лийн. Кугужа лукмо почэш чланат колэн 
пытэна шонышым. Тудо эртыш, омо ужмыла 
вэлэ чучэш. Йозакат кугу огол, вольык кок
лаштэ зийан лийэш гынат полшат, пашат 
шонымэт сэмын шташ сита, иашадарат тош
то сэмын пэл ак огол. Члажым мый кизыт 
ушыш налын ом кэрт; пэш мондышан улам... 
Тэвэ кизыт мый гайэм шонто тыштэ укэ, 
ончыкыжо нунат толыт. Ты пайрэмым порт 
йэда киндэ-шинчал дэн, ош вургэм дэн ужа- 
тыман... Шольо-шужар-влак, мый кугун ой- 
лэн ом кэрт. Пайрэмна пийалан лийжэ, 
илышна пэлэд шогыжо. Пытаршым.

Калык шалана: школ порт вуйшто йош
кар шовыч мардэж почэш лый-лый лупшал- 
тын рвэзэ калыкым ужата. Рвэзэ коклаштэ 
Пайдывай кугуза дэн куважат йошкар шовы
чым шэнтак пӧртыл ончал-ончал ошкылыт.

ЭЛЭКСЭЙН.

К А М А Й
Илыш гыч

Андрий почиҥга дэн Нольык-Марий йал 
коклаштэ куй курук уло. Садэ кӱй курукым 
марий-влак вич ужашлан шэлыт. Нил ужаш- 
тыжэ кӱйм штат, ик ужаштыжэ куй штымаш 
укэ. Куй штыдымэ вэржым „Камай санта “ 
маныт.

—  Камай саҥгаштэ кӱйжат путрак сай, 
руш дэк ужалаш нантайэт гын, рушат ваш
кэ налэш ,—  манын марий-влак ойлат. Тугэ 
гынат Камай санташтэ куй штышэ иктат укэ.

Лудшо-влакэм! „Кӱйжат тунар сай, ру
шат вашкэ налэш, пайдажат утларак лийэш, 
вара молан марий-влак тушто кӱйм огот 
штэ?“ манын шонэда дыр. Моланжым ойлаш 
гын, паша тыгайэ.

Ш эрнур кундэм марий-влакын „курук ку
гуза44 лӱман йумышт уло. Садэ курук кугу- 
зан илымэ вэржэ Камай санташтэ маныт.

Ала курук кугузашт Камай санташтэ ила, 
ала укэ —  чынжым огот шинчэ. Ила манмэ 
шомакым колынытат садэ „манэш44 шомаклан 
марий-влак пэш ӱшанат. Коч Нольык-Ма- 
рийш, коч Нур-Солаш, коч Мушко-Муча- 
шыш, коч тулэч моло йалыш кайат:

Палантай йолташ ын шӱгаржэ.

Палантай— марий калыкын мурызыжо. Тудо марий 
мурым шуко йӱклан кэлштармэ корным по но. Тудын 
возымо 3 муро кнага уло. Тубэркульоз пэр дэн тэ
нэйэ 11 иуньышто Москошто колыш, Ваганьков щӱ- 
гарлаш тойалтэ. Шӱгар ӱмбаланжэ токан Мароб
исполком шарныктышым (паматникым) шегалтыш. 
Тушак сэралтын: „Ключников - Палантай, Иван Сте
панович. Марий калыкын мурызыжо. Марийский ком

позитор. 1886—1926й.

С А Ҥ Г А.
ойлымаш.

Камай санташтэ кӱй нэш сай, млам 
ик мужур вакш кӱйм штэн пу, манын марий 
дэч йодат гын,

—  Кай ушдымо, окмак... Тугэ ит ойло—  
сай огол. Ындэ Камай санташтэ кӱй штэн 
йомшашэм кодын, тундэн ындэ уло суртэм, 
вольыкэм, йэшэм пытаршаш кодын? —  манмэ 
шомакым колат. Адак йужо марийжэ:

—  Камай санташтэ овда илымэ вэр уло. 
Садэ овда илымэ вэрым тӱкэт гын, ушдымо 
лийат, альэ мӧҥгыш толын шудэак колэтат,—  
манын ойлат. Эй, Нольык-Марий кундэмыштэ 
мом гына огот ойло гын? Очыни тӱрлӧ „ма- 
нэш-манэшым44 ойлаш тӱҥалат гын, ик ий- 
штат кнагаш сэрэн пытараш ок лий докан!

Нольык-Марий кундэмыш мужэдшэт, шии- 
чан ужшэт, шӱвэдышэт, омо ужшэт мучаш- 
дымэ тэмын. Уждымыштым ужыт, колдымо 
шомакым колыт. Тэвэ Шойак Тмапий омым 
ужэш:

—  Курук кугузалан имньэ альэ чома ку
лэш, аважлан шорык, пийамбарлан ӱшкӱж, 
тулэч молылан лудо, комбо, агутан кулэш, 
манэш.
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Марий-влак Тмапий омылан инанат. К у
нам от инанэ —  лӱмжат Щойак Тмаиийс. 
Ш кэак тугэ лӱмдэныт вэт.

—  Эй, кугураклан жапшэ годым тбрла- 
тыман, адак иктаж сыҥсалыкымат штэн кол
та! —  манын кугурак кугуза-влакат ойлат. 
Тыгэ ойлымо почэш 50-60 тэҥгэ оксам по- 
гатат —  ӱшкӱжым, чомам, ушкалым, тулэч 
моло урлукаш вольыкым ий йэда Тмапий ой 
почэш шӱшкылыт, кумалыт, кочкыт...

Адак эртак Шойак Тмапий омылан вэлэ 
инанат мо? Укэ. Тэвэ Ш ургб йалыштэ Мар
ка уло. Тудо иккана Шэрнур пазарэш „мыйн 
кум пукшымо ожэм уло‘‘ манын лапкэ ончы- 
лан ойла. И к Мушко-Мучаш марий „кушто 
пукшымо ожэтшэ?“  йодэш. Марка тойалэн 
коштмо тойажым кушкыжэшат,-и-и-й-о-о-о!—  
манын ожо сэмын оҥрэшнэн, кӧршӧк ужа- 
лышэ рушын кӧршӧкшым тошкэн куржэш.

Садэ ушан Марка тэнэй омым ужын. Мар- 
кан омо почэш Мушко-Мучаш марий влак 
70 тэнташ нарэ вольыкым кумальыч. Чла 
шотлаш гын, Нольык-Марий кундэмыштэ, 
сай вакш кӱй штэн пайдам лукмо олмэш, 
ий йэда тужэм тэнтэ утла кумалтышлан пы- 
тарат. Тидын ӱмбач паша кэчыжэ? виньэржэ? 
кӱльашыжэ мо акаш? Кунар окса чумурга?!...

Тидын сэмынак ик чэвэр кэҥэж кэчыштэ 
Камай санта кутлаштэ. сньэгэ погаш мий- 
шэ Чэпу дэн Тарйуш мутланат.

Тэ, лӱдшо-влакэм, умлышдат дыр: Ноль
ык-Марий кундэмыштэ эртак курук кугуза- 
влак, Ш ойак Тмапий-влак да Марка-влак вэ
лэ пошэн огот ул. Нунын воктэн Чэпу гай 
марий-влакат ты годым йур почэш понто 
шочмо сэмынак лэктын шогат.

—  Тэвэ, Тарйум, Камай сантат, тыштэ 
курук кугуза ила манмым колынат ильэ?—  
манын, каймэ лугыч чарналтэн, Чэпу йодэш.

—  Кб ок шинчэ тудым? У  шомакымак 
шыч пэлэштыла, —  манэш Тарйушшо, шкэ 
шара шинчаж дэн ончал воштылалэш:— айда 
ошкыл, мо шкат курук гай чарнэн шогаль- 
ыч? Ончо, йур толшашла койэш.

—  Чу, Тарйуш... Вуйэт йыр шоналтэн 
ончо. Мушко-Мучаш марий-влак куд ий ож- 
нак курук кугузалан лудым кумальыч. ,,Ми- 
колкан Ондрий вэс тыгайм ынжэ уж, курук ку
гуза, тбрлатэ“  майч. Вара Ондрийэт колыш 
мо? Укэ, Ондрий тачат маска гай вэлэ пат- 
рын ила. Колаш шонымашат укэ... Колышт, 
Тарйуш, Нольык-Марий кундэмыштэ сокр- 
жат, тулэч моло сусуржат кушэч ты нар тэ- 
мын шонэт? Шӱвэдышэ, омо ужшо, Камай
сарггасэ курук кугузашт лэч тэмын. Нуно
сай илышаш калыкым йомдарат... Тыгэ илаш 
ок лий. Тунэмаш кулэш, рвэзэ ушэмыш 
пурман...

Тыгэ маньат чарныш. Тарйушат тудын 
мушто почэш чарналтэн, ала мом Камай сагг- 
гашкэ тӱткын онча. Умбачынрак пионьэр 
рвэзэ-влакын мурмо йӱкышт шокта:

Ой кӱй курук, кӱй курук,
Латкок лончан куй курук,
Й аткок лончыжо йэдат
^ӱштӧ памашэт йога.
Иуштб памаш тӱтӱражэ 
Ш окшо кэчэш шалана,
Ш ӱкш ӧ Мушко-Мучашэш  
Мэ у илышым штэна.

. V

Иандар йӱк мӱндӱрк шэргылтэш, Камай 
санташ пэрна. Илэн толын рвэзэ вийэт, Ка
май саҥгам тарватэн, вакш кӱйм штэн, ту 
куй дэнэ курук кугузам пуракыш савырэн 
шалата манын каласа.

М У Ш К И Н С К Й Й  в.

М А Р Ш

Муралтэн шӱшкалтэн 
Кб урэм дэн ошкылэш? 
Урэмнам шэргалтэн,
Тистым нблтэн кайалэш?

Тидэ мэмнан отрадна 
Иуал йужым йонталта. 
Пырчэ тушна лэктышан: 
Кэчын уэм шогэна!

гГой иучнам шокталтэн, 
Иоргалэнак кайэна. 
Тӱмурнам пэралтэн, 
Шиждэгэчак кушкына.

Шошым чэвэр кэчына 
Шыратэнак ырыкта,
Пырчэ тушна лэктышан:
Писын уэм шогэна!

Нӧсланал почаҥшэ 
Нэзэр игэ улына,
Опкын кашак тушманжэ 
Тэвыс йол йумалнына!

Чойын-вурс гай кап-кыл на 
Оккӱл шакшым шалата.
Пырчэ тушна лэктышан: 
Пичкэмышым сэҥэна!

М. М. ИВАНОВ.



Й А Л  О З А Н Л Ы К
Кокшамарысэ 9 ийан .школын мландэ пашажэ;

У илыш штымаштэ, чла лэч коч млан
дэ пашам виктармаштэ, шуко чарак уло. Кум 
пасум кучэн илымаштэ шурныжат шагал шо
чэш, вольыкшат пайдам ок пу, жапын-жапып 
нужна ий лийэда, тудын почэш шужэн илы- 
маш толэш— тэвэ кушко шукта тошто сэмын 
мландым курал-вудэн илымэ.

Крэсаньым мландэ шкэ кидыштыжэ чот 
кучэн шога; моштымыжо, умлымыжо ситы- 
дымэ дэнэ крэсань мландэ гыч шКаланжэ 
шурным, шудым, саскамат кӱлэш нарэ, лий
мэ нарэ налын ок мошто, садлан тудо пашам 
йӱдшӧ-кэчыжэ шта гынат, утларакшым шты
мэ пашажэ арамэш лийэш. Тыгэ крэсань 
курум мучко мландэ пашаштэ йорло илыш 
гыч лэкдэ почаггын ила.

Садлан кизыт йалыштэ эн тӱҥ пашалан 
„шэмэр-влакым мландэ кид йумач утарша- 
шым“  шотлаш кӱлэш. „Мландэ огол крэсань
ым кид йумалныжэ кучыжо, крэсань мландым 
шкэ кидышкыжэ налжэ“ — тэвэ тидым кизыт 
илышыш иуртыман.

Кокшамар школ шкэ мландэ пашаштыжэ 
лачак тидэ ой почэш штага тырша.

Звэнигэ кантонышто Кокшамар кундэм 
мландэ паша штымаштэ пэш шэгггэлан ко- 
дын. Ошман мландэш кум пасу дэн курал- 
ӱдэн илымаштэ шурным пэш шагал шочык- 
тат, крэсань-влак утларакшым чодра пашашкэ 
луищалтыныт ильэ.

Ий гыч ийш чодра шагалэммэ сэмын 
крэсаньлан мландэ пашашкак мӧҥгэш пӧр- 
тылаш вэрэштэш. Чынжым ойлаш гын, Кок
шамар кундэмыштат мландэ паша дэн илаш 
ок лий манаш ок лий. Чодраштэ шудо шоч- 
мо дэнэ кэггэжым вольыкым кучаш пэш йо- 
нан, Иул дэн Какшан воктэнсэ олыклаштэ 
уалам сай шӱдаш (эрыкташ) гын, шуко ш у
дым налаш лийэш. Шудо дэч поена вольы- 
кымат кучаш ок лий, вольыкшо дэч поена 
кузэ вара пасум ӱйаҥдаш (тэрслаш) лийэш?

Чодра дэн о лык шудо лийэш гынат, па
сушто шудым ӱдыдэ вольыкым крэсань ку 
лэш нарэ кучэн ок кэрт. Тидлан вэрчын 
Кокшамар школлан эн ончычак мландэ па
шалан тунэммым тӱҥалаш вэрэштэ. Крэсань- 
влакын пашашт дэн школ пашам уштаршаш 
вэрч, 1923 ий гыч тӱҥалын, Кокшамар школ 
шкэ программжым мландэ паша дэн ушэн

о
шташ тӱҥальэ. Иул шола вэл кундэм Чуваш 
облас гыч Марий обласыш вончымӧнтӧ Кок
шамар школын ты пашажлан Маробоно окса 
дэнат, моло дэнат чот полшыш.

Тыгэ, школ мландыштэ пашам штэн, Кок
шамар школ^ тидым раш палэн нальэ: ошман 
мландым —  Иул шола вэлыштэ утларакшым 
эрэ ошмаи мландэ, —  эн ончычак ӱйаҥдаш 
тыршыман1). Ошман мландылан эн сай ӱйаҥ- 
дыш —  вольык тэрс. Ӱйаҥдымэ дэч поена, 
тэрс ломыж гай йургуж рокым вэстӱрлэмда, 
сайэмда. Вольыкым шукырак кучаш гын, 
крэсаньын тэрешат ситышын лийэш ильэ. 
Курго шагал лиймэ дэнэ крэсаньлан вольык- 
шым шуко кучаш ок лий— тэвэ тидэ тэрсым 
ситараш мэшайэн шога.

Ошман мландым чӱчкӱдын ӱйаҥдыдэ шур- 
ным сай шочыкташ ок лий. Ошман млаиды- 
1нтэ тэрсын вийжэ 2-3 ийштак пыта, садлан 
мландым кычалтылшэ, шуко вийм налшэ 
икийаш шурным ӱдэн пайдам налаш ок лий.

Тышэч школлан тыгай кок паша лэктэ:
I) тэрс шагал годым мо дэн тудым олмэш- 
тарман, 2) шудо шагал лиймаштэ кузэ ту
дым шукэмдыман.

Кокшамар школ мландыштэ 8 пасу штал-' 
тын (такр, уржа, парэҥгэ, шӱлӧ, клэвр— 1 
ий, клэвр— 2 ий, икийаш). Кум ий коклаштэ 
тыгэ шуко пасум штымэ почэш тидым кала
саш лийэш: ик дэстина тэрслымэ ошмаи 
мландэ кокла шот дэн 2352 кгр. (147 пут) 
шурным пуа, икийашыжэ эн сай урлук 
(„Порт Аделаид“ ) ӱдымаштат 90 пут коч ок 
шоч. Кизыт икийаш нэргэн тылэч коч шо- 
чын ок кэрт манынак каласаш ок лий— ада- 
кат иктаж монар ий тӱрлӧ сэмын ӱдэн ончы- 
мӧҥгӧ ижэ тудын шочмыж нэргэн раш па
лэн налаш лийэш. Крэсань пасум налаш 
гын, тудын уржажэ кум пасум кучэн, начар 
урлыкым удэн илымаштэ дэстина гыч 40-50 
пут коч ок шоч. Икийаш нэргэн ойлаш гын, 
тулэчат шагал шочэш.

Ш уко пасу штымӧҥгат тэрс альэ вэс ӱй- 
атгдыш ок кӱл манаш ок лий, садлан млан
дылан уйаҥдышым ситарэн шогымо— пэш кӱ-

(Мучашым 16 стр. ончо).

Ч Ошмам уйандымэ нэргэн ты номэрыштак умбал- 
нырак лӱмын сэрымым лудса.
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ЧОРАЙШТЭ ЙАЛ ОЗАНЛЫК ПАША ОНЧЫКТЫМАШ

Пӱрӧ кантон Чорайэш лийшэ выставка (агроном Мишэнькинын 22 стр. «Йал озанлык паша 
ончыктымаш» луман сэрмыжым лудса). Нӱшнӧ: пакча йэмш, олма полка; шолаштэ: шульӧ—  
1 мэтр 75 см кужут (273 арш. нарэ), вистэ — 1 мэтр 50 см, шыдаҥ — 1 мэтр 40 см; 
покшэлнэ: выставкыш пурмо капка дэн арвэр кондышо-влак; ӱлнӧ: ӱдрамаш кид паша пӧлка. 
Тыгань выставкым штылын, марий-влак иктэ вэсэ дэч тунэмын шкэ пашаштым пайдалын-

(рак штат, у корныш пурат.



№ 12 У ИЛЫШ 15

КОКШАМАРЫСЭ 9 ИЙАН ШКОЛ ИЛЫШ

Кӱшнӧ Кокшамар (Звэнигэ нант., МАО) школысо йал озанлык машина-влак. Ӱлнырак: шолаш- 
тэ —  лӱпин шудо, ошмам ӱйаҥдаш Удымӧ (шудо коклаштэ шогат: шолаштэ —  агроном, пур- 
лаштэ —  школ вуйлатышэ Осипов йолташ); йӱмалныжэ —  школ порт; пурлаштэ —  Красный 
Яр гыч тунэмшэ рвэзэ Соколов машина дэн ӱда; йӱмалныжэ —  тунэмшэ-влак крокэтла мо- 
дыт; эн улнӧ —  школын пэлэдыш пакчажэ, йошкар шӱдӱр сэмын штымэ. Осипов‘ын 13 стр.

«Кокшамарысэ 9 ийан школын мландэ пашажэ» лӱман сэрмыжым лудса.
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лэш паша. Ты пашаштэ Кокшамар школын 
ончык тошкалмыжат уло манаш лийэш. 1925* 
ийштэ школ пасуэш пэрвой кана л у п и  н 
шудо удалтэ, шыжымэш тудо сай шушо 
НӦШМЫМ пууш.

Тэнэй, 1926 ийштэ, угыч удымӧнтӧ, млан- 
дэш бактэрий пошымо дэн дэстиналан 2600 
пут нарэ ужар шудо шочо. Тынар шудо 
мландым ӱйаҥдымэ шотышто 100 орава воль
ык тэрслан тӧр толэш.

Мландым азот дэн ӱйаҥдышэ шудо-влак 
гыч адак икийаш викым шынэн ончаш ӱдал- 
тын ильэ, тудо дэстиналан 200 пут кукшо 
шудым пууш.

Викэ дэчат сайракын ошман мландэш 
,,пелюшка“  манмэ шудо шочман. Тудымат 
толшащ ийштэ школ ӱдэн ончаш шона.

Ш ынэн ончаш тэнэй адак „сэрадэлла“  
шудо ӱдымӧ ильэ. Ошман мландыштэ шоч- 
шашыжьш сайнак палэн налаш, толшаш 
ийштэ тудым адак ӱдаш штымэ. К л э в р ы м  
члажэ кум ий ӱдалтэш, дэстиналан тудын 
шочмыжо 100 пут лэч 300 пут нарэ лийэш. 
Ошман мландыштэ клэврлан кушкаш йӧсы- 
рак: тудо кушкашыжэ кӱлэш нарэ вӱдӱжгым, 
вийм налын ситарэн ок кэрт. садлан шоч- 
мыжат шэм рокан пасу лэч начаррак.

Ошман мландыштэ вӱд йумал лончышко 
шыҥа, садлан школ пасушто ӱдымӧ шурны
лан, моло кушкылланат кушкашышт вӱдӱжгӧ 
ок Ситэ. Кузэ вара вӱдӱжгӧ шагал лиймэ 
дэн кучэдалман? Кузэ шагал йӱран кундэ
мыштэ шурным куштыман? Тэнэй Кокшамар 
школ шкэ пасуштыжо кукшо ийгэчым чы- 
тышэ „могара манмэ шудым кумда рӓт дэн 
ӱдэн шынэн ончыш. Могар дэстиналан 300 
пут кукшо шудым пууш, нӧшмылан члажэ 
4 тэнтэ вэлэ пытармэ ильэ.

Кокшамар школ мландэ паша щтымаш- 
тыжэ крэсань пасушко у пайдалэ шурно дэн 
шудым пурташ йӧным кычалэш, ту годымак 
тудо мландэ пашаштэ крэсань вачэ умбач 
чла нэлыжым машина ӱмбак кусараш тырша. 
Сандэн Кокшамар школын пашажэ ты корно 
дэнат кайэн шога.

Марийат агроном ганьак шурным 
шочыктэн кэртэш.

Тэнэй 20 окчӓбрыштэ Малмыж уйэз Кэ- 
тэкэш шурно* пайрам лийэ. Тушко агроном 
тольо. Тӱрлӧ шурно, пакча йэмш ончыкты
маш лийэ. Агроном пэш кугу турнэпсым, 
ковштам, сортоватлэн ӱдымӧ уржам, икий- 
ашым да монь кондэн ильэ. Марий-влак

1923 ийштэ школын ик плугшо вэлэ 
ильэ, кизыт тудын прокатной пунктышто уло: 
ӱдымӧ машина-— 3, шурно эрыктымэ (сорти- 
ровко)— 3, кӱлта кырмэ— 2, шудо солымо— 1, 
тӱрэдмэ машина— 1, „зигзаг“  манмэ кӱртньӧ 
тырма— 1, кӱртньӧ ораван (дисковая) тыр
ма— 1.

Тунэмшэвлак тэнэй, 1926 ийштэ, шурно 
эрыктымэ, сортоватлымэ машина дэн йал
лаштэ коштын, члажэ 1500 пут шурным ур- 
луклан эрыктэныт. Тэнэй йоктэ ӱдымӧ шур
ным эрыктымаш укэ ильэ.

Ончыл марий крэсань-влак мландэ иа- 
шаштэ школ штымым ончэн, плугым налэ- 
даш, шурным эрыкташ, шудым —  клэврым, 
викым, могарым— ӱдаш тӱҥальыч. Рэволутсий 
дэч ончыч Кокшамарыштэ члажат 2 плуг 
вэлэ ильэ, кизыт 20 плуг нарэ чотлалтэш.

Мландэ пашалан тунэммым чотрак вик- 
таршаш вэрч, Маробоно полшымо дэнэ, Кок
шамар школ тэнэй апшат кудо дэн слэсар- 
ной мастэрскойм почо. Тидэ мастэрской вара 
сэмын трактор олмыктымо мастэрскойш са
вурна, тудын (мастэрской) дэч поена йалы
штэ трактор дэн пашам шташ о к лий.

Школын адак стольар пашалан тунэммэ 
мастэрскойжат уло. Тылэч поена, школын 
ийгэчэ эскэрымэ (метеорологическая) стан- 
еийжэ уло; тушто тунэмшэ-влак кундэмыштэ 
ийгэчэ могай лиймымжым тунэм шогат, кун
дэм илыш тунэммаштэ, мландэ паша шты- 
маштат тидэ пэш кулэш паша.

Тыгэ Кокшамарысэ 9 ийан школ мландэ 
пашалан тунэммын, ты пашаштэ крэсаньлан 
полшымым виктарэн шогаш тырша. Ойлыма 
гыч койэш: школын штышаш пашажэ изи 
огол. Тудым облас учрэждэний-влак полшыдэ, 
копэратсий полшыдэ, марий калыкын чла 
ончыл йэҥышт-влак полшыдэ шукташ ок 
лий. Ты мартэ нуно школлан окса дэнат, 
мландэ дэнат, курал-тарман пумо дэнат, поро 
мут дэнат кэртмышт сэмын полшэн шогышт. 
Школын кӱлэшыжэ альэ пэш шуко. Ончы- 
кыжат нуно полшымыштым огот кудалтэ ма
нын ӱшанэн кодына.

О  С И II О В.

ӧрыч. „Тидэ могань мландэш шочын“ ! манын 
пэш, ончышт.

Ӧршашыжэ чылт укэ. Коч кӧат йӧным 
мушо йэҥ тугань шолдра шурным, пакча 
йэмшым шочыктэн кэртэш. Пашам у сэмын 
шташ пижын, марий -влакат тугак сай шо
чыктэн, вэс кана шкэ штымыштым ончыкты- 
лаш тӱҥалыт гын, пэш поро лийэш ильэ.

ТИ11ШН И.
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Мландым шудо дэн ӱйандымаш. 

Клэвр мландэш азотым чумура1).
Тылэч ожно ,,У ИлышэнТ4 шурнылан эн 

утларакшым кум турлӧ кочыш наста кӱлэш 
манын кутурышна, тидэ— азот, фосфор, калий. 
Ты наста-влак мландыштэ шагал улыт, сан
дэн мэ мландышкэ уйаҥдышым пуртэн ну
ным йэшарэна. Ту наста-влак тэрсыштэ улыт, 
адак „миньэрал ӱйаҥдыш“  манмаштэ (тӱрлӧ 
иорошокышто) улыт.

Тэрс дэн миньэрал ӱйаҥдыш коклаштэ 
кугу ойртыш уло.

Пӧрвойак, тэрс шурнылан кочышымат пуа, 
адак мландымат пушкудэмда. Миньэрал ӱй- 
аҥдышшэ ик кочышым вэлэ пуа, мландым 
о к мамыкаьгдэ.

Варажым, тэрсыштэ шурнылан кӱлэш кум 
тӱрлӧ настажат уло— азотат, фосфор кисло- 
тат, калийат. Миньэрал ӱйаҥдыштыжэ могань 
гынат ик тӱрлӧ настажэ вэлэ лийэш: мут 
гыч, сэлитраштэ— азот вэлэ, калий шӧнча- 
лыштэ, ломыжышто —  калий, томасшлак дэн 
супэрфосфатыштэ— фосфор.

Ындэ йодына: тэрсым миньэрал ӱйаҥдыш 
олмэштарэн кэртэш, укэ?

Ш уко шоныдэак каласышаш гань чучэш—  
ок кэрт! Вэт шурнылан кочыш дэч носна 
мландыжат пушкудо да шокшо лийманыс. 
Тидыжым шӱшӧ тэрс вэлэ пуэн кэртэш. 
Варажым, шурнылан тэрсыштэ улшо чла ко
чыш настам пуаш гын, мландышкэ кум тӱр- 
лӧ миньэрал ӱйаҥдышымат пырльа пурташ 
кулэш, тушто азотат, фосфор кислатат, ка
лийат лийжэ.

Сандэн тэрс ситыдымэ годым мландышкэ 
миньэрал ӱйаҥдышым пурташ куштулгак 
огол. Эн ончыл азотым пушо сэлитра кӱлэш. 
Тудыжо налаш пэш шэргэ, тыглай шурно 
вудышылан зийан вэлэ логал кэртэш (шэр
гэ шурным вӱдэн альэ пакча йэмш дэн шо- 
гылтмо вэрлаштэ вэлэ, сэлитрам налын, млан
дым уйаьгдэн, пайдам ужаш лийэш).

Тыгэ, тэрсым миньэрал ӱйаҥдыш дэн ол- 
мэштармаштэ кок торэш чарак уло: миньэ- 
рал ӱйаҥдыш мландым пушкудэмдэн ок кэрт, 
азотан ӱйаҥдыш налаш шэргэ.

Тугэ гынат тэрсым, нимо лэч лӱддэ, 
миньэрал уйаггдыш дэы олмэштараш ик тур- 
лӧ йӧн уло. Ты ЙӦИЫМ муун, моло кугужан-

Клэврын азотым йуж гыч млан
дыш кусармыжым ончыктымо.

ласэ калык (ут
ларакшым ньэ- 
мыч калык), адак 
м э м н а н  Совэт 
Ушэм кӧргыш- 
тат йужо вэрэжэ 
шурным пэш ку
гун шочыкты- 
машкэ шууныт.

Ты ЙӦН ты- 
ганьэ:

Мландышкэ 
калий дэн фос
фор кислата пу
шо м и н ь э р а л  
ӱ й а гг д ы ш ы м 

нуртэт, азотшым 
шудовӱдымӧ дэ
нэ йарак штэн 
кэртат, тудын дэ- 
нак адак млан
дымат пушкудэмдэт. Шудыжо —  клэвр.

Азотым клэвр рок гыч огол, йуж гыч на
лэш. Тудын почэш вожшо дэн да шудыж 
дэнэ мландэш азот шуко кодэш.

Учоной йэҥ-влак тыгэ чотлэн налыныт: 
ик дэстина мландэш клэвр почэш 100 воз 
сай тэрс пумо нарэ ӱй кодэш.

Тыгэ лийн, клэвр почэш мландыштэ азот 
ок пытэ гына огол, пэш шуко погына вэлэ. 
Азотым кодымо дэч тгосна, клэвр адак млан
дым пушкудэмда.

Тудыжо тугэат, вэс могрым, клэвр мландэ 
гыч фосфор кислата дэн калийм шуко на
лэш. Сандэнак клэвр ошман дэн ломыж гань 
мландэш ок умо, тугань мландыштэ фосфор 
кислата дэн калий шагал. Тудо гына огол, 
пэш сай мландыштат клэвр ту кок турлӧ ко
чышым пэш кугун шагалэмда, Сандэн клэвр 
вӱдымӧ годым мландыш миньэрал уйаҥды- 
шым пуртыдэ ок лий ганьак.

Фосфор кислата дэн калий пушо миньэ
рал ӱйатгдышшэ (мут гыч, фосфорит кӱй дэн 
ломыж) шэргэш ок тол, крэсаньлан пэш сэ- 
ҥэн кэртшашлык1).

Тыгэ ындэ, миньэрал ӱйаҥдыш полшымо 
дэнэ клэврымат сай шочыкташ [лийэш,

а) Тылэч ончыл возымым 
мэрлаштэ лудеа,

,У Илышын" в— 11 но-

*) Мутлан манаш, тэнэйэ Нэрмэ ола вэлыштэ млан
дыштэ калий шӧнчалым пэш шуко мууныт, тугань вэр 
моло вэрэ тӱньамбалнат укэ. Сандэн токан Совэт прави- 
чэлствэ ту калий шӧнчал лукташ лӱмын оксам пуо, тэ- 
нэйак пэш вашкэн ту пашалан пижыч.
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тудыжо азотым йарак пуа, мландым пуш - 
кудэмда.

Миньэрал ӱйаҥдышым пуртэн гын, пэш 
на чар мландэшат клэврым вӱдаш лийэш, ту
нам мландыштэ калий дэн фосфор кислата 
ок пытэ, азошто пэш кугун йэшаралтэш.

Кузэ ошмаш шурным шочыкташ.
—  Мо тудо ошма?
—  Тидэ нэш чот тигдэмшэ кӱй. Вуд ту- 

вэчын шурнылан пайдалэ наста-влакым чла 
мушкын пытарэн. Сандэн ошма шурным ок 
шочыкто.

Адак тидэ гына огол. Ошмаш шурно ок 
шоч гына огол. Ошма —  шоктэ ганьэ. Ошмаш 
нимогань вӱдат, кушкыл дэч кодшо шӱшӧ 
настат ок пиж, мландэ йумакэ вошт волэн 
кайа.

Ошмам тэрслэт гынат, пундашдымэ воч- 
кым тэрслымэ дэн иктэ. Тэрс пэш вашкэ 
кошкэн пыта. Тэрс гыч лэкшэ с э л и т р а  пэш 
вашкэ йумак волэн кайа, шурно тудым на- 
лынат ок шукто.

Иӱран ийгэчыштэ вэлэ ошма сай. Коч 
изнш гынат кукшо лийэ гын, тудо чойн 
гань шокшэмэш, йумалныжэ коч куп лийжэ, 
садак кукшэш кодэш.

Ошма адак ик вэрыштэ ок кийэ. Тудым 
вӱдат, мардэжат вэр гыч вэрыш покта, сай 
мландымат пужа.

Сандэн крэсаньлан ошма— пэш кугу осал. 
Ошман вэрлаштэ крэсаньым нужна пизыра.

Шкэнан марийм налына. Марий обласыштэ
шукыжым ош
ма и мландэ, вэ- 
рын-вэрэжэ йал- 
так ик ошма вэ
лэ. Шурно пэш 
начар ш о ч э ш .  
Шуко крэсань- 
ыи киндэ кочка- 
шат ок ситэ.

Тэнэйэ ма
рий коклаш лэк
тын коштмо го
дым Чарла вэ
лыштэ Абаснур 
марий-влак коч 
эрташ вэрэштэ. 
Абаснурым ш у- 
кыжо ш и н ч а .  
Тудым эн нуж-

ц  О

Лунин вож. Азотым погышо на м арий  и а л - 
чумурка-влак. лан чотлат. Чы

нак, абаснур марий-влак пэшак йӧсын илат- 
48 суртан йаллан 19 суртшо (пэлыж нарэ) 
имньыдымэ, —  ик ть1вэчынак нулшалыкышт 
пэш раш койэш. Иырым-йыр чодра гынат, 
оралтэ-влак пэлэ шӱшӧ, тырынь да тӱрӱнь 
вэлэ шинчылтыт, марий-влак нимогань 
кид паша йӧыым огот шинчэ, удуртыш дэн 
траком чэр уло йалым кушкыжын. Нужна 
пизырэн. Киндэ пэл тэлэ мартэ вэлэ сита. 
Умбакыжым чодра шэм пашашкэ коштын, 
киндым оксала налын, пыкшэ-пыкшэ илэн 
толашат.

Абаснур мландэ— ик ошма вэлэ, изиш кук
шо шогыш гынат, уло шурным когартэн 
пытара.

Абаснур марий гань йӧсыланышэ моло 
вэрэат пэш шуко. Ошма дэч утлаш марий 
йӧным ок му. И к йӧным вэлэ шинчат— у вэ- 
рышкэ куснапт. У вэрлан вэлэ инанат.

Чын, у вэрыш куснэн, ик лу-коло ийлан 
шӱлалташ лийэш. Умбакыжэ вара кузэ? Са
дак нужна адак вашкэ поктэн шуэш, адак 
шужэн, индыралтын илаш вэрэштэш.

Нужна гыч утлаш, у вэр дэч поена, моло 
сайрак йӧнат уло. Мэ мландым пэш шагал 
шинчэна, укэланак ошмалан кидым рӱзалтэн, 
вуйм сакэ на.

50 ий утларак ожно Ш ульц-Лӱпиц лӱман 
ик ньэмыч агроном ошман мландым сайэм- 
даш пэш шулдо йӧным муун. Ту йӧнжӧ уло 
тӱньамбалнэ ошман вэрлаштэ плышэ калык
ым куандарэн.

Ты йӧным Ш ульц-Луииц агроном тыгэ 
муун.

Ошман вэрэш кушшо шудо коклаштэ ту
до пк тӱрлӧ шудым ужын. Ту шудо ошмаш 
пэш сай кушкын, ужаргын вэлэ моторланэи 
шогэн.

Ты шудын лӱмжӧ— л ӱ п и н .
Щ ульц-Лӱпиц агроном ты шудым вӱдаш 

тӱҥалын. Вольыклан пукшаш монь огол, укэ, 
лӱпин кочо шудо, вольык тудым ок коч. 
Ш ульц-Лӱпиц иктым палэн налын: ужар 
шудым куралын пэтрэт гын, мландэ сайэмэш. 
Сандэн лӱпиным тугак маныт: у ж а р  ӱ й а ҥ -  
дыш. Мутлан манаш, лӱпин шудын мландым 
ӱйаҥдэн кэртмыжым римльан калык кок тӱ- 
жэм ий ожнак шинчэн улмаш.

СЫ Н ЭН  ОНЧЫМӦҤГӦ мо лийн?
—  Тугэ куралмэ ужар лӱпин мландым 

тэрс лэчат сай ӱйаҥда улмаш.
Лӱпин тэрс ганьак вашкэ ок шӱй. Ту- 

дынь шӱймыж годым тувэчын сэлитра эркын 
лэктын шога. Ту сэлитражым лӱпин почэш
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вӱдымӧ кокийаш гына огол, кокийаш почэш 
вӱдымӧ икийашат налын кэртэш.

Тывэчын тидым палэн налыныт:
Л У п и н о ш м а м, м о л о м л а н д ы м т э р с 

у й а ҥ д ы м э  г а н ь а к  ӱ й а ҥ д э н  к э р т э ш .
Еузэ вара лупин почэш мландэ уйаҥэш? 

Кувэч лэктэш ӱйжӧ? Вэт лупин шудо ик 
дэстина мландэш 100 воз тэрс нарак уйм 
кода?

Учоной-влак палэн налыныт:
Л у н и н  а з о т ы м  й у ж  г ы ч  н а лэ ш .

Лунин вожышто, клэвр вожышто ганьак, 
ик тӱрлӧ б а к т э р и й - в л а к  илат. Бактэрий- 
влак тыглай шинчалан огот кой гынат, ну
нын илымэ вэрыштым ужаш лийэш. Лӱпин  
вожышто мэ пурса гань чумурка - влакым 
ужын кэртына.

Ту чумуркаштэ илышэ бактэрий-влак азо
тым йуж гыч налыт. Пэш шуко нальтт, почэ- 
шышт азот мландэшат кодэш.

Тыгэ, бактэрий-влак полшымо дэнэ,' Лу
н и н  а з о т ы м  й у ж  г ы ч  м л а н д ы ш  ку-  
с а р а .

Тидэ гына шагал. Вэт коч могань куш- 
кылланат, азот дэч поена, фосфор,  к а л и й ,  
з в э с т к а  да м о н ь  кулэш. Лӱпинланат ну
но шуко кӱлыт. Кувэч вара нуным лӱпин 
налэш? Ошмаштэ нуно пэш шагал улытыс?

Шудо-влак иккань огот ул. Нунын во- 
жыштат тӱрлӧ-тӱрлӧ. И к шудын вожшо каҥ- 
га мландэ гычат .кочышым налын кэртэш, 
вэсыжэ— пушкудо, сай мландэ гыч вэлэ. Тэ
вэ, мут гыч, шэмшыдагг канта мландэшат 
шочын кэртэш, шыдаҥ гын— ок кэрт.

Лупинын вожшо пэш вийан— шэмшыда- 
ггын лэчат вийан. Лӱпин вож шкаланжэ ку
лэш кочышым ошма гычат налын кэртэш. 
Вэс могрым, лупинын кужо вожшо (2 ар
шын нарэ) кочышым кэлгэ гыч налын кэр
тэш.

Лӱпиным курал пэтырмӧҥгӧ, тудо погымо 
кочыш-влакым ӱмбал рокэш кода. Нуныжым 
вара, л5гпин шӱймӧнтӧ, начаррак вожан шур- 
нат налын кэртэш.

Кӱчыкын ындэ тыгэ каласэн кэртына: 
к а ҥ г а  м л а н д э  г ы ч  л у п и н  ш у р н ы л а н  
к ӱ л э ш  к о ч ы ш ы м  л у к т ы н  й амд ыл а,  
т у д ы м  й у м а ч ы н  ӱ м бал р о к ы ш  кӱ-  
з ы к т а.

Тушто тӱвӧ лупинын ошмам уйаггдэн 
кэртмыжэ. Садлан лупин пэш кулэш шудо.

Садлан ошман вэрлаштэ илышэ марий- 
влаклан лупин вэлыш ончалаш кулэш. Ош
мам у вэрыш кусныдэат сэҥаш лийэш. Иӧ- 
ным муат гын, ошма гычат шурным сай на
лаш лийэш.

Н. Б-в .

В О Л Ь Ы К  П У К Ш Ы М А Ш
Крэсань вольык кэҥэжым шкаланжэ кур

гым пасушто альэ олыкышто муэш. Ш ижэ  
шумӧнтӧ тудым озажлан суртышто пукшаш  
вэрэштэш. Тэлымэш вольыклан олымым, ш у
дым, арвам, парэнтым, моло кочышымат 
йамдылат.

Чла вольык кочышым тыгэ ужашлаш 
лийэш:

1) кукшо курго— шудо, олым, арва.
2) вийан курго— ложаш, ложаш куво, 

шурно.
3) ужар курго— ильэ шудо, вож-саска 

лышташ, парэнтэ шудо.
4) вож-саска.

Вольык дэч поена крэсань озанлыкым 
нӧлталаш о к лий. Вольык крэсаньлан пашам 
шта, шылым, мэжым, ӱйм, шӧрым пуа. Вольы
кын тэрешэ дэн мландым ӱйаҥдат.

Сайн ончэн, сайн пукшэн-йӱктэн вэлэ 
вольык лэч кугу пайдам налаш лийэш.

Мэмнан крэсань-влак вольыкым пукшэн 
огот моштат, коч могай сай шолдра урлукы- 
мат аламаш савурат.

Нормо дэн пукшыдэ вольык дэч кугу пай
дам вучуман огол. Мэмнан .крэсань-влак кузэ 
вэрэштын, тугэ пукшат. Йужгунам утыж дэн 
пукшат, йужгунам вольыклан шужэнат шо
гаш вэрэштэш. Адак утларакшым вольыклан 
тэлэ гоч эртак ик кургым пукшат. Крэсань
ын ушкалжэ олым дэч моло нимогай кургым 
о к уж.

Вольыклан курго эн ончычак шкэ кап- 
шым кучаш кӱлэш. Паша штышэ вольыклан, 
шӧр пушылан тлэч поена адак кургым йэгаа- 
рэн пуаш кулэш.

Тыгэ вольыклан кургым кок шот дэн пу- 
алтэш— капым кучышаш вэрч. адак пайдам 
налшаш вэрч.

Вольык дэч пайдам монар утларак нал- 
нэт, кургымат тунарак йэшарэн шогыман.

Айдэмат - эрэ ик кочкыш дэн ила гын, 
вашкэ йыгыжга, кочмым чарна, вэсым коч-

еЯГ-”-.?



каш тӱҥалэш. И к тӱрлӧ кочкышышто воль
ыклан кап кучашат, шӧрым пуатпат чла кулэш  
вий "укэ. Садлан вольык пукшымаштэ чот 
шинчэн шогыман; могай курго вольыклан 
пайдалэ, кэчэ йэда мо нарэ пуман, ик кур
гым вэсэ дэн #узэ олмэштараш лийэш, мо
лымат.

Тӱрлӧ кургым вий шотышт дэн таҥаста- 
рэн ончыктэна. Тыгай таҥастармэ таблитсэ 
штымаштэ тӱрлӧ курго I крэҥга вийан кур
го дэн таггастаралтэш. Тидэ 1 крэнта вийан 
кургым п у к ш ы м а ш п а й манаш лийэш.

Курго танастарм э таблитсэ.

К у к ш о  к у рг о .

о кр. олык шудо . . .
4 кр. куп шудо . . .
2 кр. клэвр шудо . .
4-5 кр. икийаш олым .
3-4 кр. икийаш арва . 
21/я-3 кр. кукшо викэ шудо.

пай.

В и й а н  к у р г о .  

турлб ложаш шоктыш I пай.1 кр 
1 кр. ложаш . .
'V4 кр. нӧшмӧ коса

паи,

паи.

П л э  к у р г о .

12 кр. турлб олык шудо 
8 кр. клэвр шудо . . .

16 кр. куп шудо . . . .
10 кр. викэ шудо . , .
15 кр. ушмэн лышташ .

'12 кр. ковшта лышташ .

В о ж - с а с к а .

6 кр. парэнтэ.................
8 кр. к э ш р .....................

10 кр. у ш м э н .................
12 кр. вольык ушмэн . .

Ты таблитсэ гыч мланна койэш: кочыш 
вий шот дэн 1 кр. ложаш, 3 кр. шудо, 6 кр. 
уржа олым альэ парэнтэ дэн тӧр улыт, пукшы
маштэ иктэ вэсым олмэштарэн кэртыт.

Тыгай таблйтсым крэсань порт йэда он
чаш сакыман.

Коч могай вольыкымат тудын нэлытшым 
шинчэн пукшыман. Чланат шинчат: нэлэ 
кугу вольыклан курго шукырак кайа. Садлан 
пукшаш тӱҥалмэ дэч ончыч вольыкын нэ
лытшым виеэн налаш кӱлэш.

Ушкаллан 3 пут нэлытшэ йэда 3 кр. 
олык шудо кӱлэш; шудо олмэш таблйтсым 
ончэн вэс кургымат пуаш лийш. Ушкалын 
нэлытшэ 21 пут лийэш гын, тудлан капшым

кучаш 7 пукшымо пай кӱлэш. Шудым пук
шымаштэ тыгай ушкалнан 21 кр. шудо ку
лэш, вэс кургым пукшымаштэ: 28 кр. икий
аш олым, альэ 35 кр. уржа олым.

Лӱштымӧ альэ прэзэ пукшышо ушкалым 
тидын ӱмбач йэшарэн пукшыман. 3 кр. птбр 
йэда 1 пай кочышым йэшарман.

12 кр. шӧр пушо 21 путан ушкалым* кэ
чэ йэда тыгай нормо дэн пукшыман:

I. 21 кр. ш у д о .................7 иукш. пай.
4 кр. шӱльӧ ложаш . . 4

11 пай.

II. 15 кр. ш у д о ..................5 пукш. пай.
8 кр. икийаш олым . . 2
2 кр. шӱльӧ ложаш . . 2

I 1/2 кр. НӦШМӦ коса . . . 2

11 и »

III. 12 кр. шудо . . . . . .  4 пукш. пай.
12 кр. икийаш олым . . 3
52 кр. парэнтэ.................... 2 „

2 кр. шӱльӧ ложаш . . 2

11 пай.

VI. 9 кр. ш у д о ........................ 3 пукш. пай.
8 кр. икийаш олым . . 2 „

10 кр. ушмэн . . . . % .  1
I 1/2 кр. НӦШМӦ коса . . .  2
2 кр. шӱльӧ ложаш . . 2

11 пай.

Щбрым утларак налнэна гын, ушкаллан 
шӧр шташыжэ нормым кугэмдыман— 3 кр. 
шӧрлан 1 пукш. пайм йэшарман.

Коч могай нормат вольыкым осайн ончы
мо годым вэлэ шотлан толэш. Иӱштӧ ву
таштэ шогышо, кормушка дэч поена пук
шымо ушкаллан кӱшнӧ ончыктымо нормо 
шагал лийэш, тудо шужэн шогаш туггалэш.

Вэс вольыкым кузэ пукшыман.
Куштулго паша годым имньым тыгай 

нормо дэн пукшыман: кэчэш 10 кр. шудо, 
6— 8 кр. шульб пуалтэш. Нэлырак паша 
штымаштэ: 12 кр. шудо, 8 кр. олым, 8-10 кр. 
шӱльӧ. Эн нэлэ паша годым: 15 кр, шудо, 
6 кр. олым, 12— 15 кр. шӱльӧ.

Шорыклан кэчэш 3— 4 кр. шудым пуман, 
урлук сӧсналан— 2 кр. шӱльӧ ложашым (ар
ва дэн йӧрымэш шаваш), 5 кр. парэнтым, 
2 кр. гаожым, 2 кр. а рвам. ()рдаш шогалты- 
мэ сбсналан тылэч утларак пукшаш вэрэш
тэш.
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Ола дэч мӱндурнырак йаллаштэ шурнат, 
шудат, парэҥгат шулдо ак дэн ужалалтэш. 
Озанлыкым пайдалырак штынэна гын., млан
на шурным, шудым шэргаканрак таварышкэ 
— ӱйшко, шэлышкэ, шылышкэ, мэжышкэ еа- 
вураш кӱлэш. Тидым вольыкым шукырак, 
сайрак пукшэн гына штанг лийэш.

Кургым вольыклан пукшаш кузэ йамдылман.
Курго шуко уло гынат, крэсань-влак 

вольыкым пукшэн огот мошто. Йаллаштэ 
олымым коч кунамат тигдэмдыдэ, пӱчкэдыдэ 
пуат. Парэҥгымат мушдэак пукшат.

Шолдра ушкаллан кэчэш 30 кр. нарэ 
кукшо курго кӱлэш. Крэсань-влак ушкаллан
1 пут мартэат олымым пуат. Тынар олымым 
кочкын тудлан капымат кучаш, шӧрымат 
пуаш вэрэштэш. Ушкалын мӱшкӱржӧ шарла 
гынат, пайдажэ шуко ок тол.

Олым кочмаштэ ушкаллан эн ончычак 
тудым пӱй дэн пурын, тигдэмдаш кӱлэш; 
вара, шӱвӱлвӱд дэн нӧртымӧҥгӧ ижэ, тудо 
мӱшкур пуштыш вэрэштэш. Тыгай кукшо 
кургым сайракын нӧрташ ушкаллан кэчын
2 вэдра нарэ шӱвӱлвӱд кӱлэш.

Мӱшкӱр пуштэш пушкдэммӧнтӧ, курго 
вэс пӧлэмыш кайа; тыштэ тудо туржалтэшат 
мӧнтэш уишашкэ лэктэш; тудым ушкал угыч 
Й ОҤ Ы Ж ЭШ , угыч шӱвӱлвуд дэн нӧртат, нэ- 
лэш. Вара мӱшкӱр-пуштысо ту гыч лэкшэ 
вӱд дэн нӧртэн, кочышым кӱйкта, вӱрышкӧ 
савуршаш йӧршын шта, тылэч вара ижэ 
вичкыж шолышто кочышын вийжэ вӱрыш  
кайа,

Тидэ ойлыма гыч мланна ранг койэш: 
кукшо, кушкын эртышэ, пуаҥшэ шудым, 
олымым ушкаллан мӱшкӱр-пуштышто кӱйк- 
таш шуко вий кулэш. Садлан коч могай ко- 
чышкымат вольыклан тигдэмдзн, пушкудэм- 
дэн туман. Тыгэ штэн крэсань шуко кургым 
арам  ̂йоммаш гыч утарэн кэртэш.

Уржа олымым парэнтэ шуко годым вэлэ' 
вольыклан пайдалын пукшаш лийэш. Олы
мым пучкэдэн, шокшо вӱд дэн кӱйктэн, 
пучкэдымэ парэнгым йэшарэт гын, тыгай ко
чыш вийан кочыш лийэш.

Ушкаллан шурным тигдэмдыдэ альэ йо- 
ггыштыдэ пукшаш ок йӧрӧ. Ушкал вашкэн 
кочкэшат пурдэак нэлэш. Тыгэ шуко кочкэш 
гын, мӱшкӱрыштӧ пырчэ лӧчымӧ дэнэ ушкал 
колэнат кэртэш. Адак тидымат каласаш ку
лэш: пырчыньэкак кочмо шурно мӱшкӱр 
пуштышто пушкудэмын ок кэртат вольыклан 
вийм пудэак тэрсыш савурна.

I I I  у л ь ы м ушкаллан шурашла тигдэмдэн, 
у р ж а м — йоныштэн гына пукшыман.

Ложашым кукшыньэкак пукшаш йӧнан 
огол. Ложаш дэн— йӧрымым, пучкэдымэ па- 
рэҥгым, вож-саскам шавэн пукшыман.

Крэсань-влак ушкаллан ложашым вӱдэш 
лугэн (болтушкам штэн) пукшат. Тидэ— йоҥ- 
лыш. Лугымым йӱкташ тунуктэт гын, вара 
ушкал йара вудым йуаш ок тӱҥал. Ш уко  
шӧр пушо ушкаллан Амэрикыштэ, Данийш- 
тэ ложашым кукшыньэкак альэ руаш гай 
штэн пукшат. Кэчэш 25 кр. нарэ ложашан 
кургым пукшатат идалукышто 1.500 вэдра 
шӧрым ик ушкал дэч налыт. Ик кэчылан 
4 вэдра шӧр лӱшталтэш! Вольык кургым 
адак пэш утыжым тигдэмдаш, кӱйкташ огэ- 
шат кӱл. Сай шудым пучкэдыдэак пукшаш  
лийэш.

Арвам нигунамат ушкаллан к у к ш ы н ь э к 
пукшаш ок кӱл, тудын дэн запор лийн кэр
тэш, тудым эмлаш пэш нэлэ. Пуракан шу
дым, олымым шинчалан вӱд дэн шижыкты- 
ман. П у р а к а н  курго волкыкым кокрыкта, 
вольык чэрлана.

Ушкал-влак кольа ӱпшан олымым пэш 
огот йӧратэ. Тудым пучкэдэн, шокшо вӱд 
дэн гшртэн пукшаш кулэш. > рука олымым 
пӱчкэдымӧҥгӧ, шокшо вӱдэш нӧртэн, ложаш 
дэн шинчалым шавэт гын, тудым вольык сай 
кочкэш, пайдажат шуко лийэш. Крэсань-влак 
вольыклан олымым огот чаманэ— волышко, 
еатанышкэ альэ йаслашкэ монар пура, тунар 
шӱшкын шындат. Вольык шуко олымым коч
кын мӱшкӱржым вэлэ шара, пайдажэ ок лий.

П а р э ҥ г ы м  ушкаллан кэчэ йэда 25-30 
кр. нарэ пукшыман; пӱчкэдыдэ пукшаш ок 
к ӱл : , чумураптым логарэш шындэн колэнат 
кэртэш.

Суртышто парэнтэ шуко гын, тудым шол
тэн пукшаш сайрак лийэш. Шытышэ па
рэнтым шолтыдэ пукшаш ок йӧрӧ, тыгай 
парэнтыштэ йад уло, тудо вольыкым чэрлан- 
дарэн кэртэш.

Е ы л м ы ш э  парэнтымат шолтыдэ пзжшы- 
ман огол. Парэнтэ мушмо вӱдым вольыклан 
йӱкташ ок лий. Пучкэдымэ кочышым воль
ыклан кэчылан вэлэ йамдылман.

Коч могай вож-саскамат пучкэдымэ дэч 
ончыч сайн мушман. Йужгунам таза вольы- 
как кургым ок коч. Тунам пукшымо волым, 
кормушкам сайн ончаш кулэш. Вольык ай
дэмэ дэчат таза, эрэ, ӱпшдымӧ атым йӧрата, 
садлан кормушкам, волым кэчын чотрак муш
ман.

Коч могай вольыкат сайн моштэн ончымо 
дэн вэлэ пайдам шуко пуа, тидым крэсань- 
влаклан мондыман огол.

НАЛ М АРИИ.
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Йал озанлык ончыктымаш (вы
ставка).

Тэнийэ 28— 30 сэнчабрыштэ Чорай на
логи Пӱрӧ кантзэмуправлэний район выстав- 
кым штыш. Сэдэ выетавкыштэ крэсань-вла- 
кын йал озанлык (игын) пашам у корно дэн 
штымышт ончыкталтэ. Выставкыш 6 волос 
гыч толыныт ильэ. Кэчэ алама дэн, паша 
пытэн шудымо дэн калык шуко ыш тол гы
нат, тынар йэҥ шкэ арвэржым ончыкташ 
кондыш: шурно дэнэ 30 экспоньэнт (йэгг), 
пакча йэмш дэн— 41, олма дэн— 10, вольык 
дэн— 18, мӱкш дэн— 3, удрамаш кид паша 
дэн— 32 йэҥ (сӱрэт-влакым ончыза).

Г. Выставка вуйлатышэ агр. Мишэнькин, 2. Прэд. 
ВИК Ямбарышев, 3. ВКГ1 волком сэкрэтар Иргу- 
баев. Экспэртный комиссий члэн-влак: 4. Самниева,
5. Токмурзин, 6. Новиков, 7. Спиридонов, 8. Сан- 
лиев, 9. Кантагрон. Мосунов, 10. БНКЗ прэдста- 

вичэл Силин (14 стр. сӱрэт-влакым ончыза).

Выставкыш шукыжо марий тольо. Ончы- 
маштэ, вискалмаштэ, таггаетармаштэ марий- 
нат озанлык пашам у корно дэн штымыжэ 
койэш. Тэвэ, Коракйал марий Ибак Илимбай, 
Соказан Пэкпатр Пэктыган выставкышкэ 
„ орловский“ урлук (нӓсыл) ожым кондэныт 
ильэ. Нуно пэш сай прэмийм —  йэгг вуйэш 
15 тэнтэ оксам нальыч. Марий-влак кондыма 
гыч моло сай имньэ дэн ушкуж-влакат ильыч.

М укш пӧлкаштэ пӧрвӧй прэмийм (15 тэгг- 
гэм) марий учитыл Йэрусланов Алэксэй 
нальэ. в

Пакча йэмш пӧлкаштэ пӧрвой прэмийм 
Аскин волос пошкырт нальэ, кокымшо прэ
мий (10 тэҥгэ) Чорай пионьэр тӱшкалан 
пуалтэ. Садыгак кокымшо прэмийм (10 тэҥ- 
гэм) йал озанлык кружокышто шогышо Ар- 
даш марий Сагдий Акадий нальэ.

Члажэ 373 тэнтэ прэмий окса дэн 38 
моктымо кӓгаз пуалтэ. Прэмий окса казна 
гыч шалаталтэ. Выставкым шташ, тудым чэ- 
вэрландараш Чорай копэратив-лак полшышт.

Выставкылан марий калык пэш куаныш, 
ончыкыжат штымым тланат.

Агроном М И Ш Э Н Ь К И Н .

Мэмнан шурно пайрамна.
У  Торйал кантон Контанур 7 ийаш шко- 

лэш шурно пайрам лийэ. Тушто нгурно пай
рам нэргэн, мландэ паша нэргэн умылтарэн 
ойлышт. Вара выставка лийэ. Тунэмшэ-влак 
кочмэным, олмам, шоганым, жовштам, поми- 
дорым да монь ончыкташ кондышт.

Тӱҥалтыш паша сай лийэ. К угу йэгг-влак 
гына нимом кондэн огот ул ильэ. Ончыкы- 
жым нунымат ӱжаш кулэш.

Ш урно пайрамын пайдажэ пэш кугу. Ту
дым ончыкыжым уло марий коклаштэ шты
ман. Ты пашалан эн ончыч комсомол0йа
чэйкэ дэн школ-влак пижышт. К АР П И Н .

ОбЗУ дэн КЗУ лан пашам КЫЗУ1) 
штыман.

Ш уко марий-влак кум пасум кудалтэн 
шуко пасум шташ шонат.

Йал погнымашым штат, „тидэ кӱльдымаш 
кум пасу мэмнам йӧршэш йомдара, адза шуко 
пасум штэна" манын пунчалым луктыт. Со
дор уполномочэныйм кантоныш пунчал дэн 
колтат, тушэч обласыш— паша пытыш. Млан
дым вискалаш К З У ‘ат, ОбЗУ Ат кэлшышт.

Марий-влак зэмлэмэрым вучат. Тылзэ эр
та, пэл ий, талукат эртыш, йужо вэрэ кок- 
кум ийат эртыш— зэмлэмэр альат укэ. Кузэ 
лийман? Мом штыман?

Вучат-вучатат марий - влак пичкэмшра- 
КЫ 1ПТ тыгэат ольаш тӱҥалыт: Совэт влас „крэ
сань озанлыкым сайэмдаш кулэш, сандэн шу
ко пасум штыза" манын тӱрлӧ казэтэш, кна- 
гаш воза. Тараташ тараташ да, марий-влак 

-шуко пасуш лэкташ шонат гын, мландэ вис- 
калэн тӧрлэн пуаш мландэ полкам идалук 
дэн сӧрбалэн кошташ вэрэштэш.

Тэвэ, Изинур йалым налына. Тусо мландэ 
артэль кандаш пасуш лэкташ лачак вич ий 
толашэн кошто. Тэнэй вэлэ ала кузэ ту ар- 
тэллан мландым пӱчкын пуэныт. Тугэ гынат, 
альат йӧршэш огол манын кутурат.

Тидэ пашалан мэмнан Марий облас млан
дэ пӧлкалан чотрак пижман. Зэмлэмэр-влакым 
ситышын кучыман. Кушко йодыт, тушко 
зэмлэмэрым содор колтыман. 0

О Ш Л А М У Ч А Ш  Й Ы В А Н .
1) Кызу—содор.
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= =  Т А З А Л Ы К  А Р А Л  Ы М А Ш  ~==Е
Пӱрӧ марийн тазалыкшэ.

Тывэл марий йорлын ила. Пичкэмыштэ 
почаҥылэш. Илашыжэ изи гына, ӱлӱш гына 
иӧртым шта, изи тӧрзам шындалэш. Кугу 
тбрза гыч мардэж пура шоналта, Сандэн 
пӧртшӧ йӱд лийэш. Лавран. ПГикшан. Ш уко  
вэрэ пу укэлан тэлым олымым олтат. Кӱрт- 
ньӧ (калай) коҥга гыч шикш дӱргэн лэктэш. 
Паранэт (пачат), прэзэт пӧртыштак илат. 
Туштак пырльа икшуво шбчаҥылэш. Тыгань 
вольык вича гай пӧртыштӧ марий, изиньэк 
тӱҥалын, итогггэммэшкэ ила.

Кочмаш-йӱмаш чотат шукыжым нимолан ок 
йӧрӧ. Тидым ойлышашат укэ, коч кӧат шин
ча. Пашажэ гын— марий крэсаньын пэш нэлэ.

Порлылыкшо ӱмбач марий адак пичкэмш 
вэт. Тунэммэ пашаштэ тудо аман шойч шӱ- 
дӱрнэн тӧча.

Тэвэ илышын тыгай осал могрышт-влак 
марийм тӱлӱжтарат. Тыгай йӧсӧ, лавра йӧрэ 
илыш марийн тазалыкшым пэш пужа. Марий 
коклаштэ чэрдэ йэгг пэшак шуко, чотлаш 
тӱҥалат гын, йалт брат.

Тэнийэ 1904 иштэ шочшо-влакым Иошкар 
армийш нальыч. Пуро кантонышто 5 0 0  й э ҥ  
ончалтэ. Нунын кокла гыч 47 йэьгжэ вэЛэ  
а р м и й ш  и а л ы л т э ,  5 5 3  р в э з э  ч э р л ы ш  
л э к т э ,  Тэнийэ адак Иурб пэдтэхникумыш 
иураш тӧчышӧ 48 Марий ӱдӱр-рвэзэ коклаштэ 
17 йэҥжэ чэрлэ лэктэ. Ш укыжо— траком чэ- 
ран, Йзй икшуват Тэйак чэрлана, шукыжо 
изиньэкак кола. Тэвэ Мишкан волосышто 
умаштэ 9.124 марий улмаш. Шочын 868, ко- 
лэн 338 (шонтыгэ, изигэ). Уло шочшо аза 
дэн колышо азам таҥастарэн чотлэт гын, 
марийн пэлэ утлажэ кола— 61 %, пошкыр- 
тын— 58°/о, суасын— 5 4 рушын— 48%. Ма
рий ватэ азам ончэн ок моштат пэлэ утлажэ 
кола. Моло калыкын тунарак ок коло.

Марий коклаштэ траком чэр пэш шарлэн. 
1925 ийштэ Калэгин волосышто шинча эм- 
лышэ отрад кошто. Тудын чотлэн налмыжым 
таҥастарэна.

Тудо сӱӓс йалым ончэн тыгэ палэн на- 
лын: 77 суртышто 24 суртшо траком чэран—  
31,1%. Иктын-иктын ончэн тыгэ муун: 295 
ончымо йэҥ коклаштэ 50 йэҥ тракоман— 17%.

Марий йаллаштэ— Музэк дэн Кэлтэйштэ—  
171 сурт гыч 157 суртшо траком чэран, ти
дэ лийэш 92%. Иктын-иктын ончымаштэ 729 
йэгг гыч 446 йэҥ тракоман, тидэ— 61%.

31,1% да 92%, 17% да 61%! Таггастарэн 
ончэтат ужат: марийн тазалыкшэ пошкыртын

лэч пэшак начар. Шоналтэн оычыза, 61% 
марий тракоман, кок йалыштэ п э л э  у т л а  
к а л ы к ш э  о н ч ы к ы ж ы м  сокр л и й ш а ш  
улыт !  92% сурт —  тракомын пужашыжэ! 
Кажнэ суртышто гайак траком уло. Чотлэн 
налат гын, кизытак 10 тужэм йэҥлан 100 
йэггжэ тӱм сокр. Тыштэ тракомын эн шап 
(тальш) шарлымэ вэржэ.

Траком дэнат, моло чэр дэнат шуко мэ
рий йбслана гынат, больнитсаш пэш шагал 
коштэш. Мужэдшэ, кӧрӓзӓ, шӱвэдышэ дэкэ 
вэлэ коштэш, кэрэмэтым сӧрвӓлӓ —  чэрым 
чотрак азындара. Тэвэ 1925 ийштэ больнит
саш вигэжэ 473.218 йэгг мийэн. Ту чот гыч 
руш — 45,6%, сӱас-пошкырт— 44,59%, одо—  
2,4%, моло калык —  0,42%, марий — 6,99% 
вэлэ.

Эн кугу осалжэ тыштэ — Марий тазалык 
аралымэ йбным ок шинчэ. Пбртым тазалык 
нэргэн тунуктымаш почэш ок штэ, икшувым 
тазан ашнэн ок мошто, больнитса дэч лӱдэш, 
тулэч молат.

Тыгэ лиймбгггб, ончылнырак шогышо ту
нэмшэ йэгг-влаклан шэм марийм тазарташ 
полшыман. Кизыт марий коклаштэ больнит- 
сат шагал. Больнитсам шукэмдаш кулэш. 
И к больнитса шукэмдымэ дэн гына' паша ок 
пытэ, марийм тазалыкшым аралаш тунукташ 
кӱлэш. Ты пашалан волоссо-йалысэ вигэ 
культур йэҥ-влак пижышт. Учитыл, полит- 
Просвэтчик, агроном, мэдитсин пашайэҥ, ту
лэч молат— члалан ты пашашкэ шкэ вийш- 
тым пыштыман.

Лудмо пбртлаштэ, школлаштэ тазалык 
аралаш тунэммэ кружок-влакым почман. Эн 
лавран илышэ, шкэнжым кучэн моштыдымо 
крэсань ӱмбач ончыктымаш сутым штылман.

ПГойлан кодшо йалым, ончык тошкалшэ 
йалымат, поена мариймат нӱрдӱж газэтэш 
сэрыман, „У  Нлышыш“ возэн колтыман.

Тунэмшэ марий иктэ вэсэ дзн кутурмаш- 
тат тазалык аралымэ нэргэн ойлыжо.

Тазалык нэргэн лукмо кнага-влакым, моло 
литэратурым марий йаллаш кузэ гынат шук- 
таш тыршыман. Ты пашалан копэратив-влак 
иижышт.

ВИК2чаштэ улшо санитарный сэксий-влак 
пашаштым нблталышт. Пашашкышт марий 
крэсаньым шукырак пуртышт.

Комсомол дэн пионьэр тушка-влак ты па
шаштэ ончылно лийшт.

Ты паша ик жап гына штышаш наша 
огол. Тидым кдчэ гыч кэчыш, эрэак штэн 
шогыман. АРКАН ,
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Марий калыкын илэн-толын лийшэ, тазалыкшым пытарышз 
шорышлажэ

Марий калыкын тазалыкшым пытарышэ, ӱмӱржым 
кӱчӱкэмдышэ чийжэ пэшак шуко. Нунын коклаштэ илэн- 
голын лийшэ шӧрыш-влак улыт. Тудо шорышлажат пэш 
изи чий шотышто огыт ул. Кузэжэ пэш палэ. „Курым 
мучко шочын шогэн, кушкын голын“ манмыла, нуно марий 
илышэш чот вожаш шинчыныт; марийм азыр дэнэ кучы- 
мыла ишэн кучэныт; марийлан тарванашат эркым огыг 
пу; садлан марий тудо чийшт-влак нэргэн „йӧра—укэ?“ 
манын шоналтэнат ок кэрт.

Нлэн-то.шо шорышлам кок турлын ойртылаш лийэш: 
1) шинчаш койшо, 2) шинчаш койдымо. Шинчаш кой- 
шыжо: оралтын, тӱрлӧ вургэмын, тӱрлӧ ӱзгарынат сын- 
жэ, шталтмэ шотшо, кочыш йамдылымэ йӧн, адак тӱрлӧ 
пашан тӱрлын авыралт, йыргэштэ лийн шогымыжо, 
кӱчӱкын „йыргэттышыжэ“ альэ „йырымдышыжэ“ манын 
ончэна. Тазалык шӧрыш-влакын шинчаш койдымышт: 
марийн кумалмаштэ, пайрэмыштэ, тыглай шотыштат 
ойртылмо, васартылмэ йӱлажэ, ырым шотан тӱрлӧ палы- 
жэ, тугаймак шонэн штымэ, кучылтмо тӱрлӧ пашажэ, 
амалжэ, молыжат.

Марийн сурт-пэчыжым, оралтэ кӧргыжым, штымыжым 
ончалат гын, тыгайм ужат. Марийн пӧртшат, моло 
оралтыжат тазалык шот гыч пэшак кэлшыдымэ улыт. 
Пӧртшӧ шукыжын изи, ик пӱлэман, кӧргыжӧ лапка 
(ӱлыш), кум-нил окнан гына; садлан волгыдат шагал 
пура, эркын шӱлаш йандар йужшаг шагал, пич лийат 
вэлэ; кӱвар гыч шукпю, пуракшэ шуэн угатылгэш, муш- 
маш тулэчат шуэрак, пырдыжшэ йужыжын курым мучко 
нимо сэмынат ок эрныкталт. Адакшэ окнаштэ кӧргӧ па
чаш йандажэ укэлан окна тэлэ коч пушланэн вэлэ ша
га, пущ пӧртысӧ йужым чот вӱдыжта, шӱлаш йӧсым 
шта, пӧрт озам йэшыжгэ тӱлыжтара. Адак конта воктэн 
возакэш подым шындат; под гычат кочкаш шолтымо 
годым порт мучко пуш эрэ шарлэн шога; адакат утла
рак вӱдыжгым шта. Вӱдыжгӧ дэнэ пӧртыштӧ лавражат 
йэшаралтэш: пурак ӱмбач-ӱмбач шинчын чагрэмалдэш 
вэлэ. Ситартышлан лавра, шакшэ пуш адак тыгат йэша
ралтэш: шокшо вӱта укэлан пӧртышкӧ коклан-коклан 
тэлым чывымат, шорык-пачам, прэзым, лӱштымӧ тура- 
лан ушкалжымат пуртат.

Марийн кэҥэжым илаш штымэ кудыжат тазалык 
шотышто кэлшышэ манашак ок лий. Иужшо пӧртысӧ 
дэч сайрак гынат, кудынат йӧрдымыжӧ уло: окна укэ
лан волгыдо пэшак шагал пура, кудышто тулолмо гыч 
шикш эрэак лэктын шога, кочкаш шолтымо годым 
шинчам чот кочкэш, эркын-эркын тӱлыжта.

Витажым манат гын, тудыжат пэш сай йон 'дэнак 
штымэ ок лий. Шокшо вута шагал, волгыдо пураш кэ
рэк изи окнажат чылт укэ манаш лийэш; йур вуд дэч, 
путракшэ мландэ воктэн иурымо дэч нимогай авыртыш 
укэ, вольык шондыланат йогэн кайаш корэш, канау монь 
укэ; садлан вольык эрэак манмыла ночкышто шогэн 
эртара; тугай ночкышто шогэн вольыкын тазалыкшат 
мӧҥгэштэш, иайдажат шагал лийэш.

Пӧрт-кӧрго ӱзгар коклаштат марийн чылажат пут
рак вийаш шот дэнэ, нимом васартылдэ штымэ; адакшэ 
ӱзгар кучылтмыжат чатка огыл, лавран. Пӧрт-кӧргӧ 
шукыжын ик пулэм шотан гына; ик пусакыпйэ коҥга, 
тудлан ваштарэш пусакыштэ устэл, устэл могырла дэнэ 
кок пырдыж воктэн кок кужу олымбал, устэл воктэн пӱ- 
кэн,*альэ пӱкэн олмэш тур моклака. Караватат, кэрэк

пу дэнэ штымэ, пэш шуэ. Ик кужо олымоалжэ кок оҥан 
огыл гын, малаш внкак лавран куварэш шарат; вак- 
шышланат олым ашык, шуэракын портыш альэ пун тӱ- 
шакат лийэш. Йужын адак иун кӱпчык, мамык дэнэ 
штымыжат лийэш. Тудо чыла улмаштэ тӱшак ӱмбалым, 
эрэак вашталтылмэ купчык шӱргым кычалмат ок кӱл. 
Малмэ годымэш лэвэдмэ лэвэдыш нигуштат укэ. Тугай 
лэвэдыщ олмэш чиймэ вургэмак кучалтэш. Вургэмжэ 
пӱжвӱдэш вӱдӱжгышо альэ пашаш нӧрышат лийн кэр
тэш. Крават шотшо укэ гын, порт йэда манмэ гайэ 
сӧлдра лийэш. Сӧлдражэ тазалык шотлан цэшак йӧрды- 
мо лийэш: мучко пурак, лавра, адакшэ чытыдымэ шок
шо, таракан дэнэ умдылан, шуршын эрэ лийн шогы
мыжо каласыдэат палэ.

Пӧрт-кӧргым лавран кучымо сэмынак, кид-йолым, 
шӱргым мушкыштмаштат чаткалык укэ. Кидым шовын 
дэнэ мушкын илаш тунэмын огыт ул; тувур-йолаш муш- 
маштэ вэлэ кучылтыт; туштат чыла вэрэ укэ; шовын 
олмэш конвӱд альэ конвӱд йӧрэ шэмшыдаҥ ту  дэнэ 
чывэ шур. Кидмушмо атэ чыла йэҥынак укэ; уло гы
нат, шукыж годым ватэ-влак мушкыш-вӱд лаканэш, 
мушкаш шындымэ вӱдан подэш, кӧршэкэшат кидым 
мийэн-мийэн лугалтат вэлэ. Кид ӱшташ шовыч олмэш 
гош го лужгайшэ тувур, лапчык да монь лийэш, поена 
шовыч ок лий. Шургӧ ӱнггашат шовыч улмо ӱмбачак 
кучылгмаштэ коктыт лэч коч ок лий; тудэшыжат таза 
шинчанжат, чэрлыжат, чыланат пырльа ӱштылыт. Чай 
корка ушташат йужыжо кид-уштышым альэ шурго-шо- 
вычым кучылтыт.

Вургэм штымаштэ, чиймэ-шоҥалмаштат утыситыжэ 
тугак шуко лэктэш. Пашаланат, малашат ик тувур- 
йолаш лийма гыч тазалыклан 3 ийан лийдэ ок код: 
пашаштэ лаврат, пуракэт чыла вургэмэш шинчэш, ту 
вургэм дэнак малаш возатат лавражат вакшышыш вэ
рэштэш, лавра йӧрэ тӱрлӧ чэрат пижын кэртэш.

Вургэм шотышто пэш кугу осалым штышэ адак 
шарпан-нашмак пулчымаш дэнэ шымакш упшалмаш. 
Шарпанан ватэ вуйм тыгэ пулча. Вуйм шэрншла вуй 
покшэлан ӱпкорным шта; вара вуй вичкыжын кок мо- 
гырэшат пылшлан тура ик изи пунэм гыч пуна; ту кок 
пунэмым шэнтэкэ штэн кугу пунэмэш иктэш пуна. Вара 
вуй коч кок пылшлан тура нашмакым пышта; шола 
могырым тарпан мучашым пыштэн шола кид дэнэ ку
чэн пурлаж дэнэ вуй йыр кок кана иутралэпт, вара са
дэ кок изи пунэмэш шарпан дэнэ нашмак мучашлам 
кок вуйимэ-имэ дэнэ шэнтэкыла кэрлын пӱшкылэш. 
Шарпан почым шэҥгэкэ колтэн, садэ кок имэ мучаш 
дэнэ шарпаным чограк штэн шойак-корка тураш кэр
лын пэнтыдэмдат. Вара тыгэ шарпан-нашмакым пулчы- 
мэнтэ вуй пундашлан тура вуйимым пижыктат. Тугэ 
ватын ӱпшӧ эрэак шупшылт шогымо дэнэ вуйвичкыж 
дэнэ вуйпундаш вара сэмын йӧршын чараггыт; варажым 
илэн-толын икшувыжаг вуйжо чара сантан лийнак шо- 
чаш тӱҥалэш; оражым ончымаштат чока шотлан мӧҥ- 
гырак лийэш.

Шымакш упшалшэ ватын ӱпшӧ мыгыльэ дэнэ вуй- 
ггундашэш саҥга могырым пэш чот шупшылт шинчэш, 
шымакш кавыньыжэ (кошаргыжэ) садэ мыгыльэш шын- 
далтэш. Марий йӱла дэнэ орйэҥлан кум ийшкэн шы
макш ӱмбач шовыч пиддэак кошташ вэрэштэш; садлан 
шымакшан ватын сантажэ эрэак чарагатэ коштэш; тугэ
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коштмо дэнэ вуйжым йӱштат кылмыкта, шокшат когарта, 
йӱржат-лумжат нӧрта, мардэжат почка; тыгэ эркын-эр- 
кын вуйжат чараҥэш, каласымэ утыситэ дэнэ вуйвэмжат 
лунчырга: тугак тугай эксык вара сэмын икшувыжланат 
шочмо коч вашталташ тӱҥалэш.

Вуй чараҥмэ нэргэн каласымын чынжэ таҥастарма 
гыч пэш палэ. Ипон марийн (кизытеэ Башрэспубли- 
кыштэ) ватэ-влак вуйэш шыҥа-шовычым упшалыт; тудо 
шымакш сэмынрак, почшо гына кӱчӱк, шойак-коркам 
изиш вэлэ эрталта; тудын шымакш каваньылан толшо 
кошаргыжэ санташ шындалтэш. Шыҥа-шовычынат пӱ- 
тырымӧ ӱп мыгыльыжэ вуйн кок вичкыжшэ гыч упым 
кӱрын чараҥда. Кизытрак ындэ шыҥа-шовычым шын- 
дышэ шагалэмынат вуйн тугэ чараҥмыжат пэш ок пал- 
дырнэ, упсанташ шумэмкак кушкаш туҥалын. Ожны- 
ракшэ тугэ ватын вуй чараҥмыжэ тугак шочшыжланат 
вашталт шогэн. Путракшэ тидэ суас ватэ дэиэ руш ва
тын вуйм ончыма гыч пэш палэ: нуно ӱпым нимо сэмы- 
нат огыт кӱрыштат, ӱпышт санташ шумэшкак кушкэш, 
кушмо оражат пэш чока.

Вургэм шотышто адак удрамаш коклаштак йолвур- 
гым пэш кӱжгын пӱтӱрмаш ок йӧрӧ. Айдэмын шӱлымы- 
жӧ умша коч гына огыл, капкыл ора дэнат коваштэ* 
коч шӱлымо IIIот уло. Йолым кужгын путӱрымӧ, йандар 
йуж пурыдымо дэнэ йолвурго пич лийэш, шулэн ок кэрт, 
кулэш сэмын кушкынат ок кэрт, вичкыжэш кодэш. В а- 
ра сэмын тугай вичкыж йол икшувыланат шочмо" коч 
вашталташ тӱҥалэш.

Ты мутым рашэмдымыла адак таҥастаршаш вэлэ. 
Мут гыч, Марий Кундэмыштэ шуко вэрэ марий ӱдӱр, 
ватэ-влак йолвургым кужгын пӱтӱрат; садлан йолвур- 
гышт вичкыж. Ипон марийн удрамаш коклаштэ йолвур
гым вичкыжын пӱтурат, садлан йолвургышт ок вичкы- 
жэм, кӱжгӧ лийн кушкэш.

Вургэм коклам ойлымаштэ пытартыш мутна йолаш- 
кандра нэргэн. Адакат удрамаш йолаш нэргэн ойлалтэш. 
Иолаш чиймыжэ пэш сай: коштмо годым мордэж ок пу- 
ал, йуштӧ ок логал, пуракат ок пуро; садлан удрамаш 
чэрат марий коклаштэ шагал, 100 йэн лан 20 нарэ вэлэ; 
руш ватэ коклаштэ йолаш чийдымылан эрэак кылмат, 
лавражат вэрэштэш, садлан удрамаш чэржат шуко: 
100 йэҥлан 80 нарыш шуэш. Йолашым ойлымаштэ канд- 
рам ӱшталмыжэ тазалык шотлан ок иӧрӧ улмаш. 
Йолаш-кандра кутан-лу турашак толэшат, эрэ шупшын 
пидмэ дэнэ тудо лулан сайн кушкаш эркым ок пу. Тудо 
илэн-толын вара шочшыжланат тугай чак луан лий- 
машкэ савӹрна. Тугэ лу-влак кокла аҥсыр лиймэ дэнэ 
удрамашлан аза штымыж годым пэш чот орланаш вэ
рэштэш; тудо шот дэнак кугу осалжат лийн кэртэш: ава
жэ альэ азажэ кола да монь. Садлан йолаш-кандрам 
кушкырак кылдэн кошташ сайрак лийэш. Тугэ шташы- 
жэ йолаш кужырак кулэш. Марий ватэ йолашым кӱ- 
чӱкын шта: кашныкшат кыдал эртымэ олмэш эрдэ луэш 
гына эҥэрта, энрашыжат аҥсыр гына лийэш, йужыжо 
пулвуйм пырт вэлэ эртарат. Тугэ виньэрым чаманымэ 
дэн шкэланышт курымаш орлыкым ту муут.

Кочыш-йӱӱш йамдылмашат путрак вийаш, чаткажат 
нимат укэ. Пакча-саска гыч марийн альэ мартэ ковшта 
дэнэ парэнтэ вэлэ, коклан чунтда лийэш ильэ; кизыт
рак ижэ кэшырым, йошкар ушмэным да монь шындаш 
тӱҥалыныт. Садлан кочкышым тамлын штымым пэш 
ойлышашат укэ. Адак тугай вийаш кочышыжат тэммэш- 
как лиймаш укэ. Ушкалым, моло вольыкымат ашнаш 
тбчат гынат, нюр-торык, уй, шыл—кочмаштэ пэш шуэн 
койэш. Шӧржӧ чӱчкӱдынракак ужылтэш гынат, эрэ 
ӱмбал налмэ лийэш, умбаланжым иктыланат пукшымащ 
укэ. Садлан марий эрэак тэмын-тэмдэ ила, шужэн йытэн

коштэш, могырэшыжэ шылат ок шич, пашам чот шташ 
вийжат шагал.

Паша коклам ончымаштэ тазалыклан йбрдымаш ты- 
гайжэ шинчаш пэрна. Кудышто кочкаш шолтымо годым 
шинчам ]пикш эрэак чот кочьын шога. Тугай шикшэш 
коштышо шинча утларак вэлэ тӱлыжга.

Тугак тур тӱрлымаштэ. „Ту'ржым ок кул“ манаш ок 
лий. Тугэ гынат тур турлышаиг вэрч чыла пашам кодэн 
тудын дэнэ шинчылташ пэш шотан пашак огыл. Тур 
кучултмыла тазалык коклажат мондалт шога. Тазалык 
пытымэкэ, тӱржынат кулэшыжэ ок лий. Марийн тур 
тӱрлымаштыжэ адак тыгай эксык уло. Тӱр корнылам 
кэрышташ поена корно амалжэ укэат, виньэр пырчым 
ончэн турлат. Виньэр пырчэ корно пэш тигдэ, волгы- 
дыжат иӧртыштӧ шагал; садлан шинча эрэ чымалт ню- 
гымыла лийэш, эрэ нойа. Тугэ изиньэкак тӱҥалын, шуко 
годым сокыр лиймэшкэ альэ тӱрлэн кэртдымэ тулыжгс) 
шинчан лиймэшкэ толашат.

Адак нэлэ паша дэнэ пӱжалтмын зийанжым каласэна. 
Нэлэ пашам штэн пужалтытат, ночко тувур-йолашым 
шукыжо огыт вашталтэ, шкэ умбаланыштак коштат. 
Альэ вэс сэмын лум, йӱр дэнэ нӧрымӧ годымат вэс кук
шо вургэмым вашталтэн чийаш огыг вашкэ. Тугэ вӱ- 
дыжгб вургэм дэнэ эрэ кылмэн илэн кап лунчырга, ваш
кэ чэрланышан лийэш: чэр пижэш гын, тугак вашкэ 
тӧрланэн ок карт.

Нэлэ иашагатак мӱшкыран ватэ-влак тыгайм огыт 
шэкланэ: шинчэнат, шинчыдэат вий шутыдымо нэлым 
нӧлтыштыт; тугэ авалыкьш тарватэн тӱрлӧ удрамаш 
чэр дэнэ орланаш ту туналыт. Тугак аза штымэ годы
мат нимом огыт шэкланэ: аза шташ шукыжо мочаткэ, 
лавранышкэ альэ вӱташкак вэлэ кайат. Аза шташ пэш 
эрэн, чаткан кучылташ кулэш; укэ гын, лавра йӧрэ тӱрлӧ 
чэрат пижэш. Аза штымэ’ почэш тазалык шот гыч индэш 
кэчэ „чылт тарваныдэ“ манмэ гайэ кийаш кулэш; тулэч 
ожно авалык шкэ вэрышкыжэ мийэн'ок шич; марий 
ватэ индэш кэчэ огыл шуко годым индэш шагатшат 
киймаш укэ. Ситартышыжэ адак марий ватэ йужгунам 
аза шташ полшкалаш иктымат ок уж; конташ олтымэт, 
вуд кондымэт, ырыктымэт,—чыла шкэ шта; талылыкшым 
ончыкта, ужат? Тыгэ нэлэ кап дэнэ толашэн коштын 
пэш шагалжэ вэлэ чытэн эртара; шукыжо курымэш ор- 
ланышаш иктаж огыл иктаж удрамаш чэрым шкаланжэ 
муэш.

Оньышыжо шинчаш койдымо шӧрышлам лончылын 
ончэна. Тугай шбрышлажэ марийн пэшак шуко. Тудо 
шотышко чыла ырымат пура. Ырым шукыжым тошто 
марийак тыгэ каласэн: рушын мурыжо ок пытэ, марийн 
ырымжэ ок пытэ. Садлан чылажым ойлэн пытаращ шо- 
нышашат укэ; шинчаш пэш кэрылт шогышыжым вэлэ 
каласэн ончэна.

Капкыл кӧргын могайжым палыдэ мӱшкыран ватэ 
дэн азалан турлб осал шталтмэ нэргэн каласэна. Мӱгп- 
кур пижмэ дэч ватэ-влак, кокла гыч ӱдурат, мӱшкӱрэш 
кбршэкым кыншат. Кбршэкыш тупкам пыштэн, тулым 
иижыктэн мӱшкӱрэш кумыктат. Тупка йулымб дэн кОр- 
шэк кӧргыш мӱшкӱр чот шушпылалтэшат, ӱдрамашын 
авалыкшэ тарвана. Тугэ мӱшкӱр пиждымыжэ лийн кэр
тэш гынат, воктэнжэ тӱрлӧ удрамаш чэрат лийдэ ок" 
код.

Мӱшкӱран ватым аза шташ шумэкэ бкымак кош- 
гыктат. „Аза шташ кугатулго лийэш, вашкэ шта“ ма
ныт. Адак аза штымэ почэщак аза-купчыкшб ок лэк 
гын, аважым йужо вэрэ коштыктымо гына огыл тбш- 
тылыктат: „вӱржӧ ынжэ малэ“ маныт. Тугэ коштыктэн, 
тбштылыктэн ватым йӧршын пужатат, тугайжэ кола вэлэ, 
альэ илыма-колыма гыч почаҥ орланэн илаш туҥалэш.
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„Кум чонан" манмэ чэран азам шокшо конташ чы- 
кэн луктыт, адак шокшо мочаш вэньык дэнэ кырат, тур- 
лын шӱвэдэнат порэмдаш точат.

„Кагыр шишкан" думай чэран аза комдык лийн 
кагыр гыл" магыра. Тудым тӱрлын шӱвэдыктат, адак 
иктаж кагыр ӱзгар вошт луктыт: сӱспан-оҥа, пугӧ, под- 
кыл йумач да монь.

Азан умша кӧргыжӧ пужла гын, умшашыжэ пырс- 
почым йыгалтат; лачак сӧсан муным пижыкташ кэлшы- 
шым штат.

„Пӧшыр кочмо" дэч азалан руашым пукшат, адак 
кочо киньэ нӧшмӱйм йӱктат. Пӧшыр чылт укэ годымат 
„лийдымашын“ манын, шопо руашымак пукшат. Тыгэ 
азан мушкурым изиньэкак локтылыт.

„Шинча вочмо“ годым азалан устэл пусаклам, омса- 
кылым, конта-казнам шӱйалтэн, ту вудыш шокшо ломы- 
жым пыштэн йӱктат. Тугак мӱшкур пужаш вэлэ йӧра.

Тугак ырым шот дэнэ тыгай чэр-влакым эмлат. 
Мӱшкӱр коттымылан кылымдым пӱтӱрат. Йӱштымужо 
дэч имньыгӱчэш (имньэ кучэш пижшэ лавраш) шӱйал- 
тымэ вӱдым йӱктат. Шалын кэртдымылан шолтымо чы- 
вэ-шурым пукшат. Тыгай штылмэ тугак тӱрлын кбргым 
локтылаш вэлэ йора.

Йужо чэрым чийжым каласымыла палыдэак викак 
тӱрлын амалкалат. Шуко чэрын чийжым „палымыла" 
мужэдшэ дэнэ шинчан-ужшо дэкэ коштыт. Нунын кала
сымэ почэш чэрлэ йэн'ым шувэдыктат, турлб мужылан 
вучыктат, вий шутымо дэнэ чоклатат. Чэрым тугэ эм
лымэ дэнэ тудо пытыдымэ гына огыл, йэшаралтэш вэлэ. 
Чэр тугэ йэшаралтэш гынат, марий шкэ йула дэнэ амал- 
калымым ок чарнэ: мужэдшэ, шинчан-ужшо шӱдымӧ 
почэш тудо эрэ вучыкта, чоклаш вий укэлан, марий 
манмыла, вучыктымыжым „эрэ уэмдэн шога". Моланжэ 
адакат пэшак палэ: „марий йӱлам кодэн, доктыр, пэр- 
шыл дэкэ, больнитсаш кайэт гын, чэр колтышо мужо 
ырша, ваштарэш лийэш, сыра; вара чэрлэ йэным чот- 
рак нэлэмда" маныт. Бара сэмын чэр марийм пизырэн 
колышаш нарышкак шукта гын, „садак колэм ала мо" 
манын шоналтэн ижэ больнитсаш, доктыр дэкэ да монь 
шудырныл тӧча. Тунарыш шумэкэ вара доктырат нимом 
штэн ок кэрт. Вара тугэ больнитсаш, альэ эм дэнэ эм
лымэ кокла гыч кола гын, йолажым шкэ олмэшыжэ 
адакат доктыр ӱмбакэ вэлэ кудалта.

Чэрын талышнымыжэ йӱла шот дэнэ ик йэҥ вэлэн 
гына кодын ок шого. Вашталтшэ чэр гын, тудо иктэ 
дэч вэсэ, кумышо дэкэ, чыла калык коклашкат шарла. 
Шарлашыжэ адак йӱлажак пэш полшэн шога. Мут гыч, 
тӱрлӧ отышто кумалмаштэ, кугу пайрэм годым мбнтыш- 

-ТӦ чоклымагатэ, сӱаныштэ да монь авызлат—ик катыш 
эгэчым альэ мэлнам туара дэнэ пурлын-пурлын иктэ 
вэсылан пуэн кайат. Тугак пурам, аракам, моло куат- 
лымат чыланат ик корка гыч йӱӱт. Адак шыл кочмаш- 
тат «пырльа илэна" манын, иктэ вэсылан пуэн чылан 
ик пучкышымак пурлын-пурлын налыт. Тугэ иктэ вэсэ 
дэч кэрэк могай чэрымат шаркалат вэлэ.

Йула шот дэнак чэр адак тыгат лийн кэртэш. Туп 
кырэн модмаштэ модаш тӱҥалмэкэ пугӱрнэн вочшым 
эркын гына чучыт. Вара „кӧ пэрыш?" манмэ почэш, 
ок палэ гын, тудым утымэшкэ туп гычшэ чылан кырат; 
йужгунам логар гыч вӱр каймэшкэ шийт. Адак уйарньа 
годым рвэзэ-влак курукыш кугу тэрым кӱзыктат; вара 
иктаж ӱдӱрым кучэн тэрэш пыштатат тудын ӱмбакэ 
шукынак возын курук гыч мунчалтэн волат. Иктаж 
15—20 йэгг йумалан пизыралтын, йолжо-кидшэ, брдыж- 
лужо пудурга гынат, ӱдурлан чыташ вэрэштэш; магра 
гын, „могай ӱдӱр тудо?" Тугайм качыжат ок йбратэ.

Тугэ модыш йула дэнат иктэ вэсылан тӱрлӧ осалым 
штат, туйэштарат.

Ындэ сурт пашалан, озанлыклан тӱрлб йӱла дэнэ 
зийан, эксы к лиймым каласэн пуэна.

Йула паша адак йумылан кумалмаш. Кумалмын та- 
залыклан вик лийшэ зийанжым каласаш ок лий гынат, 
йужгунам чокльтмашкэ ик ушкал альэ ик имньэ кайэн 
колта гын, сурт йбршын йомын кэртэш.

Адак ырым шотан тӱрлӧ-тӱрлӧ палэ зийаным викак 
штымыла огыт кой гынат, пашам лугыч штат, жапым 
очынэш эртарьтктат, йужгуйам кугу зийанат лийн кэр- 
тэпг.

Шинчаш чот пэрныл июгымо палылам гына каласэ- 
на. Тэвэ:

„Кастэнэ пӧрт ӱшташ ок йбро (пийал изэмэш)".
„Сэмык арньа эртымэҥгэ шудо копна шичмэгакэ куй 

лукташ, конга пундаш кыраш, тэрс кышкаш, виньэр 
шийашат ок йӧро (Тул лэктэш, шолэм, ойар лийэш)" 
маныт.

„Киньэм кэчвал дэч вара ӱдаш ок йӧрӧ (кучӱк лий
эш)"..

„Йалыштэ чэр шарла гын, капка ончылан тул олташ 
кулэш". Йалым йӱлатэн колташ пэш сай лийэш шол.

„Йур шукышкэн ок лий гын, колшо логалын гын, 
шӱгаржэ ӱмбакэ ниллэ ик вэдра вудым опталаш кулэш; 
укэ Аш колшо йур вудым покта".

Ойар годым адак йал мучко чыла йэггым вуд дэнэ 
нӧртэн коштыт; эггэр воктэн вэрэштыт гын, вӱдышкак 
чыкэнат луктыт.

Йӱдым таргылдыш толаштарымэ почэш мӧҥгыш то
лын чарнымэкэ, ожно йэш дэнэ пурэн лэкташ точат; 
тугэ шташ ок лий гын; шкэ кудывэчыш пурымо дэч 
ончыч капкаш тулым олтат; укэ гын йэшыштэ иктажэ 
кола, маныт.

Возымо палыла гыч рашак койэш: жап йараш код- 
мыжо, паша лугыч лиймэ, зийан лэкмыжат.

Чыла каласыма гыч ындэ тыгай пунчал шомак лэк
тэш: марий илышыштэ тазалык пытарышэ, чэр шарышэ 
чийжэ пэшак шуко. Тугай кулэш - огылжым пытарашат 
пэшак шуко йӧн, моштэн кучылтмаш кулэш.

Марий илышын тӱрлӧ йӧрдымыжым, тазалык шӧрыш- 
лажым пытаршаш вэрч тыгэ штыман:

1. Марий калыклан илышын чыла йӧрдымыжым, 
сай шотан могыржымат тутыш виктарэн (умландарэн) 
шогыман.

2. ГОртым, моло оралтымат тазалык йӧршӧ шотаным 
штымэ нэргэн тунуктыман.

3. Турлӧ-турлӧ вургэмым, сурт кокласэ тӱрлӧ ӱзга- 
рымат у йбн дэнэ шташ, чийаш-шоҥалаш кучылтагаат 
йбным ончыктэн пуман.

4. Кочыш-йуӱшым сайн шонэн, тугак тазалыклан 
йбршым, тэмыкгышаным йамдылаш тунуктыман.

5. Илыш шбрышлам палдарымыла, тудым чылажы- 
мат пытарымыла тӱрлӧ йбным штыман: марий газэтэш, 
рушынэгаат савыктыман, капкыл куштылго, тазалык 
ончымо, чэр порэмдымэ, вольык чэр эмлымэ нэргэн пое
на кнагамат лукман, школлаштэ, калык коклаштат ту
дым лудын умландарман, моло сэмынат.

Марий калыкын илыш шбрышлажым чылажымат ты
гэ пытарэн, вэс калыкын сай йбн дэнэ илымыжым. ту
нэм налын, шкэнжынат илэн-толын лукмо сайлыкшым 
шарэн, кугакыктэн вэлэ марийлан пийалан илыш пижэш, 
тунам ижэ марий калык угыч шочмыла кушкын илаш 
тушалэш.

ӰПЫМАРИЙ,
I



Р А Д И О
А н тзн н .

Радио толкын элэктричэствэ вий дэн шталтэш ман
на. Радио колтышо стансий вашталтшэ (переменный) то
кым луктэпт. Ты ток воштырышто мӧнтэш-уэш коштэш, 
эфирым чытрыкта, радио толкыным шта. Воштыржым 
мландэ гыч кунар кӱшкырак нӧлталат, тунар толкын 
мундуркырак кайа. Садлан тыгэ штат: кок пэш к,ужо 
мэнтым шогалтэн, ток коштшашлык воштырым ты мэш- 
гэ вуй коклаш сакат. Садэ воштырым а н т э н н  маныт. 
Антэнныштэ ток, мӧнтэш-уэш коштын, эфирым чьггрык- 
га, эфирыштэ радио толкыным шта. Толкын йыр шарла. 
Ту толкыным кучаш ирийомной (налшэ) стансийштат 
антэнным шогалташ кулэш. Радио толкын, колтьппо 
стансий антэнн гыч лэктын, налшэ стансий антэнныш 
мийэн пэрна, тушто вашталтшэ токым луктэш.

Радио толкын кувэч толэш, тувэкэ антэнным савырэн 
сакыман. Тыгэ, радио кэчвал вэл (йуг) гыч толэш гын, 
антэнным сакаш ик мэнтым йӱд йумал вэлкэ шогалты- 
ман, вэсыжым—кэчвал кэчэ вэлкэ. Вара кунар толкын 
толэш, тунар тудо антэнныш пэрна, антэнн мучко кайа, 
талырак токым луктэш.

Д э т э к т о р .

Ындьтжэ кузэ токым йӱкыш . савыраш? Тидлан вэрч 
токым тэлэфон пучыш вэлэ колташ кӱлэш ильэ. Садлан 
антэнным вэс воштыр дэнэ тэлэфон пучыш ушаш кулэш. 
Тыгэ ушэна гын, садак тэлэфонытто мэ нимом она кол. 
Молан? Радио толкын пэш чӱчкӱдын вашталтшэ (мёш- 
гэш-уэш коштшо) ток. Тыгэ ик сэкундышто тудо ала • 
кунар мильон кана вашталтэш. Тыгай чӱчкудын ваш

талтшэ ток тэлэфон пучышто улшо нластиикым тарва- 
тэн ок кэрт. Тэлэфон пластинкэ чытра гын вэлэ мэ йӱ- 
кым колына. Ты мӧҥгэш-уэш коштшо (вашталтшэ) то
кым ик вэлкэ кайшыш савырапт гын, тунам тудо тэлэ
фон пластинным тарватэн кэртэш, тунам мэ йӱкым ко̂ - 
лын кэртына. Сандэн антэнн дэн тэлэфон пуч коклаш 
тугай вашталтшэ ток виктарышэ арвэрым пуртат. Ту 
арвэ р ым д э т э к т о р  маны 1'.

Кизыт дэтэкДор кок тӱрлӧ уло. Ик тӱрлыжым К р II- 
с т а л л д э т э к т о р маныт, вэсыжым — к а т о д н ы и 
л а м п э. Мэ тыштэ кристалл дэтэктор нэргэн вэлэ ка
ласэна.

Мландыштэ шуко турлё миньэрал уло (куй гай на
ста). Йужо миньэралын кристаллжэ (пырчык) вошт 
вашталтшэ элэктричэствэ токым колтэт гын, тудо ту 
токым ик вэлыш вэлэ колта. Садлан эфир дэн толшо 
вашталтшэ токым кристалл вошт колтэт гын, ток и к 
вэлкэ вэлэ кайа, вий нэп лэктэш. Тыгай токшым тэлэфон 
пуч дэнэ йукыш савыраш лийэш. Тыгай кристалл дэтэк
тор шэргэ огол. Садлан шукыжо тыгай дэтэкторан радио 
колыштмо анпаратым (радиоирпйомникым) штат. Тугэ 
гынат нктым каласыдэ ок лий: тугай аппарат дэнэ ра
диом пэш муидурк колышташ ок лий.

Ындэ мутнам кошартэн тыгэ каласэна. Эн простой 
прийомйомникым шкэ шташ шоньтшат, оксала налшат 
тудым умлэн налман. Оксала налаш простой дэтэкторан 
прийомник пэш шэргэ огол: уло лу тэнташ нарэ акай, 
тулэч шулдыракат, 25 тэнташат. Шкэ штэт гын, пэш 
шулдэш толэш, радио магазинлаштэ прийомниклан кӱлэш 
посна-посна арвэрым шулдын ужалат.

ЛАЙ! И

Тэвэ тудо кузэ
О й л ы м а ш .

Тэ тэвэ, йолташ-влак, ойлэда: радио да радио... Ко- 
лыштса минь тланда тэвэ мэмнан йалыштэ ик сай гына 
йэҥын сэдэ радио дэнэ мускылыш пурмыжым ойлэн 
пуэм.

Ты ойлымо йэҥом—мэмнан пошкудына Йогор кугуза, 
ындэ ик 70 ийаш лийэш. Паша тыгэ лийэ. Иккана мэ, 
Иогор кугуза дэн коктын, кайшна олашкэ киндэ ужа
лаш. Олаш шуна, киндым ужалышна. Пачэрыш мойв0*' 
ышна пурат,—арвэр налмэш кушак гына имньым изиш 
пурлыкташ шогалтышаш гын,—маньэ Иогор кугуза.

— Айда тувё садэ турба1) лишан шогалтэн а, ала 
Моско гыч иктаж увэрым колына, маньым. Пазарыштэ 
колынам ильэ: „пошто воктэн садэ радио манмым шо- 
галтэныт, Моско гыч мом ойлат раш колаш лийэш" 
манын.

Пашам пытарэн, изиш руш кочымат подылна. Вара, 
ораваш йол сакэн, эркын гына труикам шупшын, ра
диом кольпит пшнчэна. Изиш имньэ-влак каныигг, кэчэ 
кизьгг кӱшнӧ, пӧртыш эркын кайна гынат шууна май
на. Йогор кугузам пэрвой пэш* Орын колышто. Пошто 
воктэн парйкмакэр уло. Тувэч ик ош вургэман йэш эр
так лэктэш да пура, лэктэш да пура. Иогор кугуза 
йатыр жап колы штат, вара садэ ото чийшэ йэным он
чаш пижэ.

*) Тӱҥалтыш 
О —пуч.

,У Илыш" 10 дэн 11 ЛКташтэ.

— Могань тидэ сурт, эргым, мӧм тыштэ штат?— 
йодо.

Тидэ парйкмакэр, маньым: вуйм, пондашым тӱ-
рэдыт._

Иогор кугузам .пондашыжым ншшлтэи ончышат кэ
нэта пэлэштыш:

— Сай лийэш ильэ изиш пондашым тӧрлатыктэт 
гын, тинь мом манат, эргым?

— Шкэ шинчэт, кугузай, пурэт гын иуро.
Йогор кугузам кскралтышат садыш пурэн кайш. 

Миньжэ „руш кочэт саташтарыш ужат" манын шинчэн 
кодым.

Умбакыжым Йогор кугузан мутшым ой лэм.
Пёртыш пур'энат вашэшыжэ садэ ош вургэман йэш 

толын шогалын.
— Что вам угодно? — манын йодын.
— Вот пондашыт, борода мало-мало ровньач надо.
— Можно-с. Как прикажете? „бланжэ" „эспоньол" 

или под арбуз?
Тудыжат ала могань „йол" да „арбуз" дэн саташ- 

тараш туҥалын. Йогор кугузат „как сам знайш, только 
чиста штэ" манын каласэн.

Шында Йогор кугузам ала могань куго, нудымо 
тёрза вашэш—тудо кбзгё1) лийн улмаш—тугань арвэ
рым кугузам ӱмӱрэшыжат ужын огол.

И — воштончыш.



Садэ тӧрзаш кугузам ончэн шинча— вэс пӧлмаштэ 
тудын вашэш налаш тбчышаш гань вэс шонто йэҥ 
онча. Йогор . кугуза тудым налмэ ганьат чучэш, адак 
налдымэ ганьат койэш,, вуйжым савыш— тудат тугак 
савыш. Кугузам садэ йэн1 дэн кутурнаш гына тӱҥалнэ- 
жэ ильэ, тугудэштэ иарикмакэр вуйжым кӱш нӧлталаш, 
шинчам пэтраш куштынт, шкэ тӱрэдаш пижэ,

Йогор кугузалан шинчам кумэн шинчаш пэш кумул- 
ло. Ик пагыт ЛИЙМӦҤГӦ, иарикмакэр „готово" маньэ.

Кугузам, шӱйжӧ гыч чондай кылжым кудаш налын, 
чондайжым помш гыч луктын, иарикмакэр йодмо кок 
лучкураш тэнтэм пуа. Савырнэн лэкшыжла садэ тӧрзаш 
ончалэш, тувэч ала могань лӱдмашан шӱргӧ онча— чап 
чара, парэҥгэ ганьэ, пондашат, ӧршат укэ. Кугузам 
шойлно парикмакэр-влак чытэн кэртдэ шолып вошты- 
лыт. Йогор кугуза ончыш-ончышат тӧрза оголжым ум- 
лыш: тувэч копию чурий молын огол, шкэнжынак.

—  Чово вы йэлали а? Подлэс!—манын кичкрлаш 
пижэ.

Урэмыш лэктат шортын колтыш. Йӱклан калык шу
ко погныш. Йужыжо воштылыт, йужыжо парикмакэрым 

• вурсат, пурэн кырнэштат ильэ. Иарикмакэр лэктат 
маньэ:

-— ' Тудо щкэ чиста эрыкташ жугптыш, тудо руштын 
дыр. Вара кугузамлан 30 ур оксажым мӧнтэш пуо.

Шортын мом штэт. Пондашдэгэчак тэркэ1) кайаш 
войзо.

Пӧртылшып Йогор кугузам уло йэшыжэ вурсат 
пижэ:

— Эй, шоито исэр!2) Йа качэ лийн огол ужат! Во- 
жылдымо. Ала ушэт йӧршэш йомо?

Палышкэ тӱрлӧ шомак ихарлыщ: йужыжо Йогор ку
гуза йӱӱя колэн маныт, йужыжо т$,ым рвэвэмдэныт ку- 
турат. Порт дэкыжэ уло йал калык погныш.

Вара, чла шыпланымӧҥгӧ, Йогор кугуза ойла:
— Минь тушко шкэ шым пуро, садэ турба йумалнэ 

шогымо дэн тудын магнитшэ шуишын пуртыш.
Тэвэ рал,ио мом шта.

ТОКМ УРШ Ш .

Марий йаллаштэ
Закон ваштарэш кайат мландым огот пу.
Бэлэбэй кантон Акпарс йалыштэ моло йал гыч мий

эн суртэш пуршо-влак улыт. Нуно 1921 ийштак пурэ- 
ныт гынат, мландыдэ илат. Тыгэ Акпарс марий-влак 
кодшо кэҥэжым Асылкай Тимирбай дэч мландыжым 
шупшын нальыч, „тинь мэмнан йалын от ул" маныт. 
Тимирбай ганьак адак 3 йэҥ тугэ тэнийэ вӱдыдэ кодо.

„-Пичкэмш марий-влак законым огот шинчат тугэ 
штат" манаш лийэш. Вара Шаран ВИК прэдсэдачыл, 
Сафаргалийн, мом онча? Тудо шкэ Акпарс йалынак, 
тудым ужын шога. Законым шуктышаш годым волоссо 
мландэ сут ту 4 рвэзэ-влаклан мландым пудымашын 
вэлэ штэн. Адак Акпарс йалыштэ комсомол йачэйкат 
уло. Тудыжат закон ваштарэш каймэ пашам шылтэн * 
кийкта. .

Укэ, тыгэ у илышым шташ ок лий. Закон ончьтшаш 
йэҥ-влаклан законым шуктэн шогыман. Ту нил марий- 
влаклан мландым пуман.

УЖШО.

Начар тунуктышо.

Марий йалыштэ тунуктышо— ончыл йэн1, умлышо 
йэн1. Тунуктышо сай гып, коч могань пашат йалыштэ*^ 
сай кайа. Начар гын—коч можат почэш шӱдӱрнэн 
мийа. Мэмнан марий тунуктышо^ коклаштэ члажак ка
лыкым почылдараш ок тыршэ. Йужыжо шкэ пагаажы- 
мат начар шта. Тэвэ Шопрэнтэ маркор сэра (Шэрнур 
кантон гыч):

„Купсола район Войван школышто 20 сэнчӓбрыштэ 
Рыбаков Ондрий тунукташ тӱҥальэ. Ик тылзэ нарэ ту
ну ктышат,— Покро пайрамлан йӱмыжӧ шуун ала мо,—  
шкэ олмэшыжэ II. Шабруков‘ым тарлэн мӧҥгыжӧ кайш".

Укэланак огол Маробоно вуйлатышэ В. Мухин „Ма
рийская Деревня" газэтэш (№ 51) каласэн: „остается 
самое главное—поднять трудовую дисциплину работни
ков просвещения".

Йална пэш пичкэмш -полшаш кӱлэш.

Мэнчла кантон Тырплэ нал гань пичкэмш уло гын 
марий коклаштэ? Калык шэм пичкэмыштэ почаҥэш. 
Йалыштэ школаг, лудмо пӧртат, газэт-журнал налшат

укэ. Сандэн шуко йоҥлыш паш а лийэда. Тэвэ тэнийэ 
нужна-влак налог кугу манын кутурат. Ончэт гын, шкэ 
йоьглыш штат: мландыштым шолып лошэш иуэдатат 
нигӧлан огот каласэ, сандэн ӱдымышт шагал гынат, 
налог шуко логалэш.

Рвэзэ-влак тунэмаш пэш тыршат гынат, огот кэрт. 
Тэнийэ ик рвэзат тунэмаш пурэн ыш кэрт, члан тра- 
коман ильыч. Траком уло йалым налын.

Иужо рвэзэ-влак комсомолышто, пионьэрыштэ шогат. 
П аш а начар кана, йачэйкэ мӱндӱр— 8 уштыш вэрыштэ.

Марий паш а вуйлатышэ-влаклан Тырплэ йалыш сай
рак ончалаш кулэш.

ГАРДЕ КВ.

30 йал шуко паеуш лэктын.
Шэрнур марий-влак Окчӓбр пайдэм кэчьщ 9 ий год

сэк ончык каймыштым шотлэн нальыч. Иайрэм годым 
ойлыма гыч тыгэ койо: 30 йал шуко насуш лэктын, 
марий-влак тӱрлӧ машинам налыныт. Шуко паеуш лэк- 
дымыжат шуко машинан лийн. Шуко вэрэ машина та- 
варишэствэ, крэдит таваришэствэ, потрэб. обшэствэ по- 
чылтын. И к манаш, тошто дэн таҥастармаштэ йатыр 
ончык каймэ койэш.

У-аун.

„Кузэ от ишанэ ончылнынак элэктричэствэ
йӱлат?"

Одо облас Иобий йалыш Главполитпросвэт лудмо 
ибртлан диапозитиван панарым (сурэт ончыктымо па- 
нарым) колтыш. Ты пӧлак лачак Окчӓбр пайрамлан 
лийэ.

7 нойабрыштэ кастэн картина ончыкталтэ. Калык 
пэш шуко погныш. Погнэн шумӧнтӧ*кэнэта изи чуму
раш лампэ чӱкталтэ.

—  Эй, тидэ мо томаша!-- мангыч шоктышт удрамаш- 
влак. Уло калык ӧрӧ. Коклаштэ пӧрйэҥ-влак шоктат:

—  Чын улмаш „алатыр-вдакын“ ольымышт. Кузэ 
ындэ от ишанэ ончылнынак самой элэктричэствэт йӱлат"?

Тыгэ йалыш волгдо пура.
УЖ Ш О-КОЛШ О.

-МӦҤГӦ. 
пул эр. 2  . У :



МАРИЙ ЙЫЛМЫЛАН ВЭР — ТОШТЭР.
(Шорыкйол йомак).

Тэлэ кэчэ йӱштӧ. Чарла пазарыштэ калык кутко 
гай шолэш. Члажат уло: рушэт, марийэт, сӱасэт, чыга- 
нэт,— чла шӱшкылтын. Ужалшыжэ ужала, налшыжэ на- 
лэш, олталшыжэ олтала. Чыган вэлэ „покарай меня 
бог" манын иктымат огэш олталэ.

Калык коклаштэ коштын члажымат ужат, члажымат

—  Мо лиймыжэ палэ: Агачов Тикын Йыван, мы им 
ужат, ошэм кайш, йошкаргэн кайш, варажым йодо: тыйн 
лӱмэт кузэ?

Мый каласышым:
—  Лӱмэм мыйн Марий Йылмэ.
—  Марий Йылмэ! Мэ с а м и  марий: мланна тый

колат, колышташ гына ит ӧрканэ. Мыйнат ончэн-ончэн от кӱл. Тыйм и с к л ӱ ч а й а ш  кӱлэга
шинчам тага шинча гай лийэ: ик йэҥ кок йэҥла коиаш 
тӱҥальэ. Тугат ончаш тбчэм.

Ончэм: тэр коклаштэ марий йылмэ шортын шога... 
Товат! Налын ончальым: мотор гына йошкар марий 
йылмэ шортын шога, шинча-вӱдшӧ йогын вӱд гай йога! 
Ӱмбалныжэ вургэмжат пэш вичкыж, ош мэшак гайэрак 
койэш (Агиын марий калыклан йамдылымэ с а в а н ж э  
ала!). Лишкырак мийшымат, йодым:

—  Тый, шольым, молан шортат? Ачатым йомдары- 
шыч мо?

—  Мыйн ачамат укэ, авамат укэ: тулык удам.
—  Молан шортат вара? Тыйм сӱас сола дэн чучо 

ала?
—  Сӱас мланэм молан логалэш, мый тудлан осалым 

штэн ом" ул. Сӱас мланэм огэш пижэмдыл. Тудын дэнэ 
мэ коктын йужгунам марлат муралтэн колтэна.

—  Тыйм ко о б и ж а й а  вара? Молан пэш шортат?
—  Мый шортдэ, кӧ шортшо: илаш вэрэм укэлан 

мый партшколышто шылын илышым. Курсант-влак кок
лаштэ мый сайак илышым... Ик кана мыйм Китайэв ваш 
лийэ. Мыйм ужат, тудо кычкырал колтыш:

—  Мом тыштэ тый г у л ь а й э т л э т !
Ожныжым мый лӱдын кайшым, варажым тыным на

лын пэлэштышым:
—  Тэндан йал коклашкэ лэкшаш курсант-влакым 

марла кутураш тунуктэм

Мый шӱлалтэнат шым шукто, Агачов, Николай 
Йываныч, адак Калинов кидэм-йолэм гыч кучэн мыйм 
урэмыш луктын кудалтышт.

Марий йылмым ужын, мый шкат шортшаш гай 
лийм. Шкэмым ш кэ кузат чарэн, каласышым:

-—  Шольым, тый ит шорт: шортын шорыкан от лий. 
Мий тый Марий Государствэнный Тэатрыш пураш 
тӧчӧ.

—  Мом пурэт: ачам-авам мыйм балэтым кушташ 
тунуктэн огот ул. Рушла мурэн, койшланэм ом мошто. 
Огот нал...

Тунам вара мый, „Йошкар Кэчыштэ" лудмэм угпэ- 
шэм пурышат, каласышым:

—  Шортмэтым чарнэ: ужат, Бутэнин изат тыйм 
„илышыш пуртынэжэ": тэвэ шошым шуэш да тыйм 
Обоношко, адак Обзушко ужар шудо кочкаш пуртэн 
колтынэжэ.

Ончэм: марий йылмэм йывыртыш, тӧрштыл шога, 
пазар кумдыкэш кычкрал колтыш:

—  Да здрав... Укэ: кужо курыман!..
Каласышаш шомакшым каласэн ыш шукто, адак

вуйжым сакэн шогальэ.
Мый йодым:
—  Адак мо лийэ?
Изиш шогышат, рвэзэм пэлэштыш:
—  Обоношто Мухин йолташ дэч ом лӱд, тудо сай 

йэҥ. Тэрэшыжэ шинчат гын, тудо йужгунам марла му-
Кйтайэв, тулэш тошкалшэ йэҥ гайэ, уло кэртмыж ралтэнат кол 1а. Обзушто Иамоослан пэш ом инанэ: кок

дэнэ кычкырал колтыш:
—  Й а в н о  д у р а к а  в а л ь а й э т !  Г о н ь а й а  ш 

п о  ш э й а м !
Мый лэктын куржым. Партшкол гыч ноктат гын, 

тый пэдтэкникумыш пурышаш: тушто эрэ марий рвэзэ 
тунэмэш...

Марий йылмэм каласыш:
—  Мый тушкат пурэнам ильэ, кумышо класышкат 

шуум...
—  Ш уучат, мо лийэ?
—  Мо лиймым колышт: ик кана, эр парат годым, 

мый, тунэмшэ-влак ончыко лэктын, марий почэламутым 
каласаш тӱҥальым...

—  Пэш йбра, каласышыч... Вара мо лийэ?

тытэ мура, „здраствуйм" пэш йӧрата.
Поро шомак дэнэ йэҥын шӱмжым ырыкташ лийэш 

гынат, тудын мӱшкӱржым тэмаш ок лий. Тидым шо
налтэн, мыйат марий йылмылан корным тошгэрыш (му- 
зэйш) ончыктышым. Урэмыштэ йӱштӧ, тоштэрыштэ ма
рий йылмэ огэш кылмэ, огэш шужо, кӱлэш лиймэшкэ 
малэн кийа. Адак тудыжат уло: тоштэрыштэ марий йыл
мым иктат огэш покто, огэш вурсо, — тоштэр марий 
йылмылан пэш йӧршаш вэр.

П азар калык шаланаш тӱҥальэ. Мыйат кайаш кож- 
ганышым. Кавак воктэн гына марий йӱк шокта ильэ: 

—  Ж  э л а т э л ь н о б ы  ик б у т ы л к а м  в ы п и т -  
л а ш ... Йыван, п о л т и н ь ы к ы м  пуйан!".

Мый шкэ корнэм дэнэ ошкыльым.
КОРАК КОРДЫВАЙ.

В а ш м у т .
Э л э к с э й н л а н  (Морко кантон). „Сурт вуйлатышэ 

пӧрйэҥ колмэк, ватыжэ 1919 ийштэ, суртшым ужалэн, 
изи эргыжым налын, вэс йалыш марлан кайэн. Тэнэй 
эргыжэ, шочмо йалыш пӧртылын, тошто сурт олмыжым 
силом налын кэртэш мо?" манын йодат.

Мландэ закон 21 ст. каласымэ почэш, вэс йалыш 
кайшэ йэҥын тошто илымэ йалыштэ мландым кучаш 
праважэ йомэш.

Й у р и с к о н с у л ь т  Т э р э г у л о в.
Главлит 68.004. МОСКВА

Маркор -влаклан.
Вэр ситыдымылан лийн, ты номэрэш ко- 

рэспондэнт-влаклан вашмутым пуаш ыш лий.
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Н а л з а  „ 9  И л ы ш ы м "  1 9 2 9  и й л и ш
Марий коклаштэ „У ИЛЫШ ' журналым налшэ альэ пэшак шагал. Тыгэ илаш ок лий.
Ончык кайнэт гын, илышэтым куштулэмдынэт гын, уло сурт кӧргӧ пашатым пай- 

далынрак штынэт гын, тунэмнэт гын,— „ У  И л ы ш ы м (( л у д а ш ,  н а л а ш  к ӱ л э ш .
Ты годсо илыш ратым раш палынэт гын, партий дэн совэт влас мутым, законым 

шинчынэт гын, марий калык илышым вошт ужын шогынэт гын, — „ У  И л ы ш л а н “  
о к с а м  ч а м а н м э т  о к  к ӱ л , т у д ы м  н а л а ш а к  т ы р ш э .

Ко марий коклаштэ пашам виктарэн шога— партий, комсомол, совэт, копэратив па- 
шайэҥ да монь— пашатым кӱлэш сэмын раш штынэт гын, „ У  И л ы ш ы м * *  н а л д э  
и т  к о д .

Чла тунэмшэ, умлышо, ончыл марий влак! —  М а р и й  й а л л а ш т э  „ У  И л ы 
ш ы м * *  ш а р к а л а ш  у л о  в и й д а м  п ы ш т ы з а ,

„У ИЛЫШЫН11 акшэ:
Идалуклан— 1 т. 80 ур, пэлийлан— 1 т. 3 тылзылан— 55 ур, ик тылзылан— 20 ур.

„У ИЛЫШ“ журнал ӱмбач йарак пуалтэш:
Идалуклан налшылан— 9 кнага, пэлийлан налшылан— 5 кнага. Кнагажым журнал

лан окса налмӧҥгак колталтэш, вучаш ок вэрэшт.

Журналжымат йарак налаш лийэш:
Тидлан вэрчын журнал налшым 10 йэҥым вэлэ му, тунам могань сроклан налшым 

муат, тугань срокланак шкат „У Илышым4' йарак налат. Пэлий дэн идалуклан налшым 
муат гын, ӱмбачынжэ йа 5 йа 9 кнага пӧлэкымат налат.

Колтымо оксам арам ынжэ лий шонэт гын, корнэш журнал ынжэ йом манат 
гын,— тэвэ тидым адак ит мондо: шкэ адрэсэтым раш сэрэ. Тулэч поена, окса кол- 
тымэт годым „У Илыш" журналын лумжым сэраш ит мондо, укэ гын марий жур
нал олмэш еӱас газэтымат налат. Тэвэ, мут гыч, тыгэ сэрэ:

„ П р и л а г а я  п р и  с е м  о д и н  ( 1 )  р у б л ь  д е н е г ,  п р о ш у  м н е  в ы с л а т ь  ж у р н а л  , , У  И л ы ш и  

1  э к з .  с р о к о м  с  1  я н в а р я  п о  1  и ю л я  1 9 1 7  г о д а  п о  а д р е с у :  п / о  Ч у р а е в о ,  Б и р с к о г о  к а н 

т о н а ,  Б а ш р е с п у о л и к и ,  д е р .  Б о л ь ш о е - С у х о я з о в о , А р с л а н о в у ,  П а ш е т  Я м е т о в и ч у ^ .

Журналлан окса колташ адрэс:
МОСКВА, центр, Никольская, 10. Центриздат Народов СССР.

П О Л И Т Г Р Я М О Т
П оли тграм оты н  3 к ы д э ж ш э  лэнтын:

1. СССРысэ йал дэн ола, 100 стр., акшэ 50 ур.
2. Партийн экономий политикыжэ, 156 стр., акшэ 70 ур.
3. Партий дэн комсомолын йалысэ пашашт, 152 стр., акшэ 70 ур.

Н и л ы м ш э  п ы та р ты ш  кы д эж  У  И й л а н  л эк тэш .

АДАК У КНАГА:
Рыклин Г. Мом каласыш партийн XV конфэрэнсийжэ. Кнагаштэ, 48 стр., 

акшэ 25 ур.


