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Пролэтар культур вэрч

Тэнийсэ 3-шо рэшайушчий ийыштэ сот- 
сиализм озанлыкын нэгызшым ыштэн шук- 
тэна. Комунист партийын вуйлатымыжэ дэнэ, 
уло Совэт элыштэ улшо пашазэ, колхозник, 
тарзэ, нужда да марда крэсаньык-влак уло 
вийым пыштэн, кулак ваштарэш талын крэ- 
далын, сотсиализмым ыштат.

Озанлык дэнэ культур пашана сотсиализм 
корно дэнэ талын ончыко кайа. Элна инду- 
стриаҥалтэш; йорло, марда крэсаньык-шамыч 
млион дэнэ колхозыш пурымо дэнэ йал озан- 
лыкат П Э Ҥ Г ЫД ЫН  сотсиализм корныш шо- 
гальэ.

Мучко колэктивлэн, кулакым клас шотыш- 
то пытараш—манмэ лозунг илышыш талын 
пурталт шога.

Тыгэ озанлык, культур вийан кушмаш 
альэ тӱньаштэ нигунамат лийын огыл. Мэм- 
нан Совэт Элыштэ гына озанлык, культур 
паша тыгэ вийан ончыко кайэн кэртэш.

Капиталист элыштэ озанлык пашат, куль
тур пашат кызыт шэнтакэ вэлэ чакнэн шога.

Сотсиализм штымаштэ мэмнан клас туш- 
ман (кулак, поп, карт, моло) мэмнан вашта
рэш крэдалаш тыршэт. Озанлык пашаштэ 
вэлэ огыл, культур пашаштат мланна чара- 
кым шындаш тӧчат.

Партийын 16-шо погынымашыжэ тыгэ 
каласыш: вич ийаш планым ныл ийыштэ 
шуктышаш вэрч озанлык дэн культур па
шаштэ большэвик сэмын крэдалаш. Пурла 
могырыш тайнышэ опортунизм ваштарэш 
(тидыжэ кызытсэ жапыштэ эн осал) чот крэ
далаш, адак шола вэлкэ тайныштмаш ваш- 
тарэшат, ӓдак примирэнчэствэ ваштарэш 
крэдал шогыман.

Мэмнан Марий Обласыштэ культур па
шаштэ йатыр ончыко кайэн улына.

Тугэ гынат, альэ штышаш пашана кэчын 
шарлэн толэш.

Тӱҥалтыш школлаштэ всэобший обучэнь- 
ым илышыш пуртэн, кызытак чыла йоча— 
шамычым 7 ий туныкташлан йамдылал- 
таш кӱлэш. Всэобшэйэ обьазатэпьнойэ сэми-

лэтнэйэ обучэньэ манмым илышыш пурташ 
йамдылалтман.

1931 ийштэ тунэмдымэ куго йэҥ шамы
чым чыла туныктэн шукташ кӱлэш. Ликпун- 
тлаштэ туныктэн луктын, кызытак кугурак 
школлаштэ нуным туныкташ тӱҥалман.

Тыгыдэ (3—7 ийаш) йоча-шамычым он- 
чаш йоча сатым, плошчадкым, моло чот 
шараш кӱлэш.

Пашазэ, колхозник, йорло, марда крэ- 
саньык коклаштэ политиклан туныктымо па
шам вийан колтэн шогаш кӱлэш. Тэхник- 
ланат утларак туныкташ пижаш кӱлэш.

Уло пашанам вуйгэ штэн шукташлан па
т а н а м  у сэмын, утларак йӧнэштарэн шташ 
тӱҥалман. Культур пашам ОНО, туныктышо, 
альэ моло штатыштэ шогышо - шамыч вий 
дэн гына ыштыман огыл. Тидэ пашашкэ тӱ- 
жэм, млион йэҥым шупшаш кӱлэш. Культур 
пашам млион йэҥын пашашкэ савырыман. 
Адак пашашкыжат у, сотсиалистичэский мэ- 
тодым пуртэн колташ кӱлэш.

Культпоходым, культэстафэтым, сотсорэв- 
нованьым, ударничэствым утларак шараш 
кӱлэш. Паша шуко уло манын лӱдын, чак
нэн шогышо опортунист - шамыч дэн вийан 
крэдалман. Большэвик тэмп дэнэ мэ кызыт 
элнам индустриаҥдэна, йал озанлыкым сот
сиализм корныш савырэна. Культур пашамат 
тугак большэвик тэмп дэнак колташ кӱлэш.

Культур паша ончыко кайжэ манын крэ
далаш, тидэ паша йыр уло пашазэ, колхоз
ник, йорло, ик марда крэсаньык, туныктышо, 
тунэмшэ-шамычым чумыраш „Пролэтар 
культур вэрч“ лӱман поена журналым лук- 
тына.

Кодшо ийлаштэ туныктымо паша дэн куль
тур пашам виктараш полшэн, „Туныктымо 
паша" журнал лэктын шогыш. Тидэ журна- 
лыш шукын возэн шогышт. Вэрласэ пашам 
журнал гоч чылажлан увэртараш тӧчышт. 
Тидэ журнал культур пашам шындымаштэ 
тӱрлӧ тор дэн кучэдалын, пашашкэ у йӧным 
пурташ тӧчэн шогыш.



Пытартыш вэлэш—кӱлэш вийым пышты- 
дымэ дэнэ лэкмым чарныш. Журнал лукма- 
штэ шуко ситыдымаш лийын:

1. Эн ончычак рушла манаш гын „вэдом- 
ствэнный" улмаш.

2. Вэрла гыч паша нэргэн пэш шагал во- 
зэн улыт.

3. Сотсиализмын вийан ышталтмашыжэ, 
промышлэныс дэн колэктивлымэ йал озан- 
лыкын кушкын шогымашыжэ раш ончык- 
талтын огыл.

4 Культур шарымаш паша озанлык нӧл- 
тымаш дэн тӧр шындалтын огыл, садлан тӱ- 
рлӧ кампаньэ эртарымэ нэргэн шагал умыл- 
тарэн шогэн.

5. Вич ийаш планым кӱчӱк жапыштэ 
шуктышаш вэрч шагал крэдалын. Клас ку- 
чэдалмэ нэргэнат возымо шагал пурэи.

6. Пашазэ дэн колкоз, батрак, йорло ик 
марда шочшым, тунэмдымэ кугу йэҥымат 
туныктымашкэ у йӧным шагал пуртэн, паша 
шындымэ нэргэн ойым шагал пуэн политэк- 
низм вэрч кучэдалын огыл.

7. Тидлэч поена журнал жапыштыжэ лэк- 
тын шогэн огыл.

8. Садлан журнал чыла культур вийым 
культур шарымаш пашашкэ шагал ушэн 
моштэн.

Тидэ ситыдымашым ушыш налын, Марий 
Кундэмысэ Культур Совэт дэн рушлажэ „Со
вэт культурного строитэльства" маныт) Марий 
кундэмысэ туныктымо пашам ончышо пӧлка, 
адак туныктышо ушэм (Облпрос) тошто „Ту
ныктымо паш а“ журналым . Пролэтар куль
тур вэрч“ манын лӱмдышт.

Журнал—культур пашаштэ партийын по- 
литикшэ шукталт шогыжо—манын талын 
крэдал шогаш тӱҥалэш. Тӱрлӧ тӱсан опор- 
тунизм ваштарэш кок пронтыштат журнал 
крэдал шогаш тӱҥалэш Самокритикым кум- 
дан шарэн, культур пашаштэ улшо чыла 
тӱрлӧ титакымаг тӱжвак луктын, тӧрлаташ 
полшэн шогаш тӱҥалэш.

Уло шэмэр вуйгэ кнагалан моштышо, по- 
литикым раш ыҥылышэ,  тэкник шотышто 
йӧн мушо лийэш гын вэлэ, сотсиализмым 
вашкэрак штэн шуктэна. Культур манмаштэ 
натсиональнэ порман пролэтар культурым 
мланна шараш кӱлэш. Журнал партийын, 
правитэльствын сотсиализм пэҥгыдэмдаш 
полшышо пунчалышт почэш, школлаштэ па

шам у сэмын, политэкнизм шот дэн, уло 
культур пашам у мэтод дэн, культэстафэт, 
культпоход, сотсорэвнованьэ, ударничэствэ 
шот дэн шташ—манын, туныктышо культ- 
армэйэтс - шамычым чумырэн шогаш тӱҥа- 
лэш.

Журнал йыр туныктышо, культармэйэтс- 
шамычым, уло шэмэрым чумырэн, культур 
рэволӱтсий вэрч талын крэдалаш пижына. 
Культур пашаштэ сотсиализм штымэ тэмп 
дэч ик тошкалтышланат шэҥгэлан огына код.

Марий кундэмысэ культур совэт, тунык
тымо пашам ончышо пӧлка дэн туныктышо 
ушэм журналым—жапыштыжэ лукташ пол- 
шаш уло культур вийым ӱжыт. Вэрласэ куль
тур вий паша нэргэн эрэак сэрэн шогыман, у 
паша йӧным чылалан увэртарыман: кӱчӱк- 
кужым,тушман—торым тӱжьак лукман, куль
тур пронтым кумдан шарыман — чыла нэр
гэнат журналыш — чарныдэ сэрэн шогыман.

Садлан ГК, МК, школ, пашазэ, колхозник- 
влак погынымашыштэ, производствэнный со- 
вэшчаньылаштэ лӱмын тидын нэргэн мутла- 
нэн налман. Тидэ пашашкэ пашазэ дэн кол- 
козникым, избачым, комсомолэтс дэнэ культ- 
армэйтсвлакым, тунэмшымат шупшын шогы
ман. Тыгай чумыр вий вэлэ вэрласэ илышым 
тэргэн, пашам лончылэн сайын полшэн кэр- 
тэш.

Полшымо дэн ышкэ пашамат сайын сэ
рэн шогымо шот дэн ыштышаш ойым лук
ман. Эрэак сэрэн шогаш—сэрэн шогышо ту
шкам—бригадым ыштылман. Ик райпэдкол- 
лэктиват, ГК дэн МК-ат сэрэн шогыдэ, бри- 
гадэ ыштыдэ инжэ код. Тидэ пашам, паша 
планыш пуртэн, илышыш пуртэн шогыман.

Сэраш тӱҥалаш шонышым, бригадыш 
(коллэктивыш) возалтшым журнал лукшо 
рэдколлэгийыш содор увэртарыман. Рэдколлэ- 
гий нунын дэн кылым кучаш, пашам он- 
чыкташ тӱҥалэш.

Тидлэч поена журнал лудын шогышым 
погымат пэш кугу пашаш лэктэш. Ик тунэм- 
шат, туныкгышат, культармэйэтсат журналлан 
полшыдэ ынжэ код, ик ГК, МК дэн райпэд- 
коллэктиват сэрэн шогышо бригадым ышт
ыдэ ынжэ код, ОБОНО дэн Облпросын лукмо 
пунчалыштым илышыш пуртыдэ кодыман 
огыл.

Рздансэ.



ТӰҤЯЛТЫШ ДЭН КЫДАЛ ШКОЛ НЭРГЭН.
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын пунчалжэ

Комунисг партийын програмыжэ почэш«шко 
ллан — комунизмны принсипшым илышыш 
пуртэн шогышо гына огыл, пролэтариатын 
организатсионо-воспитатэльный влианийжым 
полупролэтариат дэн нэпролэтариат коклаш 
шарышэ, комунизм илыш шташ моштышо 
калыкым йамдылэн шогышо лийман». Тидэ 
програмым илышыш пуртэн шогэн, школ 
шукэмдымаштэ, школын пашажым пужэн 
штымаштэ пролэтар государства йатыр у 
сэҥымашым, ончык каймашым штэн Тӱҥал- 
тыш дэн кыдал школлаштэ тунэмшэ шамыч 
1914 ийштэ 7 800 тӱжэм ыльэ гын, 1931 ий- 
штэ 20 млион мартэ шукэмын. Школлашкэ 
тунэмшэ шамычым илыш шот дэн погыма- 
шат кугун вашталтын. Пашачэ шамычын, 
чыла шэмэр калыкын шочшыштым ожно 
туныкташ йӧн лийын огыл гын, кызыт шко
лын эн тӱҥ шотышто нуно шогат. Культур 
шотышто шзҥгэлан кодшо калык ындэ шкэ 
йылмэ дэнэ тунэммашым Совэт Ушэмыштэ 
кумдан шарэн. Совэт Ушэмыштэ тыгыдэ нат- 
сий калык чылажэ 70 тӱрлӧ йылмэ дэнэ ту- 
ныкталтыт.

Школын чыла пашажымат вэс тӱрлэмдэн 
ш ындымэ.

Совэт школ „комунист обшэствын члэн- 
жым чыла шотыштат пэҥгыдэмдэн йамдылы- 
ман“ манын шкэ ончылныжо пашам шындэн. 
Тидэ шот совэт школышто тунэмшэ шамы
чын обшэствэно-политичэский шинчымыш- 
тым рэвольутсий дэч ожнысо буржуазный 
школышто тунэмшын шинчымыжэ дэч кугун 
кумдаҥда. Кодшо ийлаштэ совэт школышто 
тунэмшын обшэобразованьэ тунэммаш йатыр 
кугэмын.

Комунист партийын Х\ЛГ-шо сйэзд дэч ва
ра чылам туныктымо нэргэн историйыш во- 
залтшэ пунчал лэкмэк, школын ончык кай- 
машыжэ йатыр кугэмын. Кодшо ийын тӱҥал- 
тыш, кыдал школлаштэ тунэмшэ шамыч 13,5 
гыч 20 млион мартэ кушкыныт. Тылэч поена

ФЗУ, тэхникумлашкэ 1400 тӱжэм тунэмшым 
погымо.

Школыш кошташ иготан йоча шамычым 
чылаштым рэшайуший ошкылдыш шот ту
ныкташ пижмэк, школ паша йатыр ончыко 
кайэн. Школышто туныктымаш производст
во, обшэствэный паша дэн ушнэн. Тидын дз- 
нэ школын кӧргӧ пашажым политэхнизмын 
тӱҥ шот дэн колташ тӱҥалтыш пышталтын.

Школлаштэ мастэрской почмаш шукэмын 
гынат, тидэ альэ мартэ шагал. Мастэрской 
шамыч тэхник шотыштат кӱлэш сэмын штэн 
шуктымо огытыл. Тугэ гынат, школ шамы
чын пашаштым завод, колхоз, МТС, совхоз 
пашашкэ ушэн, тидын дэнэ политэхнизм шко- 
лым содор шташ кумда норным почэш, чыла 
йӧным шта.

Тидэ ончык каймаш дэнэ пырльа, Рӱдӧ 
Комитэт: альэ мартэ совэт школ сотсиализм 
штымэ кызытеэ жапын йодмашлан ок кэл- 
шэ манын шотла. Кызытеэ жапыштэ шко
лын эн тӱҥ ситидымаш: школышто обшэоб- 
разозатэльнэ шинчымаш ситышын ок пу- 
алт. Тэхникумлаштэ йамдылымэ паша кӱлэш 
сэмын ок шталт. ВУЗ-лаштэ чыла шотыштат 
туныктэн йамдылымэ йэҥым, наукын тӱҥ 
шотшым (физик, химий, матэматик, шкэ йы
лмэ, гэографий, тулэч моло) палэн шогышым 
йамдылычаш альэ мартэ лушкыдын шында- 
лтыт. Тыжэчын палэ: политэхнизатеэ школ 
штымаш йужгунам „шотлан" гына шталтэш. 
Иоча шамычым йамдылымаштэ, чыла могы- 
рымат нуным туныктэн. кнагалан тунэмын, 
паша штэн мошташ, тэхникым виктарэн, ку- 
чылт моштышо сотсиализм шташ полшышо 
пэҥгыдэ, талэ йэҥым—альэ мартэ школ ок 
йамдылэ.

Политик школышто наукын тӱҥ шотшым 
кӱлэш сэмын шымлаш, утларакшэ физик, 
химий, матэматикым палаш тидэ пашалан, 
тэргэн налмэ програм почэш, кӱлэш сэмын 
штымэ план, расписаний почэш йоча шамы-
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чым пэҥгыдын туныктэн шогыман. Тидэ шо- 
тым штыдымаш, политэхник школын паша
жым, тӱҥ шонымыжым пудырташ гына пол- 
ша. «Шонэн лукмым чыла шотыштат тунэ- 
мын, палэн налын, ушым кугэмдымэк гына 
чын комунист лийын кэртат“ (Лэнин XXV т. 
388 вэлыж).

Школын ончык штышаш тӱҥ пашашкэ 
1930 ийштэ Лэнин туныктэн кодымым илы
шыш пурташ, тудын ончыктымо почэш па
шам шташ Рӱдӧ Комитэт кӱшта.

Тыжэчын палэ: политэхник школым пэл- 
кэ шташ огэш лий. Тидэ сомылым комунист 
партийын ончылно шогышо штышаш паша 
дэн ушэн колтыман Мо кӱлэшым Лэнин ты
гэ ончыктэн кодэн.*)

«1. Спэтсиализатсийлан ончыл гоч тунык- 
тымаш дэч кораҥман, тидэ нэргэн поена ин- 
струксийым лукман.

2. Чыла профтэхшколлаштэ обшэоброзо- 
ватэльный туныктымашым кумдаҥдыман.

3. Заданий почэш кӱчык жапыштэ поли- 
тэхнизм шот дэн туныктымашкэ вончыман, 
чынжым кӱлэш вэрыштэ политэхнизм шот 
дэн туныкташ кызытак ончык пэнтыдэ ош- 
кылдышым штыман.

Мланна стольар, слэсар кызытак кӱлыт. 
Тугэ гын, чылаштлан стольар, слэсар, моло 
мастар йэҥ лийман. Нунын обшэобразова- 
тэльный дэн политэхнизм шынчымаш лийман».

„2-шо ступэнь школын пашажэ (12—17) 
чынжым 2-шо ступэнь школышто кугурак 
класыштэ тунэмшэ, шкэ пашажым сайын 
палэн шогышо мастар лийаш кэртшэ, мастар 
пашачым (стольар, плотник, слэсарым) ваш- 
талтш кэртшэ т. м. тидын дэнэ, тудо «рэмэ- 
слэник» чыла шотыштат палшэ лийжэ (ты- 
гай-тыгай наукын тӱҥ шотшым изиш палэн 
шогыжо: могай наукым поена шотлэн ончык- 
таш); комунист лийжэ (мом палэн шогыша- 
шым ончыктыман) политэхнизм шотышто 
палымыжым шарэн тудын тӱҥалтышыжым 
йыр ужын, политэхник шот дэн туныкташ 
моштыжо.

Эн ончычак:
а) Элэктричэствын тӱҥ шотым палыжэ 

(могайым вик ончыкташ);
б) Мэханичэский промышлэностьыш элэк- 

тричэствэ пуртымашым палыжэ;
*) Л энин туныктэн коды мо палдарты ш ы м, Н. К. 

Крупскайа политэянизм ш от д эн  туныктышаш н эр 
гэн возы м о тэзис гыч налм э.

в) Тугакак химичэский;
г) РСФСР-ын элэктрофикатсий планым ту

гакак палыжэ;
д) Электричэствэ стансийыш, заводыш, 

колхозыш 1—3 кана лийжэ;
е) Ягрономий шотышто тыгай-тыгай тӱҥ 

пашам палыжэ мойн, палымэ шотым кӱлэш 
сэмын лончылыжо.

Тидэ шотым ончэн, ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт 
тыгэ пунчалэш.

1 Ш колын тӱҥ пашашт
Рэспубликласэ Наркомпрос шамычлан кӱ- 

шташ: Научно-Марксистский шотан програ 
кызытак штэн шуктыман. Мо нэргэн тунык
тышаш паша радамым (шкэ йылмэ, матэма- 
тик, физик, историй, химий) кӱлэш сэмын ту
ныкташ, тунэмшын палмыштым шараш кор- 
ным почын пуман. Тидым штэн 1932 ийын 
йанварын 1-жэ гыч у програм почэш тунык
таш тӱҥалман.

Програмым пужэн ончымо дэн, пырльа, 
Наркомпрос шамыч тидэ у програм дэн ту
ныкташ кумда йӧным штышт. (Туныктышо 
шамычым у програм дэн туныкташ йамды- 
лышт, умылтарымашым кӱлэш ончыктыма- 
шым пушо кнагам т. м. пэчэтлышт).

Школышто туныкташ у мэтодым, йӧным 
кычалман. Тудо мэтод дэн туныкташ, тунэм- 
шылан воспитанийым пуаш, сотсиализм 
шташ полшышо паша йэҥым туныктэн лук- 
таш тыршыман. Туныктымо пашам мэтодик 
шотышто лушкыдын, ок кӱллан шотлышо ӱм- 
бач ӱмбач штышэ дэнэ талын крэдалман. 
Туныкташ лиймэ мэтодым кажнэ шкаланжэ 
поена лукман огыл. Туныкташ у мэтодым 
мумэк, ончыл гоч паша дэн кэлыштарэн он- 
чыман, вара туныкташ пижман. Кызыт «мэ
тод проэкт" мзнмым кумдан шарымэ. Шко
лын эн тӱҥ пашаштыжэ „мэтод проэкт" ты 
мартэ ыльэ. Тудо школ пашам локтылын гы
на шогэч. нӧлталаш полшэн огыл.

Рӱдӧ Комитэт, Рэспублик Наркомпрос ш а 
мычлан кӱшта: наук дэн шымлымэ пашам 
кызытак организовайэн, тудын пашажым кӱ- 
лэш сэмын шындыман. Тидэ пашашкэ пэьг- 
гыдэ партийный вийым шупшын, Маркс—Лэ
нин туныктымо почэш, тидэ пашай йӧршэш 
пужэн штэн, пэҥгыдэмдэн колтыман.

Комунистичэский воспитанийын ужашы 
жым политэхнизмым туныктымаш шотлалтэш. 
Тудо тунэмшэ шамычлан „наукын тӱҥ“ шот-



шым палаш йӧным шта. „Производствын па
ша штымэ тӱҥ шотшым тунэмын, паша 
штэн мошташ" туныкта. Тунэмшэ пашам, 
производство паша дэн ушаш йӧным шта. 
Рэспублик Наркомпрос шамычлан кӱшташ: 
тунэммэ1931 ийштэ школлаштэ мастэрскойым 
паша штымэ поена пӧлэм штымашым кум- 
дан шарыман. Школышто тунэммашым, 
прэдприатий, совхоз, МТС, колхоз паша дэн 
кэлыштарэн колташ нунын дэнэ договорым 
штыман.

Тунэммэ пашам производство дэн кэлыш- 
тэрэн колтымо годым, тидэ шотым пурты- 
ман. Тунэмшэ шамычын тӱшкан ыштымэ па- 
шашт, школышто тунэммэ, воспитаний пу- 
маш шот дэн кэлшэн толжо.

Прэдприатий, совхоз, МТС, колхоз шамыч 
Наркомпрос туныктымо пашам ончышо ор
ган шамычлан политихнизм пурташ полы- 
шым пуэн шогышт, школласэ мастэрскойлан 
кӱлзш арвэрым, тарманым пуэн шогышт. 
Школышто паша шташ, вэсым туныкташ 
мастар пашачым спэтсиалист шамычым ой- 
рышт, школлан, пэдагоглан производствын 
тӱҥ шотшым, молым умылтарышт, полшэн 
шогышт.

Рэспубликласэ Наркомпрос шамычлан кӱ- 
шташ: кажнэ районышто, кажнэ олаштэ мас
тар пашалан тунэммэ, шынымэ школым ш ты 
ман. Тугай школын пашажым кӱлэш сэмын 
шындэн, условий шотшым сайэмдэн, кӱлэш 
тарманым, мастар туныктышым ситышын 
погэн, пашам штыман. Тидэ школын паша- 
кӱлэшын штэн, туныктышо, пашачэ, колхоз
ник адак тунэмшэ шамыч политэхнизм школ 
шташ нунын дэч тунэм кэртышт.

Политэхнизм школ штымашым кумдан 
шараш рэспубликласэ Наркомпрос шамыч
лан тунэммэ 1933-32 ийштэ политэхничэский 
шотан музэйм, отдэлэнийым крайэвэд тош- 
тэрэш почэдыман. Тидым шташ полшаш, 
ВСНХ-лан окса шотышто, организатсионый 
шотышто полшэн шогаш кӱшталтэш. Нар
компрос дэн Издатэльствэ шамычлан пырльа 
каҥашэн, тунэмшэ, туныктышо шамычлан 
шкэ йылмышт дэн политэхнизм шотан биб- 
лиотэкым пэчэтлэн лукман. Наркомпрос дэн 
кино сӱрэт лукшо организатеэ шамыч пыр
льа кэлшэн, школ шамычлан политэхник шо
тан кино сӱрэтым лукташ йӧным штыман.

Сотсиализм штымэ жапыштэ, клас дэн

клас кучэдалмаш талышна.  Клас тушманым 
йӧршэш пытараш пролэтар уло кэртмыжым 
пыштэн, сэҥаш пижын. Тидэ жапыштэ со
вэт школышто тунэмшэ шамычлан комунис- 
тичэский воспитаний пумашым утларак вий- 
аҥдэн шогыман. Пролэтар ваштарэш шогы- 
машым йужгунам йоча шамычын ушыш- 
кышт пурташ тыршат. Тыгай шонымым илы
шыш пурташ тӧчышым чот пэрыман.

Тидын дэнэ пырльа Рӱдӧ Комитэт чыла 
партийный организатсийлан школ паша вуй- 
латымашым пэҥгыдэмдаш, 7-лэткэ, пэдтэхни- 
кум, пэдвузышто обшэствэный, политичэский 
дистсиплин туныктымашым шэкланэн шогаш 
кӱшталтэш.

Рӱдӧ Комитэтын 1930 ийын ийульын 25-жэ 
чылам туныктымо нэргэн лукмо пунчалым ада- 
кат кэлгын илышыш пуртыман, пунчалыштэ 
ончыктымо пашам срокышто штэн шогыман 
Рӱдӧ Камитэт, партийын програмыж почэш, 
политэхничэский образований пашам штэн 
шуктышашлан кӧра, чыла йочам. 17 ийаш ма
ртэ чыла пэрэросткым туныктэн шуктышаш
лан вэрч,—СССР Совнаркомлан, чыла йочам 
шым ий таҥыт туныктышаш нэргэн планым 
штэн лукташ кӱшта.

М этодик шотышто ш кол вуйлаты- 
машым сайэмдыман

Калык туныктымо пашам ончышо орган 
шамычын мэтодик шотышто школ вуйлаты- 
маш пашаштым Рӱдӧ Комитэт ситыдымылан 
шотла. Рӱдӧ Комитэт, культпром дэн Нарком- 
прослан, Нацкомпартий культпроплан пыр
льа каҥашэн тыгай пашам штэн шукташ 
кӱшта: тылзэ жапыштэ, калык туныктымо 
пашам ончышо орган шамычлан, школ ша
мычым мэтодик шотшто вуйлатэн шогаш, 
Марксистско-Лэнинский тэорийым палэн шо
гышо кадр йамдылымэ нэргэн йӧным кычал- 
ман. Мэтодик шотым вуйлаташ партийный 
вийым, туныктымо пашам палэн шогышым 
чумырыман. Нунын кокла гыч кадрым йам- 
дылыман.

Наук дэн шымлышэ учрэждэньэ шамыч 
туныктымаш дэн школлан паша шташ полшы- 
маш гыч кораҥ шогат. ВКП(б) Рӱдӧ Коми
тэт рэспублик Наркомпрос шамычлан кӱшта: 
наук дэн шымлымэ институт шамычын па
шаштым вийаҥдэн, школышто туныктышо 
шамычын туныктымо опытыштым чумырэн,



утларэкшэ политэхник школышто туныкты
мо опытым чумырэн шогаш, тидэ шотышто 
пашам штымашым кумдан шараш кӱшталтэш.

Рэспублик Наркопмрос шамычлан кӱш- 
таш: калык туныктымо пашам ончышо орган- 
лаштэ инструктр йамдылымэ институтым шты
ман. районласэ школ гыч тӱҥлын, школыш
то мшамычын туныктымо пашаштым вуйла- 
тш, кэчэ йыда школ паша шташ тӱрлӧ сэм
ын полышым пуэн шогыман

Тидэ инструктр институтыш, опыт па- 
лышэ, туныктэн моштышо, школ пашам ра- 
шкэмышын палэн шогышо, опытан тунык- 
тышым погыман. Школ пашалан, туныкты- 
шылан палшышым районлан кок инструктр- 
ым шогалтыман.

Калык туныктымо пашам ончышо орга- 
ныштэ улшо комунист шамычлан кӱшташ: 
школ пашам мэтодик шотышто вуйлатэн мо- 
шташ кӱчык жапыштэ тунэм шуктыман.

Комунистичэский акадэмийштэ Марксист 
пэдагок туныктышым йамдылышэ обшэствы- 
лан тыгай пашам штэн шукташ кӱшталтэш: 
Наркмпросын заданий почэш, мэтодик шо
тышто, туныктышо шамычлан кэчэ йыда па
ша штэн шогаш тӱрлӧ сэмын полшэн ончык- 
тэн шогыман.

Пэдагогик нэргэн лукмо кнага шамычым кӱ- 
чык жапытэ пужэн ончэн налман. Кнаган кӧ- 
ргӧ шотшым сайэмдаш пижман. Кнага шко
лын йсдмыжым шуктэн шогыжо, Школ вэк 
мэлын лийжэ. Школ шамычлан йӧршӧ кна
га лукташ, рэдаксий колэгийыш туныктышо 
шамычым чумырэн шогыман.

3. кадр нэргэн
Туныктышо шамыч коклаштэ пашам кӱлэш 

сэмын виктарэн колташ. 1922 ийштэ Лэнин 
туныктэн кодымо почэш тидэ гашам штэн 
шогыман.

« Мэмнан калык туныктышо тугай шотыш
то шогыжо, могай шотышто альэ нигунам шо
гэн огыл, ок шого, буржуазный обшэствыш- 
тэ шогэнат ок кэрт». (XVIII т., 2 ужаш, 115 
вэлыж).

Всэобуч пашам вийаҥдэн колтымаш школ 
пашачым, туныктышо кадрым йодэш, тидэ 
дэнэ пырльа кадрын квалификатсийжым нӧлт- 
тэн шогыман. Тидэ шот гыч СССР Госплан дэн 
Рэспубликласэ Наркомпрос шамычлан тыгай 
пашам штэн шукташ кӱшталтэш:

Туныктышо кадр йамдылымэ нэргэн 2 ты- 
лзэ жапыштэ планым штэн шукташ. Тӱҥал- 
тыш, кыдал школлалан туныктышым ситы- 
шын пуэн. шуктыман. Тидэ шотым планэш 
ончыктыман. Планым штэн шуктымэк СССР 

Совнаркомыш пэҥгыдэмдаш пуман.
Совхоз, колхоз, МТС, заводышто производ- 

ствын тӱҥ шотшым палаш туныктышо ша
мычым организовайыман. 1931—32 ийштэ 
чыла туныктышылан тыгай шотым штэн, па- 
лдарэн шукташ тыршыман.

СССР Наркомзэмлан школ шамычын йод- 
мыштым шуктэн шогыман. Колхоз рвэзэ шк- 
олым почын, нунылан агроном шамычым си- 
тышын йамдылыман. Капык туныктымо па
шам ончышо орган шамычлан агроном ша
мыч пвлшэн шогышт. Ягроном шамычым про
изводство гыч школ пашашкэ, ШКМ шкэ 
туныкташ шогалтыман.

Чыла индустриальный, йал озанлык ВУЗ- 
лаштэ школым политэхник мэтод шот дэн 
туныктымашым умылтарыман. производство 
тэхник шотым кумдан тунэм шогыман.

ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт дэн Рэспублик Нар
компрос шамычлан кӱшташ: пионьэр отрьад 
паша вуйлаташ, моштышо, ушан, палышэ йэ 
ҥым чумырэн шогыман. Нуным тидэ пашаш 
пэҥгыдэмдэн шындыман. Нинэ йэҥ шамы- 
чый спэтсиальнэ пэдагогик квалификатсийыш- 
тым нӧлтэн шогыман. Школ паша шташ 
туныктыман. У туныктышым йамдылымаштэ 
нуно шэргакан кадрлан шотлалтыт.

Госпланлан, НКФ лан, Рабпросын Рӱдӧ 
Комитэт дэн Рэспубликласэ Наркомпрос ш а
мычлан пырльа каҥашэн, лу кэчэ жапыш
тэ тӱҥалтыш, кыдап школышто туныктышо 
шамычлан пашадар йэшарымэ нэргэн тэргэн 
налман.

Рабпросын Рӱдӧ Комитэт дэн Рэспублик
ласэ Наркомпрос шамычлан пырльа каҥашэн 
налын, тылзэ жапыштэ туныктышо шамычлан 
дифэрэнсированый шот дэн пашадар тӱлыма- 
шым, поена районлан кэлшышын систэм шо
тан план штэн шукташ кӱшталтэш. Тункты- 
шын квалификатсыштым, пашам сайын, то
мам штэн шогымашыштым ончэн, пашада- 
рымат паша штымышт сэмынак пуэн шогаман, 
Туныктышо шамычлан продуктым, сату пу- 
машым тыгай шот дэн штыман: олаштэ, про- 
мышлэный районлаштэ туныктышо шамыч
лан закрытый распрэдэльитэль, столовой гыч



сатум, продуктым молым промышлэный па- 
шачылан пумо нормо дэн пузн шогыман.

Колхозлаштэ туныктышо шамычлан про
дуктым колхозын продовольство фонд гыч, 
тидэ районын промышлэный пашачэ шамыч 
лан пумо нормо нарак пуэн шогыман. Иал- 
ласэ, колхоз укэан вэрыштэ шогышо тунык
тышо шамычлан сатум, промышлэный про- 
довольство продуктым, сату пуэдышэ тӱҥ 
фонд гыч, тидэ районысо промышлэный па- 
шачылан пумо нормо дэн пуэн шогыман.

Туныктышо шамын чыла пашашкыштат 
сотсиалистичэский сорзвнованийм ударничэ- 
ствым кумдан шарэн колташ йӧным ыштэн 
шогыман.Туныктышо ударник шамычым пӧлэ- 
клаш тӱрлӧ йӧным штэн шогыман.

4. Тӱҥалтыш дэн  кыдал школын 
матэрийальный шотышт нэргэн

Школ шамычын матэриальнэ шотышт угыч 
школ порт штымаш, тоштыжым ачалымаш, 
учэбный пособий, тӱрлӧ арвэр чумырымаш 
альэ мартэ ситыдымылан шотлалдэш. Школ 
пашам сайэмдымаштэ тидэ альэ мартэ кугун 
чаракым штэн. Рӱдӧ Комитэт: Совэт Ушэм 
Госпланлан, у гыч школ штымаштэ, вич ийаш 
планым шташ кӱшташ. Обьазатэльный шот 
дэн тыгай пашам шташ кӱлэшлан шотлаш: 
угыч стройымо прэдприатийла пэлэн школым 
штыман. Прэдприатийым пашаш колтымэк, 
школыштат туныкташ тӱҥалман.

Школ пӧрт фондым кумдаҥдышашпан 
кӧра, Рӱдӧ Комитэт: вэрласэ чыла партийный, 
совэт организатсий шамычлан > ӱшта: тылчэ 
ожно школ пӧртым учрэждэний налын гын, 
тудым мӧҥгэш налман. Конписковайымэ кулак 
порт шамычым школ пӧртлан пуман. Тунык- 
тышлан, школ шамычлан кӱлэш полышым 
пуаш, обшэствэный масын активностьжым, 
кумылыштым нӧлтэн, нуным тӱрлӧ сэмын 
полшыктыман.

ВСНХ -лан промышлэность иктэшлымэ 
ушэмым штэн, школ шамычлан тунэммэ тарма
ным, школ кӧргылан кӱлэш арвэрым, тарма
ным, учэбный пособийым йамдылэн шогаш 
йӧным шташ кычалман. Тидэ ушэмын произ
водство планым 2 тылзэ жапыштэ штэн, тэр- 
гэн налын 1932 ийштэ чыла тӱҥалтыш, кыдал 
школын тӱҥ массылан, тунэммэ пашалан кӱ- 
лэш тарманым, арвэр тӱшкам штэн ситарэн, 
пуэн шукташ тыршыман. Рэспубликласэ Нар

компрос шамычлан 1 тылзэ жапыштэ школ
лан кӱлшаш арвэрлан зайавкым ВСНХ-шкэ 
штыман. Политэхник школлан кэлшышэ тунэ
ммэ врвэр ’могай шотан, кугыт т. м. ончыл 
кочак штэн шуктыман.

СССР ВСНХ-лан тыгай шотым тэргэн на- 
лаш кӱшталтэш: прэдприатийлан паша шташ 
йӧрдымӧ, кэлшыдымэ пашачэ комнатлан, 
школ мастэрскойлан кӱлэшан станым, паша 
штымэ арвэрым, тарманым, тулэч моло кӱл- 
дымӧ ӱзгарым (брак, лом, ластык) учотыш 
налын, школ ьпамычлан содор пуаш тыр
шыман.

Рэспубликласэ Совнарком, Крайысэ, кун- 
дэмласэ Исполком дэн промкопэратсэ орган 
шамычлан, кӱчык жапыштэ, вэрласэ школ 
шамычлан кӱлэш арвэрым, учэбный пособий
ым, паша шташ кӱлшаш тарманым, тулэч 
моло арвэрым шташ вэрлаштэ поена произ- 
водствым организовайыман. Школ шамычлан 
кӱлэш арвэрым ситышын йамдылэн шогаш 
тӱҥалман. Тидэ производствым, пашам жа
пыштэ штэн шукташ полшаш оксам чумыраш 
вэрлаштэ чыла йӧным штыман.

5 Ш колын вуйлатымэ пашажым  
виктарымэ нэргэн

Кодшо ийлаштэ Рэспубликласэ Нарком
прос шамыч шкэ организатсий пашаштым 
кугун вэстӱрлэмдэн, йатыр ончыко каймашым 
штэныт.

Партийын Рӱдӧ Комитэтшэ ончыкшо ты
гай пашам шуктэн шогаш каласа: школ вуй
латымэ пашам Рэспубликласэ Наркомпрос 
шамычлан кӱлэш сэмын шындыдэ, школ па- 
шан качэствэ шотшо сайэмдаш огэш лий. 
Садлан Рэспубликласэ Наркомпрос шамычын 
школым кӱлэш сэмын вуйлатэн моштымышт 
кӱлэш. Школым план почэш, ик корно дэнэ, 
дифэрэнсированый шот дэнэ вуйлаташ кӱлэш. 
Садлан лийын, поена кундэм, район шамы
чым, утларакшэ натсий тыгыдэ калыкын йод- 
мыштым, озанлык дэн политик моло шотым 
йыжыҥлэн, тэргэн, шымлэн, учотыш налын 
шогыман. Калык туныктымо пашам ончышо 
органын чыла йыжыҥыштыштат,  вуйлатымэ 
пашам кӱлэшын штэн шогыман. Тидэ пашашкэ 
вуйын шогымым утларак пуртыман. Штэн 
шукташ пумо пашам срокышто штэн йам* 
дылыман. Кажнэ пашалан отвэтствэный лий
ман. Калык туныктымо пашам ончышо орган
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шамыч дэч, паша штымым, школ пашам у 
сэмын вуйлатымым сотсилистичэский корныш 
вочшо озанлыкын школ дэч йодмым шуктэн 
шогымым Рӱдӧ Комитэт Наркомпрос шамыч 
дэч пэнтыдын йодэш.

Рэспубликласэ Наркомпрос шамычлан 
тыгай пашам пужэн штэн, тӧрлатэн колташ 
Рӱдӧ Комитэт кӱшта: Калык туныктымо па
шам ончышо орган шамычлан кызытеэ 
сэмын вуйлатэн шогымо практикым йӧршэш 
вэстӱрлэмдэн шындыман. Вуйлатымэ пашам 
опэративнэ, дифэрэнсированый шотаным 
штыман. Уло вийым, моштымым пыштэн, 
кӱлэшан промышлэный район вэк (мэтал, 
шӱй, нэфть,тулэч моло лукмашкэ), совхоз, МТС, 
колхоз, мучко колэкгивлымэ район вэк, у 
сотсиалистичэский строитэльства вэк тунык
тымо пашам виктарышэ орган шамычын 
паша штымыштым савырэн шогалтыман.

Паша штымэ годым, эн ончычак сотсиа
лизм штымэ участкышкэ паша вийым моштэн 
шогалтыман. Паша вийым „уравнитэльный“ 
ик тӧр пайдэн шогылтымашым, акымат ик 
тӧр пумо койшым йӧршэш кораҥдыман.

Рэспубликласэ Наркомпрос шамычлан 
школ пашам ик корно дэнэ виктарэн шогы
ман. Калык туныктымо пашам ончышо ор
ган шамычын тидэ пашаштым штэн шукташ 
профорганизатеэ шамыч кӱлэш сэмын пол
шэн шогышт.

Рэспубликласэ Наркомпрос шамыч, вэр
лаштэ туныктышо шамычлан школ паша шта- 
шышт эрэ полшэн шогышт. Тидын дэнэ пыр
льа туныктышо шамыч дэч школ пашан ка- 
чэствыжым нӧлташ, школ пашам кӱлэш сэ
мын штэн шогаш йодман. Туныктышо шамыч 
шкэ пашаштым пэнтыдын палэн шогышо 
паша ышаш уло вийым, моштымыштым ку- 
лын пыштышэ туныктышым, кугун аклэн 
шогыман.

Школышто тунэмшэ шамычын самоуправ- 
лэний шотыштым тыгэ штыман: школысо
самоуправлэний тунэммэ пашам кэлгэмдэн, 
кумдан шарэн колташ полшыжо. Школышто

пэҥгыдэ дистсиплиным тунэмшэ шамыч шкы- 
ланышт шкэ штэш тыршышт.

Тидэ пунчалыштэ ончыктымо пашам штэн 
шукташ, илышыш пурташлан Рӱдӧ Комитэт 
тыгэ шташ кӱшта:

Чыла рэспубликласэ Наркомпрос шамыч 
калык туныктымо пашам ончышо органлаштэ 
тидэ пунчал печэш, школ пашам ончыктымо 
корно гыч кораҥдаш тыршышэ, школ паша 
вэк савырнэн моштыдымо элэмэнт, пунчал 
пудырташ тыршышэ ваштарэш, туныктымо 
пашаштэ качэствым нӧлтышаш олмэш, шола- 
гай загиб ой дэн игылтШым, совэт школым 
буржуазный школ вэк шупшын шогышо 
элэмэнт кашак ваштарэш 'чарныдэ, рэшайуш- 
ий шот дэн крэдалман.

Сотсиалистичэский строитэльствыштэ шко
лын кӱлэшыжэ кугэмын толэш. Кӱлэш пашам 
шташ кумда йӧным шта. Тидын дэнэ пырльа 
чыла организатсий шамычлан Рӱдӧ Комитэт 
кӱшта: кызытеэ жапыштэ школ пашам нӧл- 
тэн, партий, правитэльствэ кӱштымӧ почэш 
штымаштэ,—пашам чараклышэ опортунист, 
Лэнин туныктэн кодымым пужгалаш тӧчышӧ, 
партийын политикшым пудырташ тыршышэ 
шамыч ваштарэш паша штэн толмо сэмынак 
чарныдэ крэдал шогыман. Политэхник школ 
штымэ корнышто кызытеэ жапыштэ эн осал 
пурла вэк тайнышэ, Лэнин партийын поли
тикшым пудырташ толашышэ пурла опорту- 
низм ваштарэш, политэхник школ штыма 
гыч чакнэн кораҥшэ, йыпмэ дэнэ туныктыман 
тошто школым тугак кодаш тыршышэ тэо- 
рийым тунэмын, паша шташ туныктымашым 
кӱрлаш тыршышэ ваштарэш, шола опорту- 
низмын „школ лунчырга" манмэ тэорийым 
лукшо, туныктышо шамычын пашаЪтымыш- 
тым волтэн колташ толашышэ ваштарэшат 
чарныдэ, большэвикла крэдалман.

Чыла партийный организатсий шамычлан, 
массовый школ вэк, туныктышын паша шты- 
маш вэк савырнэн шогалаш, школ пашам 
кӱлэш сэмын вуйлатэн, кэчэ йыда пэнтыдэм- 
дэн шогаш Рӱдӧ Комитэт кӱшта.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт.
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Сэнтьабрын 

1-ж э старт
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Пашачэ клас комунист партий ончыктымо 
дэн уло вийжым пыштэн сотсиализмым ыш- 
та. Вич ийаш планым ныл ийыштэ, йужо па- 
шаштэ 3 ийыштэ, 2 ийат пэлыштэ тэмэн то- 
лына Кумышо рэшайуший ийыштэ сотсиа* 
лизм озанлык нэгызшэ штэн шуктэна. Эл- 
на индустриаҥалтэш. Тэнийсэ ийыштэ СССР 
кӧргыштӧ 518 кугу у завод шамыч штэн шук- 
талтыт. Мэмнан Марий Областьыштат про- 
мышлэнность ий йзда кушкын толэш. Ойлан 
манаш: 1923—24 ийыштэ уло заводлаштэ вуй- 
гэ 472 тӱжэм тэнгэаш тӱрлӧ продуксий лук- 
талтын, 1930 ийыштэ план почэш 18932 тӱ- 
жэм тэҥгэаш лукшаш. Промышлэнность 
вэлэ огыл, йал-озанлыкат сотсиализм кор 
ныш ындэ пэҥгыдын шогалын манаш лийэш. 
Тыгыдэ, шагал пайдам пушо поена йал-озан- 
лык олмэш совхоз дэн копхоз*шамыч кэчэ 
йэда шарлат. Мэмнан Марий Областьыштат 
45 протеэнт крэсаньык озанлык колхозыш 
пурэныт, сплошной коллэктивизатеэ лиймэ 
сэмын кулак класым пытарэна. Тэний совэт 
ушэмыштэ 1040 машино-трактыр стансэ по- 
чылтыт.

Озанлык пашаштэ пэш талын ончыко 
кайэна.

Культур пашаштат ончык каймына койын 
шога Кодшо туныктымо ийыштэ всэобуч 
илышыш пурталтэ. 1929 30 ийыштэ тӱҥал- 
тыш школышто 37 тӱжэм йӧча тунэмэ, 1930- 
31 ийыштэ 55 тӱжэм. 1929-30 ийыштэ лик* 
пунктышто 33 тӱжэм йэҥ тунэмэ. 1930-31 ий
ыштэ 72 тӱжэм йэҥ кошто Кадр йамдылы
мэ школ йатыр шукэмэ. 1930 ий мартэ. Тэх- 
никум 5 гына ыльэ, ындэ 14 тэкникум лийэ.

Тугэ гынат, культур паша озанлык паша 
дэн тӧр кайа манаш огэш лий. К у л ь т у р  па
ша озанлык паша дэч кодын шога.

„Тунэмдымэ калык дэн сотсиализмым шташ 
огэш лий",—манын Лэнин туныктыш. Сотси
ализмым шташ тӱҥалмӧнгӧ тидэ раш койэш.

Кызыт заводлаштэ пашазэ-шамыч уловий-

Нойабрын  

7-ж э финиш

ым пыштэн промфинпланым шукташ тыр- 
шат; йужо вэрэ прорыв лийэш. Промфин
план шуктымым сайынак ончалат гын, тыгэ 
койэш: кушго пашачэ-шзмыч утларак тунэм- 
шырэк улыт, тушто прорыв шагалрак лийэш, 
лийэш гынат, вашкэ сэҥат.

Заводлаштэ вэлэ огыл, йаллаштат тугак. 
Иалыштэ калык тунэмшырак улыт гын, кол
хоз пашашт тушто сайрак кайа.

Политикым сайын умылэн шогышо, па
шаштэ йӧным мушо, тэхникым Ш И Н Ч Ы Ш Э  ЙЭҤ  

вэлэ сотсиализм шташ полшэн кэртэш. Туд- 
лан лийын туныкташ кӱлэш.

Мэмнан альэ маркэ чылт лудым возэн мош- 
тыдымо-шамычат йатыр улыг. Лудым - возэн 
моштышыжланат эша йатыр полшыман 
нунын коклаштэ политик умылтарымэ паша 
шагал шталтэш, „тэкник" тан шагал тунык- 
талтэш. Тидэ ий кутлаштэ йатыр тӱрлӧ школ 
угыч почылто. Тугэ гынат, альэ маркэ школ
лаштэ паша у корныш возын шуын огыл- 
манаш лийэш. Школ пашаш политэхнизм эша 
шагал пурталтын. Всэобучым илышыш пур- 
тымо Батрак, йорло икшызэ шамычлан по- 
лышым пуэн шогаш кӱлэш. Альэ маркэ пол- 
шымашна шагалрак ыльэ. Марий школлан 
мэрий учэбник шагал пуалтын.

Кызыт шӱдӧ дэн, тӱжэм дэн мыланна трак 
тористым, аграномым, доктырым, туныктьг 
шым, моло тӱрлӧ спэтсиалист-шамычым йам- 
дылаш кӱлэш.

Кызыт заводлаштэ шуко ӱдрамыш-шамыч 
пашам штат, колхозыштэ пӧрйэҥ дэн тӧрак 
нунылан пашашкэ лэкташ кӱлэш. Тыгыдэ 
икшывэ-шамыч нунылан пашаш лэкташ эры- 
кым огыт пу. Альэ маркэ нуно авашт йыр 
пӱтырнэн плат. Нунылан йоча сатым, пло- 
шчадкым, йаслым почэдэн гына, аваштлан 
паша шташ эрыкым пуаш кӱлэш.

Ындэ ужына: культур пашаштэ штышаш 
пашана пэш шуко уло.

Ты маркэ культур пашам утларакшэ ту
ныктышо, избач, ликвидатыр, йошкар пусак



вуйлатышэ-шамыч гына ыштэн шогышт. Ум* 
бакыжэ тидэ вий шагал. Культур пашашкэ у 
вийым пурташ кулэш.

Пашазэ, колхозник, йорло, ик марда крэ- 
саньык, тӱрлӧ организатсий шамычым (проп- 
сойуз, комсомол, копэратсэ, ОДН, тулэч мо
ло) тидэ пашашкэ тарваташ кӱлэш.

Культур паша политик паша, тидэ паша
лан чыла пашачылан, шэмэр шамычлан пиж- 
ман.

Кӱчыкын каласаш-культур рэвольутсисым 
шташ кӱлэш. Культур пашам у сэмын, у 
пормо дэн шташ тӱҥалаш кӱлэш.

У сэмын жэ кузэ ыштыман? эн ончычак 
вийым чумыраш кӱлэш. Пашачэ, колхозник 
комсомолэтс, пропсойузышто, ОДН што, моло 
тӱрлӧ организатсыштэ шогышо члэн-шамы- 
чым тарватыман. Нунылан пашам ончыктэн 
пуэн заданьэ шот дэн штыкташ кӱлэш. Уло 
пашам штэн шукташ вий изи огыл лийман- 
Кажныжэ кэртмыжэ сэмын полшэн погыжо’ 
ик тӱшкажэ-полйтпросвэт пашам штыжэ, вэс 
тӱшкам кугу йэҥым туныкташ, кумышо туш
кам всэобучлан полшаш, нылымшэтӱшкам— 
тыгыдэ йоча-шамычлан йоча сатым, плошчад- 
кым почаш шогалташ кӱлэш. Кажнэ канто- 
нышто тӱжэм дэн, кажнэ йалсовэтыштэ шӱ- 
дӧ кульармэйсым погэн шукташ кӱлэш.

Тыгэ у сымэн пашам штымым культэста- 
фэт-маныт.

Культэстафэт тыгэ эртаралтэш. Тӱрлӧ па
шалан тӱрлӧ маршрут шталтэш. Маршрутыш- 
то могай пашам, могай жапыштэ, могай вий 
дэн шташ ончыкталтэш. Кажнэ маршрутлан 
поена культотрӓд лийэш Мэмнан Марий об- 
ластыштэ культотрӓд-шамычым кажнэ марш
рутлан завод дэн йалсовэт йэда шташ ку
лэш. Отрӓдыштэ маршрутын програмыжым 
сайын умылтарэн кажнэ культармэйтслан он
чыктэн пуман.

Культэстафэтын 3 ужашыжэ лийэш. Тӱҥа- 
лтыш ужашыштэ утларак шэмэр калыкым 
тарваташ тӧчаш кӱлэш. Эстафэт нэргэн умыл- 
тарымэ пашам пэш чот шындыман. Тудо 
жапыштак пашачэ калык, крэсаньык, комсо
мол, пропсойуз члэн кокла гыч культар- 
мэйэтс-шамычым погыман. Тыгэ йамдылалт- 
мэ пашам штымэмӧҥгӧ адак пашачэ, колхоз- 
никым погэн культэстафэтлан йамдылалтмым 
ончыктыман. Культармэйэтс-шамыч погыны- 
маштэ тӱҥалмэ пашалан йамдэ улына ма

нын, пэнтыдын шкэ мутыштым каласэн пу- 
ышт. Тыгэ йамдылалт толмо пашэ кошарты- 
мым старт-маныт.

Стартым эртарымӧҥгӧ уло культармэйэтс - 
шамычым пашашкэ шогалтыман. Отрьаддэн 
оград, культармэйэтс дэн культармэйэтс ваш- 
ваш ӱчашэн (сорэвнозаньэ шот дэн) пашам 
шташ тӱҥалыт Нунылан полшаш, пашаштым 
виктарэн толаш кантисполкомлаштэ, йал-со- 
вэтлаштэ культур пашам виктарышэ Совэт 
шталтын улыт, рушла „Совэт культурного 
строитэльства (С^С“)—маналтэш.

Маршурут почэш штымэ пашам кошар- 
тымым „финиш" маныт.

Культур пронтышто 1932 ийлан нимогай 
прорыв ынжэ лий манын Марий областыштэ 
сэнтьабрын 1-шэ гыч нойабрын 7-шэ маркэ 
культэстафэтын 3-шо этапшэ эртаралтэш.

Культэстафэт 4 маршрут дэн эртаралтэш:
1. Политик дэн культур пашам партийын) 

правитэльствын озанлык дэн политик шотыш
то штышашлык пашам штэн шукташлан са- 
выраш (промфинпланым шукташ, коллэкти- 
визатсиым шараш, сплошной коллэктиви- 
затсийым штэн, кулак класым пытараш, шы- 
жым ӱдымӧ, киндэ йамдылымэ, окса погымо 
кампаньыштым сайын эртараш, вольыкым 
тукэмдымэ пзшалан, тӱлэч молыланат).

2. Кугу йэҥ шамычым иктэ кодтэ тунык
тэн, политикым нунылан умылтарэн пуаш.

3. Всэобучым пэҥгыдэмдэп политихнизмым 
школышко пуртэн шогаш.

4. Тыгыдэ йоча-влак (4 ийаш гычын 7 ий
аш маркэ) туныктымашым шарэн, завод дэн 
колхоз пашалан полшэн шогаш.

Кумышо эстафэтым большэвикла эртараш 
кӱлэш. Тидэ эстафэтлан 15000 культзрмэйэт- 
сым погыман. Организатсий шамычланатат 
(профсойузлан, комсомоллан, колхозсойузлан, 
копэратсийлан молыланат) эстафэтлан кӱлынак 
пижаш кӱлэш. План почэш культармэйэтс- 
шамычым жапыштэ пуман. Качэ йэда нуны
лан полшэн шогыман. СКС-шамычлан эстафэ
тым пэш талын вуйлатэн шогыман. Кажнэ 
СКС-штэ кантоныштат, йалсовэтыштат марш- 
рутым вуйлатэн шогышо штабым штыман. 
Культармэйтс шамычлан эрэак полшэн шогы
ман. Прорыв лийшашла койаш тӱҥалэш гын, 
уло вийым пыштэн прорывым тунамак жап 
шуйыдэ сэҥаш кӱлэш.



Культэстафэт эртармаштэ эн йӧсӧ паша- 
жэ—шэмэр калыкым тарватэн шуктымо паша 
лийэш. Тӱрлӧ сэмын (погынымаш штылын, 
газэтэш эрэак возэн шсгэн, постановкым шын- 
дылын, лозунгым, плакатым сакалэн, молосэ- 
мынат шэмэр калыкым нультэстафэт нэргэн 
шижтараш кӱлэш. Областыштэ ик йэҥнат 
культстафэт нэргэн шинчыдэ ынжэ код. Тӱр- 
лӧ кампаньым эртараш кӱлэш, манмэ амал 
дэн культэстафэтым эртараш шуаш ок лий 
маншэ оппортунистшамычым сайын пэрэн 
пуаш кӱлэш.

Большэвикла пашалан пижын гына куль
тур рэвольутсым штэн шуктэна.

Культэстафэтын кумышо этапыштыжэ 
маршрут почэш тыгай-тыгай пашам штэн 
шукташ кӱлэш:

1-шэ маршрут.
Политик дэн культур пашам партийын, 

правитэльствын озанлык дэн политик шотыш
то штышашлык пашам штэн шукташлан са- 
выраш (промфинпланым шукташ, колэктиви- 
затсым шараш, сплошной колэктивизатсым 
штэн кулак класым пытараш, шыжым ӱдымо. 
киндэ йамдылымэ, окса погымо кампаньым 
сайын эртараш, вольыкым шукэмдымэ паша- 
мат, тылэч молыланат.

Тидэ маршрут почэш культур дэн поли
тик пашам вийандэн „3-шо рэшайуший ийы- 
сэ“ планым, тугак шкэ заводыштыш, колхо 
зыштын планым тӱрыс шукташ чыла шэмэр 
шамычым шупшын шогаш кӱлэш. Колхозник 
дэн шкэт, поена крэсаньык-шамычым озан
лык нӧлтымӧ тӱрлӧ кампаньым жапыштыжэ 
шукташ погыман.

Маршрут почэш тыгай заданьэ-влак пу- 
алтыт:

1. Культзетафэтым ерганизовайымэ 
паша

1. Кантонлаштэ политпроевзт пашазэ-ша- 
мычым погэн, культэстафэт нэргэн умылтары- 
ман. Тидэ пашам ВКП(б) канткомын культ- 
пропшо, КОНО, кантпрофсовэт-шамыч штат.

2. Чыла колхозлаштэ, МТС-штэ, прэдпри- 
йатийлаштэ шэмэр шамычым культармийыш 
возэн кошташ. Политпроевзт паша шташ 
культотрӓд - шамычым шташ, культэстафэт 
нэргэн партий, комсомол, пропсойуз погы- 
нымашым шташ. Тидэ пэшам эстафэт тӱҥал- 
мэшкак (старт маркэ) штэн шукташ.

3. Кантонлаштэ, адак кугурак колхозлаш
тэ бригадэ йамдылымэ курсым шташ. Ти
дэ курсышто шурно погымо дэн ӱдымӧ нэр
гэн, адак окса погымо, киндэ йамдылымэ ку- 
зэ колтымо нэргэн умылтарыман. Тидэ па
шам парторганизатсий дэн колхозсойуз штат.

4. Колхозышто, МТС-штэ, адак проэдприй- 
атийыштэ улшо ударник влакым пуртэн культ- 
совэтлам пэнгыдэмдаш.

5. Паша жап годым пасушто культпалат 
кым, радиом, лудмашым, бэсэдым штыман. 
Тидэ пашалан оксам колхоз дэч прэдприатий 
дэч погыман.

6. БиблиоТэк-влаклан чыла колхозлашкэ, 
прэдприатийлашкэ пэрэдвижкэ шот дэн кол
хоз паша нэргэн, шурно шэлмэ нэргэн, едэль- 
шинэ, агротэхник, налог, киндэ йамдылымэ, 
моло нэргэнат кнага-влакым колтыман. Культ- 
армэйэтс-шамыч вий дэн выставкым штыман.

2. Политпроевзт паша.
1. Чыла колхозник, йорло, ик марда пое

на илышэ крэсаньык коклаштэ сотсиализм 
штымэ нэргэн, кулак крэдал шогымо нэргэ
нат вийан умылтараш кӱлэш. Умылтарымаш 
промфинпланым жапыштэ шукташ полшыжо. 
Утларакшэ прорывым сэҥышаш, ыштымэ 
йродуксий акым волтышаш, вийан пашам 
штышаш, колхозлаштэ сайрак пашам орга- 
низоватлышаш, шурным шэлшаш, колхозыш- 
ко шупшмаш, интэрнатсиональнэ тунэммаш, 
налог, тэкниклан тунэммэ нэргэн умылтары
ман.

2. Культармэйэтс-шамыч вий дэн, партий 
йачэйкэ вуйлатымэ почэш, пэш шагал гын, 
тылызылан кок кана, пашачэ, колхозник, 
адак поена илыш крэсаньык - влвкымат 
погэдэн кутыркалыман, адак кружокым поч- 
ман, лудмашым, экскурсийым, лэксийым, мо
ло тӱрлӧ пашамат штыман.

3. Тэхникым ӱмылтэрэн шогашлан, поена 
кружок-влакым почэдаш, бэсэдым, моло ыш- 
тылаш.

4. Чыла колхозлаштэ, МТС-шэ налог 
льгот, едэльшинэ нэргэн умылтараш справкэ 
пумо пашам сайын шындаш.

5. Прэдприатий-влаклан пашазэ-влак пу
мо нэргэн колхоз дэн прэдприйатий-влак ко
клаштэ договорым шташ.

6. Копэратсий озанлык-влаклан полшаш 
пашачэ, служышо, тунэмшэ, моло вий дэнат 
суботникым штылаш.



7. Сзнтьабырын 15-шо маркэ 3-шо рэша- 
йуший ий лӱмэш лукмо зайом шарымым 
100 протс. шукташ.

3. Сотсорэвнованьэ дэн ударничэствым 
шарымаш.

1. 100 цроц. пашазэ дэн служышым, 80 
протс. колхозникым сотсорэвнованьэ дэнудар- 
ничэствыш пурташ. Колхоз дэн колхоз, бри- 
гадэ дэн бригадэ коклаштэ промфинпланым 
тӱрыс шукташлан, пашам сайын, вийан кол- 
ташлан сотсорэвнованьэ догсворым шташ. 
Тыгай договорымак лудмо пӧрт-влак кокла
штэ, колхоз кӧргыштӧ сайын политпроевзт 
пашам колташлан шташ.

2. Адак колхоз дэн прэдприатий лаштэ 
йорло крэсаньык - влаклан мландэ пашам 
шташ полшымо нэргэн, нуным колхозыш 
шупшмо нэргэн сотсдоговорым шташ.

3. Колхоз дэн колхоз коклаштэ октьабыр
14-шэ пайрэмлан вольык ончымо фэрмым 
почмо нэргэн сотсдоговорым шташ.

4. Чыла колхозлаштэ, прэдприйатийлаш- 
тэ чӱчкыдынрак промфинпланым тӱрыс шук- 
тымо нэргэн лӱмын каСым штылаш.

5. Сайын пашам штышэ колхозник дэн 
пашачэ-шамычлан пӧлӧкым пуэдаш. Нунын 
лӱмыштым сайын пашам штымышт нэргэн 
„Марийская Правда" дэн „Марий Комунист", 
газэтыш, тугак пырдыж газэтэшат возэдаш, 
погынымашэш нунын нэргэн моктэн ойлаш, 
Иогыланэн пашам штышэ-шамычын лӱмыш- 
тым щэм оҥаш возаш, погынымаштэ вожыл- 
тарэн каласаш, живой газэт шындымаштэ, 
моло ончыкташ. Адак сай паша дэн осал 
паша ончыктымо выставкым штылаш, кон
трольный листым сакалаш.

4, Пэчать нэргэштэ.
1. Чыла колхозышто, прэдприатийыштэ 

пырдыж газэтым лу кэчылан ик кана лукташ 
тӱҥалаш. Тидэ газэтыштэ промфинпланым 
шуктымо нэргэн, сотсорэвноввньым шарымэ 
нэргэн эрэак возэн шогыман.

2. Пырдыж газэтэш, адак Кундэмысэ, сэн- 
тральный газэтлаш, прэдприатий, колхоз 
илыш нэргэн возэн шогышо рабкор дэн сэль- 
кор бригадэ-шамычым прэдприатийлаштэ, 
колхозлаштэ шташ.

3. Культармэйэтс-шамыч вий дэн, тунэмшэ 
дэн рабеэлькор шамычым шупшын шогэн 
тӱрлӧ газэтым, журналым шараш. Кундэмы

сэ газэт-влакым („Марийская Правда", Ма
рий Комунист", „Рвэзэ Комунар") кажнэ пӧр- 
тлан ик газэтым, Рӱдӧ газэт-влакым („Кре
стьянская газета", „Рабочая газета", „На 
страже", „МТС", „Культармеец" „Известия®, 
„Правда" молымат) лу пӧртлан ик газэтым 
шарэн шукташ. Журнал-влакым „Марий Йал" 
„У вий", „Пионэр Йук", „Пролэтар культур 
вэрч", „В помощь колхознику" 20 пӧртлан 
иктым шараш.

4. Пэлэ тунэмшэ (малограмотный) кугу 
йэҥ шамыч коклаштэ пӧрт йэда коштын 
„Крэстьянская газэта для начинающих" лӱ 
ман газэтым шараш. Ик йэҥат пэлэ тунэмшэ 
кокла гыч налдэ ынжэ код. Тидэ пашам култь 
армэйэтс-шамычлан октьабрын 1-шэ маркэ 
штыман.

5. Чыла политпроевзт учрэждэньэ, лик- 
пункт, школ-шамычлан пэл ийлан альэ ий- 
далыклан тидэ газэтым налыкташ. Культар- 
мэйытслан прэмийым пуэдаш „Культармеец" 
мэнмэ журналым налаш оксам кычал муаш.

Взра ваштарэш крэдалмаш.

Сотсиализм ыштымаштэ, культур пашам 
кумдан шарымаштат вара-йумылан инанымаш 
пэш кугу чаракым шында. Завод дэн колкоз 
моло прэдприатийлаштэ, йаллаштат пром
финплан тэмышаш вэрч кучэдалмаштэ, моло 
тӱрлӧ кампаньэ эртармаштэ, йумылтышо ор- 
ганизатеэ-влак рэлигиозный пайрэмым эрта- 
рылын ударнэ пашам лугат. Садлан рэлигэ 
ваштарэш крэдалмэ пашамат чот шындыман.

Культэстафэт эртарымэ жапыштэ тыгай 
пашам ыштэн шуктыман:

1. Школлаштэ, лудмо пӧрт, колхоз, моло 
прэдприйатилаштат сойуз воинствуйуших 
бэзбожников манмэ йачэйкым почэдыман. 
Иачэйкышкэ йумыдымо кнагам погыман. 
ужалкалман. Иошкар пусакышкат колтыман.

2. Школлаштэ туныктымо планыш анти- 
рэлигиозный воспитаньэ п у м а ш ы м  чот 
пуртыман.

3. Пашазэ дэн колхозниклан, тыгак шкэт 
вуйа илышэ крэсаньык коклаштат рэлигий- 
ын клас содэржаньыжэ нэргэн умылтарыман.

4. Рэлигиозный пайрэмым эртармэ дэн 
кунар экшык кондалтэш, чыла шотлэн лук- 
тын умылтарыман. Паша жап эртаралтэш, 
аракам йӱмаш, план ок шукталт, тылэч моло 
Тидым чыла ончыктэн моштыман.



2-шо м а р ш р у т
Кугу йэҥ-шамычым иктэ кодтэ туныктэн 

шуктэн политикым нунылан умылтарэн шо
гаш.

Маршрут почэш тыгай з а д а н и й - в л а к  
пуалтэш:

1. Октьабр рэвольутсийын 14-шэ ийдалык 
пайрэмжылан тунэмдымэ кугу йэҥ шамычым 
иктэ кодтэ туныктэн шукташ, тугак пэлэ ту
нэмшэ шамычымат 50% угла туныктэн шук
таш. Сэнтьабрын 1-шэ кэчыжлан чыла лик- 
пунктышат, пэлэ тунэмшым туныктымо шко- 
лыштат пашам уэш тарваташ. 100% тунэм*

Могай кантонышто 
альэ районышто

Туныктэн шукташ

Тунэмдымэ | Пэлэ тунэмшым Чылажэ

Йошкар-Ола . . . . 4813 4299 9112

Оршанкэ.................. 3748 1200 4948

У Торйал ............... 7724 722 8446

Шэрнур.................. 6563 5209 11771

Марий турэк . . . 11152 3946 15098

Сӱас район . . . . 2863 619 3482

М о р к о . . . . . 7010 4263 11278

Провой 7078 7166 14244

Курык марий р-н 7238 10600 17446

Ч ы л а ж э 53188 37929 96117

дымым, 50% пэлэ тунэмым туныктышаш шот 
дэн кантон йэда тынарэ йэным туныктыман 
(пэлэ тунэмшэ пашачэ, кэлхозник, батрак йор- 
ко, иктэ кодтэ тунэмаш налалтман).

2. Тунэмдымэ дэн пэлэ тунэмшэ тунык
тымо паврик-завод дэн колхоз пашам шук- 
тышаш шот дэн шындэн, промфинпланым 
шуктымо вэрч кучэдалман. Чыла ликпункт- 
лаштэ, пэлэ тунэмшэ туныктымо школлаштэ 
политчас дэн агрочасым пурташ.

3. Ликпунктышто тунэммэ пашам, заво- 
дышто, колхозышто, производство пашам 
сайын шындышаш вэрч щкол д€н школ, ту
нэмшэ дэн тунэмшэ коклаштэ сотсорэвнова- 
ньым шараш, сайын тунэмшэ, заводышто, 
колхозышто сайын пашам шытышэ шамы
чым пӧлӧклаш. Обшэствэный пашалан ту- 
ныкташлан лийын тунэмшэ-шамычым тӱрлӧ 
организатсийышкэ (йал-совэтыш, ОДН-ыш, 
Осоавиахимыш, МОПР-ыш, копэратсийыш, 
дэлэгаткэ шамыч погынымашыш, лудмо пӧр- 
тыш, колхозыш, тулэч моло вэрэ) пыжыкташ.

4. Ликбэз штаб дэн туныктышо-шамыч-

лан туныктымо йӧн (мэтодик) шотышто) 
культармэйэтс-шамычлан пэш чот полшэн 
шогыман

Туныктышо дэн кугурак школлаштэ ту
нэмшэ шамыч чыланат кугу йэҥ туныктымо 
пашашкэ шогалталтыт. Туныктышо шамыч 
мэтодик шотышто полшат.

5. Сэнтьабыр дэн октьабыр тылызыштэ план 
почэш 20-0 культармэйэтсым курс гоч тунык
тэн йамдылаш. Курсым кантон йэда почаш.

6. Иошкар армийыш кайшашлык 1909, 
1908 ийыштэ шочшо коклаштэ туныктымо 
паша каймым тэргэн шогаш. Нуным тунык
тэн шукташ тунэмшэ допризывник, Йошкар 
армий гыч толшо, пропсойуз члэн шамычым 
комсомолэтс, пионьэр, школ шамычым шо- 
галташ.

7. Нинэ ончыктымо йыҥымак полшыктэн, 
уло тунэмдымэ дэнэ пэлэ тунэмшэ шамычым 
учотыш налаш. Шотлэн коштшо культар
мэйэтс шамычым кызытак йамдылаш.

8. Сэнтьабырын 15-шо кэчылан кажнэ 
йал-совэтыштэ 1932 ийлан кугу йэҥ тунык
тымо ик планым шташ. План почэш октьа- 
бырын 1-шэ кэчыжлан уло организатсий, 
учрэждэний-шамыч дэн договорым шташ.

3-шо мар шр у т .
Всэобучым илышыш пуртышаш, 

политэкнизм школым штышаш вэрч.
1. Тунэмшаш йочам иктэ кодтэ туныктэн 

шуктышаш вэрч 1931-32 тунэммэ ийлан ту
ныктышо шамычым тӱрыс йамдылэн шукты
ман. Туныктышым йамдылаш, шинчымашыш- 
тым Гэшарашлан почмо, тугак у гыч почшаш 
курсыш пумо вэрым кантон дэн районлан 
тӱрыс тэмыман.

Шкэ сэмын тунэммашкэ (заочное обуче
ние) 50% туныктышым шогалташ.

ВУЗ-ыш колтымо дэч кодшо туныктышо- 
шамычым чыла вэрыштышт кодаш.

Кызыт вэс пашаштэ шогышо туныктышо 
шамычым учотыш налын туныктымо пашаш 
шогалташ. Туныктышо шамычым жапыштэ 
школлашкэ колташ.

2. Школ дэн колхоз, завод, артэль, кок
лаштэ политэхнизмым илышыш пуртышаш 
вэрч штымэ договорым культармий вий дэн, 
уло совэт обшэствэность полшымо дэн кок- 
лан-коклан тэргэн налаш,



Штатный дэн обшэствэный инспэктор 
шамыч вий дэн школлаштэ кузэ политэк
низм пурталтэш тэргэн налаш. Колхозлаштэ, 
тулэч моло вэрэат докладым штылын поли
тэкнизм нэргэн умылтараш.

Ты маркэ школ завод дэн, колхоз дэн, 
моло прэдприатий дэн политэкнизмым илы
шыш пуртышаш нэргэн договорым штэн огыл 
гын, шташ.

Райшколлаштэ, ШКМ-штэ тӱрлӧ мэстэр- 
скойым почэдаш. Мастарлык тарманым, 
стольар ӱзгарым, молымат йал дэч, колхоз 
дэч, прэдприатий дэч погаш тӱҥалаш.

Райпэдколлэктивлаштэ политэкнизм нэргэн 
чӱчкыдынрак докладым, моло штылаш.

Тидэ пашашкэ агрономым, инжэнэрым, 
тэхникым, доктырым, тулэч моло тӱрлӧ спэт- 
сиалист-шамычым шупшман.

Тунэмшэ шамычлан школ кӧргышто тӱрлӧ 
организатсым шташышт полшаш.

Тэкниклан тунэммэ кружокым школлаштэ 
почэдаш.

Сэнтьабырын 1—20-жэ дэн октьабырын 
1—15-шэ коклаштэ штэн шукташ.

3. 8 —11 ийаш йочам вуйгэ учотыш налын, 
сэнтьабырын 1-лан иктэ кодтэ школыш на
лаш, тӱҥалтыш школым кӱлэш шот дэн 
шараш. Тӱҥалтыш школым пытардымэ, лик- 
пунктышто, малограмотный туныктымо шко
лышто 11— 15 ийашым учотыш налын тужэч 
луктын ик ийаш дэн 2 ийаш школ-курспа* 
штэ нуным туныкташ тӱҥалман. Тыгай школ- 
курсым школ пэлэн, адак поснат почман (ик 
ийашыжэ пэлэ тунэмшылан, кок ийашыжэ 
йӧршын тунэмдымылан).

Тӱҥалтыш школ пытарышым 7-ий тунык- 
тыман школышко утларак колташ. Пашазэ* 
шамычын шочшыштым иктэ кодтэ 7 ий ту
ныктымо школыш пурташ. Иалыштэ кол- 
хозник-шэмычын икшывыштым 7 ий тунык
тымо школыш пуртыдэ шуко кодаш огыл. 
Сэнтьабырын 1-шэ дэнэ 10-шо коклаштэ штэн 
шукташ.

4. Всэобучым илышыш пуртышаш вэрч 
кулак пӧртым эн ончычак ОНО кидышкэ 
пуаш. Тӱрлӧ организатсий дэч, учрэждэний 
дэч, калык дэчат лэкшаш оксам тӱрыс погэн, 
у гыч шташ тӱҥалмэ школ пӧртым жапыштэ 
штэн шукташ, шӱкшӱжым ачалаш. Калык- 
шамыч окса дэнэ вэлэ огыл, паша дэнат пол
шэн кэртыт.

Шӱкшэмшэ тарманым, ӱзгарым кучаш 
йӧрышын тӧрлаташ. Чыла школлан кӱлэш 
школ кнагам, туныктымо пособийым тунэмаш 
тӱҥалмэ жаплан (сэнтьабырын 1-лан) намийэн 
шукташ.

Чыла тидэ пашам тунэмаш тӱҥалмэ жап
лан, йужыжым эстафэт каймэ жапыштэ шук
таш.

5. Тунэмаш тӱҥалмэ кэчылаштак батрак, 
йорло шочшо дэн шагал пашадарым налшэ 
пашазын, служышын шочшыжым вургэм, 
йолэшчийэм дэн, адак кочкашат по- 
лышым пуашлан учотыш налман. Тидын 
шот дэн мыньарэ продукт кӱлэшым, чийэм 
кӱлэшым шотлэн налман. Колхоз дэн прэд
приатий, тӱрлӧ учрэждэний, ушэм влак, 
адак йалла, тулэч моло окса дэн, натуро дэн 
полшэн кэртшэ кузэ, мыньарэ полшэн кэртэш 
шотлэн налман. Шкэ ӱмбакэ налмэ мутыш- 
тым квартал йыда шуктэн шогышт. Тунык
таш тӱҥалмэҥгэ вигак школ йэда шокшо 
кочышым шташ. Оласэ, чодрасэ пашазын 
шочшыжым 100%-гэ, йаллаштэ 75% нарэ 
шокшо кочышым пукшаш тӱҥалаш. Школ 
мландэш ӱдымӧ шурным, пакча йэмыжым 
жапыштэ погэн; шокшо кочыш шолташ 
пуаш. Мӱндӱр йал гыч коштшо йоча-шамыч- 
лан интэрнатым шташ. Мӧҥгӧ гычышт имньэ 
дэн кондыкташ.

Сэнтьабырын 10-шо гыч октьабырын 1-шэ 
маркэ илышыш пурташ.

6. Тӱҥалтыш школла дэн школ-курслаштэ 
тунэмшэ коклаштэ, адак ачашт-авашт кок
лаштэ „Пионьэр Иӱк", „Маленькие удар
ники". Пионерская Правда", „Кличь пионе
ра", „Организуйте детвору" лӱман журнал- 
шамычым шараш.

7. Сэнтьабырын 1-лан чыла колыштат 
пашам шташ тӱҥалаш.

Тунэмшэ шамычым, подросткым, тунык- 
тышымат туныкташ тӱҥалмэ жаплан 100%-гэ 
погэн шукташ.

4-шэ м а р ш р у т .
Тыгыдэ йоча-влак (4 ийаш гыч 7 ийаш 

маркэ) туныктымашым шарэн, завод дэн 
колхоз пашалан полшымо вэрч.

Олалаштат, йаллаштат кызыт сотсиализ
мым талын ыштэна. Тӱрлӧ пашашкэ завод- 
лаштат, колхозлаштат ӱдрамашымат пӧр- 
йэҥ дэн тӧрак шупшман, икшывэ шамычла- 
нат комунизм койышым пуман. Марий калы-



кын илышыштэ тӱрлӧ кӱлдымаш койышым 
пытараш кӱлэш.Тидэ пашам штэн шукташлан 
кӧра дошкольный покодым талын шарыман. 
1932 ийын 3 шо дэн 4-шэ кварталыштэ 
(ийуль тылызэ гыч йанвар маркэ) тидэ пашам 
эн вийан шындыман. 1932 ийыштэ пашачэ 
дэн колхозник шамычын тыгыдэ йочаштым 
чылаштымат туныкташ тӱҥалман.

Тидэ шотышто тыгай пашам штэн 
шукташ кӱлэш

1. Кэҥэж жаплан почмо йоча плошадкым, 
йоча комнатым, йасльым 60%-жым тэлылан 
кодаш. Ячашт-авашт погынымаштэ, тугак пло- 
шадкыштат, йаслыштат тэлылан кодымо нэр
гэн умылтэрымашым шташ. Тидэ пашам сэн
тьабырын 15 лан илышыш пурташ.

2. Кантон йэда, Сӱас районышто иктэ 
гыч, Курык Марий районышто 2 йоча сатым 
октьабырын 1-лан у гыч почын шукташ. 
Иоча сатлан кӱлэшлык оксам кычал муаш.

3. Кажнэ кантонышто, Сӱас районышто 
иктэ гыч, Курык марий районышто кокыт 
йоча оичымо нэргэн ой пумо вэрым октьа
бырын 1 -лан шташ. Рушла «Методико-педаго- 
гическая консультация» маныт.

4. Лудмо пӧртлаштэ, клублаштэ, йошкар 
пусаклаштэ тыгыдэ йочам ончымо нэргэн 
лукмо кнага выставкым шташ. Кнагам пума- 
лын, ужалэн коштшо гоч тыгыдэ йоча ончымо 
нэргэн тӱрлӧ кнагам ужалыкташ. Тидэ пашам 
сэнтьабырын 15-лан чыла вэрэ тӱҥалын 
шукташ.

5. Октьабырын 1-лан завод, колхоз пэлэн 
улшо пырльа кочмо-йӱмӧ вэрыштэ икшывэ- 
шамычлан лӱмын кочкышым йамдылаш 
тӱҥалаш.

6. Икшывым пукшымо нэргэн умылтармэ, 
пашам шараш кажнэ пашачылан, колхоз- 
никлан, батрак, йорло, ик марда крэсаньык- 
лан могай тӱрлӧ кочкышым икшывэ-шамыч- 
лан пумо нэргэн умылтарыман. Йэшыштэ 
йочалан поена кӱмыж-совла, шӱргӧ ӱштышым 
кучылтмо нэргэн умылтараш. Пагар пуалмэ 
чэр шарлымэ вэрлаштэ икшывэ шамычым 
врач кӱштымӧ почэш пукшаш тӱҥалаш.

7. Клубышто, лудмо порт, ликпункт пэлэн 
тыгыдэ икшывэ-шамычын авашт тунэммышт,

альэ погынымаштэ лиймышт годым ончаш 
поена комнатым ышташ. Тушто ӱдрамаш 
актив, тунэмшэ-шамыч вий дэн икшывэ-ша- 
мычым ончаш тӱҥалаш. Тидэ пашам сэн
тьабырын 20-лан штэн шукташ.

8 Завод дэн колхоз школ пэлэн 7 ийаш 
шамычым туныкташ нулэвой группым почаш.

9. Йоча сатыш, плошадкыш, нулэвой груп- 
пыш коштшо кугурак йоча-шамычым октьаб- 
рат тӱшкаш ушаш. Пионьэр тӱшкалан октьаб- 
рат ушэм нэргэн калык коклаштэ умылтарэн 
шогаш. Октьабрат тӱшка шамычым нойа- 
бырын 7-лан штэн шукташ.

10 Октьабрын 1-лан б ийаш маркэ ты
гыдэ йоча-шамычым чыла шотлэн налаш.

11. Нойабырын 7-лан тыгыдэ й о ч а - ш а 
мычым 7 ийаш маркэ пэлыжэ нарэ утла 
доктырлан ончыкташ. Икшывым доктырлан 
ончыктэн, нунылан тазалыкыштым эскэрымэ 
нэргэн ачашт-аваштлан умылтараш.

12. Сэнтьабырын 15-лан тыгыдэ йоча- 
шамычым чыла тазалык ончышо вэрыш 
ушныктараш.

13. Тыгыдэ йоча ончышо учрэждэний- 
шамычлан утларак полшэн шогаш завод, 
колхоз-шамычлам шэфыш налман.

14. Тыгыдэ йӧча ончышо учрэждэнийлаштэ 
паша штымэ жапым шуйэн 8 шагатыш шук
таш (сэнтьабырын 15 лан).

15. Чыла тыгыдэ йоча шамычым тунык
таш тӱҥалмылан (всэобший дошкольный во- 
спитаньэ) йамдылалт шогаш. Пӧртым, оксам, 
тӱрлӧ кӱлэш тарманым кычал йамдылаш.

Кантон йэда тӱрлӧ организатеэ гыч тынар 
йэҥ ойыралтман. (Туныктышо дэн тунэмшэ 
тидэ контрольно сипрыш огыт пуро).

Ик пашазат, колкозникат, шэмэрат куль
тур эстафэтэ дэч ӧрдыжэш ынжэ код манын 
пашам талын виктараш уло вийым пыштыман.

Культэстафэтым кугу политик пашалан 
шотлэн, тидэ паша ваштарэш шогышылан 
пэнтыдэ отпорым пуман. Опортунизм, вэли- 
кодэржавный шовинизм ваштарэш уло вий 
дэнэ крэдалын, культур пашам вийан ончы
ко колтыман. Культур илышым нӧлталмашгэ 
нимогай чаракат ынжэ лий.
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Й ош кар Ола ( о л а ) ................................ 35 80 25 50 50 — 60 300

Йош кар-О ла кантон ............................ 10 35 5 5 10 50 10 125

О р ш а н к э ....................................................... 10 25 5 5 10 100 20 175

Курык мэрий рай он ............................ 40 100 30 65 60 75 65 435

10 80 5 5 10 50 25 185

У .-Т о р й а л ....................................................... 10 25 5 10 10 25 20 105

Сӱас рай он  ................................................... 5 10 — — 5 30 5 55

10 30 10 20 15 100 20 205

10 70 10 50 20 35 25 220

10 35 10 45 10 35 50 195

Ч ы л а ж э ....................... 150 490 105 255 210 500 300 2000

2 - ш о  м а р ш р у т : У

Й о ш к а р - О л а .............................................. 120 200 150 120 180 190 — 960

100 120 110 20 150 200 — 700

120 170 150 60 240 220 — 960

Курык.-мар. р а й о н ................................ 250 300 300 270 230 200 — 1520

М орко ............................................................ 100 80 120 130 80 140 — 650

М .- Т у р э к ....................... .... ........................... 140 130 220 50 110 130 — 780

Сӱас рай он  .............................................. 60 60 90 50 50 70 — 380

160 160 160 180 130 160 — 950

Ш э р н у р ............................................................ 160 200 200 100 200 240 — 1100

Ч ы л а ж э  ................. 1210 1420 1500 950 1370 1550 — 8000

3-1но м а р ш р у т:

Й ош кар Ола ( о л а ) ........................ 60 65 25 10 25 5 175 365

Й ош кар-О ла к - н ........................... 50 80 25 23 10 100 25 315

О р ш а н к э ......................................... 50 60 20 15 10 100 25 280

Курык мар. р - н .......................................... 100 150 50 15 20 90 100 525

М .- Т у р э к ......................................... 30 90 25 30 12 80 45 312

У-Тор‘й а л ........................................................ 40 70 25 15 13 70 35 268

Сӱас рай он  ...................................... 30 45 15 5 15 40 15 165

Ш э р н у р ............................................ 30 90 20 15 20 70 30 275

М орко ............................................ 30 90 20 25 10 50 45 270

П ровой ............................................................ 30 60 25 25 15 45 55 255

Ч ы л а ж э  .............. 450 800 250 150 150 650 550 3000
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4-шо м а р ш р у т :

М О ГАЙ КАНТОН  

А Л Ь Э  РА Й О Н

К
ом

со
м

ол

П
ро

п
со

й
уз

-
вл

ак

П
от

рэ
би

т.

к
оп

эр
ат

сэ

П
ро

м
ы

ш
л.

к
оп

эр
ат

сэ

О
Д

Н

К
ол

к
оз

со
й

уз

П
и

он
ьэ

р-

вл
ак

Ч
ы

ла
ж

э

Й ош кар Ола (ола) ................................ 05 65 40 10 30 — 25 235

Й ош кар-О ла к а н т о н ............................ 20 40 15 7 10 60 20 172

О р ш а н к э ....................................................... 15 30 15 10 10 60 25 165

Курык мар. р а й о н ................................. 85 95 40 15 15 70 85 405

М .- Т у р э к ...................................................• 20 65 15 8 22 60 40 230

У .-Т о р й а л ....................................................... 15 30 15 10 23 50 25 168

Сӱас район ................................................... 15 25 12 150 15 20 15 112

Ш э р н у р ............................................................ 25 55 13 5 15 50 25 188

М о р к о ............................................................ 15 45 15 20 15 15 35 160

П ровой ............................................................ 15 25 20 25 20 15 45 165

Ч ы л а ж э  . . .  • . 290 475 200 120 175 400 340 2000

л
Чыла марш рут п ы р ь а ............................................................• . . 15000



К ш о ш ь н э  школлан полнтэкнизиан учзбникым лукмо нэргэн.
„Н атсиональнэ  

вэрч ышкэ йылмэ рэн лукмо

Чыла йӧсылыкым сэҥэн, вич ийашын ку
мышо рэшайуший ийын планжым содор тэ- 
мышаш вэрч крэдалмэ пашам комунист пар
тий кумдан шарэн. Сотсиализм ыштымаш 
пэш вийан ончык кайа, Совэт элын тӱсыжат 
кэчын вашталтэш. Пролэтар диктатур кэчын
П Э Ҥ Г ЫД Э М Э Ш.

Промышлэныс вэлэ огыл, йал озанлыкат 
сотсиализм корныш пэнтыдын тошкалын. 
Сплошной коллэктивизатсэ шаралтмэ сэмын 
кулак клас пытаралтэш.

Ты жапыштэ Лэнин натсиональнэ поли- 
тикым раш умылэн, илышыш пуртэн шогы
ман. Натсий порман, сотсиализм кӧрган нат
сиональнэ культурым кумдан шараш тыршат.

Тидэ шот дэн школ ончылнат пэш кугу 
паша шога. Школым озанлык дэн, адак куль
тур нӧлтымаш паша дэн ушныктарэн мош- 
тыман. Тунэмшэ йочам сотсиализм ыштыма- 
шкэ ушыман. Обшэствэн - политик воспита- 
ньым пуэн, чын сотсиализм илышым ышты- 
шыш савырман. Садлан школ пашашкэ по- 
литэкнизмым пурташ кӱлэш. Тунэмшын шин- 
чымашыжэ вэлэ огыл, моштымашыжат лийжэ.

Тидэ шотым шуктымаштэ школ кнага пэш 
кугу тарман. Мэмнан школыштына йӧнан 
школ кнага альэ укэ—манаш лийэш. Садлан 
у школ кнага сэрымаш пашам кугу пашалан 
шотлыдэ ок лий.

У школ кнага йоча йылмэ дэн сэралтын, 
идэологий шотыштат пэш йандар лийман. 
Саддэн тидэ паша пэш кугу вийым пышташ 
йодэш. Партий, комсомол, туныктышо дэн 
уло совэт, колкоз вийым чумырэн, автор 
коллэктивым ыштылын вэлэ тидэ шотым сэ- 
ҥэн шукташ лийэш.

Мэмнан мэрий школ кнагана 
могайрак лийман?

Ожнысо шот гыч, у школ кнага сэрыма- 
штэ пэш шуко ончык кайалтын. Тыгэ гынат, 
илышлан кэлыштарымэ дэн йочалан кызытеэ 
жапыштэ кӱлэшым пуртымаш шотышто си- 
тыдымашна шуко уло.

порм ан, сотсиализм  кӧрган культурым нӧлтыш аш  
ш кол кнага— пэш кугу тарман".

1. Автыр-влак сэрымэ кнагаштышт пар
тийын тӱҥ корныжым раш огыт ончыкто. 
Йужо кнагажэ тидэ шотым кучымо огыл, по 
литик шотышто йӧршын ӧрдыжыштӧ лийэш.

Тидэ эн кугу ситыдымаш. Тыгай шотым 
чыташ ок лий. Партийын тӱҥ корныжо вэрч 
крэдалмым пэш раш ончыктыман.

2. Озанлык дэн культур нӧлтымаш прон- 
тышто шуктышаш пашам—партий дэн Совэт 
правитэльствын политикшэ гыч лэктын, раш- 
кэмшын луктын огыт шындэ.

У кнагаштэ эл индустриаҥдымэ дэн йал 
озанлыкым сотсиализм корныш савырмаш 
пэш раш ончыкталтман. Сплошной коллэк- 
тивизатсым шарэн, кулак класым пытары- 
ман, адак тидын вэрч ыштышаш озанлык- 
культур пашамат чот луктын шындыман.

3. Сотсиализм дэн тошто куса пэш вийан 
крэдалмэ жапыштэ мэмнан школ тушман— 
кулак уло нэргэн гына кутара. Шукыжо го- 
дым сэрышэ кок тул коклаштэ лийын, нэй- 
тралнэ кодэш. Садлан кнагажат тыгай лийэ- 
шат, вэсымат тыгак вэлэ туныкта.

Тидат политик шотан пэш кугу ситыды
маш. У школ кнага клас тушманым палык- 
тэн моштыжо. Нуным йӧршын сэҥаш йӧры- 
шӧ—йӧным пуэн шогыжо, крэдалаш тунык- 
тыжо. Тыгай школ кнагам сэрэн кэртшаш вэрч 
сэрышыланат идэологий шотышто йандар 
лийман. Сэрышылан Маркс—Лэнин мэтодо- 
логийымат чот шинчыман.

4. Вич ийашын кумышо сэҥышэ ийыш- 
тыжэ сотсиализм экономикын нэгызшэ пыш
тэн шукталтэш. Тидэ шот кнагаштэ ок он- 
чыкталт. Тыгак пашазэ дэн колкоз крэстьа- 
нын паша кумыл нӧлталтмашыжэ кнагаштэ 
шагал койэш. Шукыж годым кнага поена 
озанлык гыч лэктэш, школ илышым колкоз 
дэн МТС, моло прэдприатий дэн ок ушо. 
Вара кӧргыжат вольык сӱрэтыш вэлэ савыр- 
на. Йоча вуйым клас кучэдалмаш дэч ӧрды- 
жыш шупшэш.

Тыгэ мэ большэвик тэмпым налын огына 
кэрт. Чын сотсиализм ыштышэ йыҥымат ва-



шкэ йамдылэн огына кэрт. Тидым шуктышаш 
вэрч автыр-влаклан утларак ударник коклаш 
кусныман; большэвик тэмпым налын, школ 
кӧргым 3-шо сэьгышэ ийлан кэлыштарыман.

5. Школышко политэкнизмым тӱрыс пур
тышаш вэрч школ кнагат политэкнизм кӧр- 
ган лийман. Школ кнага тэорий дэн прак- 
тикэ манмым иктэшлэн кэртшэ. Натсиональнэ 
школлан тыгай школ кнага кызыт путырак 
кӱлэш:

а) Завод дэн колкоз, МТС, моло прэдприа- 
тийла дэн ушэн моштыжо. Поена рэмэслэн- 
ничэствэ дэн аҥышыр практицизм олмэш 
чын политэкнизм шинчымашым пуэн кэртшэ.

б) Кнага кӧргысӧ сэрыш йоча йылмэ дэн 
сэралтман. Тунэммэ дэн паша кумылжым тар- 
ватэн, нӧлтэн кэртшэ лийман.

в) Политэкнизм шинчымаш сотсиализм йӧ- 
нан—таҥасэн, ударнэ ыштымэ шот дэн пуалт- 
шз. Тидэ койыш варажымат пашаштышт 
сылнэ вэрым налын шогыжо.

6. Сэрымэ кнагаштэ натсиональнэ полити- 
кым сайын пуртыман. Вэликодэржавнэ шо
винизм дэн, адак вэрласэ натсионализм дэнат 
пэш вийан крэдалман. Тунэмшэ йочалан ин- 
тэрнатсиональнэ воспитаньым пумаш школы
што кӱлэш вэрым налын шогыжо.

7. Адак мэмнан школ кнагаштэ вэрласэ 
илыш шагал ончыкталтэш.

Илышыштэ, пашаштат удажым тӱжвак 
луктын, волгыдо у илышым утларак умыл

тарэн, пашазэ дэн шэмэр крэсаньыкын шоч
шыжым пролэтар культур вэрч крэдалаш 
шогалтыжэ.

8 Кнага сэрымэ годым тидэ ойымат пэш 
чот шинчыман: школ кнага эрэ йамдым вэлэ 
пуаш инжэ тыршэ,—тӱрлӧ пашашкэ ышкэ 
вуйа, адак коллэктив дэн пижмэ кӱжымма- 
шым пуаш тыршыжэ.

Тидым шуктышаш вэрч, йоча ончылно 
коч могай йӧсымат сэҥышэ паша тулым лук
таш тӧчыман. Тидэ шотым шуктэна гын вэлэ 
мэмнан у школ кнагана тачсэ кэчылан йӧ- 
рышӧ лийэш. Пашазэ дэн колкоз, батрак, 
йорло, ик марда крэсаньык шочшылан кӱ- 
лэш шинчымашым пуэн, тушманым сэҥэн, у 
илыш ышташ пэҥгыдын - шогалта.

Садлан уло вийым тидэ пашашкэ пыш- 
таш кӱлэш. Партий дэн комсомол вийым, 
туныктышо дэн тунэмшэ, адак пашазэ, кол- 
козник, культармэйэтс вийымат тидэ паша
шкэ шулшын моштыман. Автор-влаклак та- 
чэ кэчылан кӱлэш кнагам лукшаш вэрч кол- 
лэктивыш ушнылман. Коллэктив вэлэ сай 
кнагам вашкэ луктын кэртэш. Пашашкэ сот
сорэвнованьэ дэн ударничэствым пуртыман.

Тыгэ чыла ситыдымашым содор тӧрлатэн, 
политэкнизман — ышкэ йылмэ дэн возымо 
школ кнага лукташ чыланат кызьпак рӱж 
пижман.

Моторов.



Школысо йоча организатсийым тунэммэ паша дэн, сотсиализм  
илыш корно дэнэ кэлыштарыман

Сотсиализмым вийан ыштымэ жапыштэ, 
культур рэвольутсийым кумдан шарэн кол- 
тымаштэ, клас крэдалмэ жапыштэ школысо 
йоча организатсын пашажым кызытеэ илыш 
корно дэнэ, тунэммаш дэнэ кэлыштарыман.

Садлан эн ончычак тидэ пашам прэдприа
тий, совхоз, колхоз, МТС дэнэ ушыман. Совэт 
элым индусфиаҥдымэ дэнэ, йал озанлыкым 
колэктивлымэ вэлк виктарэн школышто ту- 
нэммашым, эшэ кӱшкӧ нӧлташ тыршэн шогы
ман. Тыгай корно дэн вийаҥмаштэ тунэмшэ 
тӱшка гыч поена кок-кум йэҥ нимомат ыш- 
тэн огыт кэрт. Уло тунэмшэ, туныктышо» 
комсомол дэн пионэр, молат пырльа мӱкшла 
тарванат гын вэлэ йӧнэш толэш.

Йужо школышто чылт тошто сэмын ту- 
ныктат манаш лийэш. Мутлан: тунэмшэ йо
чам изиш шургымыжланат кэчывал кочкыш 
дэч поена кодат, тунэмын ок моштат—вур- 
сат, альэ ачашт - авашт дэк поктэн колтат. 
Тыгэ тунэмшым лӱдыктылын, пужгалат вэлэ. 
Варажым тӧрлаташат пэш йӧсӧ лийэш. Тыгэ 
ыштымэ дэнэ йоча организатсийат йӧршын 
ӧрдыжэш кодалтэш. Тунэмшэ йоча-влакат 
школ илыш тӧрлымашкэ огыт ушналт. Тыгэ 
нимо йӧным шинчыдымэ лийыт.

Кызыт шуко школлаштэ тыгыдэ класком, 
санком, хозком, культком, трудком да монь 
ойыралтыт. Тӱрлӧ комисыш поена кум йочам 
сайлат. Сайлыдэ кодшо йоча шукыжым ӧр- 
дыжэш кодыт. Комисын пашажэ раш ок он- 
чыкталт. Садлан йужо организатсий-влакын 
пашажэ йӧршын ок лий. Мэдпункт, копэрат
сэ, йалсовэт, моло учрэждэний-влак пашашкэ 
йӧршын огыт шупшылт. Тӱрлӧ комисыжат 
пашаштыжэ ушналташ шотым ок му. Сад- 
дэн тӱрлӧ учрэждэний дэн организатеэ-влак 
дэч нимо полышымат вучаш ок лий. Тошто 
корнан йоча организатсын пашажэ арамэш 
кай. Уло йочалан койдымо лийэшат, нимо 
сайжат ок лий. Вара уло тунэмшэ шкэныш- 
тым шалашкэ колтат.

Тыгай пашам ужын, клас тушман пачэ- 
мышла ылыжын, „бзгаш" тӱҥалэш. Школ 
корным пӱчкаш пижэш, вигак ок кэрт гынат, 
тыгыдэ тунэмшэ йоча гоч толаша.

Тэвэ Помар ШКМ-ыштэ тунэмшэ пионэр 
тыгэ воза: «мэмнан пионэр-влак тунэмаш
огыт шоно. Пионэр пашам чылт мондэн улыт. 
Урэм мучко кулиганитлэн—-тамакым шупшын, 
аракам йӱын вэлэ коштыт". Чынакак тидэ пэш 
кугу ситыдымаш. Тыгай ситыдымашым пы- 
тарыдэ ок лий. Совэтын клас тушманжэ ты
гай койшым ужын, тӱрлым шаркала. „Ожно 
лудаш—сэрашат, „моло“ пашаланат чот ту- 
нэмыт ыльэ. Кызыт гын лӱмыштыи сэрэн 
огыт мошто. Лачак кушташ—мураш, осал 
пашалан вэлэ тунэмыт" — манын ойльат.

Вара школышто чынжымак тыгайлан вэ
лэ туныктат мо? Укэ. Школышто йоҥылыш 
паша шындыдымэ дэнэ тыгай ситыдымаш 
лийэш. Пужлышо йоча кокла гыч иктэ— 
коктыт лэктытак. Йоча организатсыш чылан 
огыт шупшылт. Садлан пашадымэ лийыт. 
Пионэр отрьадат ӧрдыжыштӧ лийэш, школ 
илыш тӧрлаш ок пиж.

Ындэ мутлан Йошкар-Ола Руш Инд. 
Пэдтэхникумын пашажым налынз. Тушто ту- 
нэмшэ-влак чурийыштым сай паша дэн огыт 
ончыкто. Оласэ мэшчан койшэш йӧрланэн 
улыт. Иктыжэ бантик дэн, вэсыжэ—пудра, 
одэколон, кумышыжо альбом дэнэ вэлэ то- 
лашат. Политикым тунэмын, мэр пашашкэ 
пижмашышт ок кой. Йоча самоуправлэний 
тӱрлӧ шакшым эрыкташ пижын огыл, моло 
тунэмшымат сай пашаш ӱжын огыл. Пионэр- 
влакат осал пашаш варналташ тӱҥалын улыт. 
Йоча организатеэ йӧршын йомын.

Шуко вэрэ тыгэат лийын. Пионэр отрьад- 
влак школысо йоча организатсийын штэн 
шогышаш пашажым ышкэ ӱмбакышт шуп
шын налын улыт. Пионэр отрьад политичэс- 
кий отрьад улмыжым йомдарэн. Чынжэ дэнэ 
гын, поена пионэрым вэлэ йоча организат- 
сийлаш ушыман ильэ. Пионэр отрьад шко
лысо йоча организатсийын пашажым кӱлэш 
шот дэн вэсэмдэн моштэн огыл. Культур рэ
вольутсийым шарэн, интэрна;сональнэ воспи- 
таньым пуэн, политэкнизмымат илышыш пур
тышаш вэрч шогэн огыл.

Клас тушман дэн кырэдал кэртшэ, па
шашкэ сотсорэвнованьэ дэн ударнэ ыштыма-



шым пуртэн моштышо йэҥым йамдылэн 
лукман. Садлан школысо йоча организат- 
сийын пашажымат у шинчымашым пушаш 
вэрч вэсэмдыман.

Шуко школ ыштэн ончэнат, тыгай ойым 
луктын: тошто йоча организатсэ—санком, 
учком, класком, культком да монь мэмнан шо- 
нымашым шуктэн огыт кэрт, садлан вэс 
йӧным илышыш пуртыман, маныт. Политэк
низм шинчымашым пушаш вэрч йоча орга- 
низатсым кэлыштарэн шындыман. Колхоз, 
МТС, моло прэдприатий дэн йоча организат
сэ пашам ушыман. Тидым ыштэн шуктышаш 
вэрч тӱшкаштэ (группышто) улшо йочам 
бригадылан шэлэдат. Бригадэ ыштылмэ го- 
дым йочан шинчымашыжым, пашашкэ ку- 
мыл шупшмашыжым шинчэн шогыман. Тидэ 
паша програм эртышаш шот дэн, туныктымо 
план вачын ышталтэш. Тыгэ тӱшка йэда 
(группо йэда) шуко бригадэ-влак лийыт. Ту- 
нэммын каймэ шот дэн йоча ончылно тӱрлӧ 
пашам ыштышаш паша лэкташ тӱҥалэш. 
Тидэ ыштышаш пашам тӱрлӧ талын кай- 
шэ кампаньэ эртаршаш маршрут дэн ушэн 
моштыман. Паша план—кампаньэ эртармэ 
план дэн иктэ лийман. ^Посна тӱшка гыч 
лэкмэ бригадэ-влак ик маршрутыш ушнат. 
Вий шутымо сэмынжэ поена бригадэ илы
шыш пурташ пашам налыт.

Тунэммэ дэн план почэш ыштымэ па
шам виктарэн шогаш школышто учком ман- 
мэ йоча организатсэ лийман. Учкомышко 
тӱрлӧ организатсэ гыч: комсомол, пионэр кокла 
гыч, туныктышо-влак, избач, культармэйэтс, 
колхозник да монь пурат. Учком ончыктымо 
почэш, альэ маршрут йэда отрьад сайлымэ 
почэш—вуйлатышз-влак маршрут йэшын ойы- 
ралтыт. Нинэ вуйлатышэ-влак пашам викта
рэн шогат, жапын—жапын пашамат увэрта- 
рат. Лэктын шогышо пашам тӧр шэлэдышаш 
вэрч учком чыла бригадир-влакым пога, 
ыштышаш пашам умылтара, да кучыктэн 
пуа.

Чумыр йоча организатсын штэн шогымо 
пашажым, тудын кӱчӱк - кужужым политик 
шот дэн комсомол дэн пионэр отрьад вуй- 
латыман.

Кажнэ бригадэ шкэ коклаж гыч бригади- 
рым сайла. Бригадир-влак погынэн „Совэт 
бригадиров" манмым ыштат. Тидэ совэт

бригадиров ик вуйлатышым сайла.Тидэ йэҥ— 
тӱшкажлан корным ончыктэн шогышо йэҥ
лийэш.

Тыгай организатсэ чыла йочам пашаш 
шогалта; колхоз, МТС, моло прэдприатий 
дэн, организатсэ дэн лишэмда, тунэмшын 
паша кумылжым—активность манмым нӧл- 
талэш.

Тунэмшэ-влакыи пашаштым ужын, пол- 
шымо йӧныштым палэн, колхоз, МТС, моло 
организатсэ, тыгак ачашт - аваштат школлан 
полшаш тӱҥалыт. Пашаштым тэргэн, сай 
ойым пуэн, полшымыштат шуаш тӱҥалэш. 
Садлан йоча организатсэ тидэ ончыктымо 
корно дэн ышташ тӱҥалман.

Тӱрлӧ кружок-влакат (драм, радио, фото, 
тэхмас, моло) адак М о п р ,  О с о а в и а х и м ,  
Б э з б о ж н и к ,  О Д Н  шкэ пашаштым тидэ 
организатсэ дэн ушэн колташ тӱҥалыт. Ушы- 
мо огыт лий гын, ӧрдыжэшат кодыт.

Тыгэ шындэн, тунэммэ пашат вийан кай- 
аш тӱҥалэш, чыла йоча пашалан пижэш. 
Школышко политэкнизм пура, дистсиплин 
пэҥгыдэмэш, уло тунэммаш паша шэмэр ка
лыкым шӱмландара. Тунэмшэ йоча обшэ- 
ствэно-политик воспитаньым налын, тушман 
—кӱльтымаш влак дэн крэдалын моштэн, 
пашашкэ ӱчашэн, ударнэ пижын, чын сот
сиализм ыштышэ йэҥ лийэш.

Туныктышо Ф эдоров В.

Р э д а к с и й  дэ ч .  Школысо йоча 
организатсэ тунэмшым илышыш, ышты
шаш пашашкэ ушэн моштышо лийман. 
Тунэмшэ йочалан у йӧным пуэн, тудым 
культур нӧлтымаш пашашкэ кӱлэш сэ
мын ушэн, чын сотсиализм илышым 
ыштышэ йэҥыш савырман. Тидэ зада- 
чым шуктышаш вэрч, йоча организатсэ 
ышталтман. Тӱрлӧ школлаштэ паша 
тӱрлӧ сэмын шындалтын. Кузэ ыштэн 
утларак йӧнанрак — тунэмын, шынэн 
шогыман.

Тунэмшэ, туныктышо, культармэй- 
этс-влак!

Могай йоча организатсэ утларак 
кэлша, тэмдан йоча организатсыда мо
гай, шынчымашдам кузэ шарэн шогэда, 
колхоз, МТС, моло прэдприатий дэн 
могай кылым кучэда, тӱрлӧ кӱльтымаш 
дэн кузэ кучэдалыда—чыла нэргэнат 
возэн шогыза. Ойдам журналэш пэчэт- 
лаш тӱҥалына.



Октьабр рэвольутсо пайрэмым 14-шэ ийжылан ик 
тунэмдымат инжэ лий.

К ундэмы сэ ОДН-совэтын II-шо плэнум ж о могай пунчалым лукто.

1931-сэ ийуньын 31-жэ.
ВКП(б) ын Маробком дэнэ ОБИК-ын 1931 

ийлан ыштымэ калык озанлык планжым 
илышыш пуртымаштэ ликбэз паша пэш кугу 
вэрым налын шога. Ты мартэ кугу йэҥ ту- 
ныктымаштэ ОДН йатыр пашам ыштэн гы
нат, планым тӱрыс тэмэн шуктымо огыл. 
Кумышо рэшайуший ийлан ыштымэ—кугу 
йэҥым туныктымо планым тэний тӱрыс тэ
мэн шуктыман.

Йужо кантон-влак (Шэрнур, У Торйал? 
Йошкар-Ола дэн Оршанкэ) тидэ пашашкэ 
пӱтын пашазэ дэн шэмэрым шогалтэн мош- 
тэн улыт. Садлан ОДН паша дэн ликбэз па
шаштэ ончыко кайэн улыт, манаш лийэш. 
ОДН йачэйкэ-влак кок пачаш кушкын улыт- 
Кугу йэҥ туныктымашкэ, моло пашашкат 
сотсорэвнованьэ дэн ударничэствэ пураш 
тӱҥалын. 100 гэктар нарэ культ га ӱдалтын, 
«ОДН» аэроплан дэн «культур трактыр» ла- 
нат йатыр оксам погымо.

Тыгэ гынат, Марий кундэм мучко пашам 
ончалаш гын, ОДН дэн ликбэз пашаштэ шу
ко ситыдымаш уло—планым 65%-ыш вэлэ 
шуктымо. Курык-Марий район дэнэ Мари 
Турэк, Провой кантонышто ОДН йачэйкэ- 
влакын пашашт чытыдымэ удан кайэн. Пар
тий дэн совэт правитэльствын шӱдымыжым 
ликбэз пашаштэ вуйлатэн, илышыш пуртэн 
кэртын огытыл. Тыгай паша опортунист корно 
дэнэ нушкын каймыштым ончыкта. Кантсо- 
вэт дэнэ КИК, адак сэльсовэт-влак вуйлатэн 
шогэн огытыл.

ОДН пашаштэ плэнум тыгай ситыдыма- 
шым ончыкта: пашашкэ у йӧным шагал пур- 
тымо, Курык-Марий район, Марий-Турэк, 
адак Провой кантонлаштэ ОДН-ыш угыч 
сайлымаш паша сай эртаралтын огыл, учот 
паша сайын шындымэ огыл, ОНО паша дэн

ушымо огыл, садлан гэнэральный договорат 
илышыш пуртыдэ кодын. Копэратив органи
затсэ да монь ӧрдыжэш кодын улыт, культ 
га шагал вэрэ ӱдымӧ план тэмын огыл, 
конкурс нэргэн йӧршын мондэн улыт. Кун
дэмысэ совэт 1989 ийыштэ шочшо допризывник 
шамычым туныктымо нэргэн радио дэн ку- 
тырмашкэ пурэн шыш кэрт.

Ончыко тидэ пашаштэ кугу вашталты- 
шым ыштыман. Кантсовэт дэн Райсовэтлан 
пашашкэ вийанрак пижман, бригадэ шотым 
пуртыман, пашам кэҥэжлан кэлыштарыман. 
«Партий дэн совэт правитэльствын шӱдымы- 
мыжым илышыш пуртышаш вэрч крэдалаш 
кӱлэш»—манын плэнум каласыш. Чыла ту- 
нзмдымым 14-шэ октьабр пайрамлан тунык
тэн шукташ, ӱчашэн, ударнэ пашалан пижаш 
шӱдэн. Культур вийым иктыш чумыршашлан 
лийын йужо лишилрак ушэмлам (ОДН, ОДР, 
СВБ да монь) «Общэство сотсиалистичэской 
культуры» лӱман .ик ушэмыш ушаш кӱлэш 
манын, ойым лукто. Тыгай ушэмым Курык- 
Марий район дэн МТС-ан Оршанкэ кантон- 
лан ыштэн ончаш шӱдымӧ.

Школ грамот дэн шагал тунэмшэ школлан 
кадр (туныктышым, пашазым) йамдылымэ 
пашам кугу пашалан шотлыман. Садлан 
кадр йамдылымэ пашалан кызытак пижман. 
1932 ийлан кадрым тӱрыс йамдылэн шукты
ман. Утларакшым ОДН члэн кокла гыч, 
адак культур пашаштэ ышкэныштым ончык- 
тышо культармэйэтс, колхозник, пашэзэ-вла* 
кым тидэ пашашкэ ойырэн шогалтыман. 
Кантсовэт дэн Райсовэтлан штатыштэ шот- 
лалтшэ гыч 50%-шым, моло культармэйэтс 
кокла гычат ышкэ вуйа (заочно) туныкты
машкэ шогалтыман — манын, 2-шо плэнум 
пунчалым луктын.



Кантон йэда кадр йамдылымэ пашам 
тыгэ шындыман (1932 ийлан).
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1 Ш кол м а л о гр а м о т н ы й л а н  ш татны й

Марий . . . 10 6 10 11 0 7 9 16 75

Руш . . . 4 4 4 8 3 1 4 5 33

Сӱас . . . — — — — 7 1 — — 8

Чуваш,удмурт — — — — 2 1 I — 4

2. Ч о д р а  п а ш а з э  к о к л а ш т э  ы ш та ш  л ӱм ы н ш тат

Марий . . . 9 — — — — 2 6 1 “ 27

Руш . . . 5 — — — — 1 4 7 17

Сӱас . . . 2 — — — — 1 1 1 5

: Ч у в а ш ,  у дм урт 1 — - 1

; 3. Т ӱ ҥ а л т ы ш  ш к ол  д э н  к у гур ак  ш к ол  гоч  
н г м д ы л ш а ш  к а д р

Марий . . . 188 80 120 154 105 17 . 259 246 1275

Руш . . . 01 80 70 95 100 25 20 119 570

С ӱ а с  . . . — — — 1 119 9 1 — 120

\ Ч у в а ш ,  у д м у р т 1 - — — 16 3 10 5 35

230 170
1
204 269 348 224 316 409 2170'

Чылажэ кундэм мучко мэрий—1377, сӱас 
— 133, удмурт—17, руш—620, чуваш —23 йэҥ 
кугу йэҥ туныктымо кадрым йамдылэн шук
таш кӱлэш.

Иванов.

Киндэ йамдылымэ кампаньым 
большэвик тэмп дэн шукташ

Киндэ йамдылымэ пашам жап дэч ончыч 
тэмышаш вэрч чот крэдалман Тидэ пашалан 
альат кӱлэш сэмын пижын огытыл. Вэр
лаштэ умылтарымаш паша томам шын- 
далтын. Пропсойуз-влак малат. Сорапросым 
налаш гын, киндэ йамдылымэ пашашкэ кӱ- 
лэш сэмын пижын огыл. Члэн-влак поена — 
поена вэлэ полшат. ГК, МКдэн рӱж пашалан 
пижылтын огыл. Сандэнак киндэ эркын по- 
галтэш.

Тидэ кампаньэ эртарымаштэ йужо йал 
совэт пэш чот пижын. Пашаштышт кугу 
сэҥымашым ыштэн улыт. Марий Бильамор 
районыэо культур вий пашашкэ большэвик- 
ла пижын—манын „Марий Комунист" увэр- 
тара.

Марий Бильамор сэмын чыла районлан 
пашашкэ пижман.

Туныктышо дэн культармэйэтс - влаклан 
пашам содор тарватыман. Вэрласэ уполно- 
мочэный, сборшик, адак комис-влаклан чот 
полшыман.

Школ-влаклан. тидэ пашам туныктымо 
планыш пуртэн, тунэмшэ йочамат тэмышаш 
вэрч шогалтыман. Умылтарымаш пашам 
шарыдэ ок лий. Кулак-влак дэч пэҥгыдэ за- 
даньэ почэш тӱрь:с налын шуктыман.

Школ тидэ пашаштэ тӱрлӧ сэмын полшэн 
кэртэш. Тунэмшэ-влак бригадэ дэн колхоз 
дэн йаллаш лэктыт. Колхозлан пашам шын- 
даш полшат. Ышкэт вуйа озанлык коклаш- 
тат пашам ыштат. Планым озанлык йэшын 
шуктат. Йошкар ула дэн киндым ужатат. 
Тидлэч поена мэшакым погымаштат пэш ку
гун полшэн кэртыт. Тидэ жапыштэ колхоз 
дэн йал йэда пырдыж газэтым луктыт. Кӱ- 
чык-кужу, тӱрлӧ ситыдымаш дэн газэт гоч 
кучэдалыт.

Чыла пашаштат сотсорэвнованьэ дэн 
ударничэствым кумдан шарэн, сэнтьабр тылы- 
заш планым 100% гэ тэмыман. Паша каймэ 
нэргэн журналыш увэртарман. ГК, МК-лан ыш
кэ пашажэ нэргэн Облпросыш чарныдэ 
увэртарэн шогыман.



ВСЭОБУЧ ДЭН ЛИКБЭЗ ПЯШЯ.
Сталин йолташ партийын Х\Л-шо погы- 

нымашыштыжэ доклад ыштымэ годым всэо- 
буч дэн ликбэз паша нэргэн тыгэ каласэн: 
„Кызыт тӱҥ пашана—тӱҥалтыш тӱныкгыма- 
шым шуктымаштэ"—манын.

Йоча-влакым иктым кодыдэ школышко 
погэн, тунэмдымэ кугу йэҥым ликпунктышко, 
пэлэ тунэмшым тӱрлӧ курслаш погэн тунык- 
тымаш кугу лэч кугу паша лийэш.

Озанлык пашашкэ гына вэлэ огыл, куль
тур пашашкат сотсорэвнованьэ дэн ударни- 
чэствым пуртыман. Пӱтынь пашазэ дэн кол
коз, шэмэр крэсаньыкым кульпокод, культ
эстафэт йӧҥ дэнэ культур рэвольутсо шук- 
тымашкэ шогалтыман. Тыгэ гына пашам ыш 
тэн, мэ всэобуч дэн ликбэз пашам 100% гэ 
шуктэн кэртына. Пашазэ дэн шэмэр крэсань- 
ыкын эн кугу тушманжым—тунэмдымым йӧр- 
шын куклэн, луктын, культур рэвольутсо ту- 
лэш вожгэ йӱлалтыман. Тэвэ мэмнан культур 
рэвольутсо ыштымаштэ йуд кэчэ ыштышаш 
пашана.

Тидын шот дэн мэат вич ийаш планын 
кумышо сэҥышэ ийыштыжэ чыла 8, 9, 10 
ийаш йоча-влакым, Йошкар-ола кантон дэн 
Курык Марий районышто 11 ийашымат иктэ 
кодыдэ тӱҥалтыш школышто туныкташ ма
нын планым лукна.

Тӱҥалтыш школыштак 17422 йыҥ подро
сток тунэмыт. Чылажэ тэнэйэ тӱҥалтыш шко
лышто 50306 йыҥ тунэмшашлык ильэ, 49485 
йочам вэлэ тунэмаш погэн шуктымо. Чумыр 
планым 98,3% чоло тэмымэ:

15-шэ Совэт Погынымашын пунчалжэ по- 
чэш тӱҥ школышто чыла тунэмшашлык йоча 
дэнэ подростко-влакым иктэ кодыдэ тунэмаш 
налман ильэ. Вэрлаштэ КИК-шат шагал шэк- 
ланымэ дэнэ сэльсовэт дэн йал уполномочэн- 
ный-влак тидэ пашам кӱлэш пашалан шот

лэн огытыл. Саддэнак планым тӱрыс тэмымэ 
огыл. Экшыкым тӧрлаш альат пижын огы- 
нал

Иорло йоча влакым пукшэн—йӱктэн, чик- 
тэн, шогалташлан бӱджэт дэнэ самообложэ- 
ньэ окса дэч поена тӱрльӧ учрэждэньэ—ор
ганизатсэ влак дэч 360000 налшашыштэ, альэ 
мартэ 15301 т. 26 к. вэлэ пурэн. Чыла тунэм
шэ йоча кокла-гыч (тӱҥалтыш школ) 10% 
жылан гына йол чийэмым пумо, 12%-жылан 
гына вургэм дэнэ полшымо.

587 школ гыч 342 школышто гына 24068 
йорло йочалан шокшо кочкыш ыштымэ.

Школлан порт йамдылмаш шотыштат пэш 
шагал ышталтын.

Всэобучым илышыш пуртышаш вэрч 
Обоно дэн Коно, Роно-влаклан пэш вийан 
крэдалман улмаш.

Вэрлаштыжат п и ж ы л т ы н  огыл, чытэн 
мийэн улыт, планым тӱрыс тэмышаш вэрч 
уло вийым пыштэн огытыл.

Кугу йыҥ туныктымо (ликбэз) шотышто 
па га  эша жапынрак кайэн. Планым тӱрыс 
тэмымэ огыл.

Тӱҥалмэ пашанам ыштэн шуктэн огынал. 
Кок кугу пашаштынат планым тӱрыс тэмэн 
огынал. Ликбэз пашаштэ пашана томам кай
эн манаш лийэш. Тӱрлӧ план тэмыдымаш 
тушманлан вэлэ кидэш толэш. Тыгэ чытэн 
ыштымаш койшым йӧршын пытараш кӱлэш. 
Титаканжымат муыман, кӱлэш акым тудлан 
пуыман.

Тэнэйсэ 1931 ийыштэ 3-шо ийын сэҥэн 
миймыжэ лӱм дэн уло вийым пыштэн паша
лан пижман. Вэрласэ школ, туныктышо, ту
нэмшэ, культармэйэтс пашазэ, колхозник пар
тий дэнэ совэт правитэльствын шӱдымыжым 
илышыш пуртэн, культур рэвольутсо ышты
шаш вэрч, чыланат тидэ пашалан пижман.



М атародо райш колы н талукаш паш аж э.

Матародо район тӱҥалтыш школыш (Йэр- 
мучаш йал совэт, Парэҥгэ район) 4 йал 
ушна: Матародо, Иангтэт-Сола, адак Ӱлӱл дэн 
Кӱшӱл Осийал-влак. Школышто 2 туныктышо 
пашам штышт. Тунэмшэ-влак чыланат мэрий 
улыт.

Туныкташ шыжым сэнчабырын 11-шэ кэ- 
чыштыжэ тӱҥалмэ. Чылажэ школ кӧргыштӧ
1-шэ Окчабырлан 81 йоча чумыргыш. Нунын 
коклаштэ пӧрйэҥ рвэзэ—38 (46,91%), ӱдыр— 
43 (53,09%). Озанлык илыш шот дэн тыгэ 
шэлалтыч: 1) тарзэ—2, 2) йорло—24, 3) ик
марда—50, колхозник—5.-

Туныктэн 25-шэ йуньышто чарнымэ. Ту
нэммэ кэчэ 200 шуын. Талук вошт йоча- 
влакын школыш коштмышт кыдалаш шот 
дэн 70—74% лийэш. Школ ий готан 3 йочам 
шупшын ышна кэрт, ачашт - авашт ышт 
колто. Всэобучым илышыш 96,5% пуртал- 
тын. Тунэмшэ-влак чарныдэ школыш поштыч. 
Пионьэр отрӓдыштэ 18 йоча шога. Тэний 
13 йочам туныктэн лукмо. Нунын коклаштэ 
10 тунэмшэ КРШ-ыш пурат.

Школын талук мучко штымэ пашажэ 
тыгэ койын шога: а) у програм дэн комплэк- 
сым вӱгэ лончылмо, б) туныктымын кӧргӧ 
шотшым (качэство) сайэмдымэ, в) паша шты- 
машкэ каньылэ, у йӧным пуртымо, г) тунэм
шын йэш коклашкэ тазалык аралмым шыҥ- 
дармэ, д) тугак у йӱлам пурташ тыршымэ,
е) тӱрлӧ рэвольутсий пайрэм-влак эртармэ,
ж) калык коклаштэ колхоз нэргэн умылан- 
дармэ, газэтым лудмо, з) тунэмшэ - влаклан 
район, кантон, кундэм, Совэт Ушэм нэргэн 
шинчымаш пуалтын, и) кугурак тӱшкаштэ 
руш йылмым ӱвачырак туныктымо, т. м.

Садэ ончыктымо паша комплэкс, адак 
школ паша радам почэш кайэн шогыш. 
Комплэкс тунэммэ дэн лудмаш, возымаш, 
шотлымаш кӱрлылтдэ эрэак шукталт ыш кай. 
Тидэ кӱлэш кнага, ӱзгар укэ дэн, адак кам
паний пашаш содор колтымо почэш лий.

Школышто туныктымо пашам кӱлэш сэ
мын виктарэн колташлан Йэрмучаш тӱҥал- 
тыш школ дэн ӱчаш договор пидылтын.

Клуб паша.

Тунэммэ йӧрэ дэкадылан иккана клуб кэ- 
чым пуртэн шогышна. Школышто тыгай 
кружок пашам колтыш: мурызо, кап-кыл
вийаҥдымэ, кид пашалан тунэммэ, пӱртӱс 
эскэраш моштымо, кугу йэҥ туныктымо 
(14 туныктымо) драмкружок, газэт лудшо. 
Садэ кружок-влак клуб кэчын тӱрлӧ пашам 
штат, шинчымашым налын шкэныштым та- 
лэштат. Чыла пашаштэ туныктышо-влак кор- 
ным ончыктэн шогэныт.

Клуб паша тӱҥалмэ дэч ончыч утрэнник 
эртаралтын, адак кашакын йужышто коштма- 
шат лийэдэн.

Тэлэ коч 25 тӱрлӧ газэтым, 7 журналым 
налын шогышна. „Пионьэр йӱк“ жапыштэ 
толын ыш шого. Вӱгэжат 3 номыр вэлэ на- 
лалтын. Тунэмшэ вий дэн 5 № „У шӱдыр-' 
пырдыш газэт лукмо. Газэт толмо сэмын 
III дэн IV тӱшкаштэ тунэмшэ-влак газэт сэк- 
сийыштэ шогышо-влак дэн пырльа моло 
тунэмшылан, ачашт-аваштлан умылтарэн шо
гышт.

Т а з а л ы к

Иоча-влакын тазалыкыштым палаш, адак 
кап-кыл вийаҥмыштым шинчэн налаш, 
„арулык“ комплэкс каймэ годым ончымаш 
эртаралтэ. Кап-кылыштым тэвэ тыгэ палымэ:
а) нэлытым, б) кап кӱжгӱтым, в) оҥ кумды- 
кым висымэ, г) туп рӱдым шымлымэ.

Школышто тазалык ончымаш (мэдосмотр) 
кок кана шталтын. Ончымо почэш 50% 
тӱрлӧ чэран ильэ (утларакшым шинча чэр— 
траком).

Школ пэлэн траком] пункт почмо дэн тра
ком мӧҥгэшталтэ, 10—15% гына кодын,



Илыш тӧрлымаш паша.
Школ совэт дэн тунэмшэ-влакын ача- 

авашт погынымаш 3 вэлэ эртарымэ. Тушто 
школ паша шындымэ, шокшо кочкыш штымэ, 
мачэр, вургэм шэлмэ нэргзн кутыралтын. 
Погынымашыш аламан коштыт, тидым умба- 
кыжэ тӧрлаш вэрэштэш.

Тунэмшэ йоча организатсэ тӱрлӧ комисым 
(класком, хозком, тылэч моло) ыштымэ шот 
дэн шукталтын шогэн.

Школ илыш тӧрлымӧ ш о т ы м  (самоуправ.) 
звэна систэмэ дэн колтэн ышна кэрт.

Политэкнизм
1931 ийн 30-шэ йанварштэ мэмнан школ 

„У илыш“ колхоз пэлэн договор дэн пыжык- 
талтэ.

Ваш-ваш полшымаш уло. Тэрысым шуп- 
шыкташ 30 йоча полшэн. Кодшо шыжым 
парэҥгэ лукташ 2 субботникым эртармэ. 
Колхозник-влак школ мыландым, пакчам 
курал, тырмалэн пуэн улыт.

Тунэмшэ-влак 40 шырчык омартам, поми- 
дор шындаш 8 йашлыкым штэн улыт. Пгк- 
чаштэ 200 вуй ковыштам, 200 вондо помидо- 
рым, йэмыш пурсам, йошкар-ӱшмэным, кэ- 
шырым, пурсам, 10 кавакым шындэн улыт. 
Адак школ кӧргыштӧ модыш ӱзгарым (мо 
дэль) штылмэ. Пу ӱзгар шташ КРШ стольар 
ныш коштылтын.

Школ пакчаштэ кэҥэж коч алмаштышэ 
(дэжурство) лийэш.

Озанлык дэн  ш окш о кочкыш.
Школ пэлэн 2 га пасу дэн 0,25 га пакча 

уло. Кодшо шыжым тушэч 25 п. шӱльӧ, 
парэҥгэ—45 п., пурса—4 п. налмэ. Пакча 
кӧргӧ йэмыж чӱдырак шочо.

Шӱльым кожыктэн б пут шӱрашым ыш. 
тымэ. Шокшо кочкышышто 50 йоча шогэн. 
Коно 40 т. оксам пуыш. Ддак тунэмшэ-влак 
мӧҥгышт гыч парэҥгым. шӱрашым изиш 
кондышт.

Шушаш туныктым ийлан ӱдалтын: 14 пут 
шӱльӧ, 20 пут парэҥгэ, 1 пут пурса. „У кор- 
но“ колхоз 1 пут пурсам пуэн. Колхоз влак 
школлан полшат.

Вургэм дэн  илмэ Ш О Т .

Ӱмашсэ 57 тэҥгэ стэпэндий дэн 37 мэтр 
матэрым, 3 тувырым налмэ. Тулэч поена 
2 мужыр кэмым, 4 мэтр ситсэ пуалтын.

Адак комэрчэский ак дэн катам, вургэмым, 
упшым 28 йэҥлан налын пумо. Шукыж годым 
каплан йӧрдымӧ вургэм, йоллан кэлшыдымэ 
кэм, ката толэдэн. Тидэ ситыдымашым пыта- 
рышаш вэрч Марисойуз дэн Обонолан шо- 
налташышт вэрэштэш.

Тунэмаш коштшын," шукыжын вургэмышт 
начар. Садлам тэлэ йӱштӧ годым тунэмаш 
коштмаш вола,—45-50% вэлэ лийэш. Шко- 
лышто гын, малаш ок лий,—йӱштӧ, кома — 
кольа шуко уло. Школ ырыкташ 350 т. ку- 
чылтмо. Моло роскот 159 т. 85 ырыш шуо. 
Чылажэ талукышто (пашадарат пура) 
2,687 т. 95 ыр пытармэ. Оксам пзш шагал 
кучымо.

Шошо вэлэш кулак вӱтам налын кодымо.

М э р  п а ш а .
Тӱрлӧ кампаний эртармэ дэч туныктышо- 

влак ойэрлэн огыт ул,—эрэ штэн шогэныт. 
Талук мучко мэр паша дэн йаллашкэ 40 кана 
лэкмэ. Тыгай паша эртаралтын: киндэ йам 
дылмэ (800 пут), зайом шармэ (100 т ), само- 
обложэний 100% эртармэ, шошо аҥалан 
йамдылалтмэ, шурно ^'погэн налмэ, шыжэ 
агалан йамдылалтмэ шотышто, колхозлан 
полшымо, 8) налог картычкым возымо, адак 
21 кугу йэҥым туныктэн лукмо.

Райпэдколэктив паша.
Райпэдколэктивыш 8 школ, 1 лудмо пӧрт, 

1 подросток школ, 15 ликпункт, 1 КРШ уш- 
нат. Матародо район школ вуйлатэн шога. 
Перйэьг—26, ӱдрамаш—19, Туныктышо -  12, 
лудмо пӧртызӧ—1, ликвидатор—14, школ 
вуйлатышэ—8, прислугэ—10, комунист—2, 
комсомол—8.

Чылажэ 8 погынымаш, ик конпэрэнсий 
эртаралтын. Чылажэ 38 паша ончымо.

Кашак погынымаш план почэш школ гыч 
школыш кош, ын зргаралтэ. План тӱрыс 
шукталтын. Коклан йужо школ-влак (У сола, 
Иэрмучаш, Сабанур) йодмым шуктэн ышт 
шого, сандэн Обоно шӱдымӧ вараш кодын 
шукталтэ. Иубилэй выставкыш ыштымэ ӱзга- 
рым колтымо.

Ончыко мом штыман.
1) Школым мокылаш, рожлам пэтырка- 

лаш, тӧрзам тӧрлатылаш кӱлэш.
2) Тошто партым олмыктылман, 5—бӱстэл 

кӱлэш.



3) Шыжылан 0 2 —15 ийаш дэч посна) 
100 йоча чумыргышаш. Тидэ школышто вэр 
нигузэак ок ситэ. Кӱ школ ок шу шонэна- 
Садлан Иаҥгэт-сола йалэш 1—II тӱшкам (от- 
дэлэньым) почаш йодаш логалэш. Тугакат ик 
комплэкт йэшаралтшаш. Тушто колхоз уло, 
йочажат 25—35 погына. Подростко школым 
К.-Осийалыш кусарман.

4) Онтроп-сола гыч кулак вӱтам шупшык- 
тыман.

5) Школан йалыштэ кугу тунэмдымым вэс 
ийлан пӱтыньэк туныктэн шуктыман.

6) Туиыктымашкэ у йӧным пуртыман. 
Тидэ паша-влакым шукташ чыла вийым

чумырман.
Пиштэр В —р.

ЙУПРОВЫН пяшяжэ.
Культур паш аш тэ ш эн тэл ан  кодшым, паш а пужышым й ӧр ш л н  к о р а ҥ д эн э, пытарэна

„Сотнур ШКМ дэн райшколышто (Провой 
кантон) туныктышо • влак чыланат Иупров 
вуйлатымэ почэш тэнэйэ шошым Райпэдкол- 
лэктив конпэрэнсым ышташ чариышт“—ма- 
нын, ик туныктышо увэртара. Моло школ 
гыч туныктышо - влак жапыштэ погынышт. 
Нинэ школ гыч иктат шышт мийэ, тидым 
кӱлэш пашалан шышт шотло, кол кучаш 
вэлэ кайышт. Школ вуйлатышэ Иупров— 
„тыгай райпэдколлэктив конпэрэнсым эртараш 
мыйын пашам огып, ГК вуйлатышын паша- 
жэ“—маньэ, кол кучашак вэлэ ошкыльо.

Сотнур школышто туныктышо - влаклан 
пашаштышт всэобуч инспэктырат тӱрльӧ си- 
тыдымашым ончыкта:

1. Сотнур ШКМ вуйлатышэ Иупров па
шам йӧршын ок ыштэ, райпэдколлэктив па
шаштэ ок полшо, адак жап шудэ, ийуньын 
19-жак, школ пашам чарэн, кӱрылтдэ тунык- 
тымо ийым илышыш пурташ пижын огыл, 
уло школ кӧргӧ илышым пужэн (аракам 
йӱэш). НК исполком дэн ОБОНОН пунчал- 
жым ок шинчэ.

2. ШКМ ым ончэн райшколышто тунык- 
тышыштат пашалан огыт пиж, паша шоты- 
штат укэ. Кэҥэжлан пашам чарэн улыт. Ида- 
лыкаш пашам тэргэн налаш конпэрэнсышкат 
толмышт ок шу. Адак йӱмышт дэн школ 
илышым пужгалат. Всэобучым илышыш пур- 
тэн огытыл.

3. ШКМ агроном Сэргэйэв дэн тӱҥалтыш 
школышто туныктышо Рӓбинова (ожно Сэр- 
гэйэва) коктынат ӧрдыжыш колтымо кулак- 
бандитын шочшышт улыт, паша ышташ огыт 
шоно.

. Р э д а к с э  г ы ч  Сотнурын пашажэ 
гай моло вэрэ укэат дыр! Тыгай пашам 
аклыдэ ок лий. Врэдитэльствэ тидэ, моло 
огыл. Пролэтар самокритик тул дэн пэш 
чот когартэн, содор буксирыш налман. 
Кӱлэш йыҥжым кызытак пролэтар суд 
ончыко луктын шогалташ. Сотнурысо 
партий дэн комсомол, пропсойуз, моло 
совэт вий тидэ экшыкым пытараш уло 
вийэт дэн пиж, клас тушманым вожгэ 
кӱрын луктын, пашашкэ у йӧным пурто.

Рэдактор Эльчибайэв Айдуш.



У В Э Р Т Ы М А Ш .
„ТУНЫКТЫШО ПАША" ж урнал олмэш  „ПРОЛТАР КУЛЫУ- 

РЭ В Э Р Ч “ журналым августын 15-шо кэчыж гыч тылызэш кок 
кана лукташ ышталтын.

Ты мартэ школышто, лудмо пӧртыштӧ, калык—туныктымо моло 
вэрэат паша ыштышэ влак кэч могай журналыш  пэш шагал возэн  
шогышт.

Мэмнан кызытеэ жап—сотсиализм нэгызым пыштэн сэҥымэ жап, 
культур рэвольутсий шарымэ жап. Садлан пашазэ дэн колкоз, йалысэ 
крэсаньыкын культур пашам нӧлтымаштыжэ могай ситыдымаш, эк- 
шык уло—чылажымат журнал коч тӱжвак лукман.

Пашазэ дэн колкозник, моло промфинплан вэрч кузэ кучэдалыт, 
пашазэ клубышто йошкар пусакыштэ культур паша кузэ шындымэ 
тэргэн шогыман.

У школын програмжым мэрий школышто кузэ шукташ, мэрий 
школлан кузэ кэлыштараш, тӱҥалтыш школ дэн моло кугурак шко- 
лымат, лудмо пӧртымат, кугу йэҥ туныктымо вэрымат, тыгыдэ йочам 
ончэн—куштымо вэрымат, политэкнизмым илышыш пуртышаш вэрч 
завот, колкоз, МТС, моло прэдприатий дэн кузэ ушаш, туныктымо 
йӧн-влак могайжэ тэнэйсэ школлан кэлшат, туныктымо у школ кнага 
лукмо шотышто пашам кузэ виктарман, мэр паша шындымэ дэн ко- 
мунизм койшым пумаш пашана кузэ кайа—тидын нэргэн шуктымы- 
нам, экшыкнам шинчэн шогаш кӱлэш. Адак ыштышаш паша нэргэнат 
журнал—газэтыш возыдэ кодыман огыл, у йӧным утларак пуэн шо
гыман.

Марий Кундэм, Урал, Баш рэспублик, тылэч моло вэрэ м э
рий коклаш тэ культур паша ыштышэ-влак! „Пролэтар культур 
вэрч“ журналы ш  паш ада нэргэн возэн ш огыза, культур рэволь- 
утсым шарэн, шукташ полш ыза. Рэдаксий.



„ПРОЛЭТАР КУЛЬТУР ВЭРЧ“
журнал тылызэш кок-кана лэкташ тӱҥалэш.

Партий дэн  Совэт властьын политикшым ыҥлыктара, ыштышаш паша- 
нам, илышым лончыла, ыштышаш пашам ончыкта.

Пролэтар культур вэрч крэдалшэ ончыл йыҥым: туныктышым, тунэмшым, лудмо 
порт вуйлатышым, кугу йэҥ туныктышо, моло культармэйэтс-влакым партийын тӱҥ кор- 
ныжым илышыш пуртымаштэ ик ойыш пидаш тӱҥалэш.

Культур нӧлтымаш пашаштэ кӱлэш вийым чумырэн, тушман клас дэн крэдалмым 
раш ончыктэн, вич ийаш планым ныл-кум ийыштэ тэмаш корным ончыктэн шогаш 
тӱҥалэш.

Пролэтар калык дэн э тунэмш э йочалан комунизм койшым пуэн, колкоз, МТС, 
моло мастарлык ушэм дэн кылым кучышо политэкнизман школ вэрч крэдалэш. Сотсиа- 
лизм илыш ыштымашкэ ӱжын, сотсиализм йӧнан—таҥасэн ударнэ ыштымэ пашалан 
туныкташ тӱҥалэш.

Туныктымо пашам ончышо полкам чын культур рэвольутсо штабыш савырэн, ту
ныктышо ушэм вийым пэҥгыдэмдэн, партий, комсомол, пионэр, совэт, моло ушэм дэн 
лишэмдэн корным ончыктэн шогаш тӱҥалэш.

„ПРОЛЭТЯР КУЛЬТУР ВЭРЧ"
Эн утларакшым у увэрлам, пунчалмутым увэртараш. культэстафэтэ дэнэ озанлык 

илыш молэмдалтшаш шот гыч лэкшэ пашам ончыктэн, туныктымо пашашкэ у йӧным 
пуртымо нэргэн сэраш тӱҥалэш.

ЖУРНЯЛЫН якшэ.
1 тылчылан 50-ыр. 

1 т. 50-ыр.
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