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1-1
Тӱньасэ шэмэр, интыш ушныза!

1А.
Йоҥылыш пэчэтлолтын:

Страница Строка. Шчэтлалтын. Лудман.

18 2 с н и зу ШЫНЫМЭ ш ы н ды м э

19 13 с н и зу в л а к ы н в л а к л а н

8 5 8 с н и зу и л а н ы ш т ы м п л а н ы  ш ты м

48 4 с в е р х у ш ӱ л эш кӱ л эш

47 22  с в е р х у в и т н ь э ш ы м э в и т н ь э  ы ш ты м э

4 8 2 с в е р х у ш о ты м ш о ш ы м

4 8 2 с в е р х у и д а л ы к а н и д а л ы к а ш

4 9 10 с н и зу к у а н а к у с н а

51 7 с в е р х у к у к ш а л т э ш п у к ш а л т э ш

51 4 с в е р х у й у к ш ы м о п у к ш ы м о

51 1 0 с в е р х у п о л ш а п а ш а

52. 19  с в е р х у тӱ р л ӧ ш ӱ р гӧ

5 3 18  с в е р х у моло мом

сурнал

Марий Кундэм туныктымо пашам ончышо пӧлкан савыктыш.

Краснококшайск 1927-ий.
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Тӱньасэ шэмэр, интыш ушныза!

ТУНЫКТЫМО ПДШД.
^  ~ Ъ  с . / '  О '  л  ^  о с  в  е .  и и я  )

Т у н ы кты м о  паш ам  ви ктары ш э ж у р н а л

1-шэ №. Октӓбр.

Марий Кундэм туныктымо пашам ончышо пӧлкан савыктыш.

КрасноковшайсЕ 1927-ий.
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М э м н а н  т ӱ ҥ а л м ы н а .
Тидэ туныктымо пашам виктарышэ журнал.
Тудым ожно марий йылмэ дэнэ лукташат шонаш ок лий 

ыльэ. Кугыжа улмо годым журнал огыл, марла йылмэ дэн ту- 
ныкташат огыт шудӧ ыльэ. бктӓбр дэч вара ижэ чыла калыкат 
шкэ йылмыж дэн тунэм кэртэш. Октӓбр вэлэ чыла илышым 
йоҥгэштарэн колтыш. Тидэ журналым садлан Октӓбр шулыш, 
Октӓбр шочшо манаш лийэш.

Кызыт гын туныктымо паша у корно дэнэ кайаш тӱҥа- 
лын. У корныжо—-калык илыш корно гыч лэкташ. Илышым 
ыҥлыдэ, тӱныктымо пашамат раш колташ ок лий. Школ дэн 
илыш, Октӓбр дэч вара, пырльа ушнэныт манаш лййэш. Илыш- 
лан туныкташ, илышым ыҥлаш —тэвэ тыгай пашам Октӓбр 
мэмнан школлан пуэн.

Кызыт мэмнан школлаштэ туныктымо паша тӧрланашту- 
ҥалын гынат, умбакыжэ тудым кӧлгӧмташ журнал дэч поена 
ок лий.

Тидэ калаеымым тыгэ таҥастараш лийэш: мэмнан СССР- 
ыштэ турлӧ озанлык кучымаш тошто годсо (война туҥалмэ дэч 
ончыч) нарэ кузалтын, тугак мэат шкэнан школлаштэ «навык» 
пашам тошто годсо нарыш шукташак тӧчӧна. «Навык» дэн 
пырльа мэмнан программ пашажат кушкэш. Тидэ программ 
пашажым кызыт турлӧ школ-влак турлӧ сэмын илышыш пур- 
тат. Нунын шыныктармэ (опытный) пашажым тидэ журналэш 
погаш вэрэштэш. Ко могай еай пашам штэн гын, тудо чыла 
туныктышо-влаклан раш койжо. Раш койыкташыжэ журнал 
коч вэлэ лийэш.

Обоно шкэ пашам штымаштыжэ журнал кулэшыжым пэш 
шижын шога. Умбакыжэ, журнал дэч поена, туныктымо па
шам виктарашат ок лий, манын шона.

Мэмнан журнална чыла лудшо-влакланат йӧршӧ лийжэ. 
Туныктышо-влакат, тунэмшэ-влакат, йал Совэт, избач, биб- 
лиотэкарь, копэратыр, агроном, доктыр, моло-влакат мэмнан 
журналнам шкэнл^ын журналжылан шотлэн налышт, тушко 
шкэ шонымйштым возэн колтышт, манын улшна.

В. М ухин .



Кустэк.

Совэтын 10 ийаш пашажэ.
10 ий кугыжаныш куат пашазэ дэн крэсаньык кидыштэ 

кучалтын шога. 10 ий илыш сотсиализм корно дэнэ кайа.
Пашазэ дэн крэсаньык-влак озанлык пашам куш нӧлта- 

лыныт. Кызыт сар годсо пудыргылшым чыла илыш лончыш- 
тат тӧрлатэн шуктымо. У озанлык у шот дэн кушкаш тӱҥальш.

Совэт-власть чыла пашамат, озанлыкымат план шот дэн 
колташ туҥалын. Кызыт, тидэ план *) шот дэн, турлӧ озан
лык йумак кугу шинчымашым пурташ шона.

Молан шинчымашыжэ кӱлэш? Шннчымаш дэч посва, ик 
айдэмэ кыл вий дэн гына, мэ нигунамат озанлык пашам тэк- 
ника шот дэн колтэн огына кэрт. Озанлык пашажэ тэкника 
дэн вэлэ оваралтын ончык кайшашлык. Тэкникажым тунэмдэ 
ыҥлэн налаш ок лий.

Тэвэ садлан кызыт Совэт-власть * калык туныктымо пашам 
пэш ончык колташ толаша. Тидэ нэргэн йолдаш Лэнинат илы- 
мыж годым: «коммунизмым пычкэмыш калык дэн штэн огына 
шукто», манын ыльэ.

Туныктымо паша—калыкын эн кугу пашажэ лийман. Ка
лык мыньар утларак ушыжым почэш, тунар умбакырак озан- 
лыкшымат колта. Калык туныктымо паша нигунамат пары- 
шым пудэ ок код. Калык туныкташлан оксам чаманымэ ок кӱл. 
Калык туныкташ шалатымэ окса, мӧҥгӧш шудо пачаш йэша- 
ралтын кугужанышлан савурна.

Тидым Совэт-власть пэш раш шинча; садлан туныктымаш 
пашалан кызыт уло кугыжаныш кӧргыштӧ нэш чот пижыныт.

Тэвэ тыгак мэмнан Марий Кундэмыштат мэ туныктымо 
пашанам ий йыда эрэ чотырак да чотырак ончык шӱкал кол- 
тэна. Тидэ коймашым тыгай сипр-влак гыч ужына.

1-шэ таблитса.

Тӱҥалтыш школ-влак.

1923-24 ий 1924-25 ий 1925-26 ий 1926-27 ий.
318 301 360 4 392

*) План—паша радам.
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Тунэмшэ йоча-влак.

1923-24 ий 1924-25 1925-26 1926-27
15032 20166 24360 26038

4
Туныктышо-влак.

1923-24 ий 1924-25 1925-26 1926-27
467 530 627 681
Бинэ сипр-влакым калыкшот дэн шэлат гын, тыгэ койэш:

1923-24 яй, 1924-25, 1925-26—1926-27
I. Марий, тӱҥалт. школ-влак: 120 115

Руш „ „ „ 116 110
Суас ■„ „ 9 9
Моло тыгыдэ калык-влакын2 2
Варналтшэ школ-влак 66 66

II. Марий туныктышо-влак: 180 180
Руш „ „ 272 333
Суас „ „ 13 14
Моло тыгыдэ калык 2 3

III. Тунэмшэ йоча-влак:
М а р и й .....................  7310 9921
Р у ш ........................... 7109 * 9524
С у а с ........................ - . 5 3 9  7211
Моло тыгыдэ калык гыч 74 [
Тӱҥалтыш туныктымо пашан эрэ кушкын шогымыжо пэш

рашак нинэ сипр гыч койын шога. Марий йэҥат чылт шэҥ- 
галан кодын огыл.

Ындэ шолдыра школ-влакым сипр почэш ончалына.
2-шо таблитса.

7-ийаш школ-влак.
1923-24 ий 1924-25 1925-26 1926-27 

Марий 7 йаш школ-влак. 2 6 10 9
Руш „ „ 4 8 5 6
Суас „ „ — 1 1 1
Моло тыгыдэ калык „ — — 1 1

149 о
126 я .

10 5 я-
2

73 а
212 230
398 429

Щ
з)

22

12202 13141
11292 11837

656 924
208 136

Палыктармаш: 1926-27 ийыштэ ик 7-ийаш марий
школ 9-ийаш школыш савырналтын.

7-ийаш школышто тунэмшэ-влак.
1923-24 1924-25 1925-26 1926-27 

Марий йоча-влак . . . .  331 1624 1975 2139
Руш йоча-влак  899 974 1330 1440



К у с т  э к.

166 203 276
Суас „ „ .............
Моло тыгыдэ калык йоча-

в л а к ................
Палыктармаш: 1925-26 ий дэч вара марий 7 ийаш 

школ йэшаралтмэ дэнэ марий йоча влакат койын утларак 
тунэмаш туҥалыныт. Руш йоча-влакын шагалэммыжэ вэс 
сэмын гыч палалтэш: нуно гаукыжым 9 ийаш, школьный 
городок, кокымшо ступэнь школылашкэ кайаш туҥалыныт.

Школьный городок, 9-ийаш школ, 2-шо ступэнь школ-влак.

1923-24 ий 1924-25 1925-26 1926-27
Марий школ-влак — 1 2  2
Руш » » 6 6 5 5
Суас » »

Нинэ школлаштэ тунэмшэ-влак.

1923-24 ий 1924-25 1925-26 1926-27
Марий . . . .  — 153 670 530
Р у ш   579 1191 1214 1341
Моло тыгыдэ * 3 24

калык . . .  — — — 19
Палыктармаш: 1925-26 ийыштэ марий-влак гыч шуко 

тунэмшыжэ ик 7-ийаш школым 9-ийаш школыш савыр- 
нымэ дэн лэктын.
Тэвэ чыла нинэ сипрым таҥаштарэт гын, туныктымо 

пашана ончык кайымыла койэш.
Адак марий-влак гыч шукын Кундэм кӧргысӧ тэкнику- 

мышто тунэмыт. Тэкникумлаштэ тунэммым тыгай сипр-влак 
ончыктат:

3-шо таблитса.

1923-24 1924-25 19
Пэдтэкникумлаштэ- 

марий 
руш .

С.-х. тэкникумышто- 
марий 
руш .

Кызыт чыла 7 ийаш школым пытаршэ марий йоча—вла- 
кым тэкникумлашткэ пуртэна. Тэнэйэ мартэ нуно кӱлэш нарэ 
пуртышашлан огыт ситэ ыльэ. Тидэ шыжым чыла тэкни- 
кумышко рвэзэ-влакым ситышэш нуртышна (Чарла тэкнику-

1923-24 1924-25 1925-26 1926-27

239 182 204 421
79 65 54 58

9 18 23 93
175 121 112 88
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мышко чылажэ—180 погынышт, Чыкма тэкникумышко—120, 
Нартасышкэ—120).

Ончыкыжо рвэзэ-влакна тэкникумыш пураш огыт ситэ ма- 
нын шоньшашна укэ.

Обоно уло вийжэ дэнэ туныктышо-влакым йамдылаш 
шона. Укэ гын, 1933-34 ий мартэ, чыла икшывэ - влакым 
туныктышашлан вэрч, туныктышо-влакым йамдылашат ок лий,

Таблитса-влакым таҥаштармэк, Обонон шонымыжо пэш 
палэ—1) 7-ийаш школым вийаҥдаш, тужэч пэдтэкникумлан 
рвэзэ-влакым йамдылаш, 2) вара туныктышо-влакым кулэш 
нарэ ситараш.

Тэвэ тыгэ Обонон ончыл корныжо кайа.
Ындэ кучукын гына кугу йэҥ-туныктымо пашам каласаш 

вэрэштэш.
Совэт-власть укэ улмо годым кугу йэҥ туныктымым 

шонымашат укэ ыльэ: кугыжалан пычкэмыш калык утларак 
кэлшэн.

Совэт-власть пычкэмышэш кугу йэҥ-влакымат ынэж кодо. 
Нуным туныктыдэ кодэт гын, Совэт-властьын шуко шӱды- 
мыжӧ, калык вэрч толашымыжэ илышышкат пурэн ок шуо. 
Тидым шинчэн, Марий кундэмыштат, кугу йэҥ-влакым тунык- 
тымаш лийэ; 1925-26 ийыипэ 192 ликиункт гыч—400Ӧ йэҥ 
чоло тунэм лэктыч; 1926-27 ийыштэ 120 ликиункт гыч— 
3565 йэҥ тунэм лэктыч.

Нинэ сипржым шукылан шотлаш ок лий. Альэ Марий 
Кундэмыштэ лудӹн, возэн моштыдьшо йэҥ-влак 53000 нарэ улыт. 
(16 ий гыч 35 ий мартэ шотльшаш гыч).
Нуным чылаштымат туныктэн шукташ пэш шуко паша кӱлэш. 
Тугэ гынат, шуко улыт манын ӧрын шогаш ок вэрэшт. Ончы
кыжо тидэ пашалан чыла вэрэат пэш чот пижман.

Тылэч посна кугу йэҥ-влаклан лудмо пӧрт-влак почмо.
1925-26 дэн 1926-27 ийлаштэ 192 лудмо пӧрт ыльыч. 

Лудмо пӧрт-влак калык коклаштэ пашаштым пэш сайынак 
штэн огыт мошто гынат, кодшо ийыштэ нунат почаҥаш 
тӱҥальыч ;йужо лудмо пӧртшб пашаштым кэлыштарэнак колдат.

Чыла кантонлаштэ библиотэк-влак улыт (чылажэ 10 
библиотэк). Нинэ библиотэкыштэ шукыжо рушла кнага улыт. 
Марла кнага-влак пэш шагал.

Обоно тылэч вара марла кнагам утларак шараш шона. 
 ̂кэ гын, мэмнан библиотэкна марийжлан пэш шагал 

кэлшат.
Совэт-власть почылтмылан 10-ий вэлэ эртыга. Чыла па

шазэ, крэсаньык-влак, нунын дэн пырльа (ик вэрэш) марий- 
влакат шкэ пычкэмыштым кэчын утларак шӱкэн лукташ 
тӱҥальыч.



8 Совэтын 10 ийаш пашажэ

Тидэ пашана ончык каймыжэ—поро илышым вашкэрак 
чыла паша дэн илышэ калыклан кондышашлык.

Мынӓр умбакырак нунат кайат, тунар талынрак ушыш- 
тым почыт. Уш почмаштэ, шинчьшаштэ—калык вий!

Ушнэн илымаштэ— у илыш!



Бартсэв, Ф. И.

Марий Кундэмыштэ ӱдырамаш туныктымо 
пашан каймыжэ.

Ожно, рэволутоий дэч ончыч, крэсаньык удырамаш тӱҥал- 
тыш школыштат пэш шагал тунэмыныт. Кыдалаш школ дэн 
куго школышто крэсаньык Удыр тунэммэ нэргэн мутланашат ок 
вэрэшт—тушто нуным нимайат укэ манашат лийэщ ыльэ. 
Рэволутсий дэч вара у илыш тольо. Совэт влась Удырама- 
шын туҥ-шотшым (праважым) пӧрйэҥ дэн тӧрлыш. Сурт- 
гыч, пӧрт гыч лэкдэилышэ ӱдырамаш-влаклан тэнэйэ Совэт 
пашамат тӧрлэн шолгаш жап (врэма, пагыт) шуо. 1927 ий- 
ыштэ ӱдырамаш*влак Марий Кундэмыштэ тыгай Совэт пашам 
виктарэн шолгышт: йалысэ совэтыштэ—450  йэҥ, кантон ку- 
чэмыштэ (Кикыштэ)—16, Кундэм Кучэмыштэ (Обикьннтэ)—4, 
Росий Рудо Кундэмыштэ (ВЦИК-ыштэ)—1 удырамаш. Ӱды- 
рамаш-влак калык пашалан дэлэгаткэ погынымашыш коштын 
тунэмыт. Тэнэйсэ ийыштэ Марий Кундэмыштэ 3448 дэлэ
гаткэ ыльэ; марий гыч—1749, руш гыч—1439, моло калык 
гыч—101. Судышто 845 удырамаш влак «засэдачыллан» шол- 
гат. Моло пашашкат удырамаш-влак кызыт ушнат.

Удырамаш пашаштэ ончыко каймэ уло гынат, альэ йалысэ 
марий удырамаш-влакын пычкэмышыжат шуко. 1926 ийыштэ 
чотлэн (шотлэн) налмэ почэш, Марий Кундэмыштэ 130908 
марий удырамашыштэ 16403 тунэмшэ удырамаш вэлэ (12,53%), 
рушын 112750 йэҥыштэ 39569 тунэмшэ уло (35,09%). Ту- 
дым налыктышашлан лийын, тэвэ тыгай таблитсам ончык- 
тэна:

КАНТОН ЛӰМ

Марий удырамаш гыч Руш ӱдырамаш гыч

Тунэмшэ
Тунэм-
дымэ

Чыла Тунэмшэ
Тунэм-
дымэ

Чыла

1. Чарла . . . 1578 13603 15181 4200 8290 12490
2. Оршан . . . 828 8923 9751 4765 8605 13370

3. Торйал . . . 839 12379 13268, 5126 11360 16486
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Марий ӱдырамаш гыч Руш ӱдырамаш гыч

КАНТОН ЛӰМ
Тунэмшэ 1

Тунэм-
дымэ

Чыла Тунэмшэ
Тунэм-
дымэ Чыла

4. Марий Ту- 
р э к ...................... 717 9599 10316 6539 14043 20582

5. Шэрнур . . 1715 13761 15476 6000 10935 16935

6. Морко . . . 1715 16768 18483 929 2368 3297

7. Провой . . . го о со —1 19905 21942 1204 2010 3214

8. Чыкма . . . 5109 14325 19434 2181 2697 4878
о

9. Пурин . . . 1592 5097 -6689 2620 9138 11758

10. Чарла Ола. 99 61 160 1341
•

554 1895

11. Чыкма Ола 112 59 171 2379 1453 3832
с?

12. Пурин посад 1 о 3 1233 1030 2263

13. Провой . . 10 18 28 616 373 989

14. Мариэтс пав- 
р и к ...................... — . 283 172 455

15. Красный Стэ- 
кловар ................ 1 5 6 153 153 306

Чыла Марий 
Кундэмыштэ. . . 16403 114505 130908 39569 73181 112750

% д эн ............. 12,53 35,09 — —•

Школыштат удыр икшывэ-влак тунэммэ наша раш огэш 
кайэ. Кодшо 1926 ийыштэ Марий Кундэмыштэ туныктышаш 
(8 ийаш гыч 12 ийаш йоктэ) ӱДыР икшывэ—11652 марий 
Удыр, 8679—руш ӱдыр-влак ылъыч. Тӱҥалтыш птколышто 
тунам 3311 марий Удыр (28,4%), 4097- руш ӱдыр (47,2%) 
вэлэ тунэмыч.
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Кантонлагатэ тидэ паша тыгэ кайыш:

Кантон лум.
Тунэмшашлык-влак. Тунэмшэ-влак

Марий Руш Марий Руш

1. Чарла . . . 1190 1014 385 639
2. Оршан . . . 851 1192 287 403
3. Торйал . . . 1078 1298 249 485
4. Шэрнур . . . 1370 1391 426 632
5. Марий Турэк . 884 1606 301 816
6. Морко. . . . 1886 247 396 77
7. Провой . . . 2052 208 577 111
8. Чыкма . . . 1734 714 549 473

с?
9. Иурин . . . 607 1009 191 461

Чылажэ . . . 11652 8679 3311 4097
% дэн . . . — — 28,4 47,2

Адак кыдалаш школыштат пэш шагал Удыр-влак тунэмыт. 
7-ииаш школышто тэнэйэ марий Удыр—393 йэҥ,ругаын—563, 
суасын—72 йэҥ ыльыч. 9 ийаш школышто—102 марий Удыр, 
руш—452; пэдтэкникум-влакыштэ марий—48, руш—25; парт- 
школышто—35.

Удырамаш туныктымаштэ пэш осал пашажэ тыгай—Удыр 
икшывэ-влак тунэм пытармэшкэ огыт кошт. Ик-кок ийым 
школышко коштытат, тунэммым чарнат вэлэ. 10 удырыштӧ 1 
Удыр вэлэ тӱҥалтыш школым тунэм пытара. Кыдалаш школыш
тат тыгэак тунэмшэ Удыр икшывэ-влак шагалэмыт. Молан ты
гэ мэмнан удырамаш туныктымо паша ныжылгын ок кайэ? 
Мэмнан школышто эн ончыч нужна (нэзэр) крэсаньык-влакын 
Удырышт тунэмын пытардэ гызэ чарнат. Нунын вургэмыштат, 
йолэш чийашыштат укэ. Ачашт—авашт мӧнтыштӹшт пашам 
полшыктат— кунчылам шудураш, вольыкым пукшаш. Ончыко 
Удырамаш туныктымо пашам тыгэ штыман: йалысэ туҥалтыш 
школлаштэ йоча-влаклан (рвэзэ - влаклан) малашышт вэрым 
(ночлэжкым) пуаш кулэш. Кочкаш—йуаш шолташ атым шко
лышто кучыхман. Чылт нэзэр икшывым, тулык-влакым пукшаш 
чикташ вэрэштэш. Удыр икшывэ утларак тунэмжэ, кок—кум
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ий гыч чыланат кошташ туналышт манын шонэна гын, кна- 
галан, илыш шотлан туныктымо дэч поена, школлаштэ Удыра
маш кид-пашаланат туныкташ вэрэштэш. Тттдэ пашам шук- 
тышашлан турлӧ узгарым школлан пушаш. Йалысэ кыдалаш 
школлаштэ пырльа илыш пӧртым (общэжитийым) штыман, 
тулык-нэзэр Удыр икшывылан пукшаш чикташ казна гыч, йа 
калык гыч полшыман. Тэкникум-влакыштат стэнэндийым утла- 
рак пуэн шолгаш вэрэштэш, укэ гын, нэзэр икшывэ-влакым 
туныктэн огына кэрт.



М. Кыргорий (Романов).

Куго йэҥ туныктымо паша.
Лэнин йолташна Октӓбр рэволӱтсийын 10 ий тэммыжлан 

ик йэҥат лудын, возэн моштыдымо ынжэ лий май ын гынат, 
тидэ пашам мэмнан марий калык коклаштэ штэн шукташ 
ыш лий. Кугыжа улмо годым мэмнан гай тыгыдэ калык-вла- 
кым туныктэн огытылат, кызыт мыланна тидэ шагал жапыштэ 
чыла куго йэҥ-влакым туныктэн шукташ йӧсӧ ыльэ. Сандэнак 
Марий Еундэм кӧргыштӧ куго йэҥ-влак туныктымо паша 
кызыт мартэ пэш шагал шталтын.

Кодшо ийыштэ Марий Кундэм тидэ пашалан «40953» 
тэнтэ оксам пытарэн гынат «3605» йэҥым вэлэ туныктэн 
лукмо. Чыла кантон йыда окса пытымыжэ, адак туныктэн 
лукмыжо тыгэ шэлалтэш:

К А Н Т О Н  Л Ӱ М
О к е а к о л т ы м 0

Ту
ны

кт
эн

лу
км

о

Вэрысэ бӱд- 
жэт гыч

Гос. бӱджэт 
гыч Чылажэ

Чарла . . . 6206т. 25ыр 1715т. 37ыр 7921т. 62ыр 417
Ӧрша . . . 3936— 1143—58 50 7 9 -5 8 300
о
Иурин . . . 1951—60 571—79 2523—39 205
Звэнигов . . 4088—80 1143—58 5232—38 232
Козмодэм.. . 3081—80 1143—58 4225—38 —
Шэрнур . . 3564- 1715—37 5279—37 831
Торйал . . 4001—20 1143—58 5144—78 91
М.-Турэк . . 7954—80- 1143-58 9098—38 745
Морко . . . 6169------ 1715—37 7884—37 784

40953—45 11435-80 52389—25 3605

Умаштэ йужо ликпунктышто 5—6 йэҥым вэлэ туныктэн 
луктыныт. Сандэнак йужо вэрэ ик куго йэҥ туныктымо 15 тэҥ- 
гэ нарэ шогэн. Куго йэҥ туныктымо пашаштэ кодшо ийлан 
Шэрнур дэн Морко кантон влак ончычырак кайэн шогэныт. 
Эн шэнталан кодын Торйал дэн Орша кантон влак шогат.
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Ик могырымжо тыгай паша, туныктышышт шагал шинчы- 
мышт дэн, тыгэ лийын шогэн; вэс могырымжо моло то но ж 
(учрэждэнь) влакат куго йэҥ туныктымо пашалан полшэн 
шогэн огытул.

Тэнэйэ 1927—28 ийлан тыгай йоҥылыш пашам пытар- 
нэна. Ликпункт олмэш Марий Кундэм мучко «индивидуально
групповой» *) туныктымашым тӱҥалнэна.

.Тидэ пашалан окса Умасэ дэч шагалрак пуалтэш. Тунык- 
ташыжат шкэт-кашак туныктымаш дэн 18 ийаш дэч кугым 
вэлэ туҥалман; 18 ийаш дэч изиракышт „подростки“ **) шко- 
лыш пурат. Чылажэ тэнэйэ кугу-влакым туныктышаш паша 
кантонлаштэ тыгэ шэлалтын:

Кантон лум.
Тынар йэҥым тунык

таш пумо.

Инстр. ликиункт дэн 
малограм. школаштэ 

тынар йэным ту
ныкташ

Марий Руш Моло Чылажэ
Инстр.
дикнунт-
лаштэ

Малотр.
школлаш
тэ

Чарла . . . 290 110 — 400

ОС
О 30

Орша . . . 190 60 — 250 30
о
Иурин . . . 100 200 — 800 15
Звэнигов . . 250 48 2 300 30
Чыкма . . . 150 150 — 300 30
Ш эрнур. . . 450 250 — 700 30 30
Торйал . . . 170 180 300 30
М.-Турэк . . 225 848 282 750 30
Морко . . . 680 55 15 700 30 30

Шкэт-кашак туныктымашыжэ ликпунтысо туныктымаш 
дэч вэс шотанрак: ликпунтыш, туныктышым шогалтымэк, ту- 
до, тунэмшэ-влакышт шагал лийыт гынат, шукырак нуным 
кондаш ок тӧчӧ. 5-6 йэҥьш туныктэн луктэш гынат, пашада- 
рым садак налын шога. Шкэт-кашак туныктымо годым тунэм
шэ йэҥ вуй дэн оксам шотлэн пуат. Акшэ ик йэҥ туныкты- 
мылан 5-6 тэҥгэ шталтын. Тыгай шот дэнэ, кэрэк кбланат ( 
шукырак йэҥым туныктэн лукмаштэ вэлэ пайда лийэш. Шу- 
ко йэҥ-влакым туныктэт гын, пашадарымат ситышын налат,

*) Шкэт-кашак туныктымаш.
**) Кугу рвэзэ-влак школ (тыгай школышто 12-18 ийаш тунэмыт).
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шагал йэҥым туныктэт гын, пашадаржат шагал логалэш. Сан- 
дэнак тэний кугу йэҥым туныктышо-влаклан кузэ гынат шу- 
кырак йэҥ-влакым туныкташ тӧчыман. Эн ончычак допризыв
ник, йорло, адак ӱдрамаш-влакым ликпунтыш шупышман. Еу- 
зэ гынат, туныктымо пашалан октӓбр тылзыштак пижман. Тэ- 
лэ коч кок кана туныктэн лукташ толашыман. йкканаж эЛ э- 
нин йолташ колмо кэчылан, вэсканажэ 1-шэ майлан тунӹктэн 
лукман. Шкэт-кашак туныктымашыжэ ликпунтысо сэмынак 
кайа. Туныктышо тугак тунэмшэ-влак дэн ойла, разрэзной аз- 
букымат тугак ончыктылэш. Умылэн налмыштымат тунэмшэ- 
влак тугак кагазэшышт вӧзат.

Тунэмшэ-влак эн ончыч букварь дэн туныкталтыт. Вара- 
жым нунылан эркын-эркын тӱрлб мутым, шомакым газэт гыч 
кычалыкташ кУлэш. Тыгэ мэ нуным, тунэммышт годымак, га
зэт лудаш туныктэна.

Тунэм налмыштым тунэмптэ-влаклан илышыш пурташ ту- 
ныктыман: тУрлӧ йодмашым (зайавлэнийым), пунчал мутым, 
молымат возаш туныктыман. Туныктымо мэтод нэргэн Карма- 
зинын «У пасу», «Мут палэ дэнэ туныктымо йӧн» луман кна- 
гаштыжэ пэш сайын каласымэ. Туныктымо корным палшаш- 
лан лийын, тидэ кнагам лудман.

Чыла инструктивный ликпунт-влаклан тидэ пашалан пол- 
111 ыман. Еоклан шкэт-кашак туныктышо-влакымат погэн ку- 
тырман. Адак комсомоллан, пропсойузлан, копэратсийлан, мо- 
ло ушэмланат куго йэҥ туныктымо пашалан лолшэн шога- 
шышт вэрэштэш. Еугу йэҥ туныктышо шкэтын калык кок- 
лаштэ тунэммын пайдажым умылтарэн ок шукто. Тидэ паша
лан йалысэ чыла «йӧнандаралтшэ» *) йэҥ влак полшыдэ огыт 
кэрт. Адак шукыжым мэмнан ликпунктышто кугу йэҥ влак ту
нэм лэктытат, иктаж ийдалык гыч шкэ тунэммйштым йӧршӧш 
мондат. Тыгэ паша ончыкыжым ынжэ кай манын, ликпунтыш- 
то тунэммышт годымак, нуным лудмо пӧртыш, библиотэкыш 
кошташ туныктыман. Адак нунылан избач-влак казэтымат, 
книжкамат лудын умылтарман. МутЛанымышт годым нунылан 
мландэ паша, сад паша, вольык паша, моло наша нэргэнат 
умылтараш тӧчыман.

Умаштэ ликпункт-влакыштэ тунэм пытарэн лэкшыштым 
избачлан кузэ гынат лудмэ пӧртыш шупшын шогыман.

Нуным кружок-влакыш пуртэн, тӱрлӧ нэргэнат туныкты
ман. Ик избач тэлэ коч иктаж 5—6 йэҥым туныктэн луктэш 
гынат, пэш кугу пашам шта.

Тыгай паша гычак тудын йалысэ кокла пашажэ ончалал- 
таш тӱҥалэш.

*) Культурный йэҥ-влак.
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Кундэмӹсэ туныктымо пашам ончышо полкан (Обонон) 
(мэтодический пашан)

I. Тыгыдэ йоча-влак туныкты
А. 3—8 ийаш йоча-влакым туныктьшаштэ

Кэҥыжымса «детплощадка» манмын туныктымым ончэн шот- 
лэн налмэ нэргэн.

(Итоги летней работы детплощадок).

Марий йалыштэ «детплощадка» манмын пашажым виктарымэ 
нэргэн.

(Организация, содержание и методы работы детплошадок 
в марусловиях). ^

Б. Йоча ашнымэ пӧртыштӧ туныкты
Йоча илышым, адак кид пашалан туныктымым тбрлатымэ 

нэргэн.
(Организация внутренней жизни и трудовых процессов в 

детучреждениях).
Мастарлан туныктымо програм.
(Программы работ мастерских).

5 Йоча ашнымэ пӧртын мландэ пашалан туныктымо програм 
нэргэн. (Программа работ на земельных участках при д. домах).

6 Кап-кыл тазаҥдарымаш пашам шындымэ нэргэн. 
(Постановка физкультуры в детдомах).

7 Йоча ашнымэ пӧртын калыклан йӧршӧ пашажэ нэргэн. 
(Общественно-полезная работа д/д).

В. Тӱҥалтыш школ-влак тунык
ГУС програм почэш марий програмым штымэ нэргэн. 
(Разработка марийского варианта программ ГУС-а)
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1923-28 ийаш туныктымашым ыҥлӹктаршэ пашан 
радамжэ (план).

Тидэ паша кӧлан шташ 

пуалтэш?

Пашам штэн 
пытарымэкэ, 

мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (рэзуль- 

тат) лэкман?

Штьшаш пашан 
жапшэ.

Тӱҥалал- Пытарал- 
тэш ! тэш
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машым ыҥлыктарымэ паша. 
(школыш коштдымо влакым туныктӹмаштэ).

«Туныктымо па
ша» журналыш 
возымашым са- 
выкташ йамды- 

лыман. 
Ыҥлыктарымэ 

сэрыш (методиче
ское письмо).

Обонон тэргызэ (инспэк- 
тыр) дэн Клэмэнтьйэва йол- 
ташлан (Чарла пэдтэкникум 
гыч).

Грэбэншчикова (Ч а р л а 
йоча сат гыч), Шабдарова 
(Кужэҥэр кыдал школ гыч), 
Клэмэнтйэва (Тэкннкум гыч) 
йолташ-влаклан, адак Куп- 
риан изи йоча пӧрт кучы- 
латышылан.

машым ыҥлӹктарымэ паша.
Оршанка, Коҥганур, Ку- 

жэҥэр, Чыкма йоча ашнымэ 
пӧрт кучылатышэ-влаклан.

М.-Билӓмор, Оршанка йоча 
пӧртыштӧ мастарлан тунык- 
тышо-влаклан.

Кырык марий йоча пӧртлан

Кап-кыл тазаҥдарымым 
тэргызылан (инспэктырлан).

Пионэр пашам вуйэмды- 
шэдэн ыҥыдтарызылан (Обл- 
бюро ю-п. и инструктору).

тымашым ыҥлыктарымэ паша.
Кырык марпэдтэкникумлан 1 Марий програм.
щэ дэн 2-шо ийлан тунэммэ
програм;

15-шэ
октӓбр

1-шэ
дэкабр

1-шэ
дэкабр

1-шэ
март

1-шэ
нойабр

15-шэ
ийунь

Ыҥлыктарымэ 10-шо 1-шэ
сэрыш. октӓбр

!
март 1

Кид-пашалан 20-шо 1-шэ
туныктымо про октӓбр март 1

грам. 1 . • ■ !

Програм. 1-шэ 1-шэ !
йанвар апрэл

Ыҥлыктарымэ 10-шо 20-шо
сэрыш.

!
октӓбр нойабр

Ыҥлыктарымэ 15-шо 20-шо
сэрыш. октӓбр дэкабр

5
еавнк-
тымэ

лостык
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Тӱҥалтыш школышто марий йылмэ тунаммэ нэргэн. 
(О постановкэе марийского языка в шк. I ст.)

Марий тӱҥалтыш школышто руш йылмым туныктымо нэргэн. 
(О постановке русского языка в марйских школах).

Марий йоча-влакын уш, кап, тазалык кылжым тунэммэ па
шам шынымэ нэргэн.

(О постановке педологического изучения марребенка).

Тазалык аралымэ пашам калык коклаштэ школ дэн лудмо 
пӧрт-влак кузэ штэн кэртмэ нэргэн.

(Работа по санпросвещению через школу и политпросвет 
учреждения).

Арака йӱмым чарышаш вэрчын школын иолшымыжо.
(Школы в борьбе с алкоголизмом).

7 Школын кугужаныш кӧргысб илыш нэргэн калыкым ыҥыл- 
тарымаш пашажэ.

(Постановка информации о событиях текущего момента че
рез школы среди населения).

8 Школын калыклаи йӧршӧ пашажэ.
(Общественно-полезная работа школ).

У Марий школышто пионэр пашам шынымэ нэргэн. 
(Постановка пионер работы в условиях марийск. школы).



1927-128 ийаш туныкт. ьиглыкт иашан радамжэ. 19

Тидэ паша кӧлан шташ 

пуалтэш?

Чарла тэкникумлан 3-шо 
дэн 4-шэ ийлан тунэммэ про
грам;

Уралмарий тэкникумлан 
1-шэ дэн 2-шо ийлан тунэм
мэ програм;

Чарла к ы д а л школлан 
3-шо дэн 4-шэ ийлан ту
нэммэ програм.

Пашам штэн 
пытарымэкэ, 

мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (рэзуль- 

тат) лэкман тэш тэш

Штымаш иашан 
жапшэ

Тӱҥалал- Пытарал-

й а■г 03?  а

а -яа =?

Чыкма тэкникум дэн 7 ий
аш школ, адак тӱҥалтыш 
школ-влакат полшат.

Ыҥлыкгарымэ 
сэры III.

20-шо
октӓбр

15-шэ
ийунь

’/г са-
В Ы К

Т Ы М Э

Л О С Т Ы К

Чарла Тэкникум дэн 7-ий
аш школ адак Сэҥкан дэн 
Чигаш школ-влак(Чарлак-н) 
полшат.

Ыҥлыктарымэ
сэрыш.

20-шо
октӓбр

15-шэ
ийунь

»/а са- 
в ык 
тыыэ 

Л О С Т Ы К

Тарасов (врач), Клэмэн- 
тьэва, Вэткин йолташ-влак- 
лан (Чарла Тэкникум гыч).

Марий йоча-вла- 
кым тунэмын па- 
лымэ нэргэн са- 
выктымэ кнага.

о г25-шэ
октӓбр

1-шэ
август

Зсавнк-
тымэ

Л О С Т Ы К

С т р э л к о в дэн Вӧды- 
рын йолташ-влакын. (Йош- 
кар-ола больнитса доктыр- 
влак).

Тазалыкым ара- 
лаш туныктымо 

нэргэн савыктымэ 
кнага.

15-шэ
нойабр

1-шэ
йанварь

3
савык
тымэ

Л О С Т Ы К

Туныктымым умландары- 
шэ каҥаш (Т. У. К., рушла 
У. М. С.) дэн доктыр Вбды- 
рыплан.

Ыҥлыктарымэ
сэрыш.

10-шо
октӓбр

1-1НЭ
йанвар

Т. У. К.-лан. ЪТҥлыктарымэ
сэрыш.

Кум ты- 
лызэ йэда

Кум ты- 
лызэ йэда

Кужэҥэр кыдал школ дэн 
Уралмарий Пэдтэкникумлан.

Обонон тэргызэ дэн пио- 
нэр пашам вуйэмдышылан

Ы ҥлыктарымэ 
сэрыш.

Ы ҥлыктарымэ 
сэрыш.

1-шэ
нойабр

15-шэ
октӓбр

1-шэ
ийуль

1-шэ
дэкабр

2
савык
тымэ

Л О С Т Ы К
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10 Тӱҥалтыш школ-влакын «производственный план» манмым
тӧрлатьтмаш.

(Уточнение практики составления производственных планов 
мае. школ).

11 Туныктышо-влак туныктымаш пашан програм.
(Программа для учительских курсов)

12 Шыжым, шошым туныктышо-влаклан районлаштэ штымэ кон- 
пэрэнсийын програмжэ.

(Программы для весенне-осенних районных учительских кон
ференций).

13 Марий тӱҥалтыш школышто шынымэ кучылтыклымэ (иссле-
доват.-лабораторный метод) манмым шыидымэ нэргэн.

(Изучение применения лабораторно-исследовательского мето
да в марийских шк. I ст.).

14 Марий школлаштэ шотлымо, сэрымэ, лудмо пашам шымлымэ 
нэргэн.

(Изучение постановки навыков в маршколах по родному, 
русскому яз., арифметике и письму).

15 Туиэмшэ йоча-влак дэн тӱрлӧ рэволӱтсий пайрэм штымэ 
нэргэн.

(Организация детских праздников и участие их в револю
ционных праздниках).

16 Тӱҥалтыш школышто йоча-влакын кап-кыл пэҥгьтдэмдымэ 
паша нэргэн.

(Постановка физвоспитания в школах I ст.).

17 Тӱҥалтыш школэш «клубный день» манмым шгымэ нэргэн.
(Организация клубных дней в шк. 1 ст.).

18 3-ий дэн 4-ий тунэммэ йоча-влаклан марла кнагам йамдылымэ. 
(Рабочие книги для 3 и 4 годов обучения).

19 Йоча-влаклан лудшаш марла кнага-влакым йамдылымэ.
(Создание внеклассной детской марийской литературы).

20 3 ий дэн 4 ий тунэммэ марий йоча-влаклан рушла тунык
тымо кнагам йамдылымэ.
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Тидэ паша кӧлан шташ 

пуалтэш?

Т. У. К. дэн Обонон тэргы- 
зылан.

Т. У. К.-лан.

Пашам штэн Штымаш пашан 
пытарымэкэ, жапшэ

мо тӱрлӧ паша- ;------ ~------
мучаш (рэзуль- 1ӱҥалал- Пытарал-

тат) лэкман? тэш тэш

Журналэш сэ- 
рымэ мут

15-шэ 1-шэ март 
йанвар

Програм. 1-шэ март 1-шэ май

Т. У. К.-дэн Обонон тэр- 
гызылая.

Програм. 20-шо март 15 шэ ма й

Обонон тэргызэ влак дэн Журналэш возы- 1-шэ йан- 15-шэ май 
Т. У. К.-лан. машым йамдылмз вар

Обонон тэргызэ-влаклан. Журналэш возы- 1-шэ май 15-шэ
машым йамдылмэ. нйунь

Оршанкэ кыдал школ дэн Ыҥдьтктарымэ 15-шэ ок- 15-шэ 
Ронто 7-ийаш школлан. сэрыш. тӓбр йанвар

Обонон тэргызылан.

Т. У. К.-лан.

Савий дэн моло тунык- 
тышо-влаклан.

Марла киага сэрышэ-влак-
лан.

С а в и й ,  Митьук, Йэго- 
ров, Ф. йолташ-влаклан.

ГУС програм по- 
чэш ыҥлыктары- 

мэ сэрыш.

Ыҥлыктарымэ
сэрыш.

Кнага-влак.

Кнага влак

Кнага.

10 шо 
октӓбр

1-шэ
нойабр

10-шо
октӓбр

10-шо
нойабр

20-шо
нойабр

-шэ август 25 
савык- 
тымэ 

лостык

1-Ш Э

август
I 15 
! савык- 

тымэ 
лостык

927-28-й
мучко

927-28-й 15
савы кты м э 

М у Ч К О  ) лосты к
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К

III Т Ы III А III II А III А

(Учебник но русскому языку для Я и 4 годов обучения в 
марийских школах 1 ст.).

Я ий дэп 4 ий тунэммэ йоча-влаклан курт.тк марин йылмэ 
дэнэ йамдылымэ кнага-влак.

(Рабочая книга на горном наречии для 3 и 4 г.г. обучения)

III о л дыра школлан йӧршӧ марий йылмэ лончышым йамды
лымэ нэргэн.

(Граматика мар. языка для школ повышенного типа).

Марий кундэмым палыктэп возымаш (У-Торйал, Шэрнур, 
М.-Турэк кантон-влак).

(Изд. пособий но краеведению (Н. Тор'яльский, Сернурский 
и М. Турекский к-ны).

(Методписьмо о постановке общественно-полезной работы 
III. К. М.).

2 К. Р. Ш-то тунэмшэ-вланын шкэ гыч илышыштым торла- 
тымэ нэргэн.

(Разработка положения об органах самоуправления учащих
ся III. К. М.).

3 К. Р. Ш. гыч тунэм лэкшэ-влак дэн ойым кучэн шогымо

(Об установлении связи с окончившими III. К. М.).

К. Р. Ш-што йал озанлык кпд пашалан туныктымо програ- 
мым йамдылымэ.

(Разработка программ производ-навыков по с-х. для Ш.К.М.).

К. Р. III.-што школ йыр-ваш улшо илышым тунэммэ нэргэн.
(О постановке краеведческого изучения школьного района в 

Ш. К. М.).

П. Кыдал школ-влак туньшты

А. Крэсаньык рвэзэ школ
К. I*. Ш-ын калыклан йӧршӧ пашам тӧрлатымаш нэргэн

ыиVIыктарымэ возымаш.

нэргэн.
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Нашам штэн Штымаш пашан
аЗ И

1
*  я

Тидэ паша кӧлан шташ пытарымэкэ, 
мо тӱрлӧ паша- 

1 мучаш (рэзуль- 
тат) лэкман

жапжэ 5
; 3 н

э =

пуалтэш? Тӱҥалал-
тэш

Иытарал-
тэш

1 -

О
1 §  -  

£
О  и  £

1 а  н  ?

Кырык мар 7-ийаш шко- 
лышто туныктышо-влак дэн

Кырык мар Пэдтэкникум- 
лан.

Кнага. — — 2 0

с а в ы к 

т ы м э

Л О С Т Ы К

В. М. Васильэвлан. Кнага. 1-шэ
дэкабр

8

с а в ы к 

т ы м э

Л О С Т Ы К

М. 11. Йантэмирлан. Кум кнага. Ийдалык
мучко

15
с а в ы к 

т ы м э

Л О С Т Ы К

магпым ыҥлыктарымэ паша.

(К. Р. Ш. рушла Ш. К. М.). й
Рвэзэ ушэм Комитэт дэн 

Обонон тэргыэылан.
ЪТн’лыктарымэ

сэрыш.
10-шо
октйбр

10-шо
нойабр

I

Пуныланак. Ыҥлмктарымэ
сэрыш.

15-шэ
октйбр

10-шо
нойабр

Рвэзэ ушэм Комитэт дэн 
Обонон тэргызылан.

Ыҥл 1»1 ктарымэ
сэрыш.

1-шэ
апрэл

1-шэ май

Мландэ паша виктарышэ 
пӧлка дэн рвэзэ ушэм Ко- 
митэтлан адак Обонон т('»р- 
гызылан.

Ыҥлыктарымэ
сэрыш

1-шэ
пэвраль

1-шэ апрэл

Тошто-Торйал, Арын адак 
Упшо школ-влаклан.

/Курналэш возы- 
маш.

'  1

Ийдалык 1 

мучко
Ийдалык

мучко
. * ' .!
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Кунд. туныкт. пашам почытпо пӧлкан

III Т Ы III А III И А III А

Б. 7-ийаш школ-влак туныкты
1  Руш школлан йӧршӧ марий йылмэ туныктымо програм.

(Программа марязыка для русских 7-леток).

2 Тэнэйэ савыктымэ ГУС програмын 7-ийаш школлан кэлшы- 
мыжым шымлымэ нэргэн.

(О постановке учета практического применения на местах 
новой программы ГУС-а для 7-леток).

3 Марий калыкын чыла йылмэ сэм дэн тӱрлӧ мут— йомакым 
возышо-влакын возымаш гыч налын штымэ кнага. (Погал-кнага).

(Хрестоматия по родному языку и литературе для школ по
вышенного типа на луговом и горном наречиях).

4 Калык кашакым туяэммэ кнага.
(Книга по обществоведению для 7-летою.

7-ийаш школышто туныктышо - влакым курсэш туныктымо 
програм.

(Программа по повышению квалификации работников шк.
7 лэток).

В. 9-ийаш школ-влак туныкты
Тэнэйэ савыктымэ Г.У.С. програмын кэлшымыжым шымлымэ. 
(Учет опыта применения программ 2 концентра, шк. II ст. 

и 9 леток).

Пэдтэкникум 3-шо дэн 4-шз ийаш тӱшкаштэ кыдал школ, 
б дэн 0 ийаш тӱшкаштэ туныктымаш пашам ик сэмынрак кэлыш- 
тарэн колтымо нэргэн.

(Согласование учебных планов и программ 1-х двух курсов 
Педтехникума и 9— 10-й гр. шк. II ст. с педуклоном).

9— 10 ийаш тӱшкаштэ (кыдал школлаштэ), 3— 4 ий тӱш- 
каштэ (пэдтэкникумлаштэ) тунэмшэ-влакым сар пашалан тунык
тымо программ.

(Программа военизации 2 концентра И ст. и старших групп 
Педтехникӱмов).
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1

Тидэ паша кӧлан шташ

нуалтэшУ

Пашам штэн 
пытарымэкэ, 

мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (резуль

тат) лэкман

Штьшаш пашан 
жапшэ

Тӱҥалал- Лытарал- 
тэш тэш

2 3 
Я I
ж  «  И  нЙ * а Я

машым ыҥылыктарымэ паша.
Васильйэв, Бурдаков,Йэго- 

ров, Йамбаршэв йолташ— 
влаклан.

Обонон тэргызылан.

Савий дэн Василйэв йол- 
таш-влаклан.

Ш. ВТ. II. дэн Парт
школ.

Т. У. К.-дзн 5 Пэдтэкни- 
кумлан, адак Йошкар Ола 
кыдал школлан.

машӹм ыҥлыктарымэ паша.
Чыкма 9-ийаш школ, У програм дэн
Кокшамар „
Йурин
И. Билӓмор „

(кэҥэжсэ погынымашэш тидэ 
пашам шымлэн налман).

Програм. 15-шэ
октӓбр

1 1-ШЭ
йанвар

Вэрласэ пашам 
шымлэн налмэ 

сэрыш.

15-шэ
октӓбр

':! 1-ШЭ 
дэкабр

Погал-кнага
(хрестоматия).

— 1-шэ
август

20
савык
тымэ

лостык

Кнага. Идалык
мучко

Идалык
мучко

10 са- 
кыкты-
мэ ло-
СТЫЕ

Програм. 1-шэ
йанвар

15-шэ март

штымышт паша 
нэргэн журналэш 

возымаш.

20-шэ
октЛбр

10-шо
ийуль

Пэдтэкникум дэн Чарласэ 
кыдал школлан, адак Обо
нон тэргызылан.

Т. У. К.-дэн салтак па
шам т ӧ р л ы ш ӧ округлан 
(С. П. Т. О.).

Таҥастарымэ 
каҥашыштым 

журналэш возы
маш.

Програм.

20-шо
октӓбр

15-шэ
октӓбр

20-шо
нойабр

1-шэ
нойабр
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4 Руш школышто марий йылмэ туныктымо програм.
(Программа мар. языка для 2 концентра шк. II ст. и 9-леток).

5 Кыдал школлаштэ рвэзэ-влакым сылнылык пашалан тунык
тымо нэргэн (тудын корныжо, сынжэ, шташ кӱлмыжо нэргэн).

(Содержание, формы и методы художественного воспитания 
в шк. II  ст.).

0 Кыдал школышто пионэр пашан каймыжым тунэммэ.
(Изучение пнонер-движения в шк. повышенного типа)

7 Чыкма, Кокшамар, Йурнн, Оршанка кыдал школ-влакын 
Обонош штымэ витньыгат.

(Доклады о работе Козмодемьянский, Кокшамарской, Кюрин
ской н Оршанской 11 ст. 9-леток).

8 Кыдал школлан ийдалыкаш туныктымо паша радам штымэ
нэргэн.

(Составление примерного учебно-производственного годового 
плана).

9 Кыдал школын кокымсо шэлтышыштэ туныктымо пашам 
тэргымэ.

(Обследование работ 2 концентра шк. II  ст. и 9-леток).

10 Тӱрлӧ кружок паша-влакым кыдал школышто шьтндымэ нэргэн.
(Организация кружковых работ в шк. П ст.).

11 Кыдал школ вуйлатышэ-влаклан 0 кэчаш конпэрэнснйын 
програмжэ.

(Программа 6-ти дневной методической конференции для 
работников школ повышенного типа).

12 Кап-кыл шнтыдэмдымэ пашам виктарышаш вэрч штымэ тыл- 
заш курсын програмжэ.

(Разработка программы месячных курсов по подготовкэ ра
ботников по ф. к.).

III. Мастарлыклан туныктыма

1 «Чодра-хпмий» манмэ школлан туныктымо паша радам дэн 
програм йамдылымэ.
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Пашам штэн Штымаш пашан

Тидэ паша кӧлан шташ пытарымэкэ, 
мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (резуль

тант) лэкман

жапшэ

пуалтэшУ Тӱҥалал-
тэш

Пытарал-
тэш

Басильйэв, Йэгоров, Бур- 
даков йолташ-влаклан.

Програм.
Г ...-..................

Ийдалык
мучко

Ийдалык
мучко

М. Билӓмор кыдал школ 
дэн Обонон тэргызылан.

Умылтарымэ пэ
ры ш.

15-шэ
•октьабр

1-шэ
йанвар

Пионэр пашам ончышо 
ыҥлыктызьтлан (инетуктор- 
лан).

Умылтарымэ пэ
ры^.

Ийдалык
мучко

Ийдалык
мучко

Т. У. К.-лан. Журналэш возы- 
маш.

Дэкабр 
дэн март 
тылызэ 

коклаштэ

Дэкабрь 
дэн март 

тылршэ 
коклаштэ

Чарла кыдал школ дэн 
Обонон тэргызылан.

Туныктымо паша 
радам.

15-шэ
октӓбр

15-шэ
нойабр

Обонон тэргызылан. Тэргэн пытары
мэкэ, витньэ йам- 

дылалтэш.

Ийдалык
мучко

Ийдалык
мучко

в Шэрнур кыдал школ дэн 
Йурин кыдал школ-влаклан.

Журналэш возы- 
маш.

Октӓбр Дэкабр

Т. У. К. дэн Обонон тэр
гызылан.

Конпэрэнсийын 
пунчалжым жур

налэш сэрымэ.

Май

■
' -■

Ийуль

Кундэмысэ кап-кыл йӧн- 
даралтмым ончышо катгаш. 
(К. К. Й. 0. К.) дэн Обонон 
тэргызылан.

Програм. Май Ийунь

шым ыҥлыктарымэ паша.

Тӱрлӧ мастарлыклан ту
ныктышо-влак дэн Обонон 
тэргызылан.

Туныктымо паша 
радам дэн про

грам.

Октӓбр

" ,  %■:

10-шэ
нойабр

М
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Тӱҥалтыш мастарлан туныктымо школын тӱрлӧ шанчэ-влак- 
тунэмшын нэргэн програм.

(Программа по общеобразовательным предметам для проф- 
мастерских).

Пэдтэкникумышто руш йылмым туныктымым виктарьтмэ нэргэн.
(О постановке преподавания рус. языка в Мар. Пэдтэхн 1 1- 

кумах).

Тӱрлӧ тэкникум-влакын адак мастар йэпым йамдылышэ школ- 
влакын пашаштым тэргымэ.

(Анализ работы профтехнических учебных заведений, а также 
и профуклонов при шк. II ст.).

Тэкникумышто тунэмшэ-влакын йал школышто штышаш паша 
радамжым тӧрлатымэ нэргэн.

I Уточнение плана работы по педаг. практике в педтех.).

Тэкникумым тунэмм лэкшэ влакын—пытартыш пашаштым 
шымлымэ.

(Изучение квалификационных работ окончив, техникумы).

IV. Политик дэн волгалтарымэ тӧ
Лудмо пӧртын изиш тунэмшым тӱрлӧ кружок-влакшитэ ту

ныктымо пашан корныжо.
(Самообразовательная работа среди малограмотных через 

кружки при избах-читальнях).

Тыгай кружок-влакын нрограмыгат:
а) Мландэ пашалан тунэммым ыҥылтарымэ программ;
б) Копэратсий;
в) Сар пашалан;
г) Тазалык ончымо пашалан;
(Программа занятий в кружках:
а) сель-хоз.. б) кооперативном; в) военном и г) санитарном).

Библиотэка па
Марий калык, адак моло калык коклаштат иӱкын лудмо 

паша нэргэн.
(Практика проведения громких читок среди национальностей 

МАО).

Библиотзкын шкэ гыч тунэмшэ-влаклан полшымо пашажэ.
(Участие библиотек в самообразовательной работе).
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Тидэ паша кӧлан шташ 

пуалтэш?

Нуныланак.

Пашам штэн 
пытарымэкэ, 

мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (резуль

тат) лэйман?

Програм.

Штышаш пашан
жапшэ

_ .  _ . . “1 - 
Тӱаҥалал Пытарал-

тэш тэш

Октӓбр 15-шэ
нойабр

Я 11

Туныктышо-влак, дэн Обо
нон тэргызылан.

Журналэш возы
маш.

Октӓбр 1-шэ март

Обонон тэргызылан. Пашантт нэргэн 1-шэ 1-шэ
журналэш возы- ноайбр апрэл

маш..

Тэкникум дэн Обонон тэр- 
гызылан.

Обонон тэргызылан.

Йал школышто 15-шэ 20-шо
штышаш паша октӓбр нойабр

радам.

Журналэш возы- 25-шэ 20-шо
маш. ийунь ийуль

нож-влакын ьлгылтарымэ пашашт.
Мочалова йолташлан. Програм. 15-шэ

октӓбр
1-шэ

нойабр

Марий-Турэк дэн У-Тор- 
йал кантонысо лудмо-пбрт- 
влаклан (кокыт гыч).

Програм. 1-шэ
дэкабр

1-шэ
йанвар

шам ыҥылтарӹмэ.
Морко кантон рӱдӧ би-

олиотэклан.
Журналэш возы- 15-шэ 15-шэ

маш. нойабр дэкабр

КуяДэмысэ рӱдӧ библио- 
тэклан.

Журналэш возы- 1-шэ 1-шэ
маш. йанвар пэврал
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Библиотэкын нужна дэн тарзэ коклаштэ штышаш пашаж 
нэргэн.

(Работа библиотеки с беднотой и батрачеством).

Шагал тунэмшэ йэҥын тунэммыжым мондыдымо дэч аралымэ 
нэргэн.

(Роль биб—к в борьбе с рецидивом неграмотности).

Калыкын йодмыжым, тудлан мо кӱлэшыжым палэн налын 
тунэммэ нэргэн (тудын корныжо, сынжэ, шташ кӱлмыжӧ нэргэн).

(Формы и методы изучения читательских интересов).

Библиотэкын марий лонташтэ штымэ пашажэ.
(Библиотечная работа среди марийского населения).

Библиотэкын тӱрлӧ кампанийэ годымсо эртарымэ пашажэ.
(Участие библиотек в компаниях).

Кугу йэҥ туныктыма-

Кугу йэҥ туныктымо пашам тӧрлэн шогышо ликпункт—вла- 
кын програм.

(Программа для инструктивных ликпунктов).

Шагал тунэмшэ-влакым туныктымаш програм.
(Программа для школ малограмотных).

Шкэт кашак дэн туныктымо пашам колтымо нэргэн 
(Постановка учеб. занятий по индивидуально-групповому обу

чению).

Кабинэт пашам

Кабинэт ой пышталтышым йамдылымэ. 
(Разработка положения о кабинете).

Кабинэт-влакын паша мучашым тэргымэ. 
(Отчет о работе кабинетов).
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Тидэ паша кблан шташ

пуалтэш.-

У-Торйал кантон рӱдӧ биб- 
лиотэклан.

Пашам штэн 
пытарымэкэ, 

мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (резуль

тат) лэкман

Журналэш возы- 
маш.

Штышаш пашан 
жапшэ

Тӱҥалал- ! Пытарал-
тэш

1-шэ
йанвар

тэш

1-шэ
пэврал

а
м -а я ав 3

Марий-Турэк рӱдӧ библио- 
тэклан.

Журналэш возы- 1-шэ 1-шэ
маш. йанвар пэврал

Партшколлан. Умщлтарымэ сэ- 1-шэ 1-шэ
рыш. нойабр йанвар

Шэрнур кантон рӱдӧ биб- 
лиотэклан.

Провой кантон рӱдӧ би- 
блиотэклан.

Умылтарымэ
рыш.

Умылтарымэ
рыш.

сэ-

сэ-

20-шэ
дэкабр

1-шэ
дэкабр

1-шэ
пэврал

15-шэ
дэкабр

шым ыҥылтарымэ паша.

Туныктымо пашам тбр- 
лэн шогышо л. п. (Чарла 
кантон).

Туныктымо пашам тӧрлэн 
шогышо л. п. (Шэрнур к-н).

Обонон тэргызылан.’

Програм.

Програм.

Журналэш возы- 
маш.

1-шэ
нойабр

1-шэ
нойабр

20-шо
октӓбр

15-шэ
дэкабр

1-шэ
дэкабр

15-шэ
нойабр

ыҥылтарымэ

Кабинэт вуйлатышылан. Ой пышталтыш. 15-шэ
октӓбр

1-шэ
нойабр

Ийдалыкэш Ыйдалыкэш 
кок кана I кок кана
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Крэсаньык курслан програм.
(Программа крестьянских курсов).

Йалыштэ сылнылыЕ пашам шыйдымэ нэргэн. 
(Художественная работа в деревне).

Кундэм —тунэм-пӧлка 

Т. У. К.-ын сэрышэ
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Тлдэ паша кӧлан шташ 

пуалтэш?

Пашам штэн 
пытарымэкэ, 

мо тӱрлӧ паша- 
мучаш (резуль-

Штымаш пашан
жаншэ

Тӱҥалал- Пытарал-
тат) лэкман тэш тэш

Обонон тэргызылан. Програм. 14-шэ 15-шо
октӓбр

1
нойабр

М. БнлЯмор лудмо пбрт- Умылтарымэ 1-шэ 1-шэ
лан. сэрыш йанвар поврал

2 а
81 Ӓ «ч сб
« Ё а яОС са Я сС О
8 н ^I  I Я

кугылатышэ В . Мухин. 

И. Суворов.



Мухин В. А.

Школлаштэ кузэ шынымэ пашам штыман?
Кызыт школлаштэ шынымэ пашам (исследовательская ра

бота) штылаш туныктьнпо-влак пэш йбсланат. Шукыжо тидэ 
пашам огыт умло, йужыжо тидэ нэргэн шонашат ӧрканат. Шы
нымэ пашам кэрэк кузэ гынат школлаштэ виктараш кулэш. 
Тидэ паша вэлэ йоча ушым сайын ылыжтэн картэш. Тидэ па
ша дэн вэлэ йоча-влакым калык пашам шташтуныкташ лийэш. 
Тидэ паша дэн вэлэ мэ туныктымо пашанам илыш дэн ушэн 
кэртына.

Кызыт шуко школлаштэ «навык» манмэ нэргэн вэлэтола- 
шат. «Навыкым» тунэмшылан пумэкэ, туныктышо-влак тунык
тымо пашаштым пытарэн улына, манын шонат.

«Навыклан» туныкташ кулэш. Тидэ чын шонымо. Тугэ гынат, 
эртак «навыкым» вэлэ шонаштУҥалына гын, мэ школын эн кугу 
пашажым йомдарэна. Эн кугу пашажэ—йоча-влакым илышлан 
йбршым туныктэн школ гыч лукман. Мом ойлэда, молан ту- 
ныктэда школышто, тудо чыла илышлан йӧршӧ лийман. Илыш
лан йӧрымым эртак «навык» дэн пуаш ок лий.

Мэ школнам илышышкак пижыкташ шонэна гын, шы
нымэ пашам школышто пэш чот виктарман.

Кузэ тудым шындьшан? Тудым кучук мут дэнойлэн пуаш 
ок лий. Палышашлан лийын, мый тУрлӧ шынымэ карточка- 
влакьш тыжак возэн пуэм. Нинэ карточка влакьш чыла вэрэат 
ик сэмын тунэмшэ-влаклан пуман огыл. Иужо вэрлан нуно 
чылт чумырак ала огытат кэлшэ, садлан шкэндай илыш шот 
дэн тӧрлаташат вэрэштэш. Тугэ гынат, нинэ карточка почэш 
чыла школлаштат пашам шынэн шташ туҥалман. Обоно тур- 
лӧ школла лэч ревизий го дым тидэ пашам тэргаш туьгалэш.

Тэвэ йал йыр-вашым тунэммэ нэргэн 3-шо ий тунэмшэ-влак
лан тыгай карточка-влакым пуаш лийэш.
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ш

тӱҥалтыш школ

Район

Кунам ончэн возымо :

Шьшэн тунэммэ карточкан 1-еэ .М-жо.

Мом, ончэн коштмо: 

Мэмнан йалын йӹрым-йыржэ.
1. Мэмнан йал шогымо вэр- ‘ 

жэ. 0
2. Н ал воктэнысэ тУс (ку- 

рьтк, т;ӧр ВЭР> ч°ДРа)-
3. Иал воктэнысэ вУд (йо- 

гьш, куп, йэр, пийа) кушкы- 
ла йогат?

4. Корэм-влак куш кайат, 
мыньар корэм; нунын кӧлгы- 
тышт, лопкытьпнт, кужытышт 
нунын сэрышт (тура, тайыл, 
пушэнтан, альэ чара). Корэм 
шарла, альэ укэ?

5. Корн о-в лак—куш кайат, 
могай улыт (тура, кагыр, пэга- 
кыдэ, иушкыдо, ошман, шу- 
нан)?

6. Мэмнан воктэнысэ моло 
йал-влак (куштыла улыт, мо
гай вэрыштэ, лонтагптэ шин* 
чат)?^

7. Иал воктэнысэ мландэ 
вэр пашам шташ кэлша, йа 
укэ (пасу-влак вӱдым кучэн 
кэртыт альэ укэ? Кэчэ вол- 
гыдо киндэ кушташ сита, 
альэ укэ?).

Ончэн коштмо тыгай шот дэн. 
Штымаш пашан корныжо.

1. Нинэ йодмашлан кӱчУ- 
кын чылажыматраш возыман.

2. Турлӧ вэлжым компас 
дэн палыман.

3. Вискалаш 5 мэтр куты- 
шан кэрэмым йамдылман.

4. Корэм кэлгытйм виска
лаш «нивэлир» оьгам штыман.

5. Чыла вискалымым вэ- 
рыштак кагазэш возыман.

6. Тыгэ ончэн коштмо го- 
дым, иктаж оггай ужалтэш гын, 
тудым ужмо вэрэшак возыман.

7. Купла, корэмла, йогын- 
ла, йэрла лумым возэн. ну
нын планыштым штыман.

йал йыр-ваш вэрым пла-Тыгэ ончэн тунэмын пытармэк. 
ныш налман.
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Звэно паша
Шынэн тунэммэ карточкан 2-шо №-жо.

Олык. олык кучымо озанлык.
1. Олык-вэр—кушто кийа, 

могай кундэман (кутышыжо, 
торэшыжэ, лопкытшо)?

2. Могай олык (вуд вок- 
тэнысэ, кукшо, ночко, чодра, 
куп олык)?

3. Могай шудо-влак олы- 
кышто кушкыт? Нунын лу- 
М Ы 1ПТ, вольыклан к о ч к а ш  
йбрмышт, йбрдымышт.

4. Могай йанлык - влак 
олыкышто плат (арлан, рок 
кольа*) кузэ нуно олыкым 
пужгалат)?

5. Кунам тэндан олыкыш
то шудым солат, мыньар иу- 
тым дэсӓтин гыч налыт?

6. Кузэ олыкым пошкудо 
коклаштэ шэлыт (порт шот 
дэн, альэ чон шот дэн)?

7. Олык шудыжо вольык
лан тэлылан сита, йа укэ?

8. Кэҥэжым, шыжым, та
лым, 1ПОШЫМ могай ак дэн 
шудым тэндан йалыштэ ужа- 
лат?

9. Олыкым йалыштэ кузэ 
ончат, ачалат (эрыктат, тыр- 
малат)?

10. Тэндан йалыштэ шу
дым Удат, альэ укэ?

11. Олык шудо, альэ удымӧ 
шудо утл арак шочэш (вар шот 
дэн шотлэт гын)?

*) Рок кольа—рушла

Палыктэн ончыктымаш
1. Ту'рло олык гыч шудым 

коштэн, гэрбарийым штыман.

2. Олыкым йал планэш 
ончыктыман.

3. Олык озанлык схэмым 
штыман.

4. Олык озанлыкым кучымо 
нэргэн уло йал йоча, рвэзэ- 
влак погынымашэш витньым 
(докладым) штыман; тушто 
мом кутырмым, мом пунчал- 
мым „Туныктымо пашаа жур- 
налыш возэн колтыман.

5. Шудо акым йалыштэ ку
зэ волташ лиймэ задачым 
шонэн лукман (шудым уды- 
маш гыч, олыкым сайын он- 
чымаш гыч, моло тӱрлӧ йӧн 
гычат).

вэс сэмын шурган.



Звэно паша
Шынэн тунэммэ карточкан 3 шо № ж о.

Куп. йэр нэргэн

№ 1 Щколл. кузэ шын. пашам штыман 3/

1. Куп, йэр вэр (компас 
дэн вэлжым ончыктыман: лу- 
мышт влакым возыман).

2. Купын, йэрын кутынь- 
жо, торэшыжэ, кэлгытшэ.

3. Могай шудо-влак куп 
КӦрГЫШТӦ, Йэр В Уды П1ТӦ К у Ш -  
кыт?

5. Куполмыж дэн вӱд шу- 
дым таҥаштарыман.

6. Вуд йэрыштэ кузэ сэ- 
рым каткала?

7. Куп рэгэнчым коштэн 
йулалтыман, мыньар ломыж 
лэкмым палыман.

8. Куп мландын тУрлб 
ужашыжым палыман (мыньар 
шудо вож, мыньар ломыж, 
мыньар шэм рок)?

9. Могай осалым, йа пай- 
дам куп, йэр-влак тэндан 
мландэ паша штымаштэ 
пуа?

О

10. Иэрлаштэ могай кол- 
влак плат (лумыштым возы
ман, нуным сурэтлыман).

Палыктэн ойлымаш.
*1. Купым тунэммэ годым 

купэш шочшо турлб саскам 
погыман (турньа пбчыжым, 
молымат).

2. Куп воктэнэ могай пу- 
шэҥгэ влак кушкыт, куп кбр- 
гыштб могай кушкыт—тудым 
ойыртэмышын ончэн возыман.

3. Купышто иктаж турлб 
«газ»*) лэкмэ вэр уло гын, 
туныктышо дэч тугай вэрым 
ончыкташ йодман!

4. Олмыжым, рэгэнчым, вуд 
шудым коштэн, нунын сУрэ- 
тым сурэтлыман.

5. Купышто кушмо шудо- 
влакым иктэ гыч кондэн, гэр- 
барийым штыман.

6. Куп дэн йэрым (ончэн 
ужмаш гыч) таҥаштарыман.

7. Купын осалжым, сайжым 
шынэн палмаы.

*) Газ—шӱлылш, йуж, пуш.



Звзно паша.
Шӹнэн тунзммэ 

Йргыным тунэммэ.
1. Йогын лум. Кужэч лэк- 

тош, кутко йогэн пура?(Огы- 
да шннчэ гын. туныктышо 
дэч йси!май).

2. Иогын вудьш то и да н 
йал воктэнысэ лопкытшо, кэл- 
гытшэ (эн аҥысыр, энлопка. 
эн кэлгэ,'эн тальака вэрышт).

3. Могай вэрлаштэ йога 
(иасушто, чодраштэ)?

4. Сэрлажэ могай улыт 
(пурла, тола  сэржэ? Кушто 
тура, тайыл сэр? Кушто ка- 
гыр, тура сэр? Кушто купан, 
олыкано сэр?).

5. Иогын вуд кужэч йогэн 
лэктэш? (куп гыч, пийа гыч, 
йэр гыч?).

6. Тэндан йал воктэнысэ йо- 
гйныпт могай йогын - влак 
утпнат (л у мы гит ,кутышышт)?

7. Тэндан йогын вӱд ум- 
бал нэ могай вакш-влак улыт 
(лумыщт, вакпг озашт)?

8. Йогын коч могай кувар 
влак улыт (кушто, могай корно 
умбалнэ, шӱкшӧ, таза)?

9. Шошым йогын кунар 
йогэн шар л а?

• 10. Тэндан йогын да йэҥ- 
влаклан могай пайдам пуа 
(чодра дэн торгаймэ нашаштэ, 
киндэ йоҥыштымаштэ, кол ку- 
чымаштэ, калыкым йуктымаш- 
тэ, прокот дэн коштмаштэ, 
мландэ пашам штымаштэ).

карточкан 4-шэ №-шо 

1[алыктэн ойлымаш.
1. Йогын вуд влак шуко 

йогат гын, тунэмшэ влакым 
звэно дэн, звэно дан тунэмаш 
колташ кулман.

2. Чыла звэно-влакат йогын 
вудым ончэн тунэмын нытар- 
мэкэ, ик витньым (докладым) 
пырльа каласаш йамдылман.

3. Витнъэ дэч вара йогын 
вӱдым планыпт, тудын пайда- 
жым диаграм дэн ончыкты- 
ман.

4. Бара йал Совэтэш тидэ 
ончэн тунэммэ нэргэн витньым 
штыман (кушто кувар - вла
кым ачалаш, кушто йогын вӱ- 
дым аралшашлан лийын чод- 
рам руман огыл, кушто вольы- 
кым йуштылтыман огыл, куш
то йогын пун д а т  кашкам 
эрыктйман).

5. Йогын в\'дын йытыражэ 
нэргэн почэла мутым шонэн 
лукман; эн сай почэла мут- 
шым „Туныктымо наша4* жур- 
налыш возэн крлтыман.
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Школл. кузэ ты н. пашам штыман.

Шывэн тунэммэ карточная 5-шэ №-жо
Чодра.

1. Чодра ончыко вэр.
2. Могай путпэнтэ - влак 

тэндан ч о д р а ш т э  кушкыт 
(лышташан, иман; могайжэ 
шукырак)?

3. Кугьнп-висйт тойа дэн 
иктаж 10 нушэнгьш кӱгы- 
шытшым висэн налман.

4. Пушэнгэ—влакын ий- 
жйм тпотлыман (йырым йыр 
иӧрдӧным ончэн). **)

5. Тэндан чодрада эрык- 
талтэш, альэ укэ?

6. Кузэ чодра м руат (дэ- 
лЯнка шот дэн; йогын вТд 
воктэн)?

7. Кузэ у чодрам куш га г 
(Удэн, шыпдэн, мардэж пу- 
ПГЭҤГЭ кычкьш кышкымэ дэн)?

8. Тэндан чодраштэ могай 
саска вондо-влак, шудо-влак 
кушкыт (лӱмыштым возыман)?

9) Могай йанлык-влак чод
раштэ илат?

10. Чодраштэ могай туиг- 
ман-влакшэ (копшангэ, шу- 
гӹш, лывэ, моло-влакат) илат?

11. Тэндан чодра дэн могай 
\згарым штат, узгаржым ку- 
жак ужалат?

Палыктзн ойлымаш.
1. Мэмнан чодран иай- 

дажэ манмым шонэн луктын 
возыман!

2. Чодраш кузэ коштмйм 
сӱрэтлыман.

3. Чодран пайдажым шот- 
лэн луктын тунэмшэ-влакын 
ачагпт - авашт пошнымапшп 
витньым штыман.

4. Чодрам аралаш кӱлэш- 
манмэ витньым уло йал йоча- 
влак чогынымашэш штыман.

5. Чодрасэ пушэнгэ-вла
кын лышташан уажым кондэн 
гэрбарийым штыман!

6. Чодра мастарлык—па
шам штышэ влакым йалыш
тэ, районыпгго шотлэн нал
ман; нунын идалыкаш паша- 
дар ым шотлэн налман.

Кӱгыш-висыт*)
Кок тойам тура лук шот дэн (90°) ушыман. Пушэҥгэ 

вуйым висэн палымэ годым шогышо тойа вуй дэн пушэнгэ 
вуйжо ик корнышто лийышт. Тыгэ нунын вуйым ик корныш 
налмэкэ, вара шогышо тойа дэч пушэнгэ мартэ торалыкым 
висэн налман. Висэн налмэ числашкэ тойа кутьнпым йэшар- 
ман. Лэкшэ числа нушэнтын кӱгышӹтшым ончыкта.
;; висыт—рушла высотомер.
**) Пӧрдӧн—рушла круг.
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Пушэнгэ лышташын оралшмым тунэммэ.
Пушэнтын тӱкэммыжэ *). Могай пушэнтыштэ лышташ

ондакырак оралгаш туҥалэш? Кунам?
Пушэҥгз-влак лышташаш вэлмэ пагыт годым. Школыш

коштмыда годым ик путэнтым, пьппташыжэ вэлын пытӹмэш, 
эскэрызи! Тукэмага туҥалмэ гыч вэлын пытымэпткэ, мо тӱрлӧ 
тусан лышташ-влак лийыт? Моло пушэнтылаштэ лышташ- 
влак кузэ оралгат?—кагазэшда палым штыза!

Лышташ туе вэсэммэ. Ик пушэнтын лышташыжьш ужар- 
гыж го дыма в, вара тУкэмалтшьш, Улык волэн шӱйаш тУҥал- 
шьш погыза!

Тидэ лышташ влакым кок кагаз коклаш коштыза!
Льипташ-влак кошкэн пэҥгыдэммэк, пушэҥгыштэ вашталт- 

мыжэ сэмын кагазэш ургэн шындӹза!
Шолан лышташ вэлэн? Могай лышташым укш гыч куш- 

тӹлгырак кӱрлаш: ужаргӹм альэ оралгӹшым?
'Гӹмык годЫхМ лышташ вэлмым эскэрыза!
Вэлшэ льтшташын йол тӱҥжым ончыза! Мо тусан тудо? 

Укшышто лышташ шинчымэ вэрым кычал мийза! Лышташ 
олмысо изи тамга мом ончыкта?

Каласыза: лыгаташым мардэж йоктара, альэ шкэ шотшо 
дэнак вэлэш? Укшлаштэ кодшо шиыча влак мом ончыктат?

Лышташ вэлаш полшышо ийгэчэ. Могай ийгэчыштэ лыш
таш вашкэрак оралга, тукэмэш: ойарыгатэ альэ пыланыштэ?

Лышташ вэлмьш мучашыжэ. Могай пушэҥгэ эн ондак 
чарамэш? Кунам?

Ало йужо пушэҥгэ тэлылан лышташ дэнак кодо? Варарак 
тыгай лышташ-влак мо лийыт?

Пушзҥгэ-влак лышташ дэч поена кушкыт мо?
Шымлэн налза: лышташ вэлмэк пушэҥгэ кушкэш мо? 

Шынымашлан лийын ломбын кӱкшытшьш вара дэн висэн 
налын, оралтэ вэлэн палым штыза, шошым угыч висэн ончыза!

Кэҥэж коч ломбыда мыньар кушкын, шотлыза!

Шкэ гыч штымаш наша.
Мландз рокын ужашыжым палмэ.

Мландэ умбал рокым турлӧ иасу гыч налын кондыман.
Ӱмбал рок-влакым ойрэн-ойрэн комакаш кошташ шынды- 

ман: (пэш шокшо комакаш шындаш ок йӧрӧ). Кошкымэкышт, 
50 грамм (ик пасу гыч палмэ рок лийжэ) налын, тулэш когар- 
тыза.

.*) Саралгымыжэ.
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Тыгэ штымэкэ, йулмо дэч кодшо мландым, изиш йуш- 
тэмдэн, угйч висыза!

Ожньтсо висаж-дэн кызыт кодшо висажым таҥаштарыза! 
Таҥас тармэ дэч вара йулалтымэ умбал рокышто мыньар шуй- 
шб шудо вож улмашым палыза!

Адак вэс 50 грамм (тидэ пасунымак) мландэ умбал рокым 
нальш, вудыш пыштэн лугыза:

Иантар ошма кодмэшкэ лугэн-лугэн мушман (тыгэ ошма 
дэн шуи ойралтыт).

Кодшо ошмам коштэн, адак висыман.
Шотлэн налза, мыньар ошма, шун, шуйшб шудо вож тидэ 

пасу умбал мландэ рокышто улыт.
Тидэ наша ттымым тыгэ возыза:
Мландэ умбал рокым налмэ   50 грамм
Шуйшб шудо вож йулалтымэкэ кодо . . .  ,,
Шуйшб шудо вож мландэ умбал рокышто ыльэ „
О ш м а .................................. - .................................. ,,
Тидэ пасу мландэ умбал рокым могай маныт?
Вэс пасу мландэ умбал рокымак тыгак палэн налза!
Могай пасу дэн мландэ умбал рокшо вийанрак, тидымат 

шотлэн лукса!
Нинэ карточка-влак почэш школышто пашам штэт гын, 

йочан ушыжым чот шарэт. Тыштэ «навык »-влакым пуашат, 
паша сита, калык пашаланат туныкташ лийэш, илышлан йбр- 
шымат турлб сэмын шотлэн лукташ лийэш, ильин дэнат тунык
тымо пашам ушаш лийэш, кнагам лудашат йочалан шуко 
вэрзштэш. Ик манаш гын, турлб пашаланат корным туныктэн 
ончыкташ лийэш.

Нинэ кэрточка-влакыштэ турлб наук (шанчэ) шотат шу
ко лэкталыт.

Тэвэ шотлан туҥалтыш № карточкам нална (йал йырым- 
йыр ончэн, шьшэн тунэммэ карточкам).

Тыштэ гэограпий гыч тыгай шинчымаш пура:
1) турлб вэл, 2) турлб вэр (кугыш, лапка вэр, олык куп, 

йэр, йогын, т. м.), В) компас, компас дэн штымэ наша.
Мландэ шинчымаш гӹч (гэологий гыч): 1) мландэ рок 

(могай лийэш—ошман, шунан, ломыж рок), 2) курык сэр, 
В) корэм, т. м.

Гэомэтрий гыч (мландэ висымаш гыч): 1) нивэлир,
2) вискалымэ у^згар, вискалымэ шинчыр, В) турлб диаграм,
4) план, т. м.

Агрономий гыч (мландэ пашам виктармаш гыч): 1) тур
лб мландэ рок нэргэн, 2) вуд пасушто кучалтмэ нэргэн, В) киндэ 
Удаш пасун кэлшымыжэ, кэлшыдымыжэ т. м.
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Туныктышылан чыла шанчэ коклагатат пашам кузэ кол- 
тышашым шинчэн шогыдэ ок лий.

Ындэ 4-шэ карточкам нална.
Тидэ карточка почэш тыгай шанчэ гыч шинчымаш лэктэш.
Гэограпий гыч: 1) йогын вУд туҥалтыпг, 2) йогын вУ- 

дын сэрышт-влак, 3) йогын вУдын «бассэйн» манмыжэ;
Пӱртӱс шинчымаш гыч (йэстэствознанийэ гыч): 1) кол 

нэргэн, 2) турлб вУдысб илыш нэргэн, 3) вӱдын коштмыж 
нэргэн, 4) чодран вУдым кучымыжо нэргэн.

Гэомэтрий гыч: 1) йогын кэлгыт, лопкыт, кутынь, торэш 
2) план, 3) диаграм;

Озанлык кучымаш гыч: 1) кувар нэргэн, 2) вакш-влак 
нэргэн, 3) пушэҥгым вуд дэн волтымо нэргэн 4) кол кучымо 
нэргэн, т. м.

Нинэ озанлык кучымашым тотлымашышкат савураш 
лийэш.

Калык пашалан туныктымашат лэктзш: 1) Совэтэш
витньым шындымэ, 2) йогын вудым арун (йантарын) кучаш 
тунэммэ, 3) йогын вӱдым эрыктымэ, 4) чодрам йогын вуд воктэн 
аралымэ, т. м.

Тэбэ шкэ пашам турлб шот дэн колташ лийэш. Чыла 
карточка дэнжат уло класым, альэ трупам пашалан колташ 
ок лий. Укэ гын, жап пэш шуко эрта, вара програм пашамат 
шукташ ок лий, садлан лийын каньылырак пашажым звэно 
шот дэнат пуаш лийэш. Звэно пашам штэн пытармэкышт, 
пэш чот тэргаш кУлэш. Укэ гын, нунын звэно-влакын пашаш 
турлб йоҥылышат пурэн кайа.

Тидэ шынымэ пашаштэ чылажымат пэш раш, чот ыҥлэн 
шташ тбчыман. Пэлэ-пула штэт гын, нимогай пайдаг лэк- 
шаш гай ок кой.

Адак пытартышлан ик мутым ойлынэм: чыла шынэн 
погымым класэш пэш чот рончылэн тунэмман («лабораторная 
обработка»).

Рончылэн тунэммэ тыгай шот дэн кайман:
1) Погэн кондымо «матэриал»-влаклан «систэмам» турлб 

шанчэ (наук) шот дэнэ штыман;
2) гэрбарийым погыман;
3) турлб коллэктсий-влакым штыман;
4) планым возыман;
5) шотлымаш диаграмым йамдылман.
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Вара ижэ шынэн тунэмшэ тунэмшэ-влакын ушэш пэнты- 
дын пурэн шинчэш.

Тыгай мут дэн шкэ возымэм мый мучашаҥдзм—
1) у школым шташ гаулэш;
2) у школын у паша корно лийжэ;
3) у паша корным муаш шынымэ пашам чот колташ 

туҥалман;
4) илышлан йӧршӧ школ—шынэн туныктымаштэ.



с о ц в о с  п я ш я .

И. Суворов.

Район-школ паша нэргэн.
1924 ийыштэ район школ наша нэргэн мут лэктэ. Турлб 

погынымашыштэ тидэ паша нэргэн мутланымашат, учашыма- 
шат лийэ. Шукыжым тӱҥ паша нэргэн учашышт. Тугэ гынат, 
раш палымаш ыш лий.

Садэ ийыштак, ийуньын 12-шо кэчыштыжэ, НЕП умыл- 
тарэн ончыктышо сэрышым лукто. Тидэ сэрыш вочэш Кундэ- 
мысэ калык туныктымо полка шкаланжэ район школ паша 
нэргэн «положение» манмым штыш. Садэ «положение» ман- 
маштэ тӱҥ паша нэргэн тыгэ каласалтын: «Туныктымо пашам 
шкэт сайэмдэн от кэрт. Школ пашаштым (сайгэ-томамгэ) 
район школыш чумырыман. Варажым кузэ паша шталтмыжым 
тэргэн налман. Туныктышо-влак, туныктымо пӧлкан, йа шкэ- 
ныштын сайырак штымышт пашам шарнэн, ончыклык паша 
сайэмдымэ нэргэн шкаланышт каҥашым штат. Адак шкэ 
гыч тунэммэ пашамат ик чумыр штыман». Умбакыжэ тӱрлӧ 
паша нэргэн, адак утларак йбным кычал, илышыш пуртымо 
нэргэн лончылэн, умылтарэн пумо. Турлӧ программа манмат 
шталтын.

Тидэ ончыктымо поштэк (почэш) район школ-влаккок ий 
утла пашам штат. Нунын пашашт нэргэн мутланынэм.

Кундэмысэ район школ-влак (1925-26).
1-шэ таблитса
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5. Сурт-йал тӱҥал- 
тыш школ . . . 8 14 9

2 Морко
кантон

1. Морко 7-ийаш шк.
2. Арын 7-ийаш шк.

10

15

20
20

20
20

• 3. Горэльский тӱҥалт. 
ш к о л ..................... 10 10 10

3 У-Торйал
кантон

1. Конганур 7-ий. шк.
2. У-Торйал „ „
3. Тошто-Торйал ТӰ1Г- 

алтыш школ . .

9
10

8

13
19
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20
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4. Кадам тӱҥалт. шк. 7 10 13

5. Кокшамучаш тӱҥ- 
алтыш шк. . . . 7 13 12

4 Марий-Ту
рок кантон

1. М.-Турэк 7-ий шк.
2. Карлыган „ „

10
0
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9
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3. Паранга „ „ 9 16 12

4. М.-Г)Илӓмор 9-ийаш 
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1 0 1
6

5. Хлэбников. тӱҥал. 
ш к о л ..................... 7 19 6

6. Ирмучаш тӱҥал- 
тыш школ . . . 6 10 ! 7

7. Косолап, туҥал. шк. 1° 1 21 8

5 ИуриН
кантон

с?

1. Иурин 7-ий. шк.
2. Марьин, тӱҥал. шк.

12
15

18 ’ 
24

10
12

3. Микрӓк. „ „ 10 17 7
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6 Провой 1. Кокшамар 9-ий. шк.: 7 ; 14 12
кантон 2. Помар 7-ийаш. шк. 13 19 10

3. Сотнур „ „ 7 101
■

15
4. Кужмарий тУҥал-

ТЫ.11 шк. . . .' 10 1 16 13

7 Чыкма 1. Чыкма оласэ школ 8 !| 18 10
кантон о _

2. Иэлас 7-ийаш шк. 10 18 14
3. Ардэ „ 6 10 1 4
4. М. Сундыр тӱҥал-

тыш шк. . . . 6 И 10
5. Кузнэтсов тӱҥал.

1 ш к о л .....................

со (
6. Красноволжск. тУҥ-

алтыш школ . . 3 5 9
7. Троитско-посадск..

тӱҥалт. шк. . . 3 6 0
Орша кантонышто 28 тӱҥалтыш школышто, 51 тунык- 

тышылан 4 район школ ночылтып; Шэрнур кантонышто 44 ту- 
ҥалтыш шк., 92 туныктышылан—6 район школ.

Тидэ ончыктымо таблитса гыч тыгай шот койэш: школ — 
356, туныктышо—682, район школ^—44. Иктыш шотлымэк, 
ик район школлан 8 школ дэн 14 туныктышо-влак логалыт.

Район школ шотышто 23 туҥалтыш школ дэн 21 кыдал 
школ-влак пашам виктарэн шогат. Кыдал школ пэлэнысэ 
тӱҥалтыш школышто групо йыда туныктышо-влак улыт; 
моло тӱҥалтыш школышто 4 групылан 3 туныктышо, йа 
кокыт улыт. Район школын библиотэк-влак начар улыт—чыла- 
жым 100 йа 120 кнага логалэш. Кнагагат утларакшэ—«пэда- 
гогика» дэн „обшэствэнно-политичэский“ манмэ шотан улыт. 
Адак — «Народный учитель», «На путях к новой школе“, 
„Педкурсы на дому“, „Методический путеводитель“ манмэ 
журнал-влакымат налыт. Нидэ каласымэ журнал-влакым 1926 27



Район—школ паша нэргэн. 47

ийыштэ ижэ палаш туҥальыч. Иужо район школ ик—кок 
луман журналым вэлэ налэш. Турлё шанчэ кнага, адак „Част
ная методика" манмэ кнага-влак пэш шагал, йа йӧршэш укэ. 
Кабинэт-влак укэ. Кыдал район школышто начарак кабинэт- 
влак койэдат (Кокшамар, Пурин, М.-Билӓмор, моло вэрэат).

Район нткол-влак туныктымо паша радамым (учебный 
план) ик ийашым, пэл ийашым, кум тылызашым штылыт. 
Нунын погынымашышт тылызэш ик кана лийэш. Погынымаш 
тыгэ эртаралтэга—эн ончыч тунктышо-влакын ушэм паша ончал- 
тэш, вара туныктымо паша. Туныктымо паша шотэш—„комп
лексная систэма" манмэ дэн туныктымаш, туныктымо йёным 
кэлыштарымаш, йоча-влак нлыш тёрлатымаш, йыр-ваш улшо 
илыш тунэммаш, „навык, политика, педология" манмэ, адак 
моло тӱрлӧ шанчэ-влак тунэммаш паша пурат. Нунын пашашт 
ик тёр ок кай.

Палыктарышашлан лийын, мый тыгай вэрласэ пашам 
ончыктэм.

Йурин район школ. гГыштэ район школ паша кум кыш а 
дэн кайэн:

]) Туныктышо-влак вуйэла „педагогика, психология, реф
лексология, обществоведение" манмэ шанчэ - влакым шкэ 
гыч тунэмыныт. Тунэммаш паша витньэшымэ дэнэ кайэн. Паша 
виктарышашлан „консультационное бюро» манмым штэныт. 
Кок—кум тылызэ гыч моло туныктышылан тидэ «бюро» нашам 
штымэ нэргэн шижтарэн шогэн.

2) Вэс пашажэ програм тӧрлатымаштэ лийын («Экскур
сионно-исследовательский метод» нэргэн, йоча илыш тёрлаты
маш нэргэн, шкэ гыч штымаш паша нэргэн, школын калык- 
лан йёршё пашам штымэ нэргэн, озанлык кпд—пашалан тунык
тымо нэргэн, комплэкс шот дэн туныктымашым виктарымэ 
нэргэн, лудатп туныктымо нэргэн, «план» дэн «учот» манмым 
тёрлатымэ нэргэн, йыр — ваш улшо илыш тунэммэ нэргэн, 
моло турлё туныктымо йён паша-влак нэргэнат). Нинэ ончык- 
тымо паша-влак школышто шынымэ *) паша шот дэн шталтын. 
Район школ кэртмыж сэмын турлё каҥаш дэн, кӱлэш кнага- 
влакым йамдылэн, моло тУрлё сэмынат виктарэн шогэн. По- 
гынымашыштэ кузэ паша шталтмыжым опчыктэн шогэн.

3-шо пашажэ тыгэ кайэн. Иыр — ваш улшо илымым 
тунэммаш пашам «Краеведческое бюро» манмэ виктарэн. Тидэ 
тунэмашэш—йалысэ тошто дэн у койыш шарлымаш, копэра- 
тив паша вийаҥмаш, йорло, ик марда, адакпойан крэсаньыкын 
йал озанлыкым тан’астарымаш, йал озанлык пэнтыдэммэ корным 
палымаш, моло турлё паша-влакат ончалтыныт. Моштымышт

*) Шынымэ паша—опытный паша.
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самым тыгай паша шташ йоча-влакат полшэныт.
Шотым идалыкан пашам туныктышо-влак шкэ таҥастарэн, 

шымлэныт. Тидэ район школын пашажэ кэлшымыла койэш. 
Тидэ сэмынак паша М. Билӓмор, Чыкма оласэ школышто 
шталтын.

Шэрнур кантон, Марий-сола райоц школ. Тыштэ чумыр 
паша ик кыша дэн вэлэ шталтын. Иыр—ваш улшо илыш 
тунэммаш, адак шкэ гыч турлб шанчэ-влак тунэммаш паша 
шталтын огыл. Улыжо—туныктымо йбным виктарымаш паша 
вэлэ шталтын. Ийдалык мучко—шым школ—паша витньым*), 
(5 витньым школ йоча-влак илыш тбрлатымэ нэргэн, 2 витнь
ым школын калыклан йӧршӧ пашаж нэргэн), адак 10 витньым 
«комплэкеым» илышыш пуртымо нэргэн ончалтын. Чыла 
пашашт витньэ штымэ дэн кайэн. Шынымаш паша шот адак 
шкэ гыч штымаш паша шот лийын огыл. Шукыжым «комп- 
лэкс» нэргэн мутланэныт.

Тидэ паша йоҥылыш корно дэн шталтын манаш лийэш. 
Шкэат шоналтэн ончыза! Иыр-ваш улшо илыш палыдэ, кузэ 
«комплексная система» манмэ шот дэн туныктӹмо пашам вик- 
тарэт? Адак, турлб шанчэ-влак, политик шинчыдэ туныктымаш 
пашажымат сайэмдаш йбсырак.

Шукыжо школ-влак, тидэ ончыктымэм сэмын, пашам штэ- 
ныт. Эн кулэшанэш комплэкеым шотлэныт. Эрэ комплэкс нэр
гэн мутланэн вуйэтат йыгыжга. Садылан тыгай районышто 
погынымаштат нэлыракын кайа—погынымашыш рӱж толмаш 
укэ, чылан огыт кошт 60% —75 вэлэ коштыт, адак каҥаша- 
шат шагал полшат.

Тидэ ончыктымо пашам шынымэ паша шот дэн штыман 
ыльэ. Вара пайдажат утларак лийэш ыльэ. Оршинский район 
школ (У-Торйал кантон) туныктымо йбн тӧрлатымаш пашамак 
вэс турлын штэн. Ойлан налына—йоча-влак илыш тбрлатымаш 
пашам. Тидэ паша эн ончыч школлан шташ пуалтын. Жапшэ 
кок-кум тылызэ пуалтын. Штэн пытарымэк, тидэ пашам ту- 
ныктӹшо кашак погынымашэш шымлэн налыныт: Ончьшэк, 
Учашымашат лийын.

Тыгай пашам, ончыч ойлымэм сэмын, ик марда пашалан 
вэлэ шотлаш лийэш.

Коклаштэ начар пашан школат уло. Провой, йа Чарла 
кантон, район школ-влак пашам ончалына. Туныктышо-влакын 
ушэм пашашт туныктымо паша дэн варналтын. Туныктымо па
ша шотышто «комплэкс», «план» нэргэн вэлэ мутланымаш 
лийын. Моло паша шталтын огыл, манын Ронто район школ 
воза (Чарла кантон).

*) Витньэ—доклад.
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Тидэ ончыктымаш гыч район школ-влакын паша тптыма- 
шыжат адак йоҥылышыжат койын шогат. Мыйын шонымаштэ, 
район школын чумыр нашаштыжэ эн кӱлэш пашажэ мондал- 
тын. Могай эн кӱлэш пашажэ?

Район школын тӱҥ нашашг, «ноложэниэ» манмэ почэш, 
тӱҥалтыш школ-влакын пашам чумыраш (поганг) логалэш; 
шымлэн-ончэн налмэк, сайрак пашаштым иогэн, «педогагиче- 
ский музой» манмым штыман ыльэ.

Туныктышо-влак погынымаш нэргэнат каласаш кӱлэш. 
Иужо вэрэ погынымашыштэ шуко паша-влак оичалтэш. Тэвэ 
Ардэ район школышто (Чыкма кантонышто) кутырэныт: 1. 
Пашам шотлэн шынымэ нэргэн; 2. Пионэр пашам школ паша 
дэн кэлыштарымэ нэргэн; 3. Комплэке тунэммэ нэргэн (чыла 
школ гычат); 4. «Педология» дэн «Политграмота» манмэ нэр
гэн; 5. Школышто руш йылмым туныктымо нэргэн; 6. Тӱр- 
лӧ паша-влак нэргэн. Ончыщаш пашашт шуко огыл мо? IIГу- 
кыракла койэш.

Район школ чумыр наша тбрлаташ тылызэш ик канагю- 
гынымашым шта. Тидэ ногынымашэш, ойлымэм сэмын. эн он- 
чыч туныктышо-влак ушэм паша ончалтош, вара—школ па
ша. Ик кэчыштак кок тӱрлӧ наша ончалтэш. Ончышаш паша- 
влак адакат шукэмыт: чылажэ вич-кут витньэ ногына. Ныл- 
вич шагат коклаштэ тынар витньым колышташ ӱнарэтат ок 
ситэ. Садэ гыч тыгай йоҥылышат лэктэш: витньым колыгпт- 
мэк, йодмашэт, мутланымашэт шагал, йа йӧршэга ок лий; 
«ушышкына пыштэна» манын пунчалым вэлэ штат. Тыгэ шты
мэ дэнэ ушышкыжо мыньар иура?

Тылэч вара тидэ кок пашам (сойуз наша дэн туныктымо 
паша) ойраш гын, сайрак лийшашлык.

Ончыл таблитсым ончалын тыгай сипр-влакым ужына 
пк район школыш 8 школ дэн 14 туныктышо-влак пурат, йу- 
жо вэрэ тынарат укэ. Мыйын шонымаштэ, 44 район школ ол- 
мэш 50% шагалэмдэт гынат йӧрышашлык. Тунам 15-20 шко
лышто шынымэ пашат утларак куана, «пэдмузэйымат» сайы- 
ракым шташ лийэш. Адак библиотэк, моло турлб кабинэт- 
влакымат шташ окса тунарак ок кӱл.

Пытартыш мутлан тыгэ каласынэм: ончыктымо йо1гылы- 
шым тӧрлатыман, школ, шынымэ пашам утларак район шко
лыш ногыман, шкэ гыч турлӧ тнанчэ-влакым тунэмаш талын 
пижман, адак район школ наша нэргэн тидэ журналэш возы
ман. Туныктышо-влаклан чумыр паша дэн туныктымо йбным 
сайэмдаш нижман. гГыгэ канташэн-канташэн вэлэ у школын 
у корныжым йоҥылыш дэч поена почына.

*) 192() ийыштэ 29-30 нойабырыштэ.



Суворов И.

Школын калыклан йӧрмӧ пашажэ.
Школын калыклан йбрмб паша штымыжым у пашалан 

шотлаш лийэш. Тидэ наша нэргэн шуко кнага-влак сэралты- 
ныт. Нинэ кнагалаштэ тидэ пашан кӱлэшыжым, йоча-влакым 
тидэ пашалан туныктымо нэргэн шуко возымо. Туныктышо- 
влак тидым палэн шогат. Вэрласэ пашаж нэргэн изиш мутла- 
нынэм.

' Турлб вэрэат кызыт' тидэ паша койэда. Школ-влак мош- 
тымышт сэмын тудлан йоча-влакым туныктат. Тидэ пашам 
чылт шинчыдымэ школ укэ манашат лийэпГ.

Садэ пашан. мыйын щонымаштэ, корныжо тыгай. Эн он- 
чыч йыр-ваш улшо илышым тунэмман. Илыш амалым шин- 
чэн налмэк, калык коклаоэ пашат рат дэн койын шогаш ту- 
ҥалэш. Бара йоча-влаклан илыш уэмдымэ нэргэн нткэ гыч 
штымэ пашамат пуман.

Палыктарышашлан лийын, тыгай вэрласэ йоггылыш па
шам эн ончыч ончыктэм.—

У-Торйал кантон (школ лумжым кызытэтп ом каласэ).
Тыштэ комплэке «кэ1гэж годсо йоча-влакын илыш» ман

мым тунэмыныт. Тунэммэ пашажэ тыгэ кайэн (тунэмшэ тэт- 
радь-влакым ончэна гын):

1) Тунэмшэ-влак шкэ гыч шонымашым возэныт;
2) Туныктышо вара Лэнинградысэ мэтэорологичэский стан- 

снй нэргэн олэн пуэн.
Тидэ кок ужаш пашам штымэкэ, калыклан йбршб па- 

шажым йбршбш мондэн кодэныт.
Тунэмшэ-влакын тэтрадэш тыгэ вэлэ сэралтын:
«Ӱдымаш жатг (август тылзэ) сай ыльэ. Уржа кннды.м 

сайын йэҥ-влак удэн пытарэныт. Вара йур толаш тӱчгальа. 
Ик ийаш киндым идымыш шупшыкташ йбсб лийэ. Садлан 
лийын чыла пашамат кулэш жаи дэнэ штыман».

Ындэ. «тэлылаи йамдылалтмаш» комплэке манмым онча- 
лына.

Туныктыпгын днэвнйкэш тыгэ возалтын: 1-шэ урок. Шок- 
шо вичан (вутан) иайдаж нэргэн мутланымаш. •

2-шо урок. Лудмаш—могай вичам тэлылан штыман,
8-лто урок, Шотлымаш.
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Ум<5акыжэ моло тӱр л О наша.
Тунэмшэ-влакын тэтрадышт гыч тыгай паша койэш.
Йоча-влак, шкэ гыч шонэн, вича шокшэмдымэ нэргэн во- 

зэн улыт. Вара, виса шот дэч йукшымо нэргэн, шотлымаш 
лийэ. Шотлымышт годым тыгай таҥастарымашым штэн он- 
чыктышт:

1) Ик тылызэ жапыштэ пӱкштӧ вичаш ашнымэ годьгч 
мыньар курго*) кукшалтэш, 2) шокшо вичаш ашнымаштэ? Йо
ча-влак сипр шот дэн шокшо вичан пайдажым ыҥлэн (умлэн) 
нальыч.

Ындэ ужыда-—молан йора тыгэ туныктымо?
РТк манаш гын, пэлэ-пулэ вэлэ тудо лийын!
Валыклан йоршӧ пашажэ кушто? Молан тидэ нэргэн 

шкэ гыч 1НТЫ М Э паша йоча-влаклан пуалтын огыл? Тидэ па
шам шуйаш кӱлэш ыльэ.

Тыгай м у ты к**) полша-влак шуко вэрэ койэдат.
Тыгэ туныктымо дэн йыр-вапт улшо илыш гына вэлэ па- 

лыктаралтэш. Садылан лийын тидым, мыгын шонымаштэ, 
тӱҥалтыш пашалан вэлэ шотлаш лийэш.

Кушто вара калыклан йбршб пашашт, адак илыш уэм- 
дымэ нэргэн туныктымышт?

Школ отчотым, адак инсиэктыр-влакын тэргымышт кага- 
зым ончалат гын, эн ончыч тазалык аралымэ наша койэда. 
Ойлымаштэ, тидэ • паша вожым колташ тӱҥалынат манаш лий
эш. Чынак. удыртыш дэн тракома манмэ чэр марий коклаштэ 
шарлэнак шогат; йужо вэрэ руш палы штат койэдат. Садлан 
лийын тыгай паша тӱрлӧ вэрэат шталтэш.

Палыктаршашлан лийын мый адакат вэрласэ пашам он- 
чыктэм.

Шэрнур кантон. Марн-сола школ.

Тыштэ «Тазалык аралымэ» манмэ комплэкеым тунэмыныт. 
Тидэ комплэкс кок арньалан тунэмаш ситыш (туныктышын 
«днэвпик» манмэ гыч). Школыгато туныктымо пашажым ом 
ончыкто. Ик манаш гын,—мылам пашашт кэлшышт.

Ындэ ончална—могай калыклан йбршо наша шталтын?
Эн ончыч йоча-влак погынэн, каҥашйм пттэныт. Кагга- 

шыжэ тыгэ кайэн—шкэнам аруы (эрэн)'кучаш, кочмо дэч 
ончыч кпдым мушкаш, кӱчым пучкэдэн эрыкташ, шӱргӧ муш- 
маштэ пылышгэ—шУйгэ мушкаш, и у мат эрыкташ. Эрэ.ч муш- 
мыжым «санитарная комиссия» манмэ эскэрьЬкэ.

*) К у р г о — р у ш л а  корм .

**) кӱчӱк.



И. С у в о р о к.

Школышто арум (эрам) эекэрымэ нэргэн тӱрлӧ «плакат, 
лозунг» манмым возэн пырдыжэш сакаш.

Мбнгыштб тыгэ штышаш: кэчэ-йыда нӧртым ночко шовыч— 
выньык дэн ӱшташ, омсам ггочэдэн йужым пурташ, чэрлэ йэ- 
ҥым эмлымэ вэрыш нынтайман, мужатгчэ осал пашажым ьптыл- 
тарман, шӱргӧ солыкым йэҥ-йыда кучаш, адак «тазалык пу- 
сакым» шташ.

Мӧҥгыштӧ паша штышашым туныкты ню кулэга сэмын 
ьпгылтарэн, полшэн шогэн. Адак йалысэ п о г ы н ы м а ш э ш  тидэ 
нэргэн мутланымаш лийын. Тидэ ончыктымо паша-влак тэлэ 
гоч тнталтын.

Иоча-влак дэн, туныктышо дэн мутланымаш гыч шошо 
вэлэш тыгай паша лэктын:

1. «Санитарная Комиссия» манмэ к эч э  йыда кид, шӱргӧ, 
шӱ адак иылыш мушмым ончэн. Тыгэ ончымо дэнэ 30 тунэмшэ 
гыч—ик йэҥ вэлэ удыртыш чэран кодын;

2. 15 тунэмшэ ӱдыр гыч—нылытшэ кэчэ йыда ночко шо- 
вйч дэн пйртым у’штыт, рвэзэ-влак гына ӱштын огытыл.

3. 30 тунэмшэ гыч—шымытын поена турлГ» шовычышт 
(солыкышт) ойыртэмышын лийын.

4. Омса почын йуж пуртымо иктат лийын огыл (кугура- 
кйшт шӱдэн огытыл);

5. Эмлым вэрыш марий-влак кошмо шукэмын.
Шэрнур школыштат тыгай паша тӱҥалалтын ыльэ. Вара

илэи—толын пашашт мондалтын.
Азйал школ (Морко кантон) тидэ пантам тыгэ шта. )̂р" 

дэнэ, тунэмшэ-влак погынымэк, «Санитарная Комиссия» манмэ 
чыла йоча-влакым ончэн налэш. Ко могай толмыштым кага- 
зэш воза.

Мӧҥгысо пашам эскэршашлан лийын «уполномочэнный» 
манмэ-влак сайлат. Чыла Азйа.т йалым уиолиомочэнный-влак 
шот дэн ужашлэныт. Ик ужашыга 4 -5 кудо логалэш. «Уиол- 
номочэнньтй» кэчэ йыда. шкэ ужашьпптыжэ йолташын пагааиг- 
тым ончэн коштэш. Мо ужмыжым «санитарная комиссиаш» 
возэн пуа.

Р. Шуйский школ (>'-Торйал кантон) совэт сайлымэ жа- 
пыштэ тыгай пашам штэн (туныктышын днэвник гыч).

Эн ончыч туныктышо удырамаш-влак погьшымашым иггы- 
лын. Тидэ погынымаштэ совэт паша, совэтьпн сайлымэ нэр- 
гэн, адак моло тӱрлӧ нэргэнат мутланалтын. Мутланаш гоЧа- 
влакат полшэныт.
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Иалысэ совэт погынымашлан турлб «плакат, лозунг» ман- 
мьш, адак ужмо кагазым *) йамдылэныт. Турлб «плакат» кок- 
аштэ тыгай мутан илакатат ыльэ»— Удырамаш дэч поена 
совэт пашам пэнтыдэмдаш йбеб!» Садэ ужмб кагазым йоча- 
влак йалыгатэ пуэдэн коштыныт.

Погынымашкэ шкэтан Удырамаш-влакат мийэныт. Икшы- 
ВЫ1ПТ ончаш тунэмшэ-влак полшэныт. Чылажым—кандаш с у р -  
тышто йоча-влак икгаывым ончэныт.о

Иалысэ совэтуш Уды рама ш-влакат сайлалтыч.
Суш-Кукмор, Сурт йал школышто (Чарла кантон) тыгай 

паша шталтын (тупыггышо-влак дэн мутланымаш гыч).
Кумышо груп—«Иал дэнэ район» комплэке манмаштэ 

вольык ашнымэ нэргэн тунэмыныт.
Иоча-влак «звэно» шот дэн йалыштэ вольык мынӓр ул- 

мыжым, пукшымо нэргэн, адак могай курго дэи пукшымыш- 
тым йодышт коштыныт. IIIкэ гыч штымэ пашам нытары- 
мэкэ, «курго дэч поена вольыкан от лий» манын возэныт. 
Тидэ нэргэн пырдыж казэтэшат возэныт. Умбакыжэ моли шты
шаш йоча-влак аптранэныт. Туныктышо дэн мутланымэкэ, 
школ пакчаш муйшудым, вольык ушмэпым (кормовая свекла) 
Удаш кэлнтэпыт. (Пакчаигтэ кузэ наша шталтмыжым тыжак 
ом еэрэ). Ушмэп пэш порын кушкып.

«Дэнг,о урожая» манмэ пайрэмлан районэш выставка 
шталтын. Иоча-влак ушмэныштым калыкланончыкташнамийэ- 
ныт. Калыклан тидэ пэш кэлшэн. «Выставочный комиссий» 
моктыман кагазым пуэн. Тылэч вара вольык ушмэн йал иакчаштэ 
утларак койэдаш тУггальэ.

Тидэ ончыктымаш гыч школын калыклан йбршб пашат 
рага койын итога. Моло вэрэат калыклан йбршб турлб паша 
гаталтэш. Школ влак эркын-эркыи шкэ корпышкышт лэк- 
таш тутгальыч. Тыгэ калыклан йбршб пашам штылын, туггал- 
тыга йалысэ школ «Совэтекая трудовая школа» манмыш койын 
савурна.

*) У'жмО кагазнш тыгэ*сэрымэ—«Авып, акай!» гГачв оовэтыш сайлым 
кэчэ. Мийдэ вэрэт укэ! Кпд ПЫШТӸ.МЭ—тунэмшэ-влак комнтэт.



И. Митьук.

Школ-влӓшт» лыдаш, сирӓш, шотлаш тымдым 
пӓшӓ („навыки" манмэ).

Руш школышто пӓшӓ сайракын кэӓ: нынын кнагажат уло’ 
тымдым корныжат руш-влан шукэртэ виктаралтын Сэдын дэн 
марий школым рушын дэн таҥаштараш ак лий.* Тидэ сиры- 
маштэ мый марий школ гишан вэлэ кэлэсынэм.

Дила кундэмыштэ тымдышэ вла „комплекс/* манмэ дэн 
лыдашат, сирашат, шотлашат туныкташ дацат (точат). Тидэ 
сэмжэ дэн йаеэ туныкташ: марий кнага ак оптэ, руш кнага- 
влажэ йаралэш ак толэп (огэш тол), и ужо вэрэ тымдышэ-вла 
ик варэш погашен ик арньа, тылзэ анцыкыла тымдышашлы- 
кым йамдылат, руш кнага гыц кӱлэшыжым еӓрӓт; кыдэ вӓрэжэ 
вэлэ тоштылаак тымдат: ма но паза*) лыдыт, сирӓт, шотлат. 
Пэрви (ожно), у ӸЛӸПТ лиймэ йактэ (йоткэ), Михэйэвьш, вэсын 
кнага-влйк дэнэ тымдат (туныктат) ыльэ. Ти кнага-влак изи 
калык-влӓлӓн йори**) лыкмэ ыльэ. Рэволӱтсий лиймэкэ, Михэй- 
вын кнага ак йарэ лийын, вэсыжым лыкмэ огыл. Сэдын дон 
ӹрвэзэ-влӓ рушла худан лыдыт—сирӓт. Дигӓн-сола школышто 
(Иӱрн"> к-н) эртыш тэлын кым ий тымэнь каштшэ—влам 
рушла лыдаш шӱдышымӓт, тэҥэ***) лыдынпуэвэ: „Кожа. Изнут
ри нашего тела... одеждой . .лицо, шею следует мыть теплой 
водой‘\.. Лыдмэдшым ын’ылышыц вара?“ йадымат: „шым 
ынылэ" ырвэзэ манэш. Кым пачаш лыдыкты.шым, вэеэ ьтрвэзэ 
влӓмӓт йадым—ыҥылэн ак кэрдтэп. Тымдашыжат худан тым- 
дэныт, кнагажат йарал агыл. Ти воотолынок (еэмынак) А латай 
—еола школыштат лыдыкалат.

7 ийаш школыш тымэньӓш толшо влак тэвэ кыдэ сирӓт:
„Работа на огороде. Веснойю мужщин в огороде нашет 

малчшка воронит и дальше жинщин еядять лука, репа, огурцы, 
капусты, и еще разное, и тут растет все это посядяно и 
егце всякое трабы и это все растет и бует большой. Осенью 
и это поеядено все собирают огурцы собирают солит бочках 
капуста рубитТ

*) Логалэш.
**') Йӧршашлан.
*&) Тыгэ.
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Фурзиков Ф., окончил кэлмак-сола школу 1 ст.
Фурзиковым ородэш*) лыктага ак лий-марла пиш йӧнын 

сирэн. Лач йажонжок (сайынжак) р у т  йылмым изи* школышто 
тымэнь шоаш (шуаш) ак лий—тидым цилӓн шынзэна. Тымды- 
мыжым пит ын'ылдарыктапт кэлэщ. Марла лыдмаш -сирымаш 
тп лошто (коклаштэ) ырвозэ-влнн йажоп анцыкыла кэн колтыш. 
Тэвэ марлажэ Фурзиков сира:

«Кэҥэж паша. Кэҥэжым калык влак тэрысым шуишык- 
тат, шалатат, изиш' лимэнтэ косилам кычкатат куралашат 
кайат. Уржа турэдашат вашкэ шуэш, йоча-влак эҥэрла вок- 
тэнэ пуйам пуэн йугыштылын модын—воштыльш илат. Уржам 
турэдаш тӱҥалыт. Уржам турэт пытаратат шУльым турэдаш 
тӱҥалыт. У ржа кылтам налыт шушнуктат, йужыжо удашлан 
у йандар пырчым йамдылат, шийыт, пуалтат. Ӱдрамаш-влак 
шӱльым тӱрэдыт, пӧрэӱҥ-влак шогам налын шурэм нальш 
ӱдаш кайат. цоча-влак тырмалат туҥалыт. Ӱдэн пытымэкэ 
тпӱльо турэт нытармэкэ тпӱльо кылтам налыт».

Пэш йаралын возэн. Кынам тэрысым шупштат, кынам ур
окам, шӱльым турэдыт—цилӓ нала. Возыможо сэмын «знаки 
препинания» манмымат вэрэш шындэн мыштэн. Рушла возы- 
мыштыжо тӹдыжаТ укэ. Марла гынь, рвэзэ-влак пэш лыдаш 
йаратат. Уло кнагажым цила лыдыя пытарэныт. Кырык ма
рий-влак гынь кыды ырвэзыжэ кнага хӓлӓ „наизусть4 тымэнь 
шындэн. Изирӓк-влӓжэ, кок ий тымэнь каштшыжэ гынь, мар
лажэ 4-ий тымэньшэ гыцат (/тэчат) сайын (йажоп) лыдыт— 
сирӓт (Пайскырык школӹштэ Йӱрнӧ к-н, Иоласал школ—Цык- 
ма к-н, Шинши школ Морко к-н),

Шуко вэрэжэ сираш—лыдаш ожно сэмынь ак тымдэп. 
„Метод целых слов4 манмэт дон тымдат. Ти сэм дон тымдымо 
йаӝо: йукналэ-влакым (буква-влам) ожно гань рвэзэ влак лым- 
дыл ак тпалгэи- ик канаштэ шамакым кэлэсэн колтат. Мый 
шонымэм дэнэ кнага-^лак лиймыкэ „старший “-влакшат йажон 
тымэньаш тьпгалыт. Иылэрак (содоррак) марла кнага-влакым 
лукташ кэлэш.

„Математика44 манмэ гишӓн (нэргэн) изиш попышаш. Кы- 
зытшэ програм дон матэматикым ожно гыц шуко тымдаш вӓ- 
рэштэш. Тэнэйэ йактэ (мартэ) матэматикым тымдымо наша 
школ-влаштэ пиш худан (томам, начар) кэш. Рвэзэ-влӓ ты
мэнь пытарат—„таблица умножения4 манмымат огыт палэп 
ыльэ. Тэнэ 7-иӓш школыш тунэмаш толшо-влӓ „дроби4 ман
мымат палат, „метрические меры4 манмымат иӓлӓт. Йужыжо 
вэлэ пэрвиш (ожнын) ганьок пьимат ак палэп. Цӓрлӓ 7-ийаш 
школыш тымэньаш толшо-влаклан тэгэнь задачым пумо п*ыьэ.
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И ал погынымаштэ гэктар йыда школлан 2,5 км. уржа 
гыч погаш штымэ. 0,25 погышашлык киндэ олмэга парэнтым 
погэн улыт, 1 кгр уржа олмэш 4 кг. парэнтым пуалтын, 
Иалыштэ чылажэ 402 гэктар куралмэ мыландэ. Школлан 
мыньар килограм уржам, парэнтым погэн улыт?

72% ти задачым шотлэн лыктын мыштэнын, 28% жэ 
«десятичныедроби» манмым ак иӓлэп. Инспэктыр-влак школ 
анчэн каштмо годым тэн'э кайо: шотлымашлыкшым кыдо
учитьылжэ „ комплэке“ гыц лыктэш (Мӱрнӧ Лосэва, Чыкма 
Аханщиков-вла, Протасова). Сэдыи дон ырвэзэ-вла матэмати- 
кым куштылгын тымэньыт. Тымэньмэ сэмжат вашталтын: пэр- 
ви «десятичные дроби»-жым изи школыштэ акат тымэньэтг 
ыльэ, кызыт тидым кым-ий тыменьшэ-влӓмок тымдат, „про- 
стые дроби “ манмыжым нылшэ ийштэ ижэ тымэньыт.—Марий 
йылмыш сӓрымэ Ланковын задачньыкым пишок ак йаратэп: 
задач-влажат сэмэш ако тол маныт, сЯрым йылмыжат ниш 
йажожок огыл маныт. Иуж вэрэ мландэ висым паша.ч тым
дат тыҥӓлыныт. Мынь шанымэм-дон ик-кок ийыштэ шотлым 
паша мамнан марий школыштэ йажонок виана.

Мыраш тымдыктымаш. Ажнын мырэн мыштыдымьпкым 
сэмэнӓрыш акат пыртэп ыльэ. Сэмэнӓрыштыжат йажон мыраш 
тымдат ыльэ. Сэдын дон пэрвиш (о;кно) учитьыл-влӓ шко
лышто цилан мырыктэн кэрдыт ыльэ. Пэдтэкникумьпг, „2-й 
ступень" пытарышэ кызыт мырым паптам ггыт виктӓрэн ак 
кэрдт. Обонолан ти гишан изиш шаналташ кэлэш.



ПОЛИТПРОСВЭТ пяшя.

Романов г.

Кузэ йалысэ политпросвэт пашазэ-влак шк» 
шинчымашыштым кугэмдэн кэртыт?

Чыла «йонандаралтшэ» *) йэҥ-влаклан, калык крклаштэ 
пашам вийан колтышашлан лийын, шкаланыштат корок момат 
сайын шинчэн шогыман. Кызыт йалысэ калык, илыш сайэммо 
сэмын, тӱрлыжымат налнэжэ. Сандэнак тунэмшэ йэҥ-влаклаы 
йодмашымат тудо нэлыракым пуэдаш тӱҥалйн. Тудын йод- 
мыжлан сайын чынжым умылтарэн иуэн от кэрт гын, тудо ты- 
йым пагалмым чарна, мутэтланат ок инанэ. Садлан лийын. 
чыла йалысэ политпросвэт пашазэ-в лаклан шкэ шинчымашыш
тым эрэ кугэмдэн шогаш вэрэштэш.

Тунам ижэ нуно калыкын тӱрлӧ нэргэн йотмыжланат ка- 
ласэн, умылтарэн п у эн, кэртыт.

Шкэ шинчымашым кугэмдышаш пашам район коргиш- 
тӧ райпэдколлэктнв вуйлатэн шога. Тудо кугурак школот: 
7-ийаш, альэ кыдалаш глколэш почылдэш. Тугай школ укэ гын. 
райпэдколлэктнв район кӧргысӧ тУҥалдыш школэшат ночылт 
кэртэш. Тугай райпэдколлэктивыштэ политпросвэт сиксий 
лийман. Тидэ сэксийштэ тӱрлыжымат тунэмыт: политик нэр- 
гэнат, политпросвэт паша нэргэнат; адак моло нэргэнат куты- 
рат. Тушто политпросвэт паша нэргэн кутырмыштым район 
кӧргысӧ лудмо порт вуйлатэн шога. Тудо чыла раионысо йо
нандаралтшэ йэн’-влакым: ликвидаторым, йошкар пусак вуп- 
латышэ-влакым, адак крэсаньык коклаттэ чулгарак**) йэн- 
влакымат тидэ пашалан нолшыктэн шога.

Райсэксийын пашажэ райконпэрэнсийэш шталтэш. Тидэ 
конпэрэнсийэш мл штышашым, адак мом кружок-влак гатэныт, 
чыла кутыралтэш. Конпэрэисийжэ кум тылызылан ик кана 
иогалтэш.

Ик конпэрэнсий гыч вэс конпэрэнсийыш кружок паша 
кайман. Конпэрэнсийыштэ пунчалмым кружок-влак илышыш 
иуртат.

Мутлан каласаш: конпэрэнсий тэвэ тыгай пашам иуэн: 
«кузэ йалысэ марий],гм лудмо пӧртыш кошташ туныктыман?» 
альэ «кузэ куго йэп’-влакым ликпунктыш туноматп шушпын 
шогыман?» альэ «кузэ ликпункт пытарэн лэкшым малограмот-

*) Культурный.
**) Чолга—ушан
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ный школышто туныктыман?» Адак пӱртыс илыш нэргэнат, 
политик нэргэнат, моло турлӧ нэргэнат кружок тунэм кэртэш. 
Кум тӹлызэ эртымӧҥгӧ, нуно угыч погйнэн чыла нинэ паша 
штымэ нэргэн кутырат. Тыгай кружокым утларакшым лудмо-- 
пӧртыш, альэ школэш иочыт.

Кружок шкэ тунэммаш пашажым тӱрлӧ тӱкынат колтэи 
кэртэш. Чыла нырльа пошнымӧитӧ иктыжэ лудэш, молйшт 
колыштыт. Бара мо умылдымыжым, лудын нытармонто, йодыт, 
ойлат, шкэ шонымашыштым каласкалат. Пытартышэш, кру
жок пашам виктарэн шогӹшо, нунын ойлымыштым тӧрлэн, кӱ- 
чыкын гына каласэн пуа.

Адак доклад—рэфэратымат ш тат лийэш Тудо тыгэ штал- 
тэш: Тэма-влакышт кружокышто шогышо йэҥ йыда шэлэдал- 
тыт. Нуно шкэ тэмыштӹм йамдылэн кружокышто доклад са
мый каласэн пуат. Доклад иытымӧ1ггӧ, умлэн кэртдымыжым 
докладчик^) дэч йодыт, йужышт кутйрат; вара доклад мучашэш 
витньылзэ кутырмаш гыч тӱрлӧ мут лэкмыланчылажым умыл- 
тарэн каласэн пуа.

Кружок экскурсиймат тУрлб вэрыш штэн кэртэш. Тудым 
нэш сайын пашам шындӹмэ лудмо-нӧртыш, альэ ликпунтыш, 
адак моло вэрлашкат штат. Экскурсий гыч толмӧҥгӧ, чылан 
шкэ шонымыштым кутырат.

Чыла кружок Пашам эра шотыш налын шогыман. Мом 
кузэ тунэммэ, могай книжкам лудмо чыла тидэ нэргэн иунчал 
мутым адак днэвникым возыман. Тидэ матэриалжэ дэнэ ту
нэм иытармӧҥгӧ, ончыктымашым (выставкым) штыман.

Шкэт тунэммэ.
РэволТтсий лиймэ дэч ончыч чыланат шкэдак тунэмаш 

тӧчэныт. Нырльа (ик вэрэш) ногынэн тунэмаш ок лий ыльэ. 
Кызытат альэ ышкэт тунэммэ шуко пайдам пуэн кэртэш. 
Тудо тӱшкан тунэммашлан ончычак йэпым йамдылэн шога. 
Шкэт тунэмшэ йэн'-влак шкэ шинчэн налмыштым нырльа 
тунэммэ годым йолташыштлан пуэн кэртыт. Политиросвэт па
шам штышэ йэҥ — влаклан, шкэт —шкэт илымкштлан вэр- 
чын, альэ шуко мартэ поена тунэмаш вэрэштэш.

Шкэт тунэмшэ-влак казэтымат, книжкамат, журналымат 
лудын тунэмын кртыт. Иктаж мо нэргэн огыт умыло гын. 
районыеэ, альэ кантоныеэ „консультант^ ф**).дэк йодын возэн 
кэртыт. Нинэ консультант-влак чыла нэргэнат умылтарэн 
пуат.

*) Днавник— кэчын возымаш,
**) Витньылзэ.

***) Палыдымым умылтаршэ.
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Адак Марий Кундэм комунист партйын ушэмыштыжэ 
шкэ тунэммэ пашам вуйлатэн шогышо комисоэ уло. Тушкат 
чыла нэргэн йодын возаш лийэш.

Политпросвэт паша нэргэн Москосо Политпросвэт Инсти- 
тутыгокат йодын возаш лийэш, Тушто «бюро заочного образо
вания» *) манмэ уло.

Чыла йодшо-влакланат тужэчын тунэммэ паша радамым 
(программам), кулэш книжка-влакьщ нуат, адак йодмылан 
умылтарэнат колтат. Тудын адрэсыжэ тыгайэ: Москва «9»
Тверская 56, бюро зачного Образования политпросвэт работ
ников.

Шкэ шинчымашым кэрэк кунамат книжкам лудын вэлэ 
птраш лийэш. Садлан вэрчын кнагам пэш моттэн ойырэн 
налман. Адак кэрэк могай кнагамат лудын моштыман; умӹлэн 
налмыжым илышыш иурташ тбчыман. Книжкам ойырэн налмэ 
годым турлб каталык-влакым ончыман, адак библиотэкарь 
дэнат оайын мутланӹман. Тудо тыйын шинчымашэтым иалэн 
налын, тыланэт кулэш книжкам пуэн кэртэш. Турлб консуль- 
тант-влакат кУлэшырак кнагажым ончыктэн кэртыт.

Кэрэк кунамат, лудаш туггалмэ годым, момтый пэш умылнэт 
ту нэргэнак возымо кнагам налын лудман. Мутлан каласаш, 
тый пэш копэратеий нэргэн умылнэт гын, тидэ нэргэнак книжка- 
мат лудаш туҥал. Варажым эркын-эркын лудаш тунэматат, 
моло турлб нэргэнат кнагам налын лудын кэртат. Пытартыщ- 
лан, чыла лудын умлэн налмыжым илышышкак пурташ тб
чыман.

ДМӧҥтыштӧ тунэыша влаклан полшэн шогшпо буро.
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Районысо лудмо-пӧртын пашажэ.
Комунист партийын XIII погыныматыжо чыла районлаш 

лудмо-пӧртйм ночаш шудэн. Мэнман марий кундэмыштат рай
он йыда ик лудмо-пёрт пумо.

Нунын пашам оычаш тӱҥалмэ дэч ончыч, кучӱкын наша 
корныштым ончалына. Тэвэ тудо тӹгэ кайэн: 1) Лудмо-иӧрт- 
лаа йӧршӧ. йӧнан пӧрт укэ ыльэ; 2) Тунэмшэ марий гыч луд
мо-пёрт кугылатыгаылан (Завэдуйущийлан) шогалташ Яэш укэ 
ыльэ; 3) Лудмо-пӧртыш пуагп нимогай кнага укэ ыльэ (казэт. 
кнага, тӱрлӧ журнал); 4) Тӱрлӧ роскотлан окса пэш шагал 
пуалдын;-5) Паитдар кугылатышылан шагал пуалдын; 6) Ку- 
гылатышэ-влак эрэ вашталт шогэныт.

Тыгай тӧрсыр дэн тпдэ-тудо укз дэн кугылатышэ вашталт 
шогымо дэн, политик дэн врлгалтарымэ политпросвэт пагпат 
ончык кайэн кэртын огыл.

Умылашлан тэвэ провой (Звэннгов.) кантон Красно Пар 
лудмӧ-пӧртым ончална гын, паша тыгэ койэш. Идалыкыщтэ 
(ик ийыштэ) куд (6) кугылатышэ (Завэдуйущий) вашталтыныт. 
Тидэ жапыштэ 300 (кум шудӧ) кнага йомын. Вара, тидэ па
ша сай мо?! Нимат сай огыл! Тиштэ кум титак лийын. Ик- 
тыжэ—300 кнага йомын,*вэсыжэ—кугылатышэ сай лийын огыл, 
к у м ы ш ы жо—калык кок л аш то нигэат пашам штэн туныктэн 
шогэн огыл. Лудмо—порт йара шогэн. Тыгэ ок кэлшэ. Лудмо- 
11орт кугылатышым вэр гыч вэрыш коштыктэт гын, нигунамат 
пашам оычык колташ ок лий. Нунылаи пашам ик вэрэш 
штыктыМан.

Лудмо-пӧрт кугылатышэ (избач) шкэ пашажым гаинчэн 
шогыжо, чыла район кӧргысӧ крэеаньык илышым иалэн нал- 
жэ. . [удмо-иӧртлан, поена порт лийэш гын, паша сайын кайа 
ыльэ. Тэвэ ончадына: ТПэриур кантон, Куисола лудмо-пӧртлан 
поена портым пуэныт. Кнага—влак тушто тошто сэмын огыт 
кийылт. К'ажнэ к нага лап (отдал тот дэн) поена полка уло. 
Мундыр йаллаш йошкар пусакым тгочмо. Тушко • кнага дэн 
казэтым колдыл шога. Л уса к иочэдымо йаллаш турлё пашам 
викгараш йэ1г-влак коштыт.

Лудшо-влак кэчылан 30—40 йэҥ лийыт.

И. Аиплатов.
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Адак вэс сэмын лийын кэртэш. Лудмо-иӧртлан ибртат уло  ̂
пашажэ тугак сайын ок кайэ. Тэвэ он нал на Иэлэйэво лудмо- 
пӧртым (М.-Турэк кантон). Паша шташ пэш йон улнзжэ-ту- 
гэ гынат, йал коклаштат, лудмо-портЫштат пашажэ ок кай 
Тыгэ ок йӧрӧ. Он овдак йалласз ончыл йэҥ-влакӹм („акти- 
вым“) лудмо-пӧрт пашашкэ шупшаш кӱлэш. Нунылан сап 
корным почман, вара тунам нуно шкэ куанэн толыт. Вара, мэм
нан тугай сай паша штымэ уло мо? Мумзэр районышто (У 
торТшл кантон) лудмо-иӧрт уло. 1927 ш ысэ кантон кӧргӹсӧ 
политпросвэт конпэрэнсийын пашажым налына гын, тидэ 
лудмо-пӧртын пашажым раш каласэн пуа.

Нузэ лудмо- пӧртын пашажым районлаштэ сай йӧя-дэн, пзҥы- 
дӹн шындьшан?.

Он ондак, иалысэ крэсаньык дэнэ кэлшэн, нунылан лудмо 
порт нэргэн раш умылтарэн пуаш кӱлэш. Вара, сап умылэн. 
налмэкыпгг, пал калык погынымашыштэ тидэ нэргэн угыч 
мутланэн, пунчал мутым лукман.

Тылэч вара кузэ-гынат крэсаньык илышым тыгэ лончы- 
лэн палэн налаш кулэш: 1) Нал илыш нэргэн (гишӓн), 2) ка- 
лыкын совэт закон пашам шуктымыжо нэргэн 3) Чыла сурт 
озанлык кучымо нэргэн (пойанлыкгаым, йорлылыкшым); 4)Млан- 
дэ пашам штымэ нэргэн, 5) Кпндэ мызар ногалтмэ нэргэн,
6) Тыгыдэ мастарлык паша каймэ нэргэн, 7) Сурт-вольык ку- 
чымаш нэргэн, 8) Мызар тунэмшэ улмо нэргэн, 9) Нызар нэп1 
йалыштэ, казэтӹм, журналым налмэ нэргэн, 10) Мызар тунэм-. 
дымэ йэп’-влак улмо нэргэн, 11) Мызар йоча —влак школлащ- 
тэ тунэммэ нэргэн, молымат.

Тидым лудмо-пӧрт сайын налэн налэш гын вэлэ, пашам 
виктарэн, калыклан раш умылтарэн кэртэш. Тидым ьпгылэнак 
паша—радамжымат (план) сайын колтэн кэртэш.

Лудмо -пӧртӹштӧ паша—радам (план) дэнэ пашам колтымо.
Кызыт лудмо—порт, паша радам дэч поена пашам кол- 

д-»е ок кэрт, Ортак казэтым лудмо дэн нанрэмым штымэ дэн 
папгана ончыко талып ок кап. Кызыт лудмо—порт влак Совэт 
власлан комунист партий ушэмлан у илышым шташ полшат.

Лудмо—нӧртэш туныктӹмаш, тунэммаш шинам нктьпп 
чумырыман.

1927-28 ийлан ӱмасэ 190 лудмо—порт гыч 65' порт вэлэ 
коды мо.

Кантоилаштэ тынар лудмо—порт влак пуалтыт:
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Кантон л\Ум
Эртышэ 
1926-27 

ийлан мы
ньар ыльэ?

Тэний 
1927-28 

йэлан мы
ньар пумо?

Мыньар 
% изэм- 

дымэ.

йошкарла 22 7 68,1

Орша 15 6 60

У Торйал 23 7 69,5

Шэрнур 20 8 60

М. Турэк 29 10 65,5

Морко 18 6 66.6

Провой (Звэнпг.) 25 8 68

Чыкма (Козмод.) 20 7 70
о
Иурин 18 6 72,2

Чылажэ . . . 1 190 65 65,8%

Нинэ сипр—влак шагалэмдымым раш ончыктэн пуат. Код
шо ийыштэ ик лудмо—пӧртлан 2537 -йэҥ логалын. Вэс сэмын 
манат гын, 13.7 йаллан ик лудмо—порт лийын шогэн.

Тэний 1927-28 ийылан тидэ гаот кугэмэш. Пк лудмо 
пӧртлан 7415,7 йаҥ вэрэштэш; 42,1 йал ик лудмо—пбртлан 
вэрэштэш. Садлан лудмо пӧртлан пашажэ йэшаралтэш, паша 
шташ шукырак вэрэштэш. Лудмо—пӧртыгакэ тунэмшыра- 
кым (кыдал школ пйтаршым) сайрак йэҥым шогалташ кӱлэш.

Кызыт нимогай лудмо— портах, агроном, туныктышо, врач, 
тулэч моло тунэмшэ крэсаньык дэч поена, пашам штэн ок 
кэрт.

Чыла нинэ йондаралтшэ *) йэҥ—влаклан, лудмо пбртыш 
чумыргэн, йошкар пусак пашам виктараш полшыман. Лудмо- 
пӧрт йалын рӱдӧ пӧртшӧ лийман. Тиштак чыла тунэмшаш, 
туныктышаш кагазым, литэратурым калыклан пуэдэн шогы- 
ман. Тидэ шотыштат пашалан радам лийман.

Паша тыгэ вийнэн ок кайэ гын, йӧндаралтшэ йэҥ-влак 
огыт полшо гын, лудмо пӧртын пашажат кагазэш вэлэ кодэш, 
илышыш ок пу1 )талт.

Лудмо порт паша радамым калык илыш дэн ушыман; 
калык илыгалан йӧршӧ пашам тужак ончыктыман; партий

*) Культурный.
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шонэн шуктымым ыҥлыктарман; нужна (нэзэр) тарзэ-влакьш 
ушымаш нэргэн шоныман.

Тидэ то т  дэн вара паша радамжэ поштэк, Райсовэт 
пашамат мондыман огыл. Тидэ паша-радамжэ патиаштэ, по
литик шотшым комунис* партий йачэйкэ дэн кэлыштарман.

ХШ-шо комунист партий погынымаш, йалысэ пашам шук- 
тымо нэргэн тыгэ каласэн:—калыклан йбрмаш пашам шты- 
шашлан вэрчын, тудын тӱрлӧ йодмыжым, илыш кунжым, 
шонымашыжым эн ончыч палэн палаш кулэш—манын. Садлан 
политпросвэт паша-радамжымат тидэ шот гыч лукман. Тидэ 
пагаа-радамым район политпросвэт кучэмыштэ (Райполит- 
иросвэтком) умылэн налын ик шот дэнэ йбнлыман (утвэрдит- 
лыман), вара илышьнп пуртйман.

Тыгэ штэн шогэна гын вэлэ, политпросвэт пашам йал- 
лаштэ районлаштэ, крэсаньык-влак умылэн шогаш тУҥалыт, 
вара паша шташат полшат.

Вэрлаштэ турлб йылман (суас, руш) крэсаньйк уло гын, 
пашам нуным коклаштэ шкэ илыш сэмын почэшак колтыман.

Лудмо -пӧрты н тӱҥ пашажэ.
Лудмо-пӧртын ончыл пашажэ тыгай лийман: Чыла крэсань- 

ыкын тошто ЙӦСӦ илышыжым пужэн, сай, у илышьш пурташ 
тыршыман (копэратив ушэмьш, сурт—озанлглк нблталмым, мо
ло турлб туныктыматымат).

Токтар-сола лудмо-пбрт у 'ГорЧЙал кантонышто крэсаньык- 
влакым у илышым тыгэ пурта.

Лудмо-пбрт агроном дэи пырльа (ик вэрэш) ушнэн, чот 
пашалан пижмышт дэн, кум лгатштна ушэмым (машинное то
варищество) луктыныт. Ушэмьш пашажэ раш койын шога. 
Тыгэ у, сай пашан пайдажым улгмэк, крэсаньык шкак у па
шалан пижаш тӱҥалэш. Иалысэ пашам, ончык колдышашлан 
лийын, агроном дэн каҥашэн штыман.

Нужнам (нэзэрым) у илышлан, мландэ пашалан тунык- 
таш, школэш, йа лудмо-пбртэш курсым штыман.

Адак йаллаштэ турлб кружокым почаш кулэш. Кружок 
вуйлатышылан агрономым, туныктышым йодман. Кнага дэн га- 
зэт лудмо почэш кружоклан шынымэ (опытный) пашам шкэ 
йалэш штыман (удымо пашам, вольыкым шот дэн ончэн, виса 
дэн пукшэн ашнымым, шуко пасу дэн илымын пайдажым, ту- 
лэч молымат).

Тыгэ турлб сэмын пашам шташ толашэт гын вэлэ, райо- 
нысо политпросвэт паша ончыко кайаш тӱҥалэш. Кӹзыт мы- 
ланна тидэ пашалан пэш чот пижман. Калыкым пычкэмышэш 
ынэна кодо гын, тудым эрэ туныктэн шогыман. Ушым почшо 
калык вэлэ илыш йбнжым, озанлыкшым сайын нблдал колта.



ПРОФОБР ПЛШЯ.

Чтамсыр.

Чарла марий пэдт;>кникумын калык лонташтэ 
штымэ пашажэ.

Чарла марий иэдтэкникум 1Ш7 пйын 2-шо октӓбрлан 
руш дэнэ марийлӹк сэмийар лӱм дэнэ почылтын. 1919 пйын 
1-шэ октӓбрлан 3 ий тунэмман пэдагогичэский курсыш савыр- 
нэн. 1921 ийын август дэч вара альэ мартэ учичыд йамдылмэ 
пэдагогичэский тэкникум лум дэнэ лийын шога. Молэбным штэн, 
курымэш йэвангэлий почэгп туныкташ шудэн почмо ыльэ 
гынат, ик тылчат эртыдэак Октӓбрский рэволӱтсий тидэсэмп- 
нарлан у корным ончыктэн пуыш. гГуддэч вара Чарла тэкни
кум йэвангэлий корным кодэн. Лэнин онӵыктымо корным тош- 
каш тӱҥальэ. Садлан вэрчын, Чарла тэкпикумын моло илы- 
шыжэ укэ, Октӓбр рэволӱтсий дэнэ пырльа шочпю, тудын 
корно дэнэ илышэ вэлэ манаш лийэш. Тэнэйэ Октӓбр рэво- 
лутсийлан 10 ий тэммэ годым, Чарла тэкникумат мом-мом ужын 
тольо, мом-мом штэн шуктыш манын шэҥгак савырнэн опча- 
лаш возэш. Тэкникум шочмо почэш шкэ иойан ваштарэш 
крэдалмэ сар лийэ; варажэ, 1921-22 ий коклаштэ, нужна ий 
тольо. Садлан лийын тэкникумлан вий погашыжэ пэш йӧсӧ 
лийын шогэн. Лачак нужна ий эртымӧҥгӧ, калык пол умбак 
угыч шогалаш туҥалмӧҥгӧ ижэ тэкникумат ылыжаш тӱ- 
ҥальэ, эркын-эркын вийым шындаш тӱҥальэ, кӧргӧ. пашажым 
шындаш тӱҥальэ—тӱсланаш тӱҥальэ.

Тидэ кэчылаштэ СССР мучко чыла илышым шэнтак сав]>1р- 
нэн ончалмэ годым, Чарла тэкникумат марий калыклан мом- 
мом штэн, могай пайдам пуэн шогэн, мо чоло тудын пайдм- 
лыкшэ койын шога, калыклан кӱлэшыжэ чучын шога, маньш. 
тидэ возымашэш ончыктэн пунэна. Тудым ончэн марий калык, 
тӱрлӧ ушэмла, комсомол, комунист партий шкэ мутыштым 
луктын пуышт. Нунын мутым колыштын тэкникум шкэ па- 
шажым умбакыжат тӧрлаш тӱҥалэш, калык кумылым илыш
лан кӱлэшлыкым шукташ тӱшалэш.

Рэволутсий дэч ончычат, рэволУтсий дэч варажат, альэ 
мартэ марий школлаштэ сайын йамдылалт лэкшэ марий учи- 
тыл. Марий дэнэ рушлан йӧрӧ почмо сэминар, варажэ пэдаго
гичэский курс, пэдагогичэский тэкникумат кок йылман калык
лан гӧршӧ лийаш тбчыш, марий школын кӱчыкшӧ тугэ дэнэ
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тэмын ыш кэрт. Садлан лийын. мари калыкын шкэ гын лэкшэ 
учитьтл-влак альэ мартэ эрэ кӱчыкын лийын шога, туныкты- 
мыжат эртак марийлан йбршын лийын туныкташ ыш лий. 
Кызыт, Октӓбр рэволутсийлан 10 ий тэммылан Марла тэкни- 
кумышто тунэмшэ кокла гыч марла моштыдымо укэ манаитат 
л и й э ш . Уло тунэмшэ коклаштэ лачак 3 йэнтына тэнэйэ марла 
моштыдымо пытарэн лэктыт, варажэ тугай иктат огэш лий. 
варажэ эртак марий коклаштэ туныктэн шогаш йбршымлукташ 
тУггалэш. Тидэ манмаштэ Марла тэкникум марий калыкын шу- 
кэртсэк шонэн шогымыжым шуктэн шога дыр манын шонэна.

Тэкникумын пашажэ тыгэ койэш.
Марий мурым погэн, шуко йуканым штэн ташкан мурмы- 

мат ончыч Марла тэкникум калык лонташ шараш туггальэ. 
1928 ийыштэ тэкникумын хоржо Палантайн кид йӱмалан Моско 
олаш с. х. вӱставкыш мийыш. Тидэ Москошто пӱтынь СССР 
калык ончылно эн ончыч марий койшым Марла тэкникум 
ончыктыш. Тунамак грамофон музыкыш марий мурым мурэн 
нальэ. Туддэч вара альэ мартэ и У тын ь марий коклаштэ мо 
сылнэ, тӱшкан мураш оҥармэ уло гый, шукыжо тэкникум 
вэлэн возалт лэкшэ. Марий калыкын пагалымэ пӧрвӧй компо- 
зитыр Пэлантай ындэ колэн. Тудын шукэртсэк кылан-музык 
дэнэ тУшкан шоктӹшашлык муро возышашыжэ шудэ кодо. 
Тидэ чыла калыкланат, тэкникумланат пэш нэлын пэрныш. 
'Гугэ гынат, мэмнан ойгым нушландараш тэкникум вэлэн 
возэн кодымо муро-влак улыт. нуно калык шӱмыштӧ к ужу 
Умыран лийыт, альэ шуко мартэ пнонэрат, школышто тунэм- 
шат, тэатргатэ модшат, тыгылай калыкат Палантайын возэн 
кодымым йӧратэн мурат; тидэ пашалан Марла тэкникум пав- 
рик шотышто лийын гаогэн.

Ильин туркымо сэмын. тзкникумат вийым утларак погаш 
тучгальэ. 1925 ий дэч вара тэкникумын калык Умбакэ лукмо 
пашажэ утларак йэшаралт лэкташ тУи^альэ. Ол^но, утларак- 
шым кэртын шогышо, марий калыкым йӧратэн шогышо тэк- 
никумьш туныктышо-влак пашам штэдэн улыт гын, кызыт 
тидэ пашашкэ тунэмшэ-влакат пураш тУггальыч. Ожно, марий 
калык коклаштэ ойыркалыдэ. иктэш пашам штэн улыт гын. кы
зыт икпгывэ дэнэ кугу йэн’ым ойыркалэн нуыын коклаштэ 
ггосна пашам шташ тӱҥальыч. Тэкникумын тунэмшэ-влакшэ 
икпгывэ коклатптэ утларак нашам штат. Шкэат шинчэдэ. ма
рий школлаштэ тунэмшэ икшывэ пэш ӱптырчык, л Уды и илы- 
шэ улыт, пызырналт лэкшэ калыкын икшывыжэ тудо. < ■адлан 
нуно чолга огыт ул, чулым огыт ул—эрэ Орын коштшо, шэн - 
гач коштшо, вол{ыл коштшо, шукыжо, манат гын, куным .лг)- 
тымо улыт. Тьтгап икнгывылан шкэ мотптымышт дэнэ, нуным
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мумышт дэнэ илэн ончаш эркым пуаш кӱлэш: капкылым та- 
замдэн шогышт. илышым сылнэштарышт. илыш нэргэн пол- 
ганым шинчэн шогышт. вийым погышт, куатлэ лийӹшт. Тидэ 
шотышто школ нимомат штымаш укэ; игонэт гын тидэ пэш 
кӱлэш паша, кугу наша. Чарла тэкникум тидэ пашалан пи- 
жын. 1925-26 тунэммэ ийыштэ оласэ йыр 5 школышто „клуб
ный день4* манмым почо, марий икшӹвэ лонташтэ пашам штыш. 
Тидэ паша у ыльэ, книшкаштат шагал лончымо, садлан шуко 
йбсыжаш лийэ. Тугэ гынат. школлаштэ тӱрлӧ паша йыр чу- 
мырышо тунэмшэ тӱшка коклан сайынак вийн и  шуын ульгг 
ыльэ, ожно унтырчӹк коштшо икшЫвэ-влак йатыр ылыжӹн 
улыт ыльэ, полганым шинчэн шогаш, моштэн шогаш, кэртын 
шогаш таранэн улыт ыльэ. Эн чотшак кид—пашалан тунэмшэ 
тушка, кап-кыл модыкташ тунэмшэ тушка, политик нэргэн 
шинчэн шогымо тушка рвэзэ-влакым таратэн улыт ьтльэ. Па
шам чыла вэрэат, чыла тушкаштат ик гай шындэн кэртын 
огыт ул ыльэ гынат, ораньэк шотлымаштэ тэкникум у пашам 
тӱшалын ыльэ, томам туҥалын огыл ыльэ. Лачак школласэ 
учитыл-влак „клубный день*4 манмэ пашам кудалтымо дэнэ, 
тыгэ йӧсӧ гоч сай туҥалмэ у паша умбакыжэ вийнэн ыш кэрт.

..Педагогичэский цикл44 луман програмыштэ рвэзэ ушэм 
нэргэн, ппонэр нэргэн мут уло. Нинэ комунист корныш вочшо 
икгаывэ кокласэ паша нэргэн Кундэм кбргысб пионэр буро 
дэнэ кантон кбргысб пионэр буро дэнэ кэлыштармэ почэш тэк
никум шкэ тунэмшыжым кумдан туныктэн лукто. Вара, ту
ныктэн йамдылмэкэ, Чарла йырысэ пионэр отрӓдлаш тунэм- 
мыла когатыч, изишак кидым виктарӹшт. Шошым шумэкэ, 
нинэ тунэм йамдылалтмэ йэьг-влак Кундэм кбргысб пионэр 
буро кблтымо почэш 15 пионэр отрӓдлаш 18-шэ май гыч 
18 ийунь мартэ ик тылзылан паша шташ кайышт. Кантон 
шот дэнэ ойлаш гын, Шэрнур, Чарла. У Тор4йал, Морко, Ма- 
рий-Турэк, Оршан, Звэниг кантонлаш мийэн улыт, адак Баш 
кирский рэспубликын Бирский кантоныш. Мийэн толмэкышт^ 
ийунын 20-шо гыч 25-шэ мартэ конпэрэнсий лиймаштэ ты
гай увэрым контэн ойлышт:

1. Вэрлаштэ пионэр-отрӓдмыт пэш томам илат — моштэн 
кэртын, шогышо вуйлатышышт укэ. паша нигуштат ик шот 
дэнэ тор огэгп кай.

2. Пионэр отрӓдлаш икшывэ-влак 8-4 йал гыч погына- 
шышт вэрэштэш, садлан ик канаштэ иогынэн огыт кэрт. 
Чумыргэн шумым вучэн жаи арам эрта. Умбачшэ пионэр 
пашалык книшкажат укэ, садлан пычкэмыш лукышто паша 
шташ пэшак йбсб,—манын ойлышт.

Ындэ, тидэ миймаштэ чыла йэҥжак тор штэн огыт ул.
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Йужо йэҥжэ йагырак сайын пашам шындэн кодэн, йужыжо 
тунарак огыл. Туга гынат, вэрласэ вожатый дэнэ таҥаштар- 
магптэ тэкникум гыч йамдылалт мийшэ-влак шуко куатлэ 
лийын улыт, кугу пашам, раш шындэн тӱҥал кодэн улыт.

1. Эн ончычак манаш, тэкникумын тунэмшышт вэрласэ 
отрад-влакыштэ пашам эра ик шот дэнэ кайптын тӱҥал пуэн 
улыт, икшывэ влакым таратэн улыт, угыч члэныш возалтшэ 
йатыр лэктын, чыла отрад пашам йал ум бак нӧлтэн кодэн 
улыт.

2. Звэно шот дэнэ штымэ корным раш виктарэн кодэн 
улыт, калык коклаштат пионэр илыш нэргэн ойлэн улыт.

3. Пионэр коклаштэ, отрӓд кӧргыштӧ вэлэ огыл, тэкни
кумын тунэмшышт вожатый—влакланат корным ончыктэн кодэн 
улыт, туныктэн кодэн улыт, кумылым нӧлтэн, тарватэн, кӧр- 
гӧ тулым чыкэн кодэн улыт.

Тэкникумын йужо тунэмшыжэ кантон пионэр бӱрон прэд- 
садачыллан шогэн. вэрлаш тугайжым кучэнат кодынэшт улмаш. 
Тидэ пионэр паша коклаштэ Марий Кундэмын 7 кантон муч
ко иканашта йамдылалт лэкшэ—нинэ 25 йэҥ пӧрвӧй гына ты
гэ лэктын улыт. Шуко йэҥжэ тылзэ эртымэ умбачат кэҥэж 
гоч вэрлаш та шогэн улыт. Вэрласэ партийный организатсий- 
влак, тэкникумын тунэмшышт кугу пашам шгэн улыт манын 
кагазым возэн колтэн улыт.

Тидэ жаиыштак 20-шо май дэнэ 20 нйунь коклаштэ по
литпросвэт пашалан тунэмшэ-влак Марий Кундэм мучко 13 
вэрыш паша шташ мпйэн улыт. Мийэн толмэкышт, нуно ты- 
гай увэрым коидышт:

Вэрлаштэ лудмо-пӧрт паша каймага укэ: мо паша лиймэ, 
калык коштмо. йодмо мут нэргэн, ващ-мут нэргэн шотлэн 
шогымо нимоат укэ. Лудмо лӧртшымат эрэ и к шот дэнэ, кэ- 
чым раш ончыктэн почмаш укэ. садлан паша шталлл жат огэш 
лий. Лудмо-пӧртыштӧ вуйлатышашлык йэҥжэ шкэтат пэш 
тунэмын, калыклан иолшэижат огыт мошто, манын ойлышт*).

Тэкникумын тунэмшэ-влак паша мймэ нэргэн, калык кошт
мо нэргэн, калыклан пошлымо нэргэн шотлэн шогымым тӱ- 
ггал кодэн улыт, калык дэч йодмо-мутым погэн, ваштарэш ваш- 
мутым пуаш тун’ал кодэн улӹт. Кэҥэжьш эскэрыдэ тамака 
шуишмо дэнэ шуко пожарла лийэдаттэкникумынтунэмшышт-влак 
урэм дэнэ эртэн кайшылан калык дэнэ ончыч кэлыштарэн та- 
мак шупшаш пуэн огӹт ул, порт воктэнэ чыла вэрэат бочко 
дэнэ вудӹм шындӹктэн улыт, удрамаш коклаштэ мутын ончӹк- 
лйк пашалан корным тошкэн улыт. Тидэ,. политпросвэт лӱман

*) Избач-влаклан тидэ ойлымаш иэргэн мутыштым возам вэрэштэш. Чыя~ 
ым ойлымо, альэ йоҥы.шш? (Рэдаксий дэч).
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у пашалан тэкникумын тунэмшэ-влак шкэтат пэшак талэ 
огыт ул гынат, йалысэ избач дэнэ таҥаштармаштэ йатьтр ут
ла шин чат, йатӹр йамдӹлалтшэ улыт манат лийэш. Тидэ шот 
гыч, шыпак илышэ пэлэ кнагачэ избач наша коклаш 13 ут
ларак йамдӹлалтшэ йьпг Вэрлаштэ изиш илышым тарватэн 
улыт, корным ончыктэн кодэн улыт, избач-влакымат омо лугыч 
пожалтэн кодэн улыт. *) Срок эртымэ ӱмбачат нинэ тунэмаш 
мийшэ-влакым вэрлаттэ кэҥэж гочлан кодэн улыт, пашалан 
оксам тӱлэн шогэн улыт.

Марий Кундэм мучко школ дэч ончылсо ийаш икшывэ 
коклаштэ паша пэш шагал кайа. Паша шташ йӧршӧ йэҥжат 
тыгай изи коклаштэ укэ манашат лийэш. Тидэ кӱчыкым шотлэн, 
Чарла тэкникум 1926—27 тунэммэ ийыштэ школ дэч изи ийаш 
нкшивэ коклаштэ паша штымэ нэргэн йамдылэн ыальэ, вара 
адакак икканаштэ 20 йыҥӹм Обоно колтымо иочэш турлб вэр- 
лашкэ ик тылзылан колтыш. Нуно шукыжым шукэртсэк лийын 
шогышо икшывэ садыш мийэн улыт, тукэрсэк шогышо йен1 
кыд йӱмалан тукэм лэкмыла мийэн улыт ыльэ. Мийэн толмэ- 
кышт, нуньгн ончыктымо гыч вэрлаштэ паша тыгэ кайын шо
га: вэрлаттэ штышаш паша нэргэн ончыл гоч шонэн йамды
лэн, план иочэш ик шот дэнэ тор штымаш укэ. Вуйлатыл шо
гышо йэҥыштат пэш шагал тунэмшэ улыт, паша корным пэш 
огыт шинчэ, вуйышкышт, кунам мо пура, тудӹм вэлэ штыл 
илэныт. Нинэ шукэрт сэк шогышо ЙЭ1Г шот гычат тэкнику
мын тунэмшыжэ адакат талырак лийын улыт. Он ончычын ну
но, производствэннщй планым штэн кодэн улыт, шкэнышт 
улмо годсылан вэлэ огыл, шкэнышт каймэ иочэш штышаш 
нэргэн корным почын кодэн улыт. Шкэ гыч пюнэн тӱҥа- 
лын пакчалык мландым йал дэч нальш улыт, тидэ мландым 
нушкыдэмдэн пакча кбргым шындэн улыт. Школыш коштшо 
икшывэ дэнэ, адак школыш коштдымо дэнэ нырльа кэлшэн 
модыш вэрым «дэтский площадка»-м штэн улыт. шотлан кон- 
дэн тидэ вэрӝым полган кУлэшлан найлэн моштэн улыт, кӱ- 
лэш узгарым, модышым шкэ ӱнарышт дэнэ погэн улыт. Изи- 
лан йбршб кочкыш йамдылмэ нэргэн, кэчэ мучко кунам мом 
нукшымо нэргэн, кэчэ мучко кунам могай пашам, модышым, 
канымашым штымэ нэргэн—чыла шотлэн луктын «наука» "ио
чэш штэн кодэн улыт. Чыла вэрэат тазалык нэргэн, 
шкэндым аруп кучымо нэргэн, кап-кыл нэнтыдалтымэ нэр- 
гэгьт-чэвэр кэчыгатэ ч а р а  мо г ыр  д э н э  к о ш т м а ш т э  
тыгылай модмаштэ, кап-кыл модмаштэ, паша дэнэ канӹмэ кок
лаштэ, икшӹвылан пукшымо коклаштэ тэкникумын тунэмшэ- 
влак пашам пэш кугун. йатӹр сайынак тлчгал кодэн улыт..

*) Тидэ нэргэнат иэбач-вэаклан шкэ мутыштым каласэн пуман.
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Тидэ онлымо коклаштэ марин калык шукак шотлымаш укэ, 
садлан тыгэ тӱҥал кодымым пэш кугу пашалан шотлаш. лий
эш. Бэс кугу пашам гын, тэктникумын тунэмшышт тачэ-эрла 
эртышаш пашам ончыл гоч шотлэн налын, иктэ почэш вэсым 
кэлыштарэн, пашан тӧр кайшашлык корным ончыктэн тӱҥал 
кодэн улыт. Путынь икшывэ илышымат тошто шот гыч шуко 
вэеэмдэн, у койышым пуртэн, у пашам пуртэн, илышым лог- 
каггдэн, кугэмдэн кодэн улыт. Вдрлаштэ икшывэ илыш аҥы- 
еыр корно дэнэ кайэн шогэн. Шукыжым, манаш гын, пӱтынь 
илышыжат тушкан коштымаштэ, туыыктышын ойлэн пумаштэ, 
моло шотышто, мурӹмаштэ, книжкам лудмаштэ, коклан гыыа 
(пэш шагал вэрэ) сурэт штымаштэ, оҥарымэ йылман возыма- 
шым ойлымаштэ (декламация) вэлэ ыльэ.

Тэкникумын тунэмшэ-влак вэрлаштэ лийын шогышо па
шам нимомат лугыч кудалтэн огытыл, тошто илышым пудыр- 
тэн огыт ул, лачак йэшарэн, сайэмдэн пуэн улыт. Тыгэ 
йэшарэн пумыжо ончыч ойлымо дэч поена тыгай лийын: шун 
дэнэ тушкэн узгарым. молымым штымаш: кӱзӧ дэнэ, вашкӱзӧ 
дэнэ пучкэдымым; олым дэнэ, уа дэнэ тодмым; тушка йэҥ дэнэ 
машыньыла каиын модмашым (машинная инсценировка); кап- 
кыл дэнэ модмаштэ у модышым; шкэ йэш сэмын погынэн жа- 
пым сылнын эртармым; Монтэссори сэмын лудаш-возаш тунык
тымым; моло вэрэсэ илыш нэргэн учитылын ойлымым пуртэн 
улыт. Тӱрлӧ кулэш узгарым, модышым тунэмшэ-влак шкэ штэн 
улыт, чыла вэрлашак кучылташ кодэн толын улыт. Адак, 
туныктэн шогышо влакымат вэс кана шташышт у пашам, 
оҥай пашам, пэш кулэш пашам тӱҥал кодэн улыт: икшывэ 
коклаштэ йужыжо пэшак толаша, эрэ тупынь шта; мо шот 
гыч нуно тугай улыт, можо нунылан огэш йӧрӧ, манын эскэ- 
рэн шогаш. мо ужмым возэн шогаш 'тӱҥал кодэн улыт.

Тидэ дэч поена тэлэ гоч тунэммэ кокла гыч тэкникум ола 
йырысэ школлащтат у пашам, у сэмын шташ тӧчэн улыт. 
Марий Кундэм почмын 5 ий тэммэлан „Марий Кундэм почмо“ 
луман комплэкеым штэн, комплэкс почэш школаштэ туныктэн 
ончыш. Моло вэрэ, моло учитыл-влак тыгэ штыгыч ыш шокто.
1-шэ май лӱм дэнэ штымэ комплэкс почэш лудмо-пбрт, комсо
мол, рик, школ иктэш кэлыштарэн, рвэзырак калыкым (5'ды- 
рэш, пӧрйэҥэт) йамдылэн, пэш кугун калыкым погэн, калык
лан шканжэ шкэ еылнэ найрэмым штыктэн улыт. Жапшат 
кугэчэ годым ыльэ да, пэшак кэлшэн эртыш тидэ комильэкс; 
кок арньа годеэк йамдылэн шогэн улыт, тунэмдымэ рвэзэ-влак 
чот таранэн полшэн улыт. Тэкникумын тунэмшышт школыш- 
тат, лудмо пбртыштат лачак корным гына ончыктыл, вуйла- 
тыл кэлыштарэн шогэн улыт. Шкэ гыч шонэн лукмо „инецэ-
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нировкым“ шындэн улыт, тУшкан мурмо корым йамдылэн 
улыт,. почэла мутым туныктэн улыт, капкыл модымым йамды
лэн улыт, молымат... Моло школаштэ тыгэ кумдан тӱҥалмэ, 
иалысэ тунэмдымэ калыкым коклаш пуртэн штымэ лийын 
огыл.

Адак мэмнан „Марий Кундэм" лӱман («Наш край» олмэш) 
комплэксым пӱтынь Чарласэ учрэждэнийла гыч увэрым по- 
гэн, йэҥын шинчыдымэ у увэрым погэн 6 школлаштэ тудын 
почэш туныктэн тольыч. Шкэнан илыш нэргэн, шкэнан кыд 
йумалнысэ увэр гоч туныктэн лукмо шагал, садлан тидэ шо- 
тыштат тэкникумын у сэмын, сайрак шташ тӧчымыжо эрэ 
койын шога, Шуко школла ончыч тупуй койыч гынат, тыгэ 
пашам штымэ умбач тэкникум дэнэ пэш кэлшэн гауыч.

Политпросвэт паша шотыштат пэдтэкникумын тӱҥалмэ 
дэнэ „опытный“ луман лудмо порт почылто; мландэ пашалан 
тунэмшэ тушка дэнэ 9Ӧ0 кв. важык мландым кудышо ваш- 
талтшэ саскан пакчам лудмо-пбрт вэлэн шталтэ; кан-кыл 
дэнэ модаш шонышо тушкан погэн пашам туҥал кодымо; 
кан-кыл дэнэ модшашлык вэрым штымэ, тудлан кулэш узга- 
рым погымо; 28 йэҥым, лудын-возэн моштыдымым, кнагалан 
туныктэн лукмо. Адак Обкомын АПО шӱдымӧ почэш агит- 
пропкурслан лУмын ончыкташ штымэ лудмо-пбртым штымэ. 
Чарла олаштэ, лудмо-пӧртыштӧ шогышылан штймэ курсышто 
шукыжым туныктышылан тэхникумын тунэмшышт шогышт.

Рэволутсий пайрэм йыда комсомол йыда комсомол йачэй- 
кэ вуйлатымэ почэш тэкникум оласэ йыр йаллаш доклад дэнэ, 
консэрт дэнэ, эрэ коштын шогэн. Ола кбргыштат. ик кугу пай- 
рэмат тэкникум полшыдэ эртымаш укэ, тэкникум плакатым, 
сУрэтйм, лозунгым, турлб диаграмым йамдылэн шога, йалла 
гыч калыкым погэн, турлб с‘йэздлан консэртым, спэктакльым. 
кап-кыл модышым штыл ончыкта. Шуко гана эртак школла 
гыч погэн тыгыдэ икшывылан модыш касым, консэртым штэ- 
дэн шогэн.

Чыла штымэ пашам шотлэн пытараш огэш лий. Эн ку- 
гурак, пшнчалан пэрнышым вэлэ кызыт возышна. Тидэ он- 
чыктымо гынат, Чарла тэкникум марий калык илыш коклаш- 
кэ вожым колтымыжо койын шога. Тэкникум паша умбач ту
дын кучык кугужаным ончыктэн пуат гын, паша шташ адакат 
сайын чучэш ыльэ. Тидэ шотышто ВЦИК прэзидиумын члэн- 
жэ Асфэндиаров йолташ ойлымо эрэ чоным нблтэн шога, на
ша шташ таратэн шога. Тудо пашам ончэн налмэкэ тыгэ ма
нын кодьнп: «тидэ тэкникум ончымаштэ чонэт куанэн кодэш. 
Вуйлатышыжат, туныктышыжат пашам чот пижын штат, йб- 
ратэн штат. Лачак книшка коклаштэ, туныктымо Узгар кок-
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лаштэ, чыла сурт-пэчэ коклаштыжат тэкникум пэш нужная 
ила. Паша штышэ калык туныктымо пашаштэ шогышо учи- 
тыл-влаклан пэш кугун ӱшанэн шогат, тэкникумын калыклан 
кӱбэшыжат * пэш кугу. Садлан тэкникумын кӱлэшыжлан 
тыгэ бӱджэт гыч полшэн шогаш кӱлэш. Туныктышо влакла- 
нат, вуйлатышэ-влакланат умбакыжат сайын пашам колтэн кэр- 
тышт, Марий кундэмым ончэн шогышо властьлан. тидэ сай 
тэкникумлан окса дэнат, мут дэнат утларак полшэн шогышт. 
ынышт мондо ман кодам,» манын ӧозэн ыльэ.



Инжэнэр Анников, С. И.

Мастарлыклан туныктымо дэн йӧнозанлыкым*) 
ушымо нэргэн

Ленин йолташ XI сЧюздыштэ: мыланна шинчышэ йэьг- 
влак кулыт, мэ тидьш чыланат ужына, манын каласэн ыльэ. 
Лэнин йолташын мутшо кызыт пэшак раш койын шога, Чы
ла озанлык пашам шукыийаш радам**) шот дэн колтымо го
дым, чыла озанлыкым ачалэн—тӧрлатэн шынтымэ годым, мас- 
тар, шинчышэ йыҥ-влак пэшак кулыт.

Кызыт огыт сирэ да, нуным вэс кугыжаныш гычат йодын 
налын кондаш вэрэштэш. Волховстрой, Днэпрострой, Сэльмаш- 
строй шынтымэ годым, турлӧ у завотлам штымэ годым, Амэ- 
рик гычат, Швеций гычат, Гэрманий гычат шинчышэ йэҥ-вла- 
кым ужыктэн кондат.

Ландау завотлаштэ пашам торлатышашлан лийын, мы
ланна йатыр йэҥым Чэхо-Словакий гычат тэнэйэ ужыктьшо.

У машина-влак завотлаштэ (мый „Красный Путиловэц“ 
манмэ завотӹшто шкат тидьш ужынам) кызыт кӱлэш нарэ 
пайдам пуэн огыт кэрт; чылт рашак кучэн моштымо дэн ма- 
шинымат йужгынам локтыл колтат.

Тидым шонэн налмэк, мэ чыланат моштышо йэҥ-влак кӱ- 
ЛЭШЫЖӸМ раш ужына.

Мэмнан Марий Кундэмыштат кызыт йӧнозанлык пашам 
шараш тӱҥалыныт; тудым 5-ийаш паша радамжэ почэш пу- 
шэҥгэ йыгымэ завот дэч поена адак 6 чодра-химий завотлам 
шташ вэрэштэш. Садлан лийын, чодра пашам штэн кугу- 
рак пайдам палшашлан лийын, мыланнат ындэ шинчышэ йэҥ- 
влакым чот йамдылаш т>Дгалаш кулэш. Тидэ пашам кызыт ку
гу пашалан шотлыман. Укэ гын, мэмнан пашана нигунам тӧр 
вийнэн кайэн ок кэрт.

Рэволӱтсий дэч ончыч марий коклаштэ йӧнозанлыкшат, 
мастарлыклан рвэзэ -влакьш туны^тымашат, пэш начар кайэн 
шогэн.

Рэволутспй дэч вара мо мастарлыклан туныктымаш па
шам кызыт мартэ виктарэн шуктэн огына ул.

*) Йӧнозанлык—рушла промышленность.
**) Рушла—многолетний план.
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Тидэ паша ончыкыжат тыгак томам кайман огыл. Тэбэ мо 
ло кугыжаныттэ мастарлыклан туныктымашым пэш чот кол- 
таш тӱҥалыныт. Амэрикӹштэ тыгай школлаштэ 1.000.000 по
ло тунэмшэ улыт. Мэмнан Роесийыштат тидэ туныктымаш па
шалан кызытырак чот тарванэныт. Тэнэйэ Москошто ВСНХ 
СССР лумын турлб йӧнозанлык кугылатышэ-влакьш погыны- 
машьш шта. Тидэ погынымашым мутшо мастарлыклан ту 
ныктымым сайын ончыктэн пуа манын итонэна.

Мэмнан Марий Кундэмыштэ ала молан альэ кызыт мартэ- 
мастарлыклан тунэммаштэ школышто туныктышо-влакым вэлэ 
йамдылмэ койэш. Моло турлб мастарлыклан туныктымо школ- 
влак пэш шагал улыт. Тунэмшэ-влакшат мастарлыклан тунэм- 
мэ нэргэн йон'ылыш шонат: мастарлыклан тунэммэ дэнэ кид- 
иашазылан вэлэ лэкташ лийэш манын шонат. Шуко рвэзэ— 
влакшэ кид-пашам йантар, ару пашалан ынэшт шотло, сад
лан тыгай тунэмыммат сай тунэммылан ынэшт шоно.

Тыгэ шонымаш—ЙОҤЫЛЫш шонымаш. Мэ турлё мастарлык
лан тунэмшэ-влакым огына йамдылэ гын, марий калык гыч за- 
вотласэ нашазым йамдылэн огына кэрт. Марий кокла гыч па- 
шазэ-влакым йамдылаш шонэна гын. эн ончыч рвэзэ-влакым 
турлб мастарлыклан йамдыльшан; укэ гын. мэ шэмпашазым 
вэлэ штылалтшэ завотлаш колтэн кэртына.

Ончыкыжо, мыйын шонымаштэ, чодра-химий паша Марий 
Кундэмыштэ тальга йонталт кайшашлык, садлан тыгай паша
лан рвэзэ-влакым туныкташ тутгалман.

ВСНХ Марий Кундэмэга чодра-химий школым почаш кы
зыт ойым пидын. Оксам ]\1оско гыч колтат гын. тидэ школ тэ- 
нэйак почылтман.

Марий Кундэмыштэ чодра шуко. Тудым руэн, вуд дэн 
йоктарэн гына. мэ шагал пайдам налына. Мыланна чодра пай- 
дам шукэмдаш кӱлапт. Иужо кугыжаныш, мутлан манмаштэ 
Пинлӓндий, чодра иайда дэнак ила. Мэмнан Кундэмыштат, чо
дра пашам мастарлык шот дэн шташ туҥалына гын, калык
лан сйтышаш иайдам муын кэртына.

Модра иайда—мэмнан эн кугу пайдана.
Чодра пайдан лэкмыжэ—тунэммаштэ. Мастарлыклан ту- 

ныктым чодра йёнозанлык паша дэн эн ончычак ушаш кулман.



Шанчэ паша.

Ӱпӹмарий.

Марий кундамыштэ штымэ шанчэ ) паша нэргэн.
Шанчэ наша нэргэн марий кундэмыштэ мут 1921 ийьннтэ. 

ийунышто лэктэ. Ту мут чыла Российысэ марий туныктышо- 
влак погьнгымаштэ ойлалтэ. Погынымашьш ик комисыштыжэ 
тугай изи тӱшка лийэ.

Тудо тушка марий калык вэрч штышаш шанчэ наша 
нэргэн ойлаш туҥальэ. Паша виктарымыла озаиыштэ Губ и о - 
полкомысо комис штымым ончальэ. Тудым Мухин йолташ 
ойлэн пуыш. Пунчалмыла марий кундэм рӱдӧ олаш «Рудушэр» 
манмэ ушэмым шташ каҥашым пуыш.

Тудо комис дэч поена 1920 ийыштэ адак марий полка 
вэлэн вэс комис штымэ ыльэ. Тудыжо пашажым школлан. 
тыгылай лудшаш кнагамат йамдыльшыла штэн шогэн. Тудо 
комис нэргэн Васильэв йол. ойлэн пуыш. Комис шкэ дэчшэ 
поена адак Морко дэнэ Чарлаштэ пУлэм шотшым штэн. 
Комисын пашажэ окса лийдымэ дэнэ вийнэн шуыы огыл.

Вара Ильна **) олашсэ шанчэ паша нэргэн Глэздьзньков 
ойлэн пуыш.

Тудын почэш Мэндиаров, Иэгоров, Токмурзин мутым ка
ласэн, чыланат Рудушэр шташ кэлшышт.

Тыгэ кэлшымэкэ, чыла пашамат йэҥын-йэҥын пайлэн 
пуышт, тыгэ:

Мэндиаровлан туныктымо паша коклам, Токмурзин—сУрэт- 
лымэ шот, Мухин—илыш коклам тӧрлыл ойлымым, Васильэв 
дэнэ, Глэздьэньов-йылмэ закон кычалмэ, виктаркалымэ наша, 
Кармазин дэна Иэгоров йылмэ пашам виктарэн кнага шташ, 
Кльучников—марий мурым погэн законжым кычалтылаш.

Вара 18-19 ийуньышто кнага порт, тоштэр, рУдушэр 
шташ окса нэргэн. тудым Москошто йӧплымӧ, марий калык 
коклаштат тудым виктарэн ончыктышаш нэргэн ойлалтын.

Тыгэ гатыр пашам вуйа-вуйа шташ пуэдэн, РУдушэр 
паша виктышыжым ончыктыдэ кодэн ыльэ. Тудо пашажым 
Москошто каласьшэ почэпг Мухин й. шуктэн. Рудушэр викты- 
шым вара йбплэныт вэлэ. Тыдӹм 1921 ийын 22-мшо авгус- 
тышто 2689 №-ан кагаз дэнэ увэртэныт.

*) Шанчэ— наука.
**) Ильна ола— Вӓтка.
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Москошто марийланат шкэ Рудушэржым шташ кэлшэ- 
нӹт гынат, окса шот дэнэ, моло узгар дэнат нымо полышым 
штэн огытыл. Садлан Руду шор пашажым кулэш сэмын штэн 
ончыктэн ыш кэрт.

Рӱдушэрын чыла у;кмо иолышӹжо ик стопа кагаз, икмо- 
нарак карандаш, тунарак пора! адак кандаш крэмга красин 
лийын. Тудӹжымат кундэмысэ Туныктымо паша полка ончыко 
налшаш шот дэнэ гына пуэн. Кэрнакшым Моско гыч тугай 
кучылтмаш узгар налмыла оксам кумурымат пуэн огытыл.

Тугак Рӱдушор шотышто шогышо пэҥ-влаклан йодмо па- 
йок шым ЙОҤ олмош кум йэҥлан гына пуло ыльэ. Кэрнакшэ 
тудо кум пайокымат налдэ кодо. Моско гыч толшо кагазыппэ 
йоҥылыш каласымэ почош тӱрлӧ инструктыр-влаклан вэлэ 
пуэныт. Тудо йоҥылышыжат 1922 ийын ийуль пытартышыш- 
то пало лийын: тунамжэ шижылан пайок пумо шотшат пытыш.

Тылзылон пушаш пашадарланат колшымыжэ Моско гыч 
1922 ийын апрэльыштыжэ тольо. Окса шагаллан Кундэмысэ 
окса пӧлка 1 йанварь гыч 1 апрэль мартэ вэлэ пуыш.

Туго чарныдо полшон шогымо лийын огыл гынат, Марий 
Рудушэр пашажым ыш кудалтэ, ыш курылтаро.

Руд у шор лиймэҥгэ, 1921 ийын ийунь иытӹмаштэ Марий 
кундомӹшко Г>унак иропэсыр толын ыльэ. Марий Рӱдушэр туд- 
лан полш ат Иэгоров йолдашым колтӹш.

1921 пйыштак сэнтӓбрьыштэ Рудушорын тичмаш погы- 
нымашышто ту])лыжат ойлалтэ; Рудушэрыш пурӹшо йэҥ-влаэ 
нэргэн, тудьш пӧлкалажэ нэргэн; ту жаплан ик пӧлкажэ Оза- 
ҥыштэ лийынат шуын ыльэ. Адак тошто пашам погон ашны- 
мо порт, тогатэр, кнага порт, Рудушэр пашам савыктӹмаш,ма
рий коклашкэ тӱрлым торгымыла лэкмаш, кусармыла шты- 
шаш комис, туныктымо кнага савыктымаш нэргэн, адак кэч- 
локмэ вэлысэ фин тукым калык гыч тунэмшым погымо нэргэнат

Чыла турлб пашам шуктымыла кэлшымэ йбнымончыктэн 
пуыш. Туго гынат пашажэ шуктыдэ кодо?—Моланжо адак окса 
укэ гыч.

Окса укэ дэнат Рудушэр Бунакланат тунамжэ окса шот 
дэнэ 10 милион оксам пуэн ыш кэрт. Оксажэ марий коклаш- 
то турлым тунэммыла погымыжым нэргэлаш кӱлын улмаш. 
Тугак Бунак колтымо йодыш ластыкымат Рудушэр савыктэн 
пуэн ыш кэрт. Бара тудыжо Чарла тоштор окса дэнэ савӹкталтэ.

Туго гынат, адак манына, Рудушэр пашажым кудалтэн огыл. 
Пашажэ «тыгэ-тыгэ штэна, тыгэ кулэш» манмэ дэнэ эртэн огыл, 
кэрнак пашамак, шинчаш койшым, кидлан чучшымак штэн. 
тыгай ым:
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Иэгоров йолташын Чарла курсышто тунэмшэ рвэзэ-влак 
дэнэ кусаркалэн штымэ I, И, III  и IV школлык кнага влак. 
Нуным ончымо, тбрлатымэ. Нилыньэк 31 йанвар 1922 ий
ыштэ Москош еавыкташ колтымо ыльэ. Тушто ала кузэ йом- 
дарэныт вэлэ.

Иэгорывнак Марий калыкын тошто илышыжым возымо 
кнага.

Тудынак Марий эл нэргэн возымыжо.
«Вольык дэнэ айдэмын каггкылжэ могайэ?» манмэ кнага, 

Упымарййын. Пэчэтлымэ 1922 ийыштэ.
Шурным пырчылэн шындымэ нэргэн. Упымарййын. 1922 ий

ыштэ пэчэтлымэ.
1922 ийын апрэль тылзыштэ Упымарий Марий йӹлмым 

илышлан корнаҥдымэ нэргэн виктарэн. Тудо возымыжо Обко- 
мын кэлшӹмэ дэнэ, 192] ийыштэ 31 окт. Совнарком шудымӧ 
дэнэ, адак Маробисполком пунчалмэ иочэш лийын.

Тудак И. А. Шабдаров дэнэ Н. С. Мухинын почэла—му- 
тыштым торлатылын.

1922 ийын 21 мартыштэ Кльучников Ананьйэвын Упы
марий погымо муро гыч шуко йук дэн кэлыштарэн возымы- 
жым ончэн тэргэн пуэн.

И. С. Кльучников И. 1923 ийыштэ йоча ончымо 
пбртлан. школлан кэлшышэ марий муро кнагам возэн.1923 ий- 
ыштак марий муро кнагам возэн. 1923 ийыштак савыктымэ.

Упымарий тудо ийыштак Кльучников дэнэ Йшпайкин й. 
кумытын погымо марий муро дэнэ кнагам штэн. 1923 ий
ыштэ савыктымэ.

Упымарий. Туныктымо полка шудымб иочэш изи марла— 
рушла мутэр дэнэ йылмылончыш кнагам возэн. 1924 ийыштэ 
савыктымэ.

Иэгоров й. руш йьтлмэ дэнэ марий калыкын тошто илы
шыжым возэн.

Тидэ ийлаштак Чавайын й. тыгай кнага-влакым возэн: 
У мландэ, Кайык-лудо. Иамблат кУвар. Чылажат савыктымэ.

Н. С. Мухин Кумышо марла кнагам возэн.
В. А. Мухин (Сави) возэн: Изи коммунист, У корно. Кок- 

тытщат савыктымэ.
Каласымэ паша дэч поена Рӱдушэрыштэ улшо-влак кун- 

дэмысэ газэтэш эрэ возэн шогэныт, рушлаштат, марлаштат.
Гудушэрын, ушэрыштэ шогышо-влак кок ийышкэн- 

штымэ пашажэ лийын шогэн гынат, йэҥышт нырльа иогынэн 
каҥашымышт, кутурымышт шагал лийын. Садылан эркын-- 
эркын Рудушэрын улыжат вара сэмын мондалтын, улылан шот- 
лымат пытэн.
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Пара 1923 ийын март пытымаштэ адак шанчэ шотан шоны
маш лэктэ. Озанлык пашат, школ ончымэт, илышын чыла кӱчӱк- 
кужужым тӧрлымыла шанчэ ушэм кӱлэш манын шоктага 
тӱҥальэ. Тугэ март тылзыштэ Маробкомыш Уиымарий возымо 
почэш Обисполком вуйлатышылан, Смирнов й. шогымо го
дым, витнык кагазым пуыш.

Обком II. Андрэйэв йолт. виктарэн пумо почэш тыгэ пун- 
чальэ:

„Шанчэ ушэмым кӱлэшлан шотлаш, партий лум дэнэ 
пашажым шуктымыла турлб сэмынат полшапгч Тыгэ 1923 ийын 
13 анрэльыштыжэ каласымэ.

Апрэль тылзыштэ ушэмын кузэ-кузэ, могай пашам шташ 
тУҥалэш манмэ „наша виктартышыжэ“ возалтэ. Вара 22 ап- 
рэльыштэ «шанчэ ушэм» почмо погынымаш лийэ.

1923 ийын 18 майыштэ туныктымо полка л Ум дэнэ Мос- 
кошко 2523 №-ан кагаз дэнэ колтымо:

1. 29 апрэльыштэ лийшэ иогынымашым ойпидышыжэ;
2. 6 майыштэ паша пайлымэ нэргэн ойпидышыжэ;
3). Шанчэ ушэм паша виктыгаыжэ;
4. Шанчэ ушэм штышэ-влаклан лӱмышт—50 йэҥ.
Штымэ ушэмым йбплаш манын йодмо ыльэ.
Моско гыч тудым „Марий кундэмэш тбрлатэн Обисполко- 

мын тбрлышб пблкашыжак йбплыман“ манын мӧҥгӧш кол
тымо ыльэ. Тугай вашмут кундэм туныктымо полкаш толын. 
тушакак лийын.

Шанчэ ушэмжэ варажат йбршынак лийын шуын огыл.
Туныктымо полка вэлэн вара адак ала мо шот дэнэ ту

гай поена «эл илышым тунэммэ» манмэ тӱшка гаотым гына 
штэныт. Туштат паша виктарымыла иашадарланат нимогай 
окса лийын огыл.

Изиш лий мо Нго тудо тушка олмэш „марла возымо, ма
рий илыш тэргышэа манмэ лӱман ушэм лийын шпнчэ.

Тудынат погынымыжо—можо нимогай палыжэ ыш шокто.
Тугэ гынат тошто Рӱдушэрыштэ шотлалтмэ-влакын па- 

шашт чарныдэракак лэктын шогэн.
1924 ийыштэ Уиымарий дэнэ Иэгоройыи марий илыш 

палы мыла тӱрлб узгар погымо нэргэн изи кнага лукмо.
Тудо ийыштак марий йылмэ виктыш нэргэн Ӱпымарийын 

изи кнагажэ савыктымэ.
1925 и й ы ш т э  В. Сави „У куат“ луман школлан кнагам 

возэн.
Тудо ийштак Уиымарий чыла марий коклаштэ погэн во

зымо «марий мутэр» кнагам савыкташ пуэн. Кнагажэ тэнэйэ 
шижылӓн лэкшаш.
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1925 ийыштэ кэҥэжым Упымарий дэнэ Иэвсэйэв Бутла 
марийыш коштыныт. Пашашт тоштэр лум дэнэ, тоштэр окса 
дэнэ лийын. Тоштэрлан йбршб шуко узгарым кондэныт. Адак 
курьтк марий йылмым. мутым палымыла возэнат йатыр на- 
лыныт.

Тудо кэҥэжӹмак ту кок йэҥ, адак Иэгоров йолт., куму- 
тын караҥ  марийыш коштын савырнэныт. Тоштэрлан йбршб 
икмонарак узгарым муыныт. адак йылмэ ойыртышлам налэн 
налыныт.

1926 ийын 2/ апрэльыштэ Чарлаиг Марий «элпалдыш 
ушэм» штымэ. Тидын нэргэн 50 йэҥ каҥашэн пунчалыныт.

24 майыштэ Обисполком дэч 1 октӓбр мартэ ушэмлан 
кучылташ 20В0 тэҥгэ окса йодмо. Пуалтӹн огыл.

Ийунь вуйыштак Обисполкомын ушэмлу ончымо пӧлкаж 
гыч ушэмыш йоплымб каказ толын.

Марий элпалдыш, Рудушэмын пашажэ тыгэрак лийьпй 
туҥалмыж гыч 1 октӓбр мартэ ончыктэна.

26 ийунышто элпалдьнр Рудушэм дэнэ г1арла иэдтьэк- 
никухМ пырльа иогынӹмашым штышт. Ойлымышт колшо 11а- 
лантай (Кльучников) й. эргэн лийэ. Ик турлын йб.ратэн 
ушэш налын ойлымашым штышт.о

Агачэв, Мухин, Фэдоров, Иагдаров ойлэн пуышт. Иа- 
лантайын чыла пашаж нэргэн Мухин й. чот виктарэн кала- 
еыш. Палантайын марий муро законым мумыжо, шукын йӱк 
дэнэ мурым возымыжо, молат .виктаралтэ.

1 ийуль гыч 15 август мартэ Упымарий дэнэ Иэпсэйэв й. 
Чарласэ рӱдӧ тоштэр лум дэнэ, толитэр окса дэнэ коштын 
савырнышт. Турлб марийышкат шуыныт. Корно мучашыжэ тӹ- 
гайэ лийын. Ӵэркэ-сола, Т. Торйал, Шурмо-мучаш. Изи-1Иок- 
шэм, Шэрнур. Марий Куго Карлыган (одо йал), Улисйал, 
Сарда, Унжо, Морко, Озаҥ, Алабога кантон, Пурб кантон, 
Красноупим марий кокла, мбнтбш Чарлашкэ.

Коштмагатышт шуко марий вургамым тошто узгарым 
погэныт, шуко сурэтьтм йандаш возыктэн налыныт.

Тугак шуко марий мурым возэныт.
Кокышын мумышт мтымышт, нэргэн.
21 сэнтӓбрыштэ Упымарий й. Элпалдыш Рудушэмэш 

виктарэн пуэн.
Витныкшэ почэш погынымаш тыгэ пунчалын:
1. Витнык мутшым «Марий озанлык» (рушла «Марийское 

хоз.) журналэш савыкташ (савыктымэ 7—8 А«-эш).
2. Тошто узгар нэргэн кычалмым рашкэмлэнрак палэн 

налаш.
3. Чэркэ-сола лонташкэ кунчэн кычалмыла лумын лэкташ.
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4. Малмыж дэнэ Вӱрзым уйэз марийыштэ мурым шокты- 
мым у гыч возэн налаш.

5. Тошто Узгар турлб сӧралтыш аралымэ нэргэн мутым 
лукташ.

6. Тоштэр вуйлатыш лан погымо ӱзгар нэргэн поена ойлэн 
пуаш шУдаш.

7. Нижний ола тоштэрыш Шэрэмэтьэв порт гыч нынтай- 
мэ Узгар нэргэн мутым лукташ.

8. Марийын йУла шот дэнэ илыш тӧрлымыжым тэргэн 
оплат.

9. «Марийское хозяйство» лУман журналлан «марий эл» 
лУмым пумыла мутым лукташ; журналжым Обплан дэнэ эл- 
палдыш рУдушэм лукмылан ш отлаш (журнал лУм вашталтымэ).

12 нойӓбрыштэ Спасский доктырын ойлымыжо колыштал- 
тэ: ■ Траком шинча чэр» нэргэн пэш раш ьпглыктарэн пуыш.

Ойлымыж почэш погынымаш нунчальэ:
1. Спасский ойлымым Балашов йэшарымэ дэнэ журналэш 

савыкташ:
2. Обиеполком дэч траком эмлышэ тУшкан пашажым 

шарапг йодаш:
8. Траком дэнэ кучэдалмыла эл погьшьшашым шташ му- 

тьш лукташ.
4. Траком чэрым чот тунэммыла Обоно, Обздрав. Обплан 

гыч оксам ойыраш.
5. Траком дэнэ кучэдалмым школыштат эн кӱлэш наша- 

лан шотлаш. Обздрав дэн Обплан кучэдалмэ тУрлӧ йӧным 
шташ каласаш.

6. Кантон йода школ ончымо доктырьш шогалтымым ку- 
лэшлан шотлаш.

17 дэкабрыштэ погынымаш тыгай кок витныкым колышто:
1. Иэвсэйэвын 1926 ийыштэ кэҥэжым тоштэрлан погымо 

узгар нэргэн.
Пунчалмэ: савыктымыла виктыкым тӧрлаташ.
2. Хохлов йолташын «Марийын вургэм тУрлымыжӧ нэргэ».
Марий тӱрын пэш  сылныжым раш ончыктэн пуыш, за-

вот,паврикпаш аш кат тур сУрэтынпурташ лиймым ьпглыктарыш.
Пунчалмэ: марий тӱрым чыла калыклан ончыктымыла кна- 

гаш тур сэмынак возыктэн налаш. (Кызыт возалтэш).
11 пэвральыш тэ Ӱпымарийын «Марий йУлам, тУрлылан 

инанымэ» возымыжым колыштмо.
Витньыштӹжэ возымо: мужэдшэ, локтызо, шӱвэдышэ, йу- 

зо. чэр эмлымэ кокла колышым тойымо, уштымо, шинчаш 
койдымо тУрлылан инанымэ, вэсь тУньасэ илышым ойлымо 
нэргэнат.
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Возымыжо шуко ий годсэк турлым йогэн. калык ойлымым 
колыштмагыч лийын. Шкэ ужмо-колмыжым, моло йэҥ возьшо 
дэнат таҥастарэн.

Колыштын пунчалмэ: Упымарийьш возымыжым савыкташ 
элпалдыш рудушэм лӱм дэнэ поена кнагам лукташ. Возымы- 
жнм йэшарымыла вэс каналан угыч. возаш каҥаптӹм пуант.

Тудо погынымаштак колӹштмо:.
1. Трутовскийын тошто кагаз аралымэ пӧлкаштэ тӱрлӧ 

калык капкыл нэргэн пургэд кычал возынташым.
2. Хохловын—Чарла тоштэрысэ узгарын акшым угыч ак- 

лышаш нэргэн.
Пунчалмэ: Трутовскийлан пашажэ пытымӧҥӧ витным шташ 

катгаш пуаш.
2. Обоно дэч Тоштэр узгарым угыч аклаш йодаш.
19 Мартыштэ Йэвсэйэвын витныкшым колыштмо; Ильна 

олаштэ Пэвраль мучашыштэ элпалымэ пашам ончымо погы- 
нымаш нэргэн ойлыш.

Тудо погынымаштэ тоштэр паша нэргэн колыштын. Тош
тэр дэнэ элпалымэ пашам эн кӱлэш пашалан шотлат улмаит. 
Чарла олашсэ пашам погынымаш моштэн штымылан шотлэн,

Пунчалмэ: Ильна оласэ погынымаш нэргэн. витныкым 
тэргэнрак шташ вэс йэҥлан пуаш.

31 Мартыштэ Упымарийын, «кугу сорта» вэра нэргэн 
возымыжо калыштмо. Чылажым ойлаш шукылан лийын «кугу 
сорта» вэран тУҥалмыжым, йэҥжым шыгыртылмэ, Сибирыш 
кол'Тымо, мӧҥӧш пӧрылтымб нэргэн дэ монь вэлэ ойлыш.

Пунчалмэ: „кугу сорта“ вэран кузэ-кузэ лиймыжым, чий- 
жым шарэнрак возаш каҥашым пуаш.

Тудо погынымашыштак Мухин й. Шэрэмэтьэв порт гыч 
налын каймэ узгар нэргэн, Чарласэ Тоштэрлан порт шта- 
шат, адак Ялпалдыш рӱдушэмлан окса налмаш нэргэн ойлыш. 
Палэ лийэ.

Шэрэмэтьэв пӧртысӧ узгарым мӧнтӧш налаш, узгар лӱм- 
жым каласымаи, тоштэр порт шташ Моско гыч 20, 25 тужэм 
мартэ оксам пуаш лийыныт, элпалдыш рӱдушэмланат 1800 
тэҥгэ мартэ полшаш лийыныт.

27 апрэльыштэ Хохлов йолташын витньэ колышталтэ: 
ойлымыжо мартыштэ турлӧ сурэтым ончыктэн нумо нэргэн.

Палэ лийэ: чылажэ 56 сУрэт-влакын кужу—кучукшымат 
шуко тэргэныт, сурэтшым моктышыжат, орлышыжат шуко 
лип ын колыштмэҥгэ пунчалмэ:

1. Элпалдыш Рудушэм сурэт ончыктымо пашам пэш кугу- 
лан, пэш кулэшлан шотла; еурэт коч марий калык илыш 
опчыкталтэш.
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2. Марий ильшт ончэн сӱрэт штымыла, РУдушэм тидэ 
пашалан марий илыш шинчышым ушаш сайраклан шотла: 
тугэ штэн пумо сӱрэтымат йӧршын шуктымым, йӧршын сай 
возымым гыыа налаш кэлшышылан шотла.

29 сэнтӓбрштэ кок витньык колыштмо:
1) Мухинын — сурэтлышэ Тимофээв дэнэ Иэгоров шты- 

мышт нэргэн; 2) Т-ын—марий калыкын илэн-толын модэм- 
мыжэ, изэммыжэ нэргэн.

Ончыл витньэ колыштмэнтэ пуичалмэ:
1. Октӓбр рэвольутсий 10 ий тэммэ пайрэмжылан сУрэт 

ончыктымым шташ;
2. Ончыкыжо тугай ончыктымым М ос кош шташ, чаилы- 

жым нам ийаш лийэш гын, Пинлӓндиэшат ончыкташ.
Нэс витньэ почэш тыгэ пунчалмэ:
1. Тын возымыжым «Марий Эл» журналэш савыкташ, 

шымлымыла кӱлэшлӓн шотлаш.
2. Пашажым адак шаралтэн возымыла тудлан полышым 

шташ.
Элпалдыш паша шуко лэктын шога, шталтмыжат шуко 

манаш лийэш. Шукыжымак иогынымашэш колышт налашат 
ок лий.

Умашсэк Иантэмырын Марий кундэм нэргэн турлб могы- 
рым возымыжо савыкталтэш. Кантон йэда поена кнага лэктэш. 
Альэ мартэ гаым кантон нэргэн лэктын, чылажэ 45 савык
тымэ лист лийэш.

Тудлэч поена адак тудынак чыла кантоным иктэш возымо 
кнагажэ лэкшаш; тудыжо 10 савыктымэ листан.

Иэгоровыи тыгайэ возымышт-влак савыктымэ.
]. Марийын турлб ойлымыжо нэргэн.
2. Пул дэн Чолман вуд воктэн йал лӱмла марий мут гыч 

виктарэн каласаш лиймышт.
о. Чуаш дэнэ суас йылмын марийнышкэ ишналт пуры- 

мышт.
Упымарййын:
Марийын тӱрлын ойлымыжым иктэштымэ нэргэн.
Пэвсэйэвын: Удыр сна, удыр йукш.
. Гихачовын:
Марий калыкын илэн—толын молэммыжэ, тыгыдэммыжэ.
В. Мухинын. 1. «Иуд» сылнэ мут дэнэ возымо, марий 

МЛЫШЫм турлб могырым ончыктымо.
2. Марий йылмылан туныктымо кнага.
Тыгэ элпалдыш паша ончыктымо сэмын кайэн.



Ӱпымарий.

Марий кундзм рӱдӧ тоштэрын 1926 м-шо дэиэ 
1927 ий нэҥэжласэ пашажэ иарий илышым ту- 

нэм коштмыжо.
Рудӧ тоштэр лӱм дэнэ эртыш э кок ийыштэ кок кана лэк

тын коштылтын: ик коштмыжо Умаштэ кэҥэжым. вэсыжэ тэ
нэйэ.

Ӱмагатэ кэҥэжым тоштэр ончышо дэнэ марий элпалдыш 
рӱдушэмын возкалышыжэ коштыныт (Йэпсэйэп дэн Васильнэп); 
тэнэйэ нуно коктьш адак Москон ик кугу школышто шунэмшэ 
Кармазин (Пуро марий)—коштыныт.

1. Ӱмаштэ 1 ийуль дэнэ 15 август коклаштэ коштылтын. 
Корно мучашыжэ тыгай лийын: Чэркэ сола, Тошто-Тор‘ял,' Изи- 
шокшэм, Марий-куито. Шурмо-мучаш. Улисьйал, Сарда, Унчо 
Кугу - Вараҥыж, Морко (тидэ чыла Марий кундэм кӧргыштӧ); 
щ)ажым Озаҥ, Алабуга кантон Колэгэш йал. Урал марийын 
Иува йалжэ, Пӱрӧ кантонын Тумна й а л ж э .  вара Сундӱр коч 
мӧнтӧш хГарлашкэ толыныт.
Паша тыгай нэргэла шталтын: тошто илыш ойлымо дэнэ 
тошто Узгар, кычалмыла, йУла-илавала палымыла, йылмэ ту- 
нэммыла.

Пашан пунчал шотшо тыгай лийын:
Тошто илыш кадэм (акрэт) годсӹм кычалмэ гыч.

Чэркэ солан, Орша кантонышто Чарла гыч 35 мэнтэ вэ- 
рыштэ ик тошто шугар пургэдмэ. Йалжэ дэч 100 важык вэ- 
рыштэ, Пушкэт-йу эҥэр воктэн. Лукмо: колотка олмэш пунчб- 
вол, пУнчӧ-мурт лэвэдышан, 95 сантимэтр кэлгытыштэ. Колотка 
кӧргыжӧ ончычак пургэд пытарымэ улмаш. Тугэ гынат тунэм 
коштшо-влак улыжым ончэн налыныт.

Вэрэттыныт: тошто йэҥ лулэгэ, пӧрйэҥын ала мо ш ала- 
тымэ,-тУрлымо тувыран, ош мыжэран, шэм ш траш  ыштыран, 
вуйыштыжо ужар калнак, тоҥэдышыштэ пун купчык улмаш 
ала  мо: вакш ы ш ш отлан ош портыш, Уштыжо мэж шУртб дэ
нэ кумо.

Вэрэштмэ ӱзгар гыч выньэржэ шУйын, мэж дэн нун, уи- 
шб да монь нымат лийын огыл.

Волжо нэлэ шУйшб, лукташ лийдымэ.
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Щугарыштэ адак кок тошто кумыраш вургэньэ окса му- 
мо: 1751 ий дэнэ 1754 ий годсо. Тудым ончыма гыч колышы- 
жым тойымылан 170 ий нарэ эртэн манаш лийэш, шочмыжо 
тугэ 1700 ий кутлаштырак лийшаш. Тыгэ шӱгарым ончэн 
тошто марийын илышыжым лончылэнак палэн налаш лийэш.

Каласымэ тошто лулэгэ мумо шӱгарла пэш шукэртсэк 
огыл, тудо Чэркэ солан вэс кутышлан тойаш туҥалмыжэ. Ту
до лэч ожнак тоймышт кызытсэ чэркэ воктэн улмаш. Туды- 
жо пэшак тошто лийшаш: кызытсэ куй чэркыжэ ожнысо шуй- 
ьш шаланышэ пу чэркэ олмэш шындымэ улмаш. Шуйын ша- 
ланаш пу чэркыланат йатыр жап кулын.

Чэркэ-сола дэч ончылно брдыштырак адак тыгайым вэрэш- 
тыныт. Тудо сола дэч ныл мэнтэ тораштэ мийэн ончэныт: 
кэчывал дэнэ кэчэ шичмэ кокла могырышто, Алисола посушто, 
пэш куго кукшака уло; йыр висажэ 24 важык, кукшутшб 
4 аршын нарэ. Адак ик мэҥгэ умбакырак Шульо-мучаш ла- 
сушто тудо дэч изирак кукшака ’*) уло.

Кугу кукшакажьш тыгэ ойлат: тушто тошто марийын 
суас дэнэ сарым штымэ годсо сар узгарышт тойымо маныт.

Пэлэдыш починта У-Торйал кант. Иантабыш тукьш Кыр- 
гори Элэксандыр нэш кугу луым муын; мумо вэржэ Яэмда 
вудыштӧ, Сопрон вакш дэч 20 важык улкӹрак; тудо лужо 
тошто годсо кугу мамонт лУман йанлыкын ора пӱйжӧ ала мо; 
тУҥлсӧ-мучашыжэ пудыргышо улмаштат кужгӱтшӧ З1/  ̂ вэрш., 
кужытшо 2 7 2  аршын, нэлгытшэ кум пут нарэ. Тудо лу тош- 
тэрлан 25 тэҥгэ окса-дэнэ налмэ.

Адак У-Торйалын Кыргори Максым Прозорын кудывэ- 
чыштыжэ тугайак кугу лу, ала лулэгыжак лийшаш. Тудо 
тавэ **) кУнчышыла пырдыж воктэк вэрэштын. Тудым кӱнчэн 
лукташ клатшым пужыдэ ок лий.

Кокла йадык-влак часу покшэлнэ тошто марий шӱгарла 
уло. Д[угарлаштэ 0 т}?рлӧ палэ штылмэ кугу куй-влак кийат.

Иадык-влак 41аҥгабыш Раман Микитан дэнэ кумалмэ 
тошто кумуж уло; тудын дэкэкумужшб ала кузэ Кукарка тош
тэр гыч вэрэштын.

Орлов чодраштэ тошто выньэм порт уло, пырдыжлажэ 
сирлэн, тушто шылшын илымым ойлат, нунын илэмыштэ 
турлб узгар кодмат шокта.

Сусуйат вудыштб, М-Турэк кантон. Оозонов вакш дэнэ 
эртышэ ийлаштэ кугу луым муыныт, тукб гайырак, муча- 
шыжэ пудыргэн, 3 пуд нарырак.

*) Курган.
**) Колойэз.
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Озанлык ончымо пашалан туныктымо Нартас школышто 
мамонт кок-кугу пӱй уло; тудым ик вэрыштэ кучымыла, Чарла 
тоштэрыш кондаш йӧра ыльэ.

Марий Турэк кантон Акмазик йал. пасушто ик кӱкшака 
уло. тушто тошто марий узгар лийшаш.

Йӱла-илавалам палымэ шотан тунэммаш.
Каласымэ шотым тунэммыла, возымым таҥастарымыла да 

монь калыкын ойыртэман палылажым ойлыман. Марий илы- 
шыштэ тугай ойӹртышлажэ вургэмыштэ, эн кугужо Удыра- 
машын вуйым тУрлын путыркалымаштэ, сылнылыкэш тӱрлым 
еакалымаш, пыжыктымаш, ой савыртыш. муро-шоктыш йбны- 
штӧ, артамыштэ.

Тошто ужмым-колмым кызытсэ шымлымэ дэнэ таҥастарэн 
ончэтат, тужвал койышьш, тыгэрак ончыкташ лийэш.

Марийан ватын «сорака» манмэ вуй чийэмжэ, моло сбрал- 
тышыжат тыгэрак палдырнэн шога: Чарла воктэнсэ йаллаштэ 
уло, Торйал могырыш каймаштэ Кувар солаш шумэшкэ мийа. 
Умбакыжэ Еӧрдӧ тур гыч «шымакш» туҥалэш.

Моло сӧралтышлажат тудо корно дэнак кайа: лач ончык- 
тымо дэнак огыл, кораҥмэ шотат палдырна.

Кордом - тур гыч туҥалын шымакш Бутла солашкэ шу- 
эш. Умбакыжэ Пламарий гыч «калпак» кайа. Тудо ончаш шы
макш гайак. Чурик туҥжат вуй пундашлышанак шындалтэш, 
чурик мучашыжэ гына чоркок ок шого, еаҥаш члаптыртэн 
пышталдэш: садлан чурикшымат лапка «калпак» маныт. Ойыр- 
тыш шотшо адак тыгайэ: почшо шымакшын дэч кучукрак.

«Калпак» Тумтумыш, Ройыш шумэш кайа. Умбакыжэ 
Кулмэз лишнэ калпак молэмаш, вэсэмаш тӱҥалэш, лумжымат 
«шыҥа шовычшо» маныт. Тудын моло ужашлажат вэсь сэмын 
лумдымо. Чурик мучашыжым «шьпта-шовыч сайта», «шыҥа- 
шовыч нэр» маныт. Ончыл мыгыльыжат сан’а турышак лий
эш, ора кугытшо гына ик сэмынак лийэш.

Умбакыжэ тошто пӧлкалымэ Малмыж дэнэ Алабуга уйэз- 
дышкыла шыҥа-шовычын чиймэ йбнжэ ок молэм гынат, ора- 
жэ эрэ изэм мийа. Ик шэч лопкыт, аршын кужыт гыч тучга- 
лын. Пуро кантонышто кок вэршокыш ан'ысырэмэш, пэл ар
шын мартэ кучукэмэш. Пуро кантонышто тугэ изэммыжэ ты
гэ лэктын манат лийэш: тушто йырым-йыр суас шуко, суас 
нуш, суас койыш марий койышыш ишналт пурэн шога; шы- 
н^а-шовычат суас ватын изи калпак сынжым ыалын туртын. 
изэмын. Тыгэ лиймыжэ альэ пэл паша вэлэ. Суас койыш чот 
пызырэн шогымаштэ йужо марийын ындэ шыҥа-шовычшат 
йӧршынак йомын, чиймым кудалтэныт. Мут гыч, 10 ий ожно 
'Гумна луман йалыштэ шьпга-шовычан ватэ 12 ыльэ; каласы-
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мэ ий коклаштэ 11-жэ колэн, ындэ 120 пӧртан йаллан шьпга- 
шовычан ватэ иктэ вэлэ кодӹн. Самырык ватышт ындэ йор- 
шын огыт штэ. ситса шовычым гына пидыт. Моло вургэмжым 
ойлымат ок кӱл; тудыжым шукэртак су ас сынан ургэн, с у ас 
Сэмын чийат.

Еаласыма гыч рашак койэш; марийын тӱрлӧ-тӱрлӧ шкэ- 
лык шотшым тӱрлын молэмын ваигталтын шогымыжым,- вур- 
гэмжын, йулажын да монь йоммыжьш, пытымыжымат лачак 
турлб вургэмжэ, тУрлб узгаржэ гыч ужаш лийэш.

Каласымэ шот гыч кэҥэж коштмаштэ тӱрлб вургэм. тӱрлӧ 
сылнэштыш Узгар шуко погымо, адак 70 нарэ йанда вошт сӱ- 
рэт штэн налмэ.

Тӱжвал койыш дэнэ йӹлмын тӱрлӧ, сылнэштымэ йӱк 
коклаштат таҥ  лийын тогымышт.

Нылмэ дэнэ йук дэнэ сылнылык ончыктымаштэ, му- 
рымо дэнэ шоктымашгэ ик тУрлӧ таҥ каймэ шот уло. 
Тудо тан1 каймыжэ тужвал койышын илымэ вэр дэнэ тан1 
лийын шогымышт гайак.о

Иылмэ ойыртышлажэ ой савыртыш дэнэ мурын корныжо 
ик сэмынак иысманлалт коштыт. Тыгэ, мут гыч, Чэркэ солашшу- 
мэшкэ Чарла йылмэ лий. Чарла йылмэ, руш йылмэ ишналт 
пурмо дэнэ, чотак пужлэн: вэрын-вэрын тудо ушаш лийдымэ 
кок узгарым варымэ гайэ лийын; моло вэрэ илышэ марийлан 
тудын ыҥлашат пэш кыньылак огыл.

Умбакыжэ Марий-Куптыш шумэшкырак Шэрнур йылмэ 
кайа, моло йылмэ гыч мут пурыдымо.

Марий Кунто гыч Малмыж йылмэ тӱҥалэш; тудо йытыра, 
шотанракак; тудо Алабуга кантонын кэчэ лэкмэ пысманыш 
шумэшкыжэ мийа.

Тошто-оса дэнэ Сарапул уйэздын Пӱрӧ кантон тӱрыш 
шумэш Пӱрӧ йылмэ кайа; кэчэ шичмэ могыр ургалдыӝэ. ПУрӧ 
марий йылмыштэ мучкыракак суас мут, суас пуш пэш чот пу- 
рэн шога.

Тулэч умбакыжэ поена ойырлэы шогышо йылмэ Красноу- 
пим марийын. Тудо Пурӧ йылмылан чак толэш, Шэрнур йыл
мэ гайат шокта. Красноупим марийын мурышко вэрын-вэрын 
суас пуш, руш пушат пурэн шога,
Калыкын артамжэ, штэн кэртмыжэ, шкэ гыч лукмо йӧн- 

жэ, амалжэ дэнэ кайа.
Кодшо КЭН'ЭЖ Ы М  ончэн шымлэн коштмо ожно ужын-ко'лын 

иунчалмым чыныш луктэш, ыштэн кэртмыжым артамжэ улым 
виктарэн пуа, адак тӱрлӧ калыкын варналтмыжым ончыкта, 
путракшэ мурымо, шоктымо коклаштэ.
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Калык йылмэ йандар, шкэлык шотан гын, тугай калык 
тунэмаш.кумылым пыштэн шога; тугай калык пужлышо йыл- 
ман, шкэ йӱллажэ йомдаршан дэч утларак рнчыко кайэн кэр- 
тэш. Шбрыш шот гыч шынымыла Чарла, Паран, Помар, моло 
марийымат каласаш лийэш. Артам улылык шотлан, ,пужлы- 
дӹмылан Морко, Шэрнур, Пурб марий йылмым ончыкташ 
лийэш.

Тидэ шомакын чынжэ муро коклаштэ пэш тӱрэш толын 
шога. Пэшак палэ: Морко лонга, муро лукмо шотышто
(сэмжым манына) Чарла лонгам сэҥӹмыла лийын шога: Мор
ко лоҥгаш мурэн хмондаш туҥэлмэ мурым Чарла воктэн у му- 
рылан мураш туҥалыт. Чийжэ тыгайэ! Чарла марийын шкэ 
муржо, марий шотышто куатшэ пытымыжлан, шканжак ок 
кэлшэ, ок йбрб; Морко марий муро вийан, куатанла чУчэш, 
садлан тудыжо нуным шкэ дэкшэ шупшэш.

Каласымэ шомакын путыракак рашыжэ тошто Малмыж 
дэнэ Вурзым ӱйэздын мурышт гыч койэш. Тудо уйэздла марий 
влакын мурышт моло калыкын ойжо сэҥыдымылаы, шкэ шот 
гычак шарлэн кушкын. Садлан нунын мурышт сӧралэ шот 
дэн чыла марийын дэчат ончылно шога, чылаштымат йоратэн 
колыштыкта, кэрнакак. нунын мурым тӱрлӧ вэрласэ марийат 
йӧратат, шӱдӧ мэнтэ коклага шумэшкак мурат. Кэҥэжым лэк- 
тын коштмаштэ тыгайэ шот шыналтын. Шурмо Иогыр муро 
мурэн ончыктымо. Шонымо йбршын турэт тольо. Малмыж 
дэнэ Шурмо могыр марий мурым чыла вэрысэ марийат мот- 
коч йоратэн колыштыч. Йужо вэрэжэ Морко, Алабога, Пурӧ 
канитнлаштэ мурэн ончыктымо мурым мураш тунуктэнак ко- 
даш вэрэштэ.

2. Тэнэйэ кэҥэжым марий ильноым тунэммыла, палымыла 
Провой кантон марийышкэ коштылтын, жапшэ 29 август гыч 
5 сэнтӓбр мартэ.

Ончылно каласымэ шомак чыла могырымат туштат 
турэш толынак шога.

Провой кантонышто марийын илышыжэ турлб могыры
мат лугыч лийын шога. Лугыч лиймыжэ артам шот гыч лийн 
гын, йбрэнат; сай шотйм лугычлымыжо огэшат Йбрб.

Тидэ шомакым кӱчыкын гына тыгэ виктарэн пуэна.
Чарла рУдб тоштэрлан кэлшышым кычалалтын, йбршыжб 

пэш шагал лэктэ. Кызытсэ вургэмышт тошто гычын йбршын 
ойӹрлэн, тоштыжо налашат огэш — шагал кодын. Сылнылан 
чиймэ ший-шэр гайыжат пытымэ шотыштак. Кугурак йаллаш- 
кэ-Шайра лоҥгашкэ, Карайыш, Порат, Помарыш мийалтын, чы- 
лаштыжат тоштэрлан йбршб пэш шагал лэктын.

Мурымо шоктымо шот гычат пэш шуко куандарыш ыш 
гий. Тошто мотор мурыжо, каласымыжат мондалтын, йомын:
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кызытсыжын сылнылык шотшо укэ. Мом мурат, мом ойлат 
вара? Мшюмарий коклаштэ погымым кнагагыч тунэмын, шко
лышто колын, лудыш пӧрт коч да мойын амалкалат. Мом 
IIIтэт? Чылт укэштэ тудыжат йӧра.

Провой кантонышто лачак Сийак-сола дэн Кэрэблак доҥ- 
гаштэ тӱрлыжьшат изиракын вэрэштага лийэш.
Ончэн шӹмлэн коштмо поч ш каласышаш, шуктышаш пунчал.

]. Тошто гыч кодшо, акрэт годсо ӱзгарым. сылнылыкэш 
штымэ турлб вургэмым, ший-шэрым аралыман. Тугайым. ны- 
можымат иудыртьтл, кышкылт иӹтарыдымашым, чыла кантон- 
лаштэ, рӱдӧ шотан кугурак йаллаштат ушэмым. эл коклам ту- 
пэммэ тӱшкам штыман.

2. Тугай ушэм тушкалан умша—вашат, врзкалэнат кӱлэш, 
кулэшьш ыҥлыктарэн шогыман. Тидын вэрчынак газэт кочат 
ваш-мутым К 0П 1Т Ы К Т Э Н  шогыман.

3. Калыкын илэн-толын ойлэн, каласэн мурэн. тӱрлын, 
шоктэн пумыжымат тугак чот аралаш кулэш. Тидыжым шук- 
тымыла жапын-жапын рудо вэрлаш погӹнымашым штыман. 
Адак кушто гына пӱсӧ йылман, мураш шокташ мастар уло 
гӹн. чылаштымат лУмыштым кызытак возэн налман. Ожно шок- 
тышӹж дэч кодшо Узгарыштым тоштэрыш иогэн налман.

4. Тонггэрыштэ альэ марий эл палдыш рудб ушэмыштэ 
ойлымым, мурымым возэн налмэ машиньш кучыман. Укэ 
гӹн. пылыш колын гына, кид дэнэ гына чыла йук. кагыртыш- 
лажэ возэн налаш о к лий.

5. Тӱрлӧ тошто гыч кодшым, сылнылыкэш погымо узга- 
рым. сурэтым да монь погэн оролэн опташ гына ок йбрб. 
Тудым пэш сай шот дэнэ, сэй портыштб, кукшо волгыдо вэр- 
ыштэ ашныман. Укэ гын вудӱжгэнат пужла, пычкэмшэ дэнат 
локтылалтэш—-когаршэ кочкэш да мойын. Садлан чаплэ тош- 
тэрлан шоналташ кулэш.

Рэдаксий дэч: Тидэ возымым йужо вэрэжэ гын рагцак 
каласымылан огына шотло гынат, журналэшна савыктэна. Иу- 
жо вэрэ Уиымарий йон’ылышымат ойла— «Провой кантоныш
то тоштэрлан йбршб узгарым, вургэмым да монь ыжна му» — 
манэш, Тоштэрым эрэ тоштым гына погаш кУлэш шоныман 
огыл; калык гыч ужымат погыман; талык кузэ шона, тугэ ила; 
тудын йулажэ у гьшат. тошто гынат,— калык илмаш гыч }’л- 
ыт; калык илмаш гыч гын, тоштэрланат кэлша.
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Рӱдӧ марий тоштэр (музэй) нэргэн.

11арлаштэ марий тоштэр (музэй) 1920 ийыштэ почылдын. 
Тоштэр наша виктаршашлан, чыла моло турлб роскотшылан 
1922 ий мартэ оксам Моско гыч колтэн шогэныт. Тидэ жа- 
пыштэ тоштэрьш вуйлатэн шогэныт: йолдапр. Зэлэнэтский.
вара йолдаш Батурин, пытартышлан йолдапт Иогор П.

1922 ий дэч вара Моско гыч окса пумым чарнэнӹт. ]\1а- 
рий Кундэмат тидэ жапыштэ тоштэр кучэн шогаш оксам 
муын кэртын огыл. Садлан кора ик жаплан тоштэр иэтырал- 
тын. погыжо Чарла Пэдтэкникумыш нуалтын.

Тоштэрьш поена порт укэ улмыж дэн, тидэ кок ийыштэ 
паша йэҥжылан йатыр йӧсылык лийэдэн. Тоштэрлан пумо 
пбртым олмыктэн шуктымэк, эрэак вэс кулэшлан. альэ паша 
йэҥлан илаш пуэдэн шогэныт.

Иужо годым тоштэр кусараш окса укэ улмо дэн, 
имньымат тарлаш лийын огыл. Ӱзгар-влакым паша йэҥланак 
нумал кусараш вэео вэрыш вэрэштын. Тыгай жапыштэ тош- 
тэрӹм йолдаш Ф. Иогорып вуйлатэн шогэн. *)

Саман тӧрланымэк, Чарласэ кугэштыгпэ-влак тоштэр нэр
гэн угыч шонкалэныт. 1924-25 ийыштэ Куыдэм исполком ок
са полышым пумэк, дэкабырын 5-шэ кэчыштэ тоштэр угыч ио- 
чылтын. Поена порт укэ улмо дэн, тоштэр Пэдтэкникум ,,этно- 
графичэский кабинэт** манмэ кыдэжэш шарлаш тӱҥалын. Тош
тэр почылтмо годым тушто 154 узгар, Кум-ныл Устэл адак кум 
шкап гына вэлэ кодын. ы
'Гоштэр вашкэрак шарлэн випаҥжэ маным Иогор Пӧдырлан 
полышкалаш Обоно адак икпашачо йэьгым, йолдаш Иэпсэй Т. 
колдыш. 8 дэкабр 1925 г. ий мартэ тоштэрыштэ пашам кок- 
тын штышт. Тидэ жапыштэ йолдаш Иогор II. тоштэр гыч 
кайыш.

Тылэч вара, 1926-27 ий тӱҥалтыш мартэ, йолдаш Иэпсэй 
Т. шкэтын илыш. Тидэ ийыштак тоштэр пашалан полшаш 
Обоно йолташ Васильйэпым колдыш. Тоштэр угыч почылтмэк 
ий йэшынак оксамат кугэмдэнрак пуаш туҥальыч. 1924-25 ий-

*) Инструкция по собиранию памятников древностей и искусств и све
дений о них Ф. Е. Егорова.
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ьмптэ 1893 тэҥгэат 68 ыр ший кучылталтэ, 1925-26 ийыштэ 
6048 тэнтэ, 1926-27 ийыштэ Чыкмасэ тоштэргэ 10000 тэҥгэ 
утла пытаралтэ.

Тидэ кок-кум ийыштэ тоштэр йатыр шарлыш: шуко ӱзгар 
погыныш, ӱзгар дэн пырльа шуко марийын илыш, йула, койыш 
муро сэм, вургэм еӱрэт, тулэч молат возалт ногалдэ. Пэдтэк- 
никумышто, этнограпичэский кабинэт манмэ кыдэж шьнг-шьпг 
тэмын шинчэ. Ӱзгар пуртэдаш, погаш, калыкым оычаш пур- 
таш лиидымэ лийэ.

Тыгай пашам ужмэк, У.М.Совэт калык туныктымо па
шам ончышо пблкаштэ йанварын 21-тэ 1925 ийыштэ тоштэр 
нэргэн:

«Тоштэрлан сай шотан пӧрт кӱлэш, кузэ гынат куй пбр- 
тым кычалаот тыршышаш, тоштэрыш шэмэр калыкат пурэн 
ончэн лэктын кэртшэ. Ӱзгарым турлӧ марий илыш гыч шкэ- 
нан марий кундэмыштэ вэлэ огыл, кундэм дэч ордыжыштб 
илышэ марий кокла гычат погаш; тоттэржымат Рӱдӧ Марий 
тоштэр манаш» манын пунчальэ.

У. М. Совэт тыгэ пунчал лукто гынат, тоштэрлан поена 
порт налаш тэнэйэ мартэ ыш л е й . К о к  и й  г о д с э к  тоштэрым 
шарылшашлан лийын, пӧртым йодын шуко вэрэ кошталдэ. 
Тугэ гынат, тоштэр шкэ дашаж дэч ыш чакнэ: кок ийыштэ 
тоштэр пашазэ-влак, кум кана кундэм мучко савырнэн тош- 
тарлан кулэш узгарым. моло турлымат погэы кондытнт.

1925 ийыштэ йолдага Иогор П., Микал В. да Иэпсэй Т. 
пырльа Вудла, Иаран марий кокласэ илышым, йулам, вургэ- 
мым тунэм толы,14. Турлб узгар, сурэтла молат тоштэрыш 
кондалдэ.

1926 ийыштэ йолдаш Микал В. дэн Иэпсэй Т. Торшал, 
Шэрнур, Марий-Турэк кантонлаштэ коштмэк, Арск, Алабуга, 
Пурб олалаштэ, адакат Урал марий дэкат савырныл тольыч. 
Тужэчын марий вургэм. турлб моло узгар, чийэм ончыктымо 
сурэтла, муро сэм, адак марий кокласэ йулажат чыла возалт 
кондалдыч. 1927 ийыштэ йолдаш Микал В., Иэпсэй Т., Ка- 
вырльан К. Звэниг кантоныш савырнэн тольыч. Тужэчат вур
гэм дэн йылмым таҥастармэ, адак турлб узгар, муро сэм тош
тэрлан кондалдыч. --V

Тоштэр пашам сай шындэн моштышашлан лийын 1926 
ийыштэ май тььчзыштэ Обоно колдымо дэн тоштэрым вуйла- 
тышэ йолдаш Иэпсэй Т. Рудб Моско тоштэрым «Центральный 
Музей Народоведения» манмым ончэн тунэм тольо. 1927 ийыш
тэ май тылызыштак Пинлӓндийсэ тугг тоштэрысэ сэмым он
чэн тунэм тольо:

1) турлб тошто годсым кнагаш возэн налмэ сэмым:
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2) узгарым шотыш налын саклымэ сэмйм;
3) марий калык кокласэ турлӧ мурым, йомакым, туштым, 

йӱлам, тулэч молымат ик вэрыш чумырэн марий йылмэ дэн 
кнагаш пэчэтлышашым;

4) тоштэр кӧргысб Узгарым шот дэн шарэн локтылалт- 
дыматпын саклымым;

5) т5'жвал тоштэр штышаш самым:
6) потограинй дэн сУрэт савыктымэ пашам;
7) экспэдитсийа дэн пырльа калык кокласэ акырэт годсьш 

погымо тӱрлӧ сэмымат.
Рудб марий тоштэр кызыт Вӓтка, Рӱдӧ (Моско) тоштэр 

дэн, Пинлӓндий туш тоштэр дэн курылтдэ ойым, тунэммэ па
шам, вашталдыл шога. Ваш-ваш пӧлӹкымат шталдӹн. Тэнэйэ 
Вӓтка тоштэр марий тоштэрлан пӧлыкым тӱрлӧ сӱрэтлам, йан 
дау (хрусталь) атылам, тулэч молымат колдэн. Марий тоштэр 
ваштарэш тӱрлӧ марий вургэмым, марий т ӱ р ы м  колдэн. Тэ- 
нэйак Нинлӓндий тоштэрӹш кум марий илыш гыч возымо 
сУрэтым колдымо; Пинлӓндийсэ тоштэр тӱрлӧ сӱрэтдаш йӧрнтӧ 
чийам, кнага-влакым колдэн.

Кӹзыт Рудӧ марий тоштэрыштэ чылажэ 3500 нар.» узгар 
погалдын. Обонон тыршымэ дэй 100 нарэ тӱрлӧ марий илыш 
гыч чийа дэн возымо 4000 тэнтэаш нарэ сурэт-влак уло. Су- 
рэтлам шукыжым йолдаш Тимофеев возэн. Обонон договор 
иочэш марий тоштэрлан .тудо ик талук эрэ сурэтлэн. Тулэч 
моло йолдаш Атлашкина. Иогорып, Васильйэва, ГГландин, ТГп-
колаэв возэн улыт.*

Договор ночэшак сурэтлышэ Иогорып К. тэнэйэ 6 кугу 
сурэтым 1.000 тэн’гэашым возэн.

Сурэтлышэ Горбунтсоп 21 тыгыдэ сурэтлам 248 тэҥэашым 
возэн.

Сэнтӓбырын пӹтартӹшыштыжэ, Обонон шӱдымӧ почэш. 
турлб тоштэр узгарым Марий тэатыр гыч марий тоштэрын! 
налмэ. Марий тэатыр гыч чылажэ 500 утла узгар налалдыы.

Пэчэтлымэ пашаштэ—кузэ турлб марийын йулажым,' кой- 
ыштым, турлб паша штымэ вэрчынат йодыштмашым «прог
рамм» манмым марий йылмэ дэн возымо. Кызыт тудым У. М. 
Совэт пэчэтлаит шона.

Тэнэйак 900 туштым, 280 туныктэн ойлымо шомакым, 
115 ончыл гоч палэн каласымэ шомакым, 60 турлб марий 
ойлымашым ик вэрыш погэн чумырэн возэн У. М. Совэтыш 
пуымо.

Марий вургэм вэрч да марий найрам «Удыр сий» дэн 
«Шорык йолым» Марий эл манмэ журналэш пэчэтлымэ. Тидэ 
журналышкак марий калык шочмаштыжэ, кушмаштыжэ, колы-
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маштыжэ, суйаныштыжэ могай йула улмыжым возэн пэчэтлаш 
пуымо. Кызыт кугу сУрэтан кнага „Марий, марий вургам вэр- 
чынат» марла йылмэ дэн пэчэтлаш йамдылалтэш.

Тынар паша шталдын гынат, порт укэ дэн тоштэр альэ 
мартэ шарлэн ок кэрт. Чыла узгар чумырэн погымаштэ кийат. 
Шот дэч поена киймэ дэн йужо ӱзгаржэ пудыргылэш. Турлб 
узгар коклаштэ 7% нарэ когарыша^ локтӹлын. Тоштэрын вэр 
дэч поена илымыжым шуко кана «Йошкар кэчэ» газэт кочат 
«Марийская Деревняагазэт кочат йодалдын. Тудын йбндымыжо 
чылалан шукэртеэк палэ гынат, альэ мартэ пбртым ышт пу. 
Шкэ тоШтэржым альэ мартэ калыкат уждэ ила, адак пурта- 
шат лийын огыл.

Тэнэйэ тоштэрын эн кугу йбсылыкшэ луткышашлык. 
Авгуетын 31 кэчыштыжэ Чарла ола совэт тоштэрлан ик куй 
пбртым пуэн.

Тоштэр эртак узгар погымо вэр огыл—тудо кугэзэ годен 
узгарым, илышым, йӱлам ончэн туныктышо вэр. Садлан кора 
кызытеэ пуымо вэрэш—куй пбртбш тоштэр лиймыжэ сэмын 
шарлалтэш.
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П р о ф о б р ы ш т о .
Учитьыл-влакым ӧамдылым паша.

Кызыт марын кок пэдтэк- 
никумышто «256» йэҥ ты- 
мэньыт.

Ныныы лошто (коклаштэ) 
«28» эдэм рушын, марла мош- 
тышо - влӓ ылыт. Руш-влӓ 
эчэ *) II—Ступэнь манмыштэ 
кым школышто (Царлаштэ. 
Ку жэн эр ы шт э. Б и лӓм о р ы ш— 
то)— учитьыль-влам лыктыт. 
•Эртышэ шошын Пэдтэкнику- 
мым «38» эдэм, 2-й ступэнь- 
жьш 32 эдэм иытарэныт, ци- 
лажэ «70» учитьыл лӓктын, 
«28» марьш ылыт. Пэрвиш 
гыц шуко учитьыл лӓкмылӓ 
чӱчэш. Пэрви, кугыжа годым. 
марпй учитьыл-влажэ ийыдэ- 
3-5 вэлэ сэмэнар гыц тымэнь 
лӓктыт ыльэ. Пэрвишым (ож- 
нысым) попаш (ойлаш) укэ. 
Кызытшым анчаш кэлэш, 
ӹшкэ пашанам йал паша дон 
тӓҥаштараш кэлэш. Суасла 
марым (чуашым) анчалшаш. 
Нӹнын Тэкникум гыцок«220» 
€уасла--марий учитьыл лак- 
тын. эчэ (адак) 2-й ступэнь- 
жат тамызырым (ала мыза- 
рым) лыктын. Халыкыштэ 
м ӓ м н а и гыц, кок кӓна 
вэлэ шукырак (мамнан 482 
тыжэм, нынын—800 т. (тым- 
дыктышэ - влажым кут - кана 
мӓмнан гыц шукыракым лук- 

*) Адак

тыныт. Мазар марий учитыл 
мӓланна кэлэш?. Ти_ йадма- 
шэш — Совнаркомын законжо 
кэлэса: «1934 годэш 8-ий дон
11-ий кӧргыштышо ул--укэ 
ырвэзым цилаштым школыш- 
то тымдаш кэлэш», манэш.

Мӓ шотлымына дон угыц 
750 марын. 500 утларакруш 
учитьыл кэлэш.

1934 ий йактэ*)6-ий вэлэ 
кодын. Маланна ий йыдэ 100 
гыцат утларан марпй учыт- 
ылжым лыкмыла. Ты толшо
З-ий-4 -ийыштэ 40 — 50 гыц 
кач лыктын ана кэрдт. Кызыт 
йактэ пэдтэкникумышто тымэ- 
ньшына шӓгал ыльэ (кызыт 
Царла пэдтэхникумышто — 
145, Чыкма—120 нарэ). Сэ- 
дын дон марий школ влӓмӹ-
мат ик 3-4 ий шарнэн ана
кэрдт.

Сола-вла йыдэ угыц 06-
ластьэш тымдышэ влӓ ку-
лэш.

1927—28 ийыштэ 77
1928—29 » 74
1929—30 » 115
1930—31 134
1931—32 » 135
1932 -33 174
1933—34 199
1934—35 147

*) Мартэ.
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Пытартышэшыжэ 200 на
рэ марий учитьылым ий йы- 
дэ лыкташ вэрэштэш. Кок 
пэдтэхникумна гыц тинӓры- 
кын ий йыдэ тымдэн лыктын 
ана кэрдт. Сэдын дон Сэр- 
нур школ 11-ступэньэш пэ- 
дагогичэск. классым» почына.

Чарла пэдтэкникум дон 
Цыкма пэдтэкникумэш вэс ий 
«паралельный класс »-влам па- 
чына. Тэнэй кок пэдтэкнику- 
мыштат «подготовитэльная 
грулиа» манмым почынна.

Тыҥалмынам вагат ыштэн 
шоктэна гын: 1932 ийыштэ 
160*180 марий учитьылым ик 
ийытток луктын кэрдына.

Тэнтэ (тыгэ) талашэна гы
нат, 1934 ийлан учитьыль- 
влӓм йамдылэн она шокто 
(шукто); И к и й  м о л о гы ц  
(д э ч э) и а ч э ш к о д ы н а. 
Руш учитӹл влӓжым сита- 
рэна. Кызыт 97 марий шко
лышто руш учитьыл-влӓ улыт. 
ниным изин-ольэн (ольаы) 
марий учитыл-влӓ лӓкмэ сэ
мын, руш школ-влӓшкэ ваш- 
тэна (колтэна). Шуко руш 
учитьыл-влӓ ӧрдыж гыцтолыт. 
Тэнэ Мар-Турэк КИК-штэ руш 
учитьыл-влан 90 йадмаш нӓрэ 
ыльэ, школжым 7 вэлэ пачмо. 
Руш учитьыль-влакым 1934 
ийэшак йамдылэн ситараш 
сӧрэнӓ.

1939 ийэш суас (татар) 
школ - влӓлан 40 - 45 учитӹл 
й а м д ы  л а ш кэлэш. Яы- 
нын когорак школлышто ты- 
мэньшэ-влӓштэ марын гыцат 
шагал ылыт, нынын 7-ийаш 
школ уло гынат, тымэныиыжэ 
5 ий гыц вакылажэ (умбакы-

лажэ) укэ. Тэнэ 20 стьэпэы- 
дьэм 5 тӓнга дон тылзэно 
пуаш шонэна.

Кугурак школышто 1\1а- 
рийын туныктышо влӓ шӓгал. 
Кудыжэ ылыт гынат, ышк'э- 
мыштын тымэньмышт ок ситэ. 
Москоашто, озаныштэ кызыт 
кугу учитьылэш «41» эдэм 
йамдылалтэш гынат, нинэ ок 
ситэп. Когонок тымэньшыжэ 
мӓланна кызӹток. шудӧ (100) 
нарэ кэлэш. Имэштэ дон тэнэ 
марий влӓм кого* школыш 
тымэньаш ситалыкым колтэн 
шынӓ кэрдт: йамдылмэ ыр- 
вэзэ-влӓ укэ ыльэ.

Азаныштыш марий рабфак 
вийаналтмэшкэ, цилӓ когорак 
школ-влвлвн. учить ыл-влӓм 
иуэн ана кэрдт.

Марий рабфакыштэ кызыт 
146 йэҥ тымэньыт. Яктаж 
кок ийыштэ ижэ 20-25 йэгг- 
ий йыдэ -̂ )-ыш ваичаш 
тӱҥалыт.

7-8 ий йактэ 7 ийаш дон 
9 ийаш школ влӓ-нам пыт 
тбрлэн шоктэн (шуктэн) ана 
кэрдт.

Малан кызыт йактэ нэд- 
тэкникумыштына шагал тунэ- 
мыныт? Эртыш ийыштэ кок 
пэдтэкникумыштына 280 йэгг 
вӓрэш 220 йэҥ вэлэ ыльэвэ, 
анцылий (ончлий) 320 варэш 
256 йэҥ. тэнэат 20 йэьг нарэ 
ак ситэ.

1924-25 ийыштэ курсым
45 йэҥ иытарэныт.

1925-26 ийыштэ курсым
74 йэҥ пытарэныг.

1926-27 ийыштэ курсым
52 йэн1 иытарэныт.
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52 йэҥыттэ 14 йэҥ лыдмэ 
пӧрт паша вйдаш (вУдаш) 
тунуктымо, учитьылжэ—88 
вэлэ лнйын. Ожнын ИК семи
нарий гйц 40-46 ий йыдэ лак- 
тыт ыльэ. Ожнон сэминар- 
жат изи халык-влӓлан иктэ 
вэлэ ыльэ. Сайын пукшат- 
йрктат ыльэ.

Кызытшэ тунэмшыжат шу
ко: вызыт варэш 250,, чылам 
пукшаш-йукташ йасо. Чарла 
иэдтэкникумлан имэштэ 112 
стьипэндьий 10 т. гыц тыл- 
зэш пумо. Чӹкма пэдтэкни- 
кумыш 68 стипэнд. 10 т. гьщ. 
Чылажэ 180 стипэндьий пумо. 
40 йэҥжэ кочкаш-йӱащ мӧҥ- 
гб гыц кандэныт. Иэҥлан 
10 таҥга тылзэш ак еитэ, 
ырвэзэ-вла йасыланэн ты- 
мэньыт.

Сэдьш дон нэдтэкникумыш 
тунэмашыжат пиш толаш ык 
цацап (гочӧ). Вэс сэмынжэ 
дон пэдтэкникум йактэ (мар
та) тунэмжат огут шоктэп: 
7-ийаш школ-влаштэ стэпэн- 
дьэ укэат, курсым пытар- 
мэш каштын ак шактэп.

Имэштэ 17-шым ийаш школ 
гыц марыжэ 120-йэҥ нарэ 
вэлэ курсым пытарэн лакты- 
ныт. Пытаршыжэ цылан пэд- 
тэкникумӹш тунэмаш ак кэп 
(ок кайэ): кыдыжэ торажо
(кудйшто),мӧҥгышо,тӧкыштӧ) 
кодэш, кыдыжо рабфакыш, 
вэс тэкникум-влашкэ кэат.

Пэш шагал кырык марий 
п э д т э к н и к у м ы ш  т ы м э- 
н ь а ш п у р а т. Н ы н ы н  
7-ийаш школжо иктэ вэлэ 
ьтльэ. Тыжэцын нэдтэкнику- 
мыш 15— 17 йэҥ-вэлэ ванчат

ыльэ.
Сэдын дон 1925—-26—йыш- 

тэ 30 ырвэзым тышкэ Дарла 
нэдтэкникум гыц колтымо 
ыльэ. Анцыкылажэ кырык 
марий—вланат 3 шым ийаш 
(7 л.) школ гӹц иытаршэ- 
вла лийыт.

Пэдтэкникумым тьшэнь пы- 
тарш8-вла учитыллан йӧрат 
альэ укэ? Кӹдыжз манын 
йодыт.

Мэмнан шанымаштэ нынэ 
учитьыллан йарат. Лачакок 
руш — йылмым вэлэ шагал 
шӹнцат. Имэштэ Чарла Пэд
тэкникумым пытаршэ рушла 
тэҥгэ еирэн:

«...Пришлось поговорить 
с гражданами. В результа
те выяснился, что домаш- 
ниэ условия не препятст
вуют посещению в школу... 
выражается в оповещени
ем»... и т. д. (Отчет о прак- 
тическ. проведении комп
лекса «первые шаги в 
школе»).
Тымдым пашаштым ти логи

ты анчальым. Курс пытар- 
шашлык ик ыдыр рушла 
лыдаш т ӹ ҥ г э ырвэзэ-влам 
тымда.

«Иванов, читай дальше!»— 
Ивановшо лыдэш: «Сдавило 
горло.—Я вот што хотел ска
зать... Оглушил крик: — на 
сцену! И с высокого помоста 
Р]гор Петров торопливо гово
рил:— «Петруха, т. е. това
рищ Зубарев, — Будет, рас
скажи!» манын колтыш.

Ивановшо ыҥылыдэ пэлэ— 
турэ поныкалаш (о й л а ш) 
цаца шайышт (мутланэн) ак
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кэрдт. «Петров, ты дальше 
читай!» манэш. Пэтров шы- 
лан иктаж лу корно гай вэлэ 
пӹтымэшкӹжэ лыдаш кодын 
ы льэ,—й ы нтыл ы м (й ы I ггырьт м. 
оҥкырым) пфэмэныш ырзал 
(рузал) колтэво. Пэл шама- 
кэшок Пэтров лудмым дарэн 
«пэрэмэн» майын класс гыц 
туныктышо лӓктын кэш. «Мэ- 
тодйк» манмэдым ти учить- 
ылэш тымэиынэт ньымат ок 
палэ.

Ку тыштэ вуйнамат (вина- 
мат)?
, Мал а и лач йажонжок мам- 

пан издтэкыикумышто тымэнь 
ак кэрдтэи? Мӓмнаныштэ вэлэ 
огыл, йӓлынат пашаштэ тэн- 
гэок кэа. Пэрви мӓ сэминӓрь 
йактэ „2-х классный “ школ 
манмыштэ тымэыьына ыльэ; 
рушла сиры мы мат, арифмэть- 
ика манмымат вашт палэна 
ыльэ. Изи годым палэн шо- 
мым нигынамат ат мондо. 
Сэдын дои солаштэ тымэнь- 
мэт сэмэнарыштэ тымэньаш 
пэш налша ыльэ.

Кызыт иэдтэкникумышко 
7-ийаш школ пытаршэ - влӓ 
толыт. Изиштэ годым вой- 
наэт ыльэ, школышто книга- 
жӓт, пужат укэ ыльэ. Сэдын 
дон тьшэньмэ толкыжат укэ 
ыльэ. Ты ырвэзэ-влӓэт кызыт 
пэдтэкникумышто.курсым I I ы -  
тарат.

Изи годым тымэнь шоты- 
мэт (шудымэт) вашт (вошт)

покта: анцылжым иӓлэн шо- 
Т ', вакылажо кэаш йасэ ли
йэш. Ситыдымашыжат мӓм- 
нам качкэш. Маньым-ыш: ыр- 
вэзэ влӓ кызытшат пэлэ шу- 
жэн-кылмэн тымэньаш цацат, 
«опытная школа» манмыжат 
Царла пэдтэкникумын укэ: 
тумдаш сола школ-влашкэ 
кыргышталыт. Кынамжэ нэд- 
тэкникумышто тымдышэ влӓ- 
жат вуйнаматыш толыт.

Имэштэ Обоно вуйлалтышэ 
Мухин йалташ дон фэвраль 
тылзын Цӹкма пэдтэкникум- 
ышко мийышна. Курс пытар- 
ш а шлык ырвэзэ-влӓ ышкэ 
турэшыштэ ( торэшыштэ ) 
«комплэкс СССР» манмым 
тымдаш йамдылаш цацат. 
Паша виктарышыжэ тонжо 
(мбҥгӹштыжӧ) шинза. .Ти 
«комплэксыжым сола школ- 
влагатэ шыжымак тымдаш тӹ- 
ҥалыныт. пэдтэкникум шо- 
гаым вэкыла ижэ тыҥалаш 
цаца. Тэнтз тымдымэ гыц 
йажо учитьӹл-влӓм вучаш укэ. 
Бэс сэмынжым нӓлшаш: тэнэ 
йактэ, маньӹм-ӹш, тымэньаш 
мишыжат шӓгӓл ыльэ. Худа- 
жым-йажожйм цила мийшы- 
жым тымэньаш пыртат ыльэ. 
Тэнэ вэлэ ситалык нарэ рвэ
зэ влӓк мийэныт, анцыкыла- 
жэ пыт тымэньаш цацышым 
вэлэ айырэн нӓлмыла. Тынам 
пашажат изин-ольэн тбрла- 
налтэш шанэна.

М.



Октӓбр пайрэмлан Обоно корно дэн йамдылалтмэ.
10 ийысэ октӓбр рэволӱт- 

сий пайрэмлан Марий Кундэ- 
мысэ туныктаршэ пӧлка, йам- 
дылалтын шолгаш кӱштыш.

Турлӧ школ-влак, лудмо 
пӧрт, кугу йэҥ туныктымо 
вэр—влаклан тидэ пайрэм жа- 
пыштэ калык туныктымо па- 
шаштэ тптэн шуктӹмыжым 
крэсаньык—влаклан раш._. он
чыктэн каласэн пуман. Иал- 
ысэ школлаштэ туныктышо - 
влаклан кузэ чыла й о ч а -  
влакым (всеобщее обучение) 
туныктымо пашам ончыко 
колтышаш нэргэн раш крэ
саньык—влаклан к-шасэн пу
ман. Адак ӱдӹр икшывэ ту
ныктымо пашан осалжым, он
чыко кузэ тудым вийакш кор- 
нодэн колтышашыжым, калык
лан умылтараш. К ыд а л а ш 
школлаштэ, тэкникум — вла- 
кыгатэ тӱрлӧ мастарлык йам
дылышэ школлаштэ тунэмшэ- 
влак шкэ штымэ пашам ка
лыклан луктын ончыктат (вы
ставка дэн), витньым штэн 
лончылэн пуат, 4 йаллашкэ 

«Подготовительные группы»
Имэштэ Цӹкма иэдтэкни- 

кумэш, тэнэйэ Чарла Пэдтэк- 
никумэш «подготовитэльная 
группа» манмым пачынна. 
Чыкма Пэдтэкникумыш изи 
школ пытарышымок пыртэ- 
ныт, Чарлаштэ—б ий-7-ий 
тунэмшӹм вэлэ налыныт. Ту- 
нэмгпэ-влаклан «общежитьи» 
(илым порт), 40 стьэпэнднй 
8 таҥз гыч тылзэш пумо.

кайэн спэктакыль дэн витнь
ым штэн пуаш кӱштЫмб.

Октӓбр рэволӱтсий пайрэм 
кэчыштэ Марий Кундэмышт;» 
тыгай у школ иӧрт-влак по- 
чылтыт: Чарла кантонышто— 
Пурса нурышто тӱҥалтыш 
школлан, адак Чарла олаштэ 
кыдалаш школлан; Оршан- 
кыштэ—Упшо крэсаньык рвэ- 
зэ школлан; Торйалыштэ— 
крэсаньык рвэзэ школышто 
тунэмшэ йоча-влаклан илым 
пӧртым; Моркышто — тӱрлӧ 
мастарлык йамдылышэ школ
лан.

Т ор йалыштэ крэсаньык
рвэзэ школышто тун мшэ йо
ча-влаклан илым порты м: 
Моркышто турлб мастарлык 
йамдылышэ ш к о л л а н .

Щэрнур кантонышто—К у к- 
нур дэн, Купсолаштэ тутгал- 
тыга школ-влаклан.

Нартас тэкникум дэн Кок- 
шамарий кыдалаш школышто 
элэктрис стансий почалтэга. 
лишыл йалысэ крэсаньык пор
ты м волгалтарат. 

влӓ кундэм пэдтэкникумлаштэ.
7 ийаш школ влак пэдтэкни- 
.мыттт ырвэзэ-влакым йамдылэн 
пк ситӓрэиат. сэдын дон « под
готовитэльная группа »-влак 
пачмо. Ти грунытко 15-17 
ийаш пбрйэнтэ, удыргэ ныр- 
тат. Чыкмаштэ тэмэныт. Чар
лаштэ 28 йэнъш вэлэ пй рты- 
мо, адак 12 йэьгым налшаш- 
л ы к  у л ы т .

М.

Издатель Маробоно. Отв. Ред. Вл. Мухин.
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ЭЧСИИ ДЭЧ.

1 - шэ номыран „Туныктӹмо паша" журналэш 
Марий кундэмысэ туныктымо паша нэргэн вэлэ 
возалтӹн. Вӓтка губэрнӓ, Уралмари Ӱпӧ марий, 
Суас рэспубликӹсэ марий лоҥгаштэ туныктӹмо 
паша нэргэн ыш возалт. Кундэм Тунэм Пӧлка 
нуным пашашт кузэ шталтмыжым ок шинчэ, 
адак каласымэ вэрла гыч кызыт нӹмогай увэрат 
ыш тол. 2 - шо номӹраш чыла (вийгэ) марий 
лоҥгаштэ туныктымо паша нэргэн возалтэш ма- 
нын шонэна.

Туныктышо влак! Шкэ шынӹмэ пашада 
нэргэн, мо йодмашта уло, моле? тӱрлыжымат 
„Туныктымо паш а“ журналыш возэн колтыза. 
Тидэ „Туныктымо паш а“ журнал марий тунэмшэ- 
влакӹм (туныктышо, избач, агроном, доктор, лик
видатор моло влакымат) иктыш ушаш полша 
манын шонэна.



Акшэ 75 ыр ший.

Туныктымо паша
журнал Октӓбр гыч тӱҥалын

кок тылызыштэ ик кана лэк- 
таш тӱҥалзш.

Журналыштэ туныктымо паша нэргэн, 
школлаштэ шынымэ паша каймэ 

нэргэн, шанчэ паша нэргэн 
турлб нэргэнат возал- 

тэш.
Тидэ журнал калык туныктымо пашам 

йӧн корно дэн виктараш полшаш- 
лан лукталтэш.

Журналын кызытсэ тӱҥ пашазэ - влак.: 
В. А. Мухин (Сави), Митьук, Суворов, 
инж. Анннков, Иванов, Васильев, Ро

манов Г., Евсевьев адак молат.
Тӱҥ паш азэ-влак ӱжалтыт: В. Т. Соко
лов (доцент В. П. И.), Н. М. Орлов  
(методист НКП*са), М. И. Пекунькин 
(зав. мар. отд. рабфака при К. Г. У.), 
М. И. Веткин, Л. Я. М ендиаров адак 

молат.
Журналын рэдаксийжэ чылаштымат уло 

шкэ шонымым, паша каймым, 
угыч йӧным лукмым возаш 

йӧдэш.
Возымашлан окса тӱлалтэш. Туныктымо 

паша журналын акшэ 3 тэнтэ 
талуклан.

Подписка оксам тыгай адрэс  
дэн  колды ман: 

гор. Краснококшайск,
О боно, Ред. ж  урн. 
„Туныктымо паш а“.

Мар. ж.|
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