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В. Мухин.

Эн кӱлэш, куго пашана.

Кызыт Марий Кундэмыштат озанлык пашана (мландэ пашаштат, чодра 
пашаштат, кид-йӧн пашаштат) тбрланэн шуын. Ындэ нинэ пашам умбакыжэ 
сайрак колтышашлан вэрч илышыш, иашаш тӱрлӧ машин-вийым пурташ 
кӱлэш. Эртак кид вий дэн марий калык мӱндӱрык кайэн ок карт.

Машин -влак,. тулэшэр (элэктрис) вий — тидэ ий коклаштэ илышыш 
савырналтын пураш тӱҥалэш. Мэ тйдым шижын огына шукто гын, тошто сэ- 
мынак малэн кийаш тӱҥалына гын, пашамат эртак кид дэнак вала виктарэна 
гын. илыш дэчын пэш шэнталан кодына.

М ашин-влак, тулэҥэр вий мэмнан илышыш мурэн-мурэн пурат. Ну- 
нын йӱкым пылышдымэ вала ок кол.

Машин - влакым, тулэҥэр вийым эртак кид дэн штэн от карт. Нунын 
кучылташ, илышыш пурташ пэш шуко пшнчымаш кӱлэш. Шпнчыдымэ йэн- 
лан машинат, тулэҥэрат нимогай пайдам ок пу.

Садлан пычкэмыш калык нуно дач пэш куго порыжым ужын 01; карг.
Тидым шижын. мыланна Марий Кундэмыштат шинчышэ айдэмэ-влакым 

пэш чот йамдьтлаш тӱҥалаш кӱлэш. Шам.' пычкэмыш йэҥ дэн мэ илышнам 
йонтьтдын умбакыжэ колтэн огына карт.

Тидэ пашалан альэ мартэ пэшак чот пижмэ ыш лий. Почэшак кодын 
шогышна (моло калык дэгьтаҥаштармаштэ). Эк куго школыш огыл (ВУЗ-ыш 
огыл), тӱрлӧ тэкникумлашкат, рабфакышкат тэнэй мартэ йоча. рвэзэ- вла
кым СИТЫП1ЭШ муын ыжна карт. Лачак тэнайэ гына тэкникумлашка рвэзэ - 
влак утымаш толшо лийыч. Кызыт ындэ тэкникумлаштэ рвэзэ-влажна ок 
ситэ манын пэшак ойгырмаш укэ.

Тугэ гынат, альэ чыла тӱрлӧ тэкникумлашка рвэзэ-влакым колтэн огына 
кэрт. Кундэм кӧргыштӧ нуным мэ, шагалрак моштат гынат, тунэмаш пуртэна, 
Ӧрдыж (вэс губэрньа) тэкникумлашка колдаш альат огына кэрт; рвэзэ-вла- 
кын тунэммышт томам, садлан нунылан тушко пураш йӧсӧ, адак пураш мий- 
шэ - влакшат мӧҥгӧш савурнэн толыт.

Кызыт мэмнан Кундэмыштэ 7-ийаш  школышто, ШКМ-ыштэ пашам, ка- 
рэк к уза гынат, пэш чот тӧрлаташ тӱналман. Нина школлашта паша ончы- 
кыжат тӧрсыр кайаш тӱҥалэш гын. мэ адак тӱрлӧ тэкникумлашка рвэзэ - влаж
на м колдыдэ кодына... Нуныжым колдэн огына кэрт гын, моштышо йэҥи.ы- 
мат шукырак вучаш вэрэштэш.

7-ийаш  школышто кызыт туныктышылан пэдтэкникумым тунэм пытаршэ 
шогат. Нунын моштымьтштымат пэдтэкникумлаштэ пэш чот виктараш. нбл- 
далаш кӱлэш. Кызыт нунын моштымышт 7-ийаш  школышто туныкташ си- 
тышашла ок кой (эн сай тунэмшэ - влакшынат),



I [ ндто к н и к у л л ащта кузэ гынат туяэмшэ - влакын шинчымашым нӧлдалаш 
кулэш; у ка гын. 7-ийаш  школ - влакна кӱлэш чоло рвазэ-влакым туныктэн 
шуктэн огыт карт.

Могай моштышо йэҥ-влак мэмнан Кундаыышта эн утлажа кулыт?-— Аг
роном, тэкник, зэмлэмэр, тӱрлӧ монтьор, инжаиар, химик4 мэлиоратор, живот
новод, пчэловод, конэратыр да мойын кӱлыт.

Чылаштымат тӱрлӧ тэкникумлаштэ, ВУЗ-лаштэ вала йамдылаш лнйэш.
Тэнийэ Обоно чыла 7-ийаш  школлан, ШКМ-лан— б— 7 рваза гыч раб- 

факыш ойыртомышын йамдылаш шӱдан; чыла школ II ет-лан, школьный го- 
родок-влаклан, 9-тилэтклан 5— 6 рвэзэ гыч ВУЗ - ыш йамдылаш шӱдэн.

Тида паша, Обоно шонымаштэ, кызыт. ан куго пашалан шотлалтэш. Тп- 
да пашалан чыла школ кугылатышэ - влакланат наш чот пижаш вэраштэш. 
Н ибым йамдылан моштымаш гыч. школын осалжат, иорыжат ончыкыжо койаш 
тӱҥалэш. Тида пашам, руш манмыла, „ударной аадачылан" шотлаш кулэш.

Вас шыжэ тол мак. мэ тӱрлӧ школын сай нашажым тида шот гыч тор
га ш шонэна.

Укэ гын. мыланна вожылмаш лэкшашлык! 8 кыдал школ влак альэ 
марта ик марийымат ВУЗ-ыш пуэн картын огытыл... Тыга паша кайма дан 
окоажымат арам вала нытармыла чӱчэш!

Машин йӱкын, тулэҥэр,- вийын илышыш шрмым ан ончыч мамнан кы
дал школлашта колышташ кулэш!

Плыш дэчын ойрлэн туныктэн кнйман огыл!
Кыдал школышто туныктышо - влак! нлыш тэндан дач ваш-пашам 

йодаш!



О ШКОЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МАРОБЛАСТИ.

(Резолюция IV пленума ОКВКП(б) от 12-17/1Х 27 г.).

Вместе с укреплением бюджета и поднятием хозяйственного строитель
ства Области, дело народного образования по всем основным его разрезам 
количественно и качественно, за последние годы повысилось — 1 школа I ст. 
на 1100 чел. (1 комплект на ООО чел.). 1 школа повышенного типа (7 летки, 
П1КМ, ФЗУ) на 31 комплект школы 1 ст.; 1 средняя школа (школы II ст.,
0 -ти  летки, школьные городки на 6 0 -7 2  комплекта шк. 1 ст. При нор
мальном развертывании сети представляется возможность с наступающего 
учебного года удовлетворить детей школьного возраста в начальном образо
вании в размере 75-85%  их количества при условии изжития кадра пере
ростков и второгодников.

Признаками качественного улучшения служат:
. а) определенный сдвиг в с т о р о н у  реального претворения в жизнь 

программных требований Г.У.С. - а, при одновременном проннзыванип всей 
образовательной системы краеведчески-производственными материалами и 
углублении общественного воспитания детей;

б) перевод всех учреждений II. 0. на плановую работу вместе с укре
плением и поднятием технических навыков учащихся в школах I ст. и реали
зацией родного языка в н их ;

в) усиление вовлечения марийской молодежи в школы повышенного 
типа, техникумы, рабфак, профшколу ;

г) рост деткомдвижения с улучшением некоторых организационных форм 
и общественно-политического воспитания их.

Наряду с отмеченными выше достижениями, Пленум Ӧ. К. ВКП(б) от
мечает следующие недостатки в деле школьного строительства:

а) недостаточно планомерное развертывание школьной сети на местах 
(около 30% однокомплектных школ, 50% двухкомплектных; резкое отстава- 
ние в развертывании школьной сети в Моркинском, Оршанском и Сернурском 
кантонах);

б) недостаточность марийских школ и слабое расчленение сети школ 
по национальному признаку (наличие 35% смешанного типа школ; обслу
живание марийских школ русскими учителями, незнающими марийского 
языка 40%);

в) недостаточную в количественном отношении подготовку марийских 
работников просвещения (в среднем 4 0 -5 0  рабпрое в год при ежегодной 
потребности в них 120-150 человек);
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г) неравномерную в национальном отношении обеспеченность детей 
начальным обучением (марий — 46%, русских — 64, татар — 58%, при общей 
обеспеченности — 54 %);

д) большой процент убыли учащихся из мари в школах повышенного 
типа (марий — 80 %, русских — 64%);

е) незначительную фактическую продолжительность пребывания детей 
(особенно марийских) в школах 1 ступ. (2,5 года — средняя продолжитель
ность для марий и 2,7 для русских);

ж) неравномерную, а в некоторых местах Области и недостаточную 
нагрузку детьми школ (в среднем на учителя 42,3 детей в Моркинском, 
32,7 — в ТОринском кантонах);

з) наличие значительного к а д р а  второгодников и переростков (мари- 
39 %, русских — 28, татар — 43 %);

и) недостаточность темпа строительства школьных зданий особенно для 
школ I ст. (55% — специальных зданий, 15% — приспособленных, 30% — 
крестьянских изб, расходы на строительство (но линии начального обуче
ния)— 56 тысяч рублей в 1924-25 г. г., 81.000 руб. в 1925-26 г. г. и 
177,000 рублей— 1926-27 г. г.);

к) недостаточное обеспечение марийских школ учебниками и учебными 
пособиями на родном языке (обеспечены первые два года обучения);

л) недостаточность в количественном отношении и слабую подготовку 
марийской молодежи для поступления в ВУЗ‘ы (выполнение центральной 
разверстки в размере 35% (26 г.) и 63% (27 г.);

м) исключительно слабый приток марийских девушек в школы повы
шенного типа (1 3 3 — из марий, 615 из русских в абсолютных цифрах) и 
громадный процент выбываемости их из школы (68%  — мариек, 43% — рус
ских);

я) недостаточно четкое оформление программных требований на основе 
местных условий и задач;

о) недостаточную квалификацию инспекторских сил и неполный охват 
ими учреждений Н. О.;

п) совершенно недостаточную сеть учреждений Профобра, их несоответ
ствие задачам развертывания сельского хозяйства, кооперирования кресть
янства, индустриализации Области,' а также необходимости подготовки работ
ников просвещения но всем разрезам народного образования в потребных 
размерах. (1 с .-х . техникум, 2 педтехникума, 1 профшкола и 4 учебно-по
казательных мастерских но обработке металла и дерева).

2. В дальнейшем, школьное строительство МАО, идя по пути система
тического изжития указанных выше недостатков, должно поставить своей 
задачей:

А. По линии социального воспитания.

В дошкольной части — признавая, что дошкольное воспитание в усло
виях МАО имеет не только чисто - педагогическое значение в смысле базы 
для повышения продуктивности работ начальных школ, но и громадное по
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литическое значение в деле раскрепощения женского труда, физического со
хранения детского населения, особенно в период летних нолевых работ и т д.— 
Пленум ОК ВКН(б) считает необходимым в дальнейшем систематически уве
личивать ассигнования на эту цель, привлекая одновременно общественный 
интерес к нему и содействуя притоку средств от самого населения и обще
ственных организаций.

3. В части начального обучения: — принимая во внимание, что общий 
культурный уровень масс чрезвычайно низок, что наряду с значительным 
процентом безграмотного населения мы наблюдаем и рост нового кадра без
грамотных, вследствии недостаточного охвата детей школами I ступени и что 
одновременно наблюдающийся рост народного хозяйства по всем его разрезам 
настоятельно требует подведения новой культурной базы под все наше стро
ительство,— Пленум ОК ВКП (б) считает необходимым провести в жизнь с 
железной настойчивостью план введения всеобщего обучения, утвержденный 
первым Пленумом Областного Исполнительного Комитета 7 - г о  созыва; Пле
нум ОК подчеркивает, что ни в какой степени недопустима какая либо пе
редвижка в сторону удлиннения в сроках введения общедоступности (в 1928 
учебном году и общеобязательности к 1933-34 г. г.) начального обучения; 
Пленум также отмечает, что в условиях классового расслоения деревни со
здание действительной общедоступности школы мыслимо тогда, когда процесс 
расширения сети будет сопровождаться, как предусмотрено планом, расшире
нием разнообразных видов помощи для детей бедноты; только в этом случае 
начальная школа в большей степени может быть использована социально 
близкими нам слоями деревни и города.

Всеобщее обучение, являясь центральным пунктом во всей системе ра
боты НО Области, требует концентрированного внимания к нему не только 
Отдела Народного Образования, но и всех финансирующих, планирующих, 
статистических и пр. органов Области, всемерной поддержки партийных, со
ветских, профессиональных и общественных организаций, а также широких 
слоев самого населения.

При развертывании сети первичных учреждений Соцвоса должно быть 
уделено особое внимание расчленению их по национальному признаку, что 
наиболее целесообразно разрешает в педагогическом отношении все трудно
сти воспитания и обучения детей на родном языке; однако, эту задачу ни в 
каком случае не следует отождествлять с полным национальным разделением 
школ, что означало бы внесение в систему воспитания детей и молодежи 
элементов национального раздора и недоверия. Осуществляя в полной мере 
преподавание в школах на родном языке обучающихся, одновременно следует 
широко использовывагь всякие общие (в национальном отношении) собрания, 
совместные экскурсии, выступления и другие формы общественно-полезной 
работы, где дети при активном .общении лучше бы поняли друг друга и про
никались чувством взаимного уважения независимо от их национальности.

4. Чтобы обеспечить дальнейший количественный и качественный рост 
сети начальных школ, Пленум предлагает:

а) принимая во внимание, что в условиях МАО дело введения всеоб
щего обучения в значительной степени упирается в отсутствие марийских
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работников просвещения, выполнение плана подготовки новых работников 
просвещения, утвержденного, указанным выше Пленумом ОБИК‘а, считать 
одной из основных задач осуществления всеобщего обязательного обучения; 
параллельно с этим Пленум подчеркивает необходимость:

1. Улучшения материального положения учащихся техникумов, групп 
учащихся в педагогических классах средних школ, выделяя для них в доста
точных размерах стипендии.

2. Обеспечения педучебзаведений необходимым учебным оборудованием., 
кабинетами и учебными пособиями.

3. Удовлетворения их вполне отвечающими, основным гигиеническим 
требованиям, помещениями.

4. Особое внимание уделить школьному строительству на основе плана 
введения всеобщего обучения.

б) О б о н о  и з у ч и т ь  вопрос возможности проведения всеобщего обя
зательного обучения в районах, где к тому имеются соответствующие пред
посылки.

В деле ускорения введения всеобщего обучения, большая задача должна 
лечь на учительство. Поэтому Пленум, отмечая проявленные ими усилия по 
восстановлению школ и педагогическому их укреплению, а также усилив
шуюся общественную роль учительства в деревне, предлагает Обоно продол
жать курс, взятый на улучшение материального обеспечения нх, улучшения 
качества путем проведения курсов по переподготовке и т. д. и создания им 
условий для самообразования.

Вместе с этим также продолжать дальнейшее втяпгвание учительства в 
общественную работу, особенно в части проведения общественно-политиче
ских кампаний в деревне;

а) в целях поощрения инициативы местного населения в деле школь
ного строительства, создать при ОБИК‘е школьно-строительный фонд, выде
лив для этой цели необходимые средства из местного бюджета;

в) одновременно считать абсолютно необходимым, чтобы все вновь воз
водимые, как государственными организациями, так и самим населением 
школьные здания отвечали гигиеническим требованиям и педагогической 
целесообразности;

д) обеспечить бесплатный и своевременный отпуск древесины на стро
ительные нужды учреждений Народного Образования;

е) систематически повышать учебно-хозяйственные расходы до норм 
установленных НКП - просом;

ж) считая, что в деле укрепления первичных учреждений II. О. боль
шим тормазом является отсутствие учебников и учебных пособий на родном 
языке, принять Обоно все зависящие меры в течении наступающего учебного 
года но созданию их, привлекая к этой работе работников школ повышен
ного типа, педтехникумов и школ 1-й ступени;

з) для усиления вовлечения в школы марийских девушек необходимо 
ввести обучение рукоделию в тех школах, где учительницы могут это дело 
поставить; для подготовки же школьных работниц, энающих рукоделие, в 
школах повышенного типа и педтехникумах ввести преподавание рукоделия.



5. П о л и н и и  ш к о л  п о в ы ш е н н о г о  т и п а : — взятый курс Мар- 
обоно на постепенную реорганизацию деревенских 7- ми леток в школы 
крестьянской молодежи Пленум ОК одбряет и ставит обязательной задачей 
всех советских и общественных организаций помочь Областному отделу На
родного Образования практически осуществлять развертывание и реоргани
зацию их.

В отношении постановки работы в школах крестьянской молодежи пред
ложить Маробоно проводить в жизнь, директивы данные Бюро ОК ВКГ1(б) от 
1 8 /т а  с, г. -50/18.

6. В связи с ростом материального благосостояния народных масс и с 
увеличением потребности в работниках средней и ниспгей квалификации, роль 
школ повышенного типа значительно поднялась.

Между тем, Пленум Маробкома констатирует, что состояние школ по
вышенного типа тяжелое (отсутствие квалифицированных работников, каби
нетов, достаточного количества учебников, соответствующей материальной 
базы и т. д.). Поэтому Пленум предлагает Обоно в отношении их, взять 
решительный курс на улучшение качества их работы, придав каждой школе 
определенный уклон, на основе культурных и хозяйственных нужд и потреб
ностей Области.

7. Констатируя недостаточный охват школьными городками, 9 летками 
и шк. П-й ст. марийской молодежи, принят!, необходимые меры к их вовле
чению, соответственно увеличив долю стипендиальной помощи бедняцкой 
части, а также создавая при них интернаты.

8. Согласно инструкции ОБПК‘а о реализации марийского языка ввести, 
во всех русских и национальных школах повышенного типа марийский язык, 
одновременно предложив Обоно определить об‘ем, программу и методы его 
прохождения в них.

9. В виду отсутствия учебных заведений, подготовляющих работников 
средней квалификации но обслуживанию нужд здравоохранения, земле-и-лесо- 
устройства, химической обработке дерева, кустарной промышленности, мели
орации, работников просвещения по линии дошкольного воспитания, и полит- 
иросветработы и т. д. как временную меру, одобрить работу Обоно по органи
зации подготовительных групп при техникумах, организацию курсов по под
готовке в ВУЗ‘ы и рабфаки, отправку марийской и русской молодежи в тех
никумы Тат. и Чув. республик, Вятской и Нижегородской губерний; одоб
рить также открытие педагогических классов при И средних школах Области 
для подготовки русских работников просвещения, Пленум .ОК считает необ
ходимым особо подчеркнуть, что на, вопрос подготовки молодежи в техникумы, 
а через них и в соответствующие ВУЗ‘ы в дальнейшем следует обратить 
особо - серьезное внимание; одновременно Обоно, на основе заявок областных 
учреждений и учета потребностей Области в квалифицированных силах по 
всем направлениям возрождающегося хозяйства, проработать пятилетний план 
профобразования.

10. Для подготовки марийской молодежи в ВУЗ‘ы необходимо создать 
годичные курсы по подготовке в ВУЗ‘ы.



11. Обратить особое внимание на подготовку научных работников из 
марий, путем прикомандирования их к научно-исследовательским институтам 
ВУЗ‘ов, в качестве научных сотрудников и аспирантов.

12. Борьба с детской беспризорностью является одним из существенных 
моментов в деле школьного строительства. Сеть учреждений, обслуживающих 
беспризорных детей Области достаточная, но материальная база под ними 
слаба, недостаточно оформлена и конкретизирована в организационно - мето
дическом отношении и сама система трудовой подготовки беспризорных детей. 
Пленум ОК предлагает Обоно провести в жизнь следующее:

1) неуклонно и планомерно вести борьбу с детской беспризорностью, 
широко привлекая к нему содействие местной власти и общественных орга
низаций ;

2) увеличить средства на борьбу с детской беспризорностью как но 
части улучшения трудового воспитания в детдомах, так и патронирования 
детей в семьи кустарей, ремесленников и в средние учебные заведения Об
ласти ;

3) уточнить работу мастерских при существующих детдомах в сторону 
обучения детей той специальности, в которых наблюдается наибольшая нужда 
в Области.

4) в целях изоляции трудно воспитуемых детей организовать адмотделу 
ОБИК‘а трудовую колонию — для несовершеннолетних правонарушителей.

Б. По линии методической работы.

Пленум отмечает:
а) правильность курса работы УМС ‘(организация методической работы 

с учительством, об‘единение марийской общественно-педагогической мысли 
вокруг вопроса перевода всех школ на родной язык, рассмотрение и уточне
ние целевых установок учебных заведений Профобра и школ повышенного 
типа соцвоса в соответствии с потребностями развивающейся хозяйственной 
жизни Области, проработка вопросов текущей методической и учебной прак
тики, перевод всех учреждений Н. О. на плановую работу, усиление методи
ческого внимания вопросам улучшения навыков в школах всех типов);

б) достаточные результаты по системе повышения квалификации работ
ников просвещения (курсы: кантонные, областные и краевые при В И И );

в) налаживающуюся организацию методического надзора и контроля за 
постановкой дела в учреждениях Н. О. Одновременно с этим Пленум нахо
дит ряд недостатков:

а) отсутствие приспособления к местным условиям программ для школ
1 -й  ступени (за исключением 1 триместра; и школ повышенного тина.

б) недостаточно четкую проработку, вопросов прохождения русского и 
родного языка в марийских школах;

в) неналаженность и бессистемность краеведческой и научной работы
г) отсутствие надлежащего освещения дела просвещения в печати;
д) слабую издательскую работу и объединение литературных и науч

ных сил;
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е) почти полное отсутствие детской литературы и краеведческого мате
риала для учащихся.

В дальнейшем, наряду с изжитием указанных выше недостатков, Пленум 
предлагает:

а) усилить методическое руководство, обеспечив партийными силами 
инспекторский аппарат Обоно;

б) проработать в течении наступающего учебного года вопрос об обще
ственно-полезной работе школы среди населения, а также организации 
обучения детей путем надлежащей постановки обязательно - трудовых про
цессов на пришкольных участках;

в) считая, что вопрос военизации школ параллельно с соответствующей 
постановкой физкультуры приобретает чрезвычайно серьезное политическое 
значение; Обоно совместно с заинтересованными учреждениями и организа
циями принять меры по военизации школ повышенного типа;

д) усилить мероприятия, направленные к повышению квалификации пед- 
работников нацмен;

е) считая, что дальнейший рост продуктивности и повышение качества 
работы школ, просветительных и воспитательных учреждений неразрывно 
связаны не только с необходимостью улучшения материального и правового 
положения просвещенцев, но и всей системой повышения их квалификации,— 
Пленум О. К. предлагает эту работу усилить и углубить в области техники 
преподавания и общеполитической подготовленности их, одновременно раз
вертывая и самообразовательную работу их;

ж) принять меры по повышению квалификации пнонерработников. в це
лях чего предусмотреть по смете будущего учебного года организацию об
ластных курсов для пнонерработников.

14. По линии административного руководства и контроля за постанов
кой дела Н. О. Пленум считает совершенно правильным намечающееся функ
циональное расчленение работы П. О. по линии административно - хозяйст
венной и инструкторско - методической. Придавая серьезное значение надле
жащей постановке контроля над деятельностью учреждений Н. О. Пленум 
указывает, однако, что он (контроль) ни в коем случае не может ограничи
ваться лишь инспекторскими обследованиями — к этому делу должны быть 
привлечены широкие слои населения, родители учащихся, местные органы 
власти, в лице К И К -ов  сельсоветов и их секций, а также общественные и 
прочие организации.

15. В целях обеспечения руководства и инспектирования татарских 
школ, признать необходимым, установить должность инспектора татарских 
школ, возложив эту работу в порядке совместительства, на одного из недра- 
ботннков татарской школы 7 летки.



Туныктымо пашам тӧрлэн викта- 
рышэ пӧлка.

(Организационный отдел).

Ш К О Л  П А Ш А М  Т З Р Г Ы М Э  Н Э Р Г Э Н .
(Кужэҥэр „ш кол-городок“, Ш эрнур кантон гыч).

Пытартыш кум-ныл ий коклаштэ момнан Марий Кундэмыштат школ 
паша оркын - эркын сайэмаш тӱҥальо. У комплекс программ .токмо почэш 
марий туныктышо - влак ик жап брын коштыч. Тошто сомын туныкташ 
тунэмшыжэ, шуко мартон комплекс лют дона туныктымым умлон ыигг 
корт, адак Гэволӱтсий доч вара локшэ рвозэ туныктышышт шукыж годым 
комплэксым тур точат колтышт: садлан нуныштын лудаш, воаапг, чӧтлаш 
туныктымо нашаигг шэнтолан кодаш тӱҥальэ. Тидо жапышто туныктышо 
коклашто шуко мут ойлалто, шуко ӱчашымаш лийо. Адак комплокс програмым 
марий школ пашаш пуртымашто шукыжым йоча- влаклан, туныктышыжланат 
лудаш, тунэмаш йбршб марла кнага укожат чараклон шогыш. Туго гынат 
умашсок- ончылийсок у програм марий школыш эркын-оркын пуратп тӱҥальо. 
.Марий туныктышо - влакат зу програмын пайдажым пал о я нальыч: кыоыт 
иктат комплокс дона - туныкташ ок лий манию уко. Школлан кӱлош марли 
кнагат молят лэктош. Тыгай кнагаи В. А. М у х и н  йолташ шуко возоп 
лукто. Тыго комплокс шот дон, у шот дон туныктымо наша, шомор калыклан 
йбршб школ марий илышышкат пураш тӱ шаль о.

Калык туныктымо пашам опчыко виктарон, тӱвыртон шогымашто школ 
паша торгымат почош кодын кайман огыл. Садлан тидо норгон шко шонымом 
ойлэн пупом.

ИГкол пашам у сомын, комплокс програм почэпт. калык илышлаи 
йбршын чылт пк школ, ла туныктышо нгкэтын, поена пула, еайыл пылтайон 
ок корт: тышто туныктыейо-влаклан пош ушнэн, ваш -ваш  полшэн, кучӱк- 
кужум тӧрлон вэло, сап нытггайаш лийэпг. Школ доно школын, туныктышо 
дэнэ туныктышын пашаштым ташаштарэн, штон ончымыштым икто-вэсо 
шынон олчэл, торгон налдо ок лип.

Кызт.тт школ пашам, шукыж годым. Обонон торгызьтшт (инспоктырышт) 
виктарон, тбрлэн шогат. Жапьтштышт програм радам шотыиат, туныктымо 
амал (мэтоды) турлымат нуио ончэн виктарон шогат. Пуно тидо пашалан 
лӱмын шогалтымэ улыт, пашаштым утларак шинчат, кӱчӱк - кужумат ваш кара к 
палэн, торгон налыт. Туго гынат, тонэй инспоктр - влак ӱмашсо доч шагалрак 
лийыт - кантон йыда огыт лий. садлан чыла школышко торгон кошташ огыт 
шу. 'Гидо ик шот. Вое шот дэнэ ик иненэктырлап 100 школ чоло ончыман 
гын, чыла школын экшыкшым, начаржым, адак паша штышаш йпнжыч 
(условия) шинчэн налашат огэш лил.

Садлан лийын школ пашам торлымашко у шотым, у йбиым кычал муьш 
пуртыман. Кӱшно ойлымэм сэмын у йошкг» школ дано школын, туныктышо 
дэнэ туныктышын ваш -ваш  полшэн, кӱчӱк-кужум тбрлэн шогымаштэ. Тидо 
пашаштэ Обонон туҥалтышыжэ уло. Ӱмаштат, тон о лат кугурак школлан



(школьный городок, II ст. школ) ийдалык мучко наша штыма отчотыштым 
ваш -ваш  пуэдэнторгыктымо. Тонойсоийыштэтыгай кугурак школлан вэрышкак 
мийлн ончэн, ваш -ваш  тӧргаш шӱдымӧ. Тыгэ тэргымын кок могыржыланат: 
тэргышыжланат, торгалтшыжданат пайдажэ пэш куго. Таргыша школжо йанъш 
экшыкшым палэн налын, ончыко шкэ пашаштыжэ эскэрэн тыгай окнгыкым ок 
штэ, вэс могырым мо сай пашажым, йӱлажым шкэ илышышкыжэ иуртон 
кэртэш. Торгалтшэ школланат ӱнар шутымо сэмын нктым-вэсым ончыктэн 
нуа. Тидэ сай паша, оплашат ок лий. Чынжымак йужгынам тышкэ ивп 
ЙОҤЫЛЫШ пурэн кэртшашлык: тэргышэ школжо йужгынам йэҥ пашам путырак 
ужыл-колын пытара гын, тэргалтшыжэ тндым вуйэш налын кэртэш. Альэ 
мартэн тыгай койыш нэшак шинчашкэ ок парна гынат, оичыкыжо туныктышо- 
влаклан тидым шинчан шогэн, йэш пашам эскэрэн, алал кумыл дэнэ тбрдаш 
кӱлэщ.

Ик шот дэнэ ты сэмын тбрлымын пайдажэ куго гынат, тндо школ пашам 
ваш -ваш  кнага умбач, отчот умбач, йа вурык мийан ончэн вэлэ тбрлымб 
липэш. Л ужо годым пдалык мучко штымэ пашам, тидэ шот дэнэ, палэн нала- 
шат, тэргэн пуашат йбсо. Садлан оичыкыжо кугырак школ - влакланат ты 
сэмын тэргымэ дэнэ, адак эртак кнага ӱмбалан пунчалым штэн (заключение) 
сэрлаымаи огыл. Туныктышо - влак шкаланыштат ваш -ваш  пашаштым вэ- 
рышкэ мийэн ончэн, мутланэн, тэргэн полшаш тӱналыт гын, утл арак сай 
лийэш. Мийэн, шкэ шинча дэнэ ужмым, шкэ пылыш дэнэ колмым, кнага ӱмбач 
лудын налмэ дэн гына, нигунамат таҥаштараш ок лий.

Тӱҥалтыш 4 ийаш школлан наш -ваш  тӧрлымӧ пашам вэс сомынрак 
кондаш лийшаш. Кызыт район кбргб школ-влак, туныктышыштат район 
школ валко шупшылт шогат. Тылызэ йыда район, кбргб школышто туныктышо- 
нлак туныктымо паша внктарымэ погыш»1машым (производств, совещ.) штат 
Мыйын шонымаштэ тӱҥалтыш школ ваш -ваш  ончэн, тэргымэ пашам сада 
погынымаш коч колташ лийшашлык.

Тидлан вэрчын район кбргб школ паша виктармэ погынымашымойыртэ- 
мын и к вэрэ, штымэ ок кӱл: ик капа ик вэрэ, вэс капа - вое вэро-тыго чыла 
школы штат рад дэнэ штыл кайаш кӱлэш. Погынымаш кэчэ тудо школ кэч- 
вал мартэн йоча-влакым туныкта. Моло школ гыч толшо туя].гктышышт 
ордэнак толын (нунын тудо кэчэ йара лийман) классышкэ туныктымым ончаш 
пурат. Кэчвал дэч вара, мбнгб колтымо йоча-влакым мбнгбш иктаж 12 шагат- 
лан погын()1маш тӱҥалэшат, тушто туныктышо - влак туны ктымо пашашт Нор
тон витньон пуат. Витньэ ночэш чот мутланат, ^эргат, туныктымаштэ мо эк- 
шыкым, мо сайжым ончыктэн пуат. Витньэ дэч поена пашам сайынрак пал- 
шашлан вэрчын выставкым штат гын, утларак сай лийэш. Тидэ выставкыштэ 
IIIколын кызытеэ пашаж гыч лэкшэ тӱрлӧ ӱзгарым погон ончыктыман: йоча- 
влакын возкалмэ тэтрадьышт, штымэ сурэтышт, кнага ӱмбалан чотлымышт, 
турлб диаграмм - влак, пырдыж газэт, экскурсий годым погымо ӱзгарышт 
группа йыда поена-поена чумырэн ончыкталтыт. Умбакыжэ кнага выставкым 
шташ лийэш, тидыжэ могай групнышто могай кнага дэнэ.туныктымым, тунык_ 
тышын шкэнжын могай кнагам, тӱрлӧ газэт - журналым лудмыжым раш ончык
тэн пуа.



Погынымаш пытымэкэ, садэ шкодышто туныктыпго чылажымат выставкышкэ 
ныҥгайэн ончыктэн умылтара. Ончыкташыжэ, умылтарэн, каласашыжэ тунэмшэ 
йоча шогалэш гын, утларак оҥай лийэш.

Кастэнэ школышто тунэмшэ йоча-влак консэртым, йа спэктакыльым 
шындэн ончыктэн ты кэчым кошартат. Тидэ спэктакльыш, адак кэчывалсэ 
иогынымашкат йалысэ калыкымат ӱжман. Нуяат мийэн школ пашам, куээ 
тунэммым ужын-колын шогышт, школ пашам тэргаш полшышт.

Ты сэмын школ паша виктармэ погынымашым штапт тӱҥалаш гын, 
туныктышо - влакланат, калыкланат пайдажэ утларак лийэш. Ты мартэн тылызэ 
йыда садак ик паша кэчым тыгай погынымашлан пуалтын, погынымаштэ 
эртак йылмэ денэ ойлэп каҥашэя вэлэ эртаралтын. Тыгылайжат мэ, тидо 
коклаштэ, шукыжым йылмэ дэнэ ойлэн, погынымаштэ шинчэн пэш шуко шэргэ 
жапым зртарэна. Туныктымо пашаштат, шкод пашам тэргымаштат у йӧным, 
у шотым пуртыдэ ок лий. Школ нашанамат ваш -ваш  мийэн, шинча дэно 
ончун, пыльтш дэнэ колын сай тӧрлаш, полшаш тӱҥа.1ашна возэш.

Ойлымэм сэмыи пашам колташ гын, туныктышо - влакланат, калыкланат, 
тунэмщо йоча - влакланат пайда лийшаш. Туныктышо - влак ваш - ваш утларак 
лийшэмыт, умылат; тунэмшэ йоча-влакат мо тунэммыштым утларак ончыктэн 
пуат; калык дэкат школ утларак лийшэмэш. Школын пашажым шинчэн 
налын, пайдажым умылэн, нунат йочаштым утларак школыш колташ тӱҥалыт. 
Рэдаксий дэч. Шабдар йолдашын еэрымыжэ пэш онай. Моло туныктышо 

влакымат тидэ сэрымаш нэргэн шкэ мутыштьш ойлэн пуага 
йодына.

Ш а б д а р  О,

Ӱдырамаш кокласэ туныктымо паша.
(Куго - Сола школ, Й о ш к ар -О л а  кантон гыч).

Октӓбырьсэ рэволутсий дэч вара ӱдырамаш пашат ончык кайаш тӱҥальэ. 
Мый Ронго районышто йоча туныктышылан шолгымэм годым ӱдырамаш иа- 
шамат ныҥгайаш тӱҥальым. Пычкэмынг марий ӱдырамаш - влакым волгыдо 
корныш лукташ тӧчышым. Тидым тыжэч ужаш лийэш: 1924 ийыштэ мый 
тылзылан ик кана ӱдырамаш погынымаш!.1м почым, тидэ погынымашкэ чыла 
1>айон кӧргӧ ӱдырамаш влак Роҥгыш погынаш тӱҥальыч. Погынымаштэ тӱрлг» 
витньат шындалдын, адак тунэмшэ йоча-влак дэн йал йыда коштын тӱрлӧ 
у мур, почэла мут-влакат шТшдалтын.

Удырамаш погынымаш дэнэ пырльа мый Ронтышто йошкар ӱдырамаш 
шинчымашым (красные посиделки) манмым почым; тудлэч вара тидэ паша 
Ронго районышто эркын-эркын шарлаш тӱҥальэ. 1926 ийыштэ мыйым 
Чибикнур районыш Поланур школыш кусарышт, тугэ гынат, мый дэчэм вара 
Ронгышто ӱдырамаш паша пэтырнэн огыл, тудо ий йыда шарлэн шолга; тид- 
лан вэрчын мый йывыртэн коштам, адакат тидэ пашам штэн шолгаш шонэм. 
Мый шонымо почэш, Поланурышто йочам туныктымэм годым, Поланур шко- 
лыштат удырамаш погынымашым тылзылан кок кана ш тат тӱҥальым. Мый 
дэчэм ончыч тушто удырамаш - влак пэш шагал коштыт ыльэ; погынымашыжат
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пэш шуйэн лийын шолгэн. Руш вуйлатышэ удырамаш погынымашыштэ рушла 
кутырэн. марий удырамаш - влак рушла кутырмым шагал умлэныт, садлап 
удырамаш - влак погынымашыш шагал коштыныт. Мый тушко толмо дэч вара 
удырамаш ногывымашым марий йылмэ дэнэ адак чӱчкыдынрӓк колдаш 
тӱвгальым, ӱдырамаш - влакат шукырак коштыч. Тӱҥалдыш погынымашыштэ 
мый ӱдырамаш - влаклан «Октӓбырьсэ рэволӱтсий ӱдырамашлан мом пуэн» 
манмэ ойлымашым умлыктарэн пушым. тудлэч вара удырамаш - влак шкэ мы- 
ланэм «Пакча паша нэргэн, вольык паша нэргэн, тазалык нэргэн, икшывэ 
ончымо нэргэн моло нэргэнат» йодмашым пуаш тӱҥальыч. Тидэ паша колтымо 
дэнэ нырльа удырамаш - влакым кастэнэ школышко кид пашам шташ ужаш 
тӱҥальым, тушкат удырамаш - влак погынышт. Тушто мый нунылан газэт- 
влакым, школышто йоча туныктымашым, у мур-влакым туныктышым. Тыгэ 
удырамаш - влак коклаштэ шошым маркэ пашам колтэн шолгышым.

Шыжым 1927 ийыштэ мыйьтм Поланур школ гыч Кугу-Сола школыш 
куоарышт. Тушто мый тунэмшэ рвэзэ - влакын ачашт - аваштым школышко 
савыральым, тудлэч вара нуно школыш толэдаш тӱҥальыч. Нунылан мый. 
школ паша кузэ каймым. ыҥлыктарэн пушым. Вара мый школэш «Родительское 
собрание» манмашым шташ тӱнальым. Тидэ погынымаштэ мэ «Молан шко
лышто марий йылмэ дэнэ туныктат» манмэ витньымашым шындтлшна, адак 
«Могай калык кокла дэнэ школын ваш кучымашыжэ лийман» манмэ витньы- 
машым шындышна. Тылэч вара удырамаш пашамат эркын-эркын колташ 
тӱҥальым. Адак кастэнэ школышто рушарньа йыда удырамаш шынчымаш 
лийэда, тидэ погынымаш - влак кызытат шталтэш. Ончыкыжат мый тидэ 
удырамаш пашам вий шумо дэнэ колташ шонэм, моло удырамаш тунык
тышо - влакымат удырамаш пашаш чот пижаш ужам.

Элэксандр Настаси.

ЙАРАҤ МАРИЙ ИЛЫШ ГЫЧ. ТУНЭММЭ ПАША ГЫЧ.
Марга1г марий-влак, уйэзд кумдыкэшышт шаланэн плат. Тидым 

1926 ийьтсэ чыла калыкйм шотышко налмэ сипыр-влак тыгэ ончыктат:
1. Параш волосьыщто 4642 НЭШ.

2. Тужа 2496 ))

о. ШэштргГ» 35 1168 л

4. Шарантэ 3? 3102 '55

б. Кикнур 35 6783 3 5

в. Й у к ш у м 33 3909 ?3

7. ]Нынчара 33 296") ) )

8. Пжандьу 33 3181 ,,

9. Тожсола 33 4803 3)

10. Солавлак 33 2189 33

чылажо ;1.7235 йэш.

Молан тыгэ шаланэн илымышт нэргэн кугын ойлаш ок вэрэшт. Тидэ 
лачак ожнысо руш кугыжанда, тошто рэжим шот дэн шталтын. Марий 
пал л а воктэн руш йалым пуртэдыл шындыдын улыт да, марийьш рушыш



савыраш тӧчӧдэн улыт. Тыгай шонымашышт Октӓбрьысэ Рэволӱтсий мартэк 
лийынак, илылышкэ пурэнак шогэн. Тидэ нэргэн руш дэн марий йальш ончэн 
таҥастарэн налын палаш лийэш: 1) тэвэШ арантэ волосьышто «Астанчурга» 
куго марий нал «Петухово дэнэ Зыково» руш йал коклаштэ шинча. Тидэ 
йалыштэ марий - влакын койыш - шоктышышт руш гайрак лийын шуын; марий- 
влак пэш йорлын плат. «Петухово дэнэ Зыково» йалыштэ руш - влак иойан 
улыт. Кузэ тыгэ лийын? Тэвэ кузэ: тидэ кок руш нал кугыжа улмо годым. 
марий-влакын мландыштым арэндыш налэдэн, лошэш ӱдкалэн нойэныт. Кывытат 
альэ тидэ шот эрталтын шуын огыл. Тидэ «Астанчурга» марий йал, чурий 
ончымэш ончымо гайрак да ташастарэн ончыктышашлан в.»лэ налалтын, тыгай 
марий йалла шуко улэдат. Марий-влакын озанлыкыштым, руш озанлык дэн 
таҥастарэт гын, марийын озанлыкшэ шуко ӱлнӧ шога. Адак шуко марий 
еурт - влӓк имньэ дэч, ушкал дэч поена плат. Вара ончыкыжлан корно по- 
чылтшашлык, альэ укэ? Корно почылтман да, корныжо вэлэ альэ ок кой. 
Октӓбрьсо Рэволӱтсийлан 10 ий эртэн гынат, Йараҥ уйэздын ик пӧлкаштыжат, 
поена, луктын шындэн, йандарын лончмлэн марийын илышыжэ нэргэн. шын- 
иитын огыл манаш лийэш. *) Адак йалла воктэн лэктын ӹҥылтарэн нума- 
шат шагал лийэдэн. Эрэ руш коклаштэ мо шталтэш гын, нунын йӧрӧ варнэнак 
вэлэ марий коклаштат паша шталтын.

Й ы л м э  н э р г э н .
Паран1 марий, йылмэ шотышто, кок вэлкэ шога: 1) Йаранг, Тужа, Шэшургб, 

Шарантэ, Кикнур, Йукшум, Шынчара волост-влак Курык Марий йылмэ дэнэ 
кутырат. Тугэ гынат, кшзыт ындэ ойыртыш уло манаш лийэш. Йараҥ марий 
«Лэктына, мура, руа» манын кутырат. Адак шуко шомак курык марий йылмэ 
гыч, йараҥ марий коклаштэ укэ. Шомаклан тыгай мутлам налына: орола, 
иона, вуйстык, сото, сотыш, иостараш **). Нинэ мут-влак укэ улыт. Адак 
«Сотыш Лӓктына» манмэ книшка гычат, шуко шомакым, йаран марий-влак 
огына ыҥылэ манын кутырат. Молан курык марийын йьшшж дэч изиш ойыртыш 
уло манмаштэ, кугын ойлаш ок ворзшт, кӱчыкын гына каласэн ыҥылаш 
лийэш: нуно шагал ваш лийэдат, утларакшэ олык марий дэнэ чучкыдын ваш 
лийэдат; тидэ ваш лийэдымын рӱдыжӧ—Йараҥ ола.

Садын дэнэ олык марий мут-влак иурэдэн. Тӱҥжӧ гычынак он чаш гын,, 
тидэ 7 волосьлаштэ йан^ш марий-влак, ожныжо курык марий дэнэ пквэрэш 
илэн улыт. Тидэ н:ф» шонтырак марий-влакын ойлымашышт, адак йал 
лӱмат ыҥылтарэн кэртыт. Тидэ лукышто рушла «Юльял» возалтэш, марла 
«Йул-йал» уло. Тидлэч поена, тидэ лукышто, марий йылмэ коклашкэ пэш 
шуко руш мут -влак пурэдэныт, марийын йылмыжым шопшар йылмышкэ савы- 
рэн шуктынэшт. Тэвэ кӱчыкын тыгай мутлам налына: копайаш, ломайаш,
удлиньайаш, завтрикатьлаш, свэрстайаш  Тыштэ мут пытартыш вэлэ
марий йылмыж гыч налалтэш, тӱҥжӧ рушын; 2) Пжандьу, Тожеола, Сола- 
влак, во.юсьла олык марий йылмэ дэнэ кутырат. Тугэ гынат, тыштат изиш

*) Р э д а к с и й  д э ч .  Тидлан чылтак инанаш ок лий; тыгак гын, Иараҥ 
Уисполком шкэ мутшым каласа манын шонэна.

**) И о с т а р а ш ,  Чуваш мут.
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ойыртышым шташ вэрэштэш. Пжаньдьу дэн Тожсода мэмнан торйал марий 
сэмын кучырат, нивын коклашкэ руш мут-влак шагал пурэдэн. Солавлак 
волосьым налаш гын, мэмнан Чарла дэнэ Оршан кантон сэмын кутырат 
«кочкаш, пгти» манмэ мут шоктылэш, адак Параҥ ола вэлыштэ илышын 
шуко руш мут-влак нурэдэн.

Й ӱ л а  —  н э р г з н .
Курык марнй йылмэ дэнэ кутырышо марий-влак, тошто правичэльст- 

вын шонымашыжым шуктымо почэш, 20 — 25 ий жапыштэ пэш чот рушыш 
савырнэн шуаш тӱшалыныт. Йаллаштэ марий мур олмэш, тӱрлӧ „Чжик- 
пжык“ руш мур-влак вэрым налын. Марла шогал куштымо олмэш, руш 
..кадриль“ вэрым валын. Марийын шӱвыржӧ кармоньлан вэрым пуэн. Тужа 
дэнэ Шэшӱргӧ волосьлаштэ шӱвыр нэргэн шукышт мондэнат улыт, огытат 
палэ, огытат шинчэ, тоштэрышт ончымыла вэлэ ончаш тӱҥалыныт. Марий 
тувырым ӱдырамаш-влак вэлэ чийат, пӧрйэҥ-влак эрэ руш тувыр дэнэ кош- 
таш тӱҥалывыт. „Кокошник *)“ манмым шоҥгырак ӱдырамаш коклаштэ вэлэ 
ужат, рвэзыракышт кышкэн пыгарэн улыт. Кызытат, ӱдыр марлан 
кайа гын. кокошникым огэш шындэ, лапкажым шэҥгэкэ руш ватыла вэлэ чу- 
мыртэн шывда. Вэра шотышто налаш гын, йылт руш вэрам ойлат манаш 
лийэшда, эшэ руш дэч утларакшымат кэртыт манаш лийэш. Тидэ лу- 
кышто вэра шотышто калык кокласэ миссионьэр - влак дэн, манастырь „Дом- 
нушки“ пэш чот пуртэдыл шындылэдэн улыт. Марий -влак кызыт пэш чот 
чэркым пагалэн шогат, шуко докотым чэркылан кондэн плат.

Олык марий йылмэ дэнэ кутырышо - влакым налаш гын, Пжаньдьу дэн 
Тожеола волосьышто илышэ марий -влакын йӱлашт торйал марий дэнэ ик 
гайракак. Тугэ гынат, изиш ойрэя каласаш лийэш. Вӱтла* марий коклаш
тэ шымакщ олмэш сорокам шындылэдаш тӱҥалыныт. Ӱдрамаш - влакын тӱ- 
рыштат йоҥгыдэмаш тӱҥалын. Пайрам годым рвэзырак марий-влак ик куго 
мэлан тувыр дэнат койэдат. Соловлак волосьышто илышэ марий-влакын йӱлашт 
койыш - шоктышыштат мэмнан орша марий гайак, садын дэнэ нуным поена 
луктын каласаш ок вэрэшт.

Тазалык, йандарлык шотышто йараҥ марий-влак томам плат. Ик ма
рий доктырат укэ улмо дэнэ, нунын коклаштэ тазалык нэргэн нигэ кутырэн, ыҥыл- 
тарэн пушо укэ. Икгаж мо кутыралтэш гын, руш йӧрӧ-варнэнак вэлэ штал- 
тэш. Садын дэнэ тӱрлӧ чэрла: траком, удырыктыщ, молыжат марийым ын- 
дырат. М арий-влак чэрланымышт годым, эмлымэ вэрышкэ шагал кощтыт, 
утларакшэ мужэдшэ дэкэ, шӱвэдшэ дэкэ коштыт. Мужэдшэ куван ка л асы м » 
почэш, вара часамлашкэ тӱрлӧ ӱзгарым: кӱльашым, сортам, мэжым, океан 
нынтайэдэн оптылыт. Садын дэнэ марийын йалышкыжэ ик осал чэр пура 
гын, вашкэ лэктын ок кэрт: йал мучко шарлэн пыта. Тэвэ Солавлак волось
ышто куго марий ,,Пактай'‘ йалышкэ 1896— 1898 ий гутлаштак ик осал марий 
„сифилис4* чэрым кондэн улмаш да, шкэнжым парэмдэн огыл улмаш да, йалэ- 
шыжэ костэнэчлан пуэн кодзн. Кызытат тидэ чэр „Пактай-4 йалыштэ ила.

‘) Ӱдырамаш вуйэш чиймэ ӱзгар. Рушынат уло.
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1926 ийыштэ шыжым Соловлак доктыр тидэ йалысэ марий-влакым иктэ коды- 
дэ ончэнат, шуко йэҥым тыгай чэраным муын.

Т у н  ы к т  ы м о  п а ш а .
Октӓбрьысэ Рэволӱтсий дэч ончыч, йараҥ марий коклаштэ туныктымо 

паша пэш томам кайэн. Тошто правичэльствэ тыгыдэ калыкым туныкташ, 
культурыжым нӧлташ кӱлэш манын шонэнат огыл. Тудын политикажэ, чыла 
тыгыдэ калыкым рушыш савыраш да, чэркыш кошташ туньщташ вэлэ ыльэ. 
■Садын дэн, тидым шуктэн шогашлан, понлан гына туныкташ мондэн огыл. 
.Кызытат эшэ туныктэн кодымо марий поп-влак „лыжгым-лужгым“ вэлэ койыт, 
-Шкэ шоныман1ыштым калык коклаштэ шаркалат. Октӓбрьысэ Рэволӱтсий ты- 
тай пычкэмыш, лавыран корным йылт эрыктэн виш кодэн шындыш. Йараҥ 
марий коклаштат 1920 ийыштэ ,,Марий туныктышым йамдылымэ курс“ но- 
чылто. Варажым „Марий Пэдтэхникум“ лийын ыльэ. 1922 ийлап 4 групо 
погынэн, 90 йэҥ нарэ тунэмшэ ыльэ. Тидэ корно мучко штэн ыш шукталт: 
1922 ийыштэ кэҥэжым „Марий Пэдтэкникум“ пэтыралтэ— йараҥ марийын рӱ- 
дыжб йомо. 90 йэҥ тӱнэмшэ-влаклан, кушко моштэт, тушко лэктэдэн кайаш 
вэрэштэ.

Кызытшэ нинэ йэҥ кокла гыч 3 йэҥ Вузышто тӱнэмыт, 3 йэҥ Совпарт- 
тпколым тӱнэм пытарэныт, йараҥ марий коклаштак, лудмо пӧртыштӧ пӧртызы- 
лан шогат, 2 йэҥ Вӓткӓ Совпартшколышто тӱнэмыт, 5 йэҥ Марий Кундэ- 
мыштэ пашам штат, 1 йэш Моско рабфакыштэ тӱнэмэш. Чылажэ 14 йэҥ 
вэлэ корнышко возыныт. Молыжо йалышкэ кайэн, крэсаньык нашам штэн 
плат. Тыгай сипыр - влакым ончалат да, шӱмэтлан шуй вэлэ чӱчэш. Йараҥ 
марийын рӱдыжӧ йоммэкэ, кӧ вара йараҥ марийын игышывыштым у корно 
дэнэ туныктэн шукта? Кузэ вара илышыжым тӧрлатыман, кузэ вара чыла 
илыш лончым у корно дэнэ нынтайыман? Йараҥ марийын рӱдыжӧ йомо ман
мэ чынак лийэш дыр? Йараҥ марий коклаштэ тӱнэмшыштат „пырчик-пар- 
чык“ вэлэ; удырамаш - влакым налат гын, мызар улыжо чыланат тӱнэмдымэ 
улыт манаш лийэш. Вара ончыкыжлан тӱнэммэ шотышто йараҥ марийын 
корныжо почылтшашлык, альэ укэ? Почылтшашлык да, корнын тӱржӧ вэлэ 
эшэ (альэ) койаш тӱҥалын, умбакыжэ пыч-шэм пычкэмыш чодыра шога 
ала мо? Палашат ок лий вэлэ. Садлан вэрчын тӱҥалтыш школын иа- 
шажым ончэн налаш вэрэштэш. Тӱҥалтыш школын пашажым кок жаплан 
шэлаш лийэш. Иктыжэ 1917 ий гыч 1923 ий марта. Тидэ жапыштэ тунык
тымо паша нигуштыжат сайын кайэн шогэн манаш огэш лий. Тидэ лачак 
€овэт ушэмыштэ туныктымо корно кычалмэ жап лийын. Йараҥ марий кок
лаштат садыгакак лийын да, кызытат эшэ корно кычалмэ сэмынак вэлэ паша 
кайэн шога манаш лийэш.

1923 ий дэч вара школ паша изиш тарванэн кайаш тӱтгалын. у927 
ийлан марий коклаштэ школ кок-кана шукэмын, тӱнэмшэ-влак кум-кана шу- 
кэмыныт. 1923 ийыштэ 500 марий рвэзэ школышко коштыныт, 1927 ийыштэ 
1500 рвэзэ коштыныт. Тыгэ гынат, тӱҥалтыш нгкол нашаштат ик куго кор- 
штышо вэр уло. Марий туныктышо - влак пэш шагалыныт. Чылажэ 35235 
марийлан 14 марий туныктышо вэлэ. Тыжэчын 12 йэҥжэ школышто па
шам штат, 1 — йоча пӧртыштӧ, 1 — „дошкольный^ пашаштэ. Курык марий
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йылмэ дэнэ кутырышо ВЭЛЫШТЭ— 9  ЙЭҤ , олык марий вэлыштэ— 5  йэй\. Нинэ 
пашазэ-влакшынат, руш туныктышо-влак дэч шынчымашышт ӱлнырак. Молан? 
манаш гын, палэ: марий кокла гыч иктаж „двухкласный44 школ пытаршым 
налыт да, тӱрлӧ курсышко коштыктэн вэлэ шинчымашыштым нблташ тола- 
шат. 1927 ийыштэ 2 школ йылт марий йылмэ дэнэ туныктэныт, тэнэйлан 
4 школ туныктышашлык манмэ увэр шоктыш. Тидэ дэч поена 64 школлаштэ 
руш дэнэ марий рвэзэ-влак иктэш туныкталтыт. Тыштэ туп руш йылмэ дэ
нэ туныктат. Тидэ нэргэн Йараҥ УОНон Инспэктыржэ, Щучинов йолташ, 
тыгэ в о за : „Родной язык у марийцев не является орудием получения раз
вития и знания учащихся, а служит лишь подсобным средством при школь
ных занятиях44. Адак: „Все наши школы работают по программе ГУСа44. Тэвэ 
могай сылнын каласэн шындымэ. Руш школ нэргэн тыгэ воза гын, нимомат 
каласаш ок лий. Марий школ нэргэнжэ каласашат лийэш. Марий рвэзэ- 
влакшым програм ГУСа дэн огыт туныкто. Марий рвэзэ-влакым руш йыл
мэ дэнэ туныктэт гын, програм ГУС манмэ илышышкэ ок пуро манаш 
лийэш. Адак вэт руш йылмэ дэнэ туныктат манат гын, койыш - шоктышыжат, 
марий рвэзэ-влакын вуйышкыпгг шӱкшӧ ужга тунышла вэлэ пурэдэн шин- 
чыт. Садын дэнэ марий рвэзэ-влак, тӱнэмаш тӱҥалыт да, ик ийжым тӱнэм- 
мэкэ, варажым йогэн пыташ тӱҥалыт.

Тэвэ тидэ нэргэн сипыр - влак тыгэ ончыктат:
1) Тӱҥалтыш групышко пурат 53%
Кокымсо групэш кодыт. . . 37%
Кумысо групэш кодыт . . .  8 %
Нылымсэ групым пытарэн лэктыт 2 %
Тидэ сипыр - влак почэш, кугын ойлаш ок вшэрэшт. Пэшак нуно йандарын 

ончыктэн пуат. Тэвэ ындэ йараш марийын тунэммыжэ нэргэн кутырэм. эшэ 
шушаш ийлаштат тыгайак лийэш манаш лийэш. Адак Наркомпросат тэнэйысэ 
сэмильэткын програмыштыжэ тыгэ возэн шындэн: „Школу семилетку будем 
стремиться сделать общедоступной и общеобязательной*4. Йараҥ марий кок
лаштэ тӱҥалтыш школжат огыл ала мо? Кок протеэнт вэлэ эшэ тӱнэм лэк
тыт. Мом штэт, кӧм вуреэт? Палашат ок лий. Чынжымак ойлаш гын, ма
рий туныктышо-влак укэ дэнэ тыгэ шталтэш очыннй? Садын дэнэ „Й арап 
Пэдтэхникум,44 адакат ушэш возэш. Кэрэк ындэ - Цэкэйэвыштэ ик марий сэ- 
мильэткэ ӱмаштэ почылтын, тэнэйэ 6-шо группо лийын. Тидэ вэлэ ындэ йа- 
раҥ марийын рӱдыжӧ манаш лийэш. Тыгэ гынат, йараҥ марий тидэ сэми- 
льэткэ гыч вэлэ туныктышо - влакым вучаш тӱҥалэш гын, эшэ ончылно йӱк- 
што-шокшо лийшашлык. Вэс корнымат кычал мудэ ок лий докан? Тидлэч 
поена руш дэн иквэрэш туныктымо ШКМ уло. Политпросвэт корно дэн: 2 
марий лудмо пӧрт, 4 йошкар лук, 9 куго йэҥ туныктымо вэр улэдат. Чыла 
кӱшыч возымаш гыч, ик чумыр тыгэ каласэн шындаш лийэш:

1. Йараҥ марий тошто правитэльствын пызырэн илымыжэ почэш, пэш 
чот тӱлыжгэн шэнтэлан кодын ыльэ. Кызытат эшэ, Октӓбрьысэ Рэволӱтсийлан 
10 ий эртэн гынат, илыш лончо йылт у корнышко сайын возын кэртын огыл. 
Сурт озанлык шотышто марий-влак томам илат. Калык коклаштат, куш- 
то кӱлэш вэрыштат „У корно шот дэн шташ кӱлэш44 манмэ йӱк шагал шокта.
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2. Йараҥ марий курык марий йылмэ дэнэ, олык марий йылмэ дэнэ 
кутырат. Кок вэрэжат пэш шуко руш мут-влак нурэныт да, марийын йыл- 
мыжэ, шопшар йылмыш савырнаш тӱҥалын. Тӧрланышаш нэргэн корныжат 
ок кой; пытэн каймыжэ вэлэ койэш.

3. Марийын йӱлажэ иӧрт йумакэ ггурэн шуашак тӱҥалын. Тудын олмэш 
руш йӱла пэшак сайын вэрым налын шиичын. Шкэ тазалыкшым чэркыш 
коштын вэлэ нблташ шонат, арун илымэ нэргэн, „физкультур11 нэргэн, ойыш- 
тат ок шокто, умбакыжат тидэ нэргэн корныжо койын ок того.

4. Тунэммэ пашаштэ изиш тэрванэн уяыт гынат, эшэ пэш шуко паша 
ончылныжо шога. Эн утларакшэ марий туныктышо - влакым йамдылыман.

5. Йараҥ УОНОлан, марий туныктышым йамдылашлан ик жаплан ик- 
таж 2 — 3 ийаш курсым иочаш кулэш, тидэ шотлан ок тол гын, пэдтэкни- 
кумлаш йам шланг курсым почаш кӱлэш.

0. Вӓтка Губсовнатсмэнлан йаран марий вэлкэ чотырак ончалашыжэ 
кӱлэш. Вӓтка Пэдинститутышто тунэмшэ - влакым, практикышкэ колтымо го
дым йараҥ марий коклашкэ утларак колтылэдаш кӱлэш.

7. Марий Кундэмысэ чарла ^.дэдтэкникум дэн курык марий пэдтэкни- 
кумлан, кажнэ ий вӓтка марийлан вэрым пуэн шогыман.

Й а н а в и й.

Вӓтка губэрньа марий коклаштэ 
туныктымо паша.

Вӓтка губэрньаштэ марий-влак 4 уйэздыштэ плат: Йараҥ уйэздыштэ— - 
38,094 й э й г , Вӱрзыму.— 11,109 йэвг, Малмыж у.— 9,547 йэҥ, Котэльничу.—688 
йэш, чылажэ 59,438 йэҥ, (1926 ийыштэ шотлымо дэнэ). Нинэ уйэздлаштэ 
марий-влак руш коклаштэ шаланэн илат, тыгэ Йараҥ уйэздын 12 волось- 
ыштыжо марий 10 волосьэш шаланэн, Вӱрзымын— 5 волосьыштыжо 4-эш ша
ланэн, Малмыжын 7 волосьыштыжо 4-эш шаланэн. Садлан Вӓтка губэрньа 
марийын йылмыжат, йӱлажат пужлымо гайэ койэш. Йылмэ шотышто утла
ракшэ йараҥ марий пужлэн, тушто С волосьышто марий-влак марла-рушла 
ойлат, „по вашему не понимаем", манын коштыт.

Тунэмшэ-влак марий коклаштэ пэш шагал, 21,8% вэлэ, ӱдырамашыжэ 
йӧршын тунэмдымэ гайак коиыт, тунэмшыжэ 7 % вэлэ. Тыгэ Вӓтка губэрньа- 
марий Марий Кундэмысэ дэч шэвггэлан кодын манаш лийэш. Туныктымо 
иашат марий коклаштэ ты мартэ альэ сай корныш возыи ок кэрт.

Тӱҥалтыш школ марий коклаштэ 130 нарэ шотлалтэш (тидэ чотыш куш- 
то 2— 3 марий рвэзэ школышто уло гын, тудат пурэн\ Т ы ш т э  ч ы л т  м а 
р и й  ш к о л ж о  14 в э л э ,  м о л ы ж о  р у ш  д э н э  м а р и й  йӧ р ӧ .  Марийын 
руш коклаштэ шаланымыжэ дэнэ марий школым ойыраш пэш йӧсӧ. Садлан
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марий йылмат школыш кугын нурэн ок кэрт. Тэнэйэ 3 927 -28  ийыштэ 26 
школышто гына марий йылмэ дэнэ туиыктат, туштыжат тӱҥалтыш 1—2 груп- 
1.1ШТЭ вэлэ. Моло школыштыжо, марий туныктышо йэҥ укэ дэнэ, марий йыл- 
мым пурташ ок лий.

Марий туныктышо пэш шагал, чылажэ 30 йэҥ нарэ вэлэ, нунын кок- 
лаштэ пэлыжэ нарэ 1— 2 ий вэлэ туныктат. Тунэммыштат куго огыл, тэкнп- 
кумым пытаршэ 7 йэҥ вэлэ, молышт кӱчӱк пэдагогичэский куроышто да моло 
вэрэ тунэмыныт, адак кэҥэжымсэ курсыш, конпэрэнсийыш коштыныт. Марий 
школышто руш туныктышо - влак марла моштыдымо улыт, шукыжо пэш рвэзэ, 
школ гыч шукэртэ огыл лэкшэ, 1— 2 ий туныктышо вэлэ улыт. Марий школ 
пашалан нуно кугынак огыт тыршэ, шукыжо кузэ гынат марий школ гыч 
куржаш вэлэ шонат.

1926 - 27 ийыштэ тӱҥалтыш школышто 2470 марий рвэзэ тунэмыныт 
(тэнэйэ кун ар тунэмыт, альэ палэ огыл). Тидэ чотышто школыш коштшаш 
ийащ (8— 11 ий) рвэзэ вэлэ огыл, кугыракшат пурэн. 8— 11 ийаш школыш 
коштшаш рвэзышт 35% нарэ школыш пурэныт. Шукыжо тӱҥалтыш 1—2 
групышто вэлэ тунэмыт, кугырак групышкыжо 15— 20% вэлэ шуэш. Ӱдыр- 
влак пэш шагал тунэмыт, школышто нуно 20% нарэ вэлэ улыт.

Школышто марий кнага уло манаш лийэш, пашажым гына чыла вэрэ 
марий кнага дэнэ огыт штэ. Йараҥ уйэздыштэ Йул вэл волосьлаштэ марий 
кнага шуко школышто пураканын вэлэ кийа. Нуно марийлан курык марий 
йылмат, олык марий йылмат йӧршын ок кэлшэ, садлан туныктышо - влак па
шам руш йылмэ дэнэ, руш кнага дэнэ колтат.

Чыла марий школ-влак ГУС програм дэнэ пашам штат манаш лийэш *)• 
Програм шотышто паша альэ сай корныш возын шуын огыл, йонылыш шуко 
уло. Марин школлан йӧргаӧ кэлшыктарымэ програм альэ укэ. Туныктышо- 
влак програм кэлшыктарымэ пашам кугын штэн огыт кэрт. Садлан марий 
школышто руш школ програм дэнэ паша кайа. Марийын йӱлажэ, озанлыкшэ 
моло ойыртышыжо кызыт програмыш кугын ок пуро. Туныктышо - влак кэрт- 
мэ вийышт дэнэ йыр ваш йлыш тунэммэ - крайэвэдчэский пашам гаташ точат 
гынат, вэр гыч тидэ паша альэ кугынак тарванэн шуын огыл. Садлан гако- 
лын калыклан йӧршӧ пашажат кугынак вийанын ок шу. Адак тидэ шотышто 
ончыктымат, ынлыктарымат шагал лийын.

Мэтод коклаштэ шуко ойлалтын гынат, „активный” манмэ мэтод альэ 
школышто шагал, утларакшым паша тошто сэмынак кутырмаш дэнак эрта- 
ралтэш. „Исслэдоватэльский,” „экскурсионный” „мэтод” школыш нэрым вэлэ 
чыкэн, вуйжо, капшэ альэ иижын, пурэн ок кэрт. „Частный мэтодик” ман- 
маштэ (чотлаш, сэраш, лудаш туныктымо мэтод-влак) шуко титак уло, 
туныктышо - влак шукыжо тидэ шотышто куго вийан огытыл. Садлан рвэзэ- 
влакын навык манмэт талын ылыжгэн ок кэрт. Руш йылмэ дэнэ марий йыл
мэ шотышто паша путырак уда (томам). Тидэ иэргэн яимогай ыҥлыктарымэ

*) Рэдаксий дэч. Кузэ Г.У.С. програмжым шочмо йылмэ дэч поена школыш 
пуртат? Мэмнан шонымаштэ тидэ ойлымаштэ, ала могай гынат, йоҥылыш уло. 
Лла Смирнов йолдаш шкэ шонымыжым рашырак угыч каласэн пуа вэс номырэш?
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лийын огыл манаш лийэш. Садлан, моштымышт сэмын вэлэ, пашам штат. 
Йужо руш йылмым вигак тӱҥалтыш кэчэ гычак пурта, йужо тӱҥалтыш ий 
марий йылмэ дэнэ туныкта. Тыштэ нимогай «мэтодик» шотат пайаш  ок 
пуро манаш лийэш.

Кугырак школ 1926-27 ий мартэ марийлан укэ ыльэ. Тидэ ийыштэ вэлэ 
Йаран уйэздэш Цэкэйэвэ йалэш 7 ийаш школ почылто. Садлан кугырак шко- 
лышто тунэмшэ марий путырӓк шагал. Чылажэ ындэ тэнэйэ (профобр школ 
дэч поена) кугырак школышто тунэмшэ 50 йэн нарэ.

Тыгэ кӱчӱкын туныктымо пашам ончымаштэ, марий коклаштэ нашам 
виктарышашлан, утларак кӱлэшыжэ тыгэ койын шога:

1. Марий йылмэ дэнэ пашам штышэ школым йэшараш.
2. Туныктышо-влакым марий гыч талын йамдылаш.
3. Рвэзэ-влакым школыш утларак пурташ.
4. Марий кнагам чыла марий школыш пурташ, марий кнага дэнэ па

шам шташ.
5. Марий школлан йӧршӧ програм кэлшыктарымэ пашам пиеэмдаш.
6. Туныктышо-влаклан йыр-ваш илышым чот тунэмаш пижаш.
7. Тӱрлӧ «мэтод»-влакым кувэ илышыш пурташ, адак «частный мэто

дик» манмым туныктышо-влаклан чот шинчаш.
8. Руш йылмэ дэнэ марий йылмэ коклам тӧрлаш. Туныктышо-влаклан 

тидым ьнглыктарэн пуаш.
9. Тӱрлӧ тунэмшэ пашазэ йэҥым марий гыч йамдылаш, кугырак шко

лыш марий рвэзым утларак пурташ, адак марийлан поена кугырак школым 
почаш.

10. Марий Кундэмысэ туныктымо пашам ончышо пӧлкалан Вӓтка марий
лан полшэн шогаш.

Гр. Смирнрв.

Ушаҥчэ паша гыч (тэорий гыч) штымаш 
пашашкэ (к практике).

(Нур. Мучаш Ш арьа школ, 
Звэнигов кантон).

Кызыт ий йыда туныктышо-влаклан тӱрлӧ курсым, конпэрэнсийым шты- 
лыт. Тугэ гынат, туныктышо-влак тыгай курс, конпэрэнсий-влаклан пэшак 
куанэн огыт шого. Нинэ курслаштэ эрэ ушанчэ мутым (тэорийым) вэлэ ой- 
лыштыт, штышаш пашажым огытат ончыкто.

Кызыт туныктышо-влаклан ушаҥчэ-мутым тӱрлӧ кнага гычат ситышэш 
муаш лийэш. Жап лийэш гын, нуным лудын, шукыжымат палаш лийэш. Сад
лан кызыт, мыйын шонымаштэ, курслаштэ эртак ушаггчэ мут дэн паша 
штымым изэмдаш кӱлэш; шукыжым кузэ штышаш пашам ончыктыман.

Ожно, рэволӱтсий дэч ончыч, тӱрлӧ курслам штымэ годым, шукыжым 
штышаш пашамат ончыктат ыльэ. Тыгай курслаштэ туныктэн моштыдымо ту
ныктышо-влак пашам шташ раш тунэмыт ыльэ. *



Мыланнат кызыт тидэ пашам колташ тӱҥалаш кӱлэш. Эртак кутырмо 
дэнэ пашана тӧрсыр каймыла чӱчэш.

Кантонлаштэ, курс штымэ годым. тунэмшэ йоча-влакым муаш огэш лий: 
кэҥэжым нуно огыт тунэм. Садлан тыгай курсым йоча-пӧрт воктэнэ почман. 
Йоча-пӧрт йоча-влакым туныктэн, тӱрлӧ штышаш пашамат чыла тунык- 
тышо-влаклан ончыктэн пуаш лийэш.

Алак мыйын шонымаштэ эртак курс дэн гына туныктымо пашана ончык 
кайэн ок кэрт. Ваш-ваш пашам эскэраш тӱҥалман. Иктэ вэсэ дэкэ коштын, 
моштыдымыжо моштышо дэкэ коштын, туныктымо пашам тӧрлатэн кэртыт. 
Ожнат туныктышо-влак иктэ-вэсэ дэкэ коштыт ыльэ. Иктэ-вэсын пашам ончэн 
тунэмыт ыльэ.

Тидэ паша шулдэш логалэш. Туныктышо-влаклан мӱндӱрык кошташат ок 
вэрэшт; адак иктэ-вэсым палымаштэ—туныктымо пашам вэсылан ончыктэн 
пумо годым, вожылмашат ок лий; кутырмашат раш, чон дэн лэктын кэртэш.

Мыйын шонымаштэ ваш-ваш коштмаш кэчым шуматкэчын шташ кӱлэш.
Р э д а к с и й  д э ч :  1) Ваш-ваш коштмо кэчым райпэдколлэтив чыла рай- 

онысо школлан луктын пуман („росписанийэ" шот дэн); 2) школышто канымэ кэ- 
чымат вашталташ лийэш - ик школышто ик кэчэ канат, вэс школышто—вэс кэчэ; 
вара ваш-ваш кошташат сайрак лийэш.

Я. Кузнэтсов.



Туныктымо пашам йӧнлыклышо пӧлка.
(Методический отдел).

МАРИЙ ЙАЛЫШТЭ ДРАМКРУЖОКЫМ МОГАЙ НОРНО 
ДЭНЭ КОЛТЫМАН?

Марий йаллаштэ йатыр драмкружок уло, нунын альэ марка калык он- 
чылно, совэт влась дэн комунис партий кӱштымӧ почэш, шэмэр марий коклаштэ 
у илыш ш тат  полшымышт ок кой. Драмкружокын йалыштэ пэш куго пайдажэ 
уло, у нлыш шташ полша. Кызыт совэт ушэм кумдыкэш, шагал гын, 20 тӱжэм 
драмкружок уло. Тидэ коло тӱжэм кружокышто 250 тӱжэм модшо (артис) влак 
улыт. Нинэ модмашым ончаш коштшо крэсаньык 25 млион шотлалдэш. Тидэ 
коло впч млион крэсаньык кокла гыч лу ужаш гыч шым ужашыжэ у корно 
дэнэ, у пайрэмым штат.

Вара тидэ мом ончыкта?—тидэ крэеанькын тошто илышым кудалтэн, у 
илышыш каймым ончыкта.

1927 ийыштэ, Моекошто А.П.О. — Ц.К. В.К.П. кӱштымӧ дэн тэатр, 
драмкружок наша нэргэн, куго тэатр вуйлатышэ влак, адак Луначарский 
йолташ погынымашым штэн улыт. Тидэ погыиымаштэ драмкружоклан полшэн 
шогаш комсомол, комунис, пропсов уз, копэратив угаэмлан кӱштэн улыт.

Мыланнат Марий Кундэмысэ комсомол, комунис, копэратив, пропсойуз, 
ушэмлаи йалдрамкружоклан полшэн шогаш тыршыман. Марий калыкыи кой- 
шыжо, муралтымыжэ, кушталтымыжэ, иайрэмжэ, койшыжо шкэ пэлэнжэ, тудым 
сайын оьгарэн, у илыш корныш пуртэн, Лэнин йолташ кӱштымӧ ноштэк 
шукташ тыршыман. Тылэч вара йалдрамкружоклан марий тэатр гыч Обполит- 
иросвэт кӱштымӧ почэш полшэн шогаш тӱҥалына.

Драмкружок-влаклан могай шот дэн  пашам штышаш  
кӱлмӧ нэргэн каласымэ.

Драмкружок влаклан тыгай ойыртымашым палэн налаш вэрэштэш.
1. Кузэ пэл'ым кружокыш чумырыман, ком вуйлатышылан шогалдыман, 

кӧ члэнлан пурэн кэртэш?
2. Кружокым погэн шуктымэк, кузэ паша радамым, дньэвникым штыман?
3. Рэжисорлан могай пашам штыман?

* ' *
Йалыштэ драмкружокым погаш комсомол, комунис, угаэмлан чот лол- 

шажыжэ вэрэштэш. Лудмо пӧрт воктэнэ иогыман; лудмо пӧрт укэ гын, школ 
лӧрт воктэн. Драмкружок дэч поена лудмо пӧрт лийман огыл. Кружокыш изийо- 
ча гыч тӱҥалын шоҥго йэҥ мартэ пурэн кэртыт. Йошкар армий гыч толшым 
кружокыш пурташ тыршыман: нуно вуйлатышлап шогал кэртыт Кружокым по- 
у ш шуктымэк, вуйлатышылан шкэ кокла гычшак тунэмшыракым шогалдыман. 
Лудмо порт вуйлатышылан драмкружок пашам пумо оккӱл, тудын тугакат па- 
шажэ шуко уло, поена вуйлатышымак ойырман. Адак кружокын тыгай титакшэ 
лийэдат: шоито йэҥ дэн мом штэна маныт да, шонто крулюкыш-влакым огыт нал.



Тыгэ огыл. Шоҥго йэҥым чотырак вэлэ налаш тыршыман. Кугу йалэш кру- 
жокым погыыэк, изи йалымат мондымо ок. кӱл; изи йал-влак шкэ кружокыы 
погэн огыт кэрт гын, погаш полшаш кӱлэш; погаш шотышт укэ гын, шкэнытитым 
•члэнлап ӱжман. Кэч могай кружокат лудмо порт дэн пашам штыман.

** *
Кружокым погэн шуктьшэк, пашарадам (план) дэч поена пашам штыман 

огыл; пашарадам дэч поена нимогай кружокат вуйым ок нӧлдал. Пашарадам 
штымэ дэч ончыч йал крэсаньык илыгаым раш рончылэн налман. Эн ондакак 
жапым: тэлым, кэтгэжым, шыжым, шошым, кум тылызэ дэп гаэлэдэн, крэсаньык 
влак могай жаныштэ мӧҥышгышт лийыт, тудым умлэн налман. Драмкружок 
тыгай жап дэч поена пашам штымыжэ дэн тыгай титак лийэда: 1) йал-влак 
пашаш кайэи пытатат, драмкружок пашам шташ тӱҥалэш, 2) йал-влак мӧн- 
гышкышт толыт, нупо канэн кийат. Тидэ шот дэнак крэсаньыкын моло илышы- 
жымат палэн налман: могай пайрэмым, чот йӱмыштым, пойан, нужна озанлы- 
кыштым, пычкэмыш, волгыдо илышыштым, комунис партий дэн совэт влаеым, 
кузэ умылмыштым раш умлэн налман, могай йон дэн калык кумылым саву- 
рэн, у илыпшш пурташ йӧным муман. Тыгай жап, илыш шотым палэн налдэ- 
гычэ нимогай кружокат калыкым шкэ вэкэ савурэн ок кэрт. Шуко драмкружок 
тыгэ штылыт: йал калы клан йӧра-ма, укэ-манимом умылдэгычэ епэктакыльым 
шындат да, калыкым сырыктылыт вэлэ.

Пашарадамыш тыгайым пуртыман:

1. Рэпэтитсий штьтмым. 7. У модышым.
2. Мураш тунэммым. 8. Рэволӱтсий пайрэмым кузэ эртарымым?
3. Музыкым шокташ тунэммым. 9. Могай йал дэн епэктакыльым шындымым?
4. Почэла мутым тунэммым. 10. Илышэ журналым.
5. Салтакла модышым. 11. Могай палэ дэи пашам ик вэрэш колдымым?
0. Физкультурым. 12. Могай йал кружоклан полшэн шогымым?

Тидэ возымо поштэк чылажымат пашарадамыш возэн, жап шот дэи 
штэн шогыман. Кажнэ кум тылзылан отчотньтй докладым лудмо пӧртыштӧ 
калык ончылио штыман.

Дньэвник штымэ нэргэн.

Пашарадам почэш штэн шогымэк, шэнталан кодшо жапымат мондымо 
ок кӱл. Кружок кум тылызэ, йа нйдалык жап годеэк могай пашам штэн шогы- 
мыжым, кӱчыкшым, кужыжым палашлан, кэчэ йыда паша штымым дньэвникыш 
возыман. Шуко драмкружок шэҥгалан кодшо жапыштым, калыклан пашашт 
кэлшэн, альэ укэ,— огыт шинчэ, погынэн огыт кутыро, кагазэшат огыт возо. 
Тидым чыла умлэн шогышашлан дньэвникыш возаш тыгай шотым пуртыман:

1. Кунам кружок погынэн (ийгэ, тылзыгэ)?
2. Мызар ӱдырамаш, пӧрйэҥ лийын улыт?
3. Мызар пйэс, тӱрлӧ журнал кнага лийын?
4. Могай ӱзгар (дэкоратсий, парик, грим, вургэм), тулэч моло ӱзгар? 
й. Ко вуйлата, кунам шогалын, чарнэн, лӱмжӧ, тунэммыжэ?
О. Кажнэ спэктакыльын окса погынымашым возымаш.
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7. Мо чоло калык погынэн?
8. Калыклан модыш кэлшэн, альэ укэ, молан кэлшэн огыл?
9. Могай кэчын погыпымаш лийыв?
10. Кэчэ йыда мом штымэ (ик кэчымат коклаш мондымо ок кӱл, эрэ во~ 

эаш тыршыман)?
11. Могай жапыштэ отчотный докладым штымэ? Туды.т копийжым ма

рий тэатрыш колдыман.
12. Кажнэ спэктакыльм, вэс тӱрлӧ касымат штымэкэ, калык дэн пырльа 

кэлшымыжым, укэжым погынэн кутырэн налын, дньэвникыш возаш кӱлэш. 
(Кузэ калыклан кэлшымыжым палашлан ик йэҥым, йа кокытым калык коклаш 
колышташ шындаш кӱлэш).

** *
Сай вуйлатышэ лийэш гын вэлэ, драмкружокышто паша сайын кайа.- 

Мыланна адак тидымат мондымо ок кӱл. Йалдрамкружокышто куго тэатр, 
клубысо гайэ поена вуйлатышым, рэжисорым шташ ок лий. Йалыштэ ик вуй- 
латышыланак кандаш тӱрлӧ пашачэ лийашыжэ вэрэштэш: тудак рэжисор, 
вуйлатышэ, воспитатьыл, организатыр, учичыл, мураш туныктышо-чыла тудо. 
Тэбэ тидэ шотышто мом шоналдаш вэрэштэш. Эн ондак вуйлатышылан 
шэмэр марий коклаштэ пэш сайын мутланэн мошташ кӱлэш, лывыргэ йыл
мэ дэн калыкым шкэ вэкэ еавурэн моштыман. Йал коклаштэ шуко тыгай драм
кружок, тулэч моло кружок погымо ваштарэш шогышо уло. Тидэ шотышто, калык 
штмэш кэлшышэ, сылнэ паша дэн ваштарэшышт лийаш тыршыман. Драм
кружокышто эртак спэктакыльым вэлэ шындэн шогыман огыл; шуко драмкру
жок вуйлатышэ тидым ок шинчэ. Драмкружок пӱтынь йалысэ кружокым шкэ 
пэлэнжэ чумыраш тӧчыман; кызыт йалыштэ йатыр тӱрлӧ кружок уло. Драм 
кружокыш тыгай кружок-влак пурэн кэртыт: 1) газэт кружок, 2) физкультура,
3) радий, 4) сар кружок. Нинэ пашам чыла па парадам шот дэн штыман. 
Газэт кружокым налына гын, тыштэ драмкружок калык коклаштэ газэтым 
лудын, тӱрлӧ увэрым, тулэч моло йодмашым умылтарэн пуэн кэртэш. Тыгай 
паша драмкружоклан шкаланжат пайдам вэлэ пуа. Радийым налына гын, тыштат 
драмкружокак колыштын умылтарэн пуман; драмкружок шкат спэктакыльм 
шындэн, тыгай радий нэргэн раш умылтарман; йалыштэ радий укэ гын, сайрак 
спэктакыльм шындэн, шкэ радийым шындыман.

Войэный (сар) кружокым налына гын, тыппат тэнэйысэ саманыштэ сар пашам 
ум.тэн шогыдэ ок лий. Адак йытыран кошташ тунэмат гын, кап кылэтланат 
куштылго лийэш; илышэ журналыштат пайдажэ уло, тулэч моло модмаштат. 
Тэлым мунчалмашым штыман: йэчэ дэн, йолйэчэ дэн; чот мунчалтэн
кэртшылан пӧлӧкым пуэдыман.

Кэҥэжым лӱнталтымашым штыман, кэҥэж гочлан йӧрыжӧ. Муядыра дэн 
модмашым, тулэч моло могай модыш уло, кнага гыч ончэн, шкэ гыч шонэя 
лукман. Клубышто шашкэ, шакмыт лийман. Тыгай модышым эртараш, шӱ- 
вырчым, кӱслэчым, кармончым, тулэч моло музӱкан-влакым кружокыш пурташ 
тыршыман. .

Нуно калык чоным куандарэн кэртыт, тыгай музӱкан йалыштэ уло гын, 
нуным сораштарашак толашыман. Драмкружокын иашажэ пэш шукыло, чыла 
шэмэр марий койышым, тулэч моло, руш манмыла, «искуствыжым» у корныш
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сайын оҥарэн колдыман. Тошто пайрэм шотэш у пайрэмым, иктын-коктын 
мурымэш, тӱшкан муралдышаш, тунам вара йалыштэ шэмэр марий-влак, у 
сэмын илаш тунэмыт.

Вуйлатышэ - влаклан чыла тыгай пашам умлэн налмэк, модшо - влакым 
тӱрлӧ пашалан туныкташ вэрэштэш.

Тидэ туныктымо коклаштат пэш чот чытышэ, лывыргэ йылман лийаш 
вэрэштэш. Кэч могай ӱчашымаш лэктэш гынат, ласка мут дэн ойлэн сӧрастары- 
ман. Ик манаш гын вуйлатышылан йӧсӧ пашажат шуко лийэш, сай пашажат 
койэдаш тӱҥалэш.

Эн ондак рэжисорлан сайын шоналдэн, жаплан кэлшышэ „пйэсым" 
тулэч моло модышым, кружок дэн пырльа кутырэн йамдылаш вэрэштэш. Пйэ
сым ойрымэк, вигак модаш, рэпэтитсэ дэч поена шташ тӱҥалман огыл. Эн ондак рэ
жисорлан пйэсым сайын умлэн налаш кулэш, вара чылаланат погынэн шинчыг, 
тӱшкалан лудман, умылтарыман; лудмо годым тыгэ тэргыман: 1) тэлым, кэҥэ- 
жым пйэсыштэ пашажэ кайа, 2) могай илыш гыч, 3) мызар модшо уло, 4) мызар ий 
кокла илышым ончыкта, 5) пойан, нужна илыш гыч? тидым умлэн налмэк, ва
ра носна модшо-влакын рольыштым умылман: 1) мызар ийаш, 2) пиеэ, чолга,
3) мустыри-муньыри, 4) йӱшо, айык, 5) пойан, нужна. 6) мом чийэя; шӱкшӱ, 
чаплэ, 7) мо вэрчын мутлана, кӧ дэн, 8) шыдын, ӱҥшын ойла, 9) комунис, 
бэспартийный? Кажнэ рольым тыгэ рончылыман, вара ижэ модшо-влак кокла
штэ шэлэдыман. Ик, кок рэпэтитсий дэн модмаштэ рэжисорлан вигак модшо 
влак дэч сайын модаш йодмо ок кӱл. Рольым сайын умлэн шуктымэкэ 
ижэ, сайын йодаш тӱҥалман. Рольым возэн пуман, вуйышт дэн тунэмышт, 
супльор мондымо дэч каласкалыман. Ик пйэсылан шагал гын, коло гана рэпэтит- 
сийым штыман, ик кана модшо-влак сайын умлэн налыт гын, вара вэс канажат 
сайын модаш тӱҥалыт; контеэртыштэ сайын савурнылаш моштыжо. Рэжисор
лан, сайын артис-влак пйэсым модын огыт мошто гын, калыклан ончыктымо 
ок кӱл. Шуко драм-кружок ик кок рэпэтитсий дэн спэктакыльм шындымыж дэн 
калыкым йӱкшыктара вэлэ: ецэныштэ, контеэрыштэ савурнылынат ощ т мошто, 
рольымат вуй уш дэн огыт шинчэ, тыгэ ок йӧрӧ. Тылэч вара рэжисорлан тӱр- 
лӧ модышым: илышэ журналым, тӱшкан мураш, музык дэн шокташ, почэла 
мут ойлаш, т. моло тӱрлӧ модышым йамдылэн шогаш вэрэштэш.

Рэжисор кружокышто шкэ вуй ушыж дэн паша шташ шотым ок му гын, 
йыгырэ вэс йал кружок дэч йодман, вунын планыштым ончыман.

Вуйлатышэ рэжисор-влак район коргӧс чылан ик вэрэш погынэн, кӧн 
могай пашажэ каймым, кузэ, могай шот дэн ончыкшо паша колтымым 
шэнгалан кодшыжым дньэвник почэш тэргэн, кутырэн пунчалаш кӱлэш, тидэ 
кутырмаштэ пашарадамым (планым) йӧплаш (утвэрдитлаш) лийэш. Чыла 
пунчалмашым, кутырмашым марий тэатрыш колдыман. Марий тэатр тидэ 
пунчал мут нэргэн шкэ ойжым пуаш тӱҥалэш.

Могай пашам штымым „Йошкар Кэчэ" газэтыш ,,Марийской Дэрэвньыш" 
возыман.

Драм кружоклан „дэрэвэнский тэатр" журналым налман, акшэ идалык- 
лан 4 тэнтат 50 ыр ший шога. Адрэс тыгай: „Москва, 7, Воздвиженка, 9,“ ; тущ- 
то чыла драм-кружок нэргэн возат.
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А дак: гримым, парикым, дэкаратсийым, тулэч. моло кружоклан йӧршо
контсэртышгэ модаш йӧршо ӱзгарым, модаш тунэмшаш, гримироватлащ, кончэр 
(сцэнэ) штымэ нэргэн, тулэч моло тунэмшаш кнагам, тыгай вэрыштэ налман: 
„Москва, 22, Зоологическая, 1, дом им. Поленова. “ тушто лӱмын драмкру- 
жоклан шулдын ужалат.

Кодшо -М-ышто мый тӱрлӧ шыным-карточкам возэн иуэнам ыльэ. Тунык- 
тышо-влак шуко вэрэ тидлан куанэвътт улмаш; мый тыгай увэрым кольым. 
Мый шкэат тугак шонэм: эрэ туныктэн ойлымэш, кузэ штышаиг пашам ончык
тэн пуман; тугэ вэлэ туныктышо-влаклан полышым утларак пуаш лийэш.

Садлан лийын адакат тидэ .М эш тыгай шыным карточка-влакымак пуэм.

Илышэ-влакын тунэммэ годым тидэ шотым шинчыман: а) чыла илышэ- 
влакым тунэмаш тӧчыман огыл; б) эн ончыч озанлыклан йӧршо, йӧрдымо 
илышэ-влакым тунэмман; в) нунын шукылыкшым, шага.лжым палыман; г) ну
нын пумо пайдажым, наклатшым (убьтткажым) ыҥлыман; д) осал илышэ-влак 
дэн кузэ кучэдалмашым колтьщым палыман; с) илышэ-влакым (сайжым) кузэ 
аралаш тунэммым палыман.

Илышэ-влакын илышыжым, койышжым пэш чотак тунэмаш тӧчымӧ ок 
кӱл. Тидым «биологий» наук (шанчэ) шот дэн тунэмыт.

Мыланна илышэ-влакын илышыжым (компльэкс шот дэн туныктымо го
дым) айдэмэ илыш дэн уш ат тбчыман. Нуиын илышыжэ дэн айдэмып плы- 
шыжэ (ик вэрыштэ улмыжо) койын нюгыжо.

Т О Й Д Э М Ы р.

Шьшымпаша.
(Исследовательская работал.

Тӱрлӧ йлышэ-влакым тунзммэ нзргэн.

Чодра йанлык-влак нэргэн.

1. Могай илышэ-влак тэндан чод- 
раштэ плат. (Пирэ, рывыж, мэран:, 
маска, пӱчӧ, шордо, ур т. м.).

■С. Кузэ (могай тарман дэн) нуным 
тэндан вэлнэ кучат.

2. Нунын шукылыкшо, шагалжэ.
8. Йанльтк-влак шыл дэн, коваштэ 

дэн йалысэ йэҥ-влаклан кунар пай- 
дам пуат.

7. Йанлык - влакын коваштыжым 
мош, адак кӧлан ужалат.

3. Могай вэрлаштэ нуно тэлым, 
кэҥэжым илат.

4. Могай осалым пирэ, маска-в.так 
тэндан йалысэ озанлыклан штэныт. 9. Осалым штэн, нуно мызар тэҥ- 

гэаш убыткам пуэныт.5. Могай йанлык-влакын шылжэ 
(пызыжэ) кочкаш йёра. Могай ак 
дэн нунын шылжым тэндан йалыштэ, 
альэ паварыштэ ужалат.

1. Чодраш мийэн, тӱрлӧ йанлык 
влакын кышажым ончэн тунэмза.

Ыҥлык-корно (инструксий):
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2. Маска выньэмым, пирэ корэ-
МЫМ, рЫ В Ы Ж  ВЫНЬЭМЫМ— К уЗЭ , КуШ ТО

лиймыштым ончэн толза. (Тэндан 
вэрлаштэ укэ гын, туныктышо дэч 
каласэн пуаш йодса). Вара ужмыдам 
(колмыдам) сӱрэтлыза!

3. Тӱрлӧ йанлыкым, капканэш ку
зэ кучымым, палэн налза; шкат кап- 
каным шташ туяэмза.

4. Маска шыл дэн мэраҥ шылым 
таҥаштарыза (там шот гыч, шыл 
пырчэ шот гыч).

5. Иктаж пычалзэ дэч мэраҥ, ма
ска, пирэ, рывыж лӱймо нэргэн ой- 
лымашым колышт налмэк, кагазэш 
возыза.

6. Класэш тӱрлӧ йанлыкын пай- 
дажым, осалжым таҥаштарэн ик 
витньым (докладым) штыза!

7. Нунын илыш гыч тӱрлӧ по- 
чэла-мутымат шонэн луктын возыза. 
(Куээ возышашым палшашлан лийын 
«У куат» кнага гыч «Мэрап» ночэла 
мутым лудса).

вэс звэно пяшя.
Сэнкан школ. Ш -шэ группа. Шыным-карточка № 

Чодра кайык-влак нэргэн.

1. Могай кайык-влак тэндан чод- 
раштэ тэлым, кэҥэжым плат. (Тидым 
ойыртэмышык каласэн пуман).

2. Могай кайык-влак айдэмылан 
осалым, порым штат.

3. Тӱрлӧ кайыкын илымэ вэржым 
ончыктэн возыман (кушто - томана 
ила, кушто—шалэнтэ, кушто—корак, 
курныж, шиштэ, киса, лого, ронтыж, 
купшӱльӧ, шурныгоч, ӧрыш, т. м.).

4. Молан тӱрлӧ кайык, тӱрлӧ вэ- 
рыштэ ила? Кужак нуно пыжашыш- 
тым оптат.

5. Могай кайыкшэ мурышо улыт, 
могайжэ огыт муро.

6. Могай кайыкшэ идалук мучко 
мэмнан вэлнэ плат, могай кайык- 
влакшэ тэлылап шокшо мландыш 
кайат.

7. Чодра кайык гыч могайжэ 
ш у р я ы м, могайжэ тӱрдӧ с а с к а м, 
к ы ч к ы м, тыгыдэ кайык - влакым 
кочкыт.

8. Кайык-влакым тэндан йалыштэ 
кӧ куча. Молан куча. Кунар куча. 
Шылжым мош пазарэш, альэ е э с  вэрэ 
ужала.

9. Осал кайыкым кузэ пытарэда,

сайжым кузэ аралэда.
10. Кайык-влакын пасулан, сад-, 

пакчалан пайдажым контымым шот- 
лэн лукса!

Ыҥлык-корно.

1. Кайык-чучэлым штыза! Тудын, 
чыла тӱсыжым, сынжым раш ончэн 
возыза.

2. Тӱрл(5 чодра кайыкын муныжым 
погыза; гшжаш-влак дэн, муно дэн 
«колэктсийым» штыза!

3. Тӱрлӧ кайыкын нэржым, йол- 
жым, кӱчшым, пыстылжым ойыртэ- 
мышын ончэн тунэмза! Туныктышо 
дэч кӱч, нэр, поч, вуй, пыстыл нэр- 
гэнат ыплыктарэн ойлаш йодса.

4. Тӱрло кайык пыстыл дэн кол- 
лэктсийым ойыртэмышын штыза.

5. Киса, ӧрыш, корак, шалэнггэ, 
шурныгоч нлышым, сайын шымлэи 
налын, кагазэш возыза!

6. ЙОратымэ, кайык-влак сӱрэтым 
чийа дэн сӱрэтлыза!

7. Кайык аралымэ йоча ушэмым 
почса!

8. Кайык мурмо йӱкым таҥашта- 
раш (мурэн ончыкташ) тунэмза!



КЯЙЫК КЯЛЭНДЯР.
Тыгэ шуко ӵодра кайыкым тунэм пытарымэкэ, нунылан тидэ шот дэн 

калэндарым штыман:

Кайык лӱм.

§ §4 41 35 О н
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Йоча-влак кайык илышым тунэмаш пэш йӧратат. Ончыч тыгэ чылажы- 
мат палэн налмэк, вара кайык илыш гыч тӱрлӧ ойлымашым лудман. Кайык 
илыш нэргэн пропэсыр Богданов кнагаштэ пэш ошайым лудын пуаш лийэш. 
Тыгай кнагам библиотэклаштэ муаш лийэш. Туныктышо шкэжак чылажым 
лудын ок шукто гын, звэно-звэно шот дэн тӱрлӧ кайыкын илыжыжым лудаш 
пуэн кэртэш. Лудын пытармэк, вара ик чумыр докладым (витньым) шташ 
лийэш.

Кайык калэндарым идалык мучко ончэн, шынэн возыман. Возэн пытар
мэк, чыла йоча пашам таҥастарэн тэргыман.

Кайык нэргэн тунэммэ годым, калык мутымат тунэммаш пуртыман. 
Калык манэш: шогэртэн гай, почэм лугэм; ӧрыш гай, брышэм уло; корак 

5гай, сончыра улам; ронтыж гай, ронтэн коштам; шалэнтэ гай, шалын магы- 
.рэм; куткыж гай, куткэм; шӱшпык гай, шӱшкэм; шырчык гай, чӱчкэм т. м... 
Тылэч моло оҥай мутат уло гын, чылажымат возэн налман, и к вэрыш, альэ 
школ журналэш возыман.

ВЭС ЗВЕНО ПДША.
Сэнкан школ. Ш -шо группа. Шыным-карточка №

Чодра шулдырчык-влак (насэкомойэ) нэргэн.

ь(Йужо шулдырчыкын шулдыржо укэ гынат, нуным шулдырчыкэшак шотлат; 
мут манмаштэ: чодра умдылам, пушэнтэ лышташ тийым т. м.).

1. Тэндан чодра штэ могай-могай 
шулдырчык-влак плат (Чылажым
возэн налаш ок лий. Нуным ала 
мызар тӱжэм чоло муаш лийэш. Эн 

.палыжым вэлэ возыман).
2. Ӱвыра, шыҥа, пормо, пачэмыш 

сокыр пормо, май—копшантд, ушкал 
гаур копшантэ, тӱрлӧ лывэ-влак, 
кутко, чодра мӱкш, ошымшӱльыш, 
кушто илат Мога,й .пыжаш гыч шо- 
чын лэктыт

3. Кузэ нуно тэлым илат.
4. Кэҥэжым могай вэрыштэ илат. 
Мом кочкыт Йужыжо тэлылан

кочкаш мом погат.
5. Ӱвыра, шыҥа, -пормо, май- 

копшаҥгэ могай жапыштэ лэктыт, 
кунар илат. (Тидым кнага гычат 
лудын умлаш лийэш).

6. Мо чоло тӱрлӧ шулдырчык- 
влак шарлат. Могай муным мунчат. 
Муно гыч мо лэктэш. Шулдырчык
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шугышым (гусэница) кӧ кочкэш. 
Шулдырчыкым эн шукыжо могай 
кайык-влак чодраштэ кочкыт.

7. Ӱвыра, шыҥа, май-копшантэ, 
тӱрлӧ лывэ айдэмылам могай осалым 
штат. Кузэ нуным пытарман.

8. Мӱкш, кутко, ошымшӱльыш 
мом айдэмылан пуат.

Ыҥлык-корно.
1. Шулдырчык «коллэктсийым» 

шташ тунэмза.
2. Йӱд лывэ дэн кэчывал лывэ 

влакым ойыртэмышын «коллэктсий- 
эш» иудалыза!

3. Шулдырчык-влакын тӱрлӧ пы- 
жашыжым, к.угыш-кудыжым, ӱвыра- 
моклакам ойыртэмышын погыза-ну- 

далыза!
4. Кугэмтыш йанда вошт (увэли-

читьэльнойэ стьэкло)тӱрлӧ шулдырчы
кым ончалза, нунын кап-кылжым 
сӱрэтлыза!

5. Чодра шулдырчык-шугыш-вла- 
кым погэн «коллэктсийым» штыза!

6. Куп воктэн, лап вэрыштэ мо
гай шулдырчык-влак плат. Молан 
нуно кукшырак вэрыштэ шагал 
улыт.

7. Туныктышо дэч могай эм дэн 
тӱрло осал шулдырчыкым пытарымэ 
нэргэн йодса.

8. Пӱнчӧ пушэнтым могай шул
дырчык-влак шӱтэн кочкыт. Кузэ 
чодрам нуно дэч аралымым тунык
тышо дэч ойлэн пуаш йодса.

9. Йал калыклан осал шулдыр- 
чыкын чодрам пытарымэ нэргэн вит- 
ньым штыза!

ВЭС ЗВЕНО ПАША.
Сэнкан школ. Ш -шо группа. Шыным-карточка №

Ш акшынчык нэргэн (гады).

(Шэм-кишкэ, ужаба, той-кишкэ, вӱргэньэ-кишкэ да монь-шакшынчык улыт).

1. Тэндан чодраштэ, чодра купла- 
тптэ, корэмлаштэ, кӱй курыклаштэ 
могай шакшынчык-влак плат.

2. Ужабан нӧртмыжым, кишкэ- 
’влакын муныжым погэн кондыза; 
«гэрбарийым» штыза!

3. Нунын кап-кылжым сӱрэт по
чэш тунэмза; лийэш гын, йанда 
атэш, спиртэш тӱрлӧ шакшынчык- 

шлакым пыштыза. Нунын умша, 
мӱшкыр кӧргыжым раш луктын он- 
чыктыза!

4. Нуно мом кочкыт.
5. Нуным шкэныштым шоҥшо кузэ

‘КОЧКЭШ .

6. Шэм кишкэ могай осалым ай- 
дэмылан шта.

7. Жаба могай пайдам айдэмылан 
пуа.

8. Кишкэ чӱнталмым кузэ эмлы- 
ман, айдэмым кузэ аралыман.

9. Тӱрлӧ шакшынчык-влак йӱштӧ 
тэлым кузэ эртарат.

10. Шакшынчак нэргэн иктаж 
ойлымашым йалыштэ колын улыда 
гын, возэн налза!

Ыҥлык-корно.
1. Тидэ пашам тунэммэ годым, 

илышэ шакшынчык погымо годым, 
йоча-влакым пэш эскэрыман.

2. Шынчпальэ илышым ойыртэ
мышын тунэмман; лийэш гын, кла- 
сыштат ашнаш тунэмман.

3. Крокодил илыш нэргэнат тӱрлӧ 
кнага гыч ойлымашым лудын налман.

4. Моло тӱрлӧ кишкэ нэргэнат 
(мурышо (грэмучий) кишкэ, удав), 
тӱрлӧ скорпион, хамэлэон нэргэнат 
кӱчӱкын тунэмшэ-влаклан каласыман.

5. Кишкын чӱнталмыж дэч аралаш 
йоча-влакым туныктыман.

6. Кишкэ нэргэн тӱрлӧ йомакым 
калык кокла гыч погыман.

7. Ужаба нӧртмо гыч ӱшвуй, 
почан ужаба лэкмым сайын ончэн 
налман.

Кызыт йужо ужаба шылым кочкаш ужалат. Мэмнан Российыштэ тидэ 
шылым вэс кугыжанышышкат колдат. Кочкаш йӧрышан ужабам йоча-влакым 
.шаркалаш туныктыман.
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Олыклаштэ илышэ-влак нэргэн.
Олыклаштэ илышэ-влак чодрасэ илышэ дэч шагалрак улыт. Нунын илы- 

машышт пэш оҥай, пэш сылнэ. Олыкыштэ эн сылныя тӱрлӧ шулдырчык-влак 
илат. Нунын ильгшыжым йоча-влак тунэмаш пэш йӧратат.

Олыклаштэ илышэ-влакым иктэш тунэмаш лийэш (йанлык, шулдырчык- 
влакшым иктэш ушэн). Тидым тунэмшашлаи, тыгай карточкам пуаш лийэш:

Ш ыным- карточка Ка

1. Тэндан олыклаштэ могай йанлык, шулдырчык, шакшынчык - влак 
илат. Кузэ нуно шошым, кэҥэжьгм, шыжым илат.

2. Могай йанлык-влак олыкым пужгалат.
3. Могай йанлык-влак олык мландэ кӧргыштӧ илат Нунын пыжашыжэ 

кузэ, могай вэрэш штымэ. Пыжашыш мызар корно дэн пураш лийэш.
4. Олык шулдырчӝк-влакым погыза! Лыбэ (лэпэньэ), шудо шырчык, 

тӱрлӧ тыгыдэ копшаҥгэ дэн колэктсийым штыза. Нунын муныжым, тӱрлӧ 
шугышлажым погэн «гэрбарийым» штыза.

5. Шулдырчык калэндарым тидэ шот дэн штыза:
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6. Олыклаштэ пэлэдыш пэлэдмэ годым, тӱрлӧ шулдырчыкын мӱйым НО- 
гымыжым ончэн тунэмза; тунэмаш тыгай карточкам штыза:

Ж ап (числа, тылзэ)
Мӱкш 15 минутыштэ Лыбэ мызар кана 

мызар кана шинчэ шинчэ тидэ жапг»1штак

Йынтьтр шудо ӱмбак.
Клэвэр шудо ӱмбак.
Ръольа поч шудо ӱмбак.
Моло тӱрло шудо ӱмбак.

7. Йолэш шулдырчык-влак
' ‘ ' 1 - 

МОМ погышт.
8. Пэлэдыш гыч пэлэдышыш шулдырчык-влак коштмо дэнэ могай пай

дажэ айдэмылан лэктэш.
9. Олыкласэ шакшынчык-влак молан вӱд воктэнэ илат.

10. Нунын еайжым, осалжьш ойыртэмышын возыза!
Тидэ шот дэнак п а с у ш т о и л ы ш щ э - в л а к ы м а т т у н э м м а н. 

Нуным тунэммэ годым киндылан осалым штышэ шулдырчык нэргэн раш 
тунэмман, адак озым-шугышымат мондыман огыл. Тунэммэ годым а к нуно дэн
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кузэ кучэдалшашымат туныктыман. Тудым тӱрлӧ кнага гычат лудын налаш 
лийэш. Кызыт тыгаЙ кнага пэш шукыло.

Ындэ кӱчыкг.ш гына возымэм ойлэн пуэм:
1. Тӱрлӧ илышэ-влакым тупэммэ годым чылажымат тунэмаш тӧчыман 

огыл. (Чылажым Унивэрситэтыштат тунэмын огыт пытарэ). Илышлан йӧршым. 
илышлан кӱлэшым гына тунэмман.

2. Мыйын карточка-влакэм тидэ шот гыч шонэн возымо. Ала чыла кар- 
точка-влакшэ чыла вэрэак огыт кэлшэ гынат, нуно туныктышо-влаклан кор- 
ным ончыктэн кэртыт.

3. Тыгай карточка-влакым шкат шонэн лукташ кӱлэш.
4. Мыйын карточ ка-влакым «обобщающий» карточка манаш лийэш, 

Кӱлэш годым «частный» (ик вопрос нэргэнат) карточкамат штыман (мӱкш 
нэргэн. кутко нэргэн, лыбэ нэргэн).

5. Нинэ карточка почэш шынымэ годым, тунэмшэ влак общий (пӱтынь) 
шонымыжым огыт йомдарэ; нунын ыҥжэ ик «прэдмэт» шот дэн ок анырталт.

6. Ш -шо группашто «наук» (шанчэ) шот дэн илышэ-влакым туяэмаш 
ок лий; нунын порыжым, осалжым, илымэ вэржым, йужо амалжым вэлэ тунэ
маш лийэш.
Чыла туныктышо-влак дэч карточка-влакын кэлшымыжым, кэлшыдымыжым 
рэдаксийыш возэн колдаш йодам.

В. Мухин.

Туныктымо пашам шотлымо нэргэн.
(Йбшкар-ола пэдтэкникум гыч).

Тӱрлӧ школлашкэ коштмо годым, тунэмшэ икшывын тӧрсыр улмыштым 
ужаш эрэ пэрна. Нунын тӧрсыр ту^эммышт дэнэ путан тӱшкан ончык ту- 
нэм кайшаш паша кучалт шога. Тидэ ик паша. Тӱрлӧ школ-влакым ваш- 
ваш таҥаштарымэ годым, йужо школ ончык кайэн, йужыжо—вараш кодын шо
га. Садлан лийын ик школыео тунэмшэ дэнэ, вэс школын тунэмшыштым та- 
ҥаштарашат йӧсӧ вэлэ. Тидэ вэс паша. Тӱрлӧ школлам шкэт-шкэт ончалат 
гынат, тунамат школ пашан тбрсыржӧ койынак ш ога: лудаш, шотлаш кэр
тыт гын,—возаш, сӱрэтлаш огыт мошто; возаш, мутланаш, арулыклан мош- 
тат гын,—лудын, шотлэн огыт мошто. Тидэ кумысо паша. Школла илыш 
кӧргыштӧ, тӱрлӧ коклаштат тӧрсыр эрэ койынак шога. Чыла школ-влакла- 
нат, програм шотыштат, тунэм кэртмэ шотыштат „стандарт44 сэмын тӧр йод- 
маш укэ; школ дэнэ школ тӧр тошкалын, ик шот дэнэ туныктэн шолгымо укэ. 
Садлан, тидэ тӧрсырым сайрак палэн налшашлан лийын, Чарла марий пэд
тэкникум кодшо 1926/27 ийыштэ 5 школышто путая туныктымо пашам 
„тэст“ почэш шотлэн луктын. Шотлэн налмашкэ Чарла ола, Кугу-Сола, 
Сэпкап-Сола, И эльнага-Йал школ-влак пурэн улыт.

Ш онэн тӱҥалмына тыгай ыльэ:

Нуно ончыктымо 5 школлаштэ мо сайжэ уло, мо кӱчыкшӧ уло — чыла 
лончылэн налаш ; тунэмшэ икшывын кап-кылым, мбнтысӧ (тӧкысӧ) илышым,



школ кӧргысӧ илышым, туныктымыжым в аи-ваш таҥаштарэн ончымо ӱмбач 
ижэ тунэм кэртмыштым шотлэя лукташ. манын тӱҥалмэ ыльэ.

Ойыртэмын каласаш тыгэ лийын:

1. Туныкташ тӱҥалмэ годсэк шотлаш лиймэ жап мартэ калэндар почэш 
мызар паша кэчэ лийын, мызар кэчым школышто тупыктэн улыт, тудо жап 
гыч йылмылан, шотлаш, лудаш, мураш молыланат сагат шот дэнэ кунар жап 
пуалтын. (Мо пашалан жап шагал пуалтын гын, тудо паша эрэ шэнталан кодман).

2. Тидэ туныктымо жап коклаштэ мом-мом тунэм шуктэн улыт:
а) ыо-мо нэргэн тунэмын, мом-мом штэн улыт— чыла ончыктэн пуаш 

(определить об‘ем проходимого материала по содержанию комплексных тем).
б) шотлымо шотышто мом-мом палэн, мызар жапым сагат шот дэнэ 

тидлан эртарэн улыт;
в) возэн моштымо шотышто мом-мом тунэмын, палэн улыт, кунар жапым 

тидлан эртарэныт;
г) лудын моштымо шотышто мом-мом палэн, кунар жапым тидлан эрта

рэныт;
д) таззалык, арулык шотышто, кап-кыл кучэн моштымо нэргэштэ мом- 

мом тунэмыныт—палэныт, кунар жапым тидлан эртарэныт.
3. Тидэ тунэм толмо нэргэштэ мо нарэ тунэммыштым шинчэн шогат, 

моштэн шогат—чыла ойыртэмын тэст почэш лончылэн налаш.
а) мо-мо нэргэн тунэмыныт, мом-мом штэныт манмэ почэш тыгэ штал- 

тын: комплэке могай, подтьэма могай; тудын почэш мо нэргэн мут лэктын; 
лэкшэ мут ӱмбач, лэкшэ мут нэргэн мом лудын улыт, мом шотлэн улыт, МО 
кид пашам штэн, мом сӱрэтлэн, возэн, кушко мийэн, мом ончэн, калык кок
лаштэ мом штэн, мом мурэн, модын улыт — пӱтын пашам лончылэн налын, 
пашан кэлшымэ дэнэ кэлшыдымэ нэргэн рӱдэн налаш (тунэмшэ-влакын пӱ- 
тынь пашаштым ончэн, акым шындэн налаш).

б) шотлымо шотышто, програм ӱмбач кайшашлыкым ончэн, тӱрлӧ кок- 
ла нэргэн задач-влак пуалтын улыт. Нинэ задач-влак тыгай улыт ыльэ:

1 У -Ш Э  тӱшкалан: 1) 532X109; 2) 3702X350; 3) 7035X708;
4) {[(863—7 9 6 )+  (87 X 9 )]—(450:15)|; 5) 402:3; 6) Ик сад йыржэ висымаштэ 
400 мэтр, эртак кутыш висымаштэ 120 мэтр. Вара тидэ садын кумдыкшо 
кунар уло ; ик олма пулан 5 кв. мэтр дэнэ шотлэт гын, кунар олма пум 
шындаш лийэш;

7) 7 кв. мэтрым кв. сантимэтрыш кусараш;
8) 075 грам дэнэ 50 гэктограмым килограмыш савыраш.
Ш -шо тӱшкалан: 1) 1 0 0 0 :2 5 ; 2) 800—305; 3) 276X 7; 4) 876— 768;

5) 678+989; 6) (640+40): 20; 7) 15 мэтр кутышан, 7 мэтр торэшан млан- 
дэш парэнтым шындэн улыт. Вара ик кв. мэтрлан 8 килограм дэнэ шот
лэн пӱтын мландэ гыч мызар парэнтэ лэкшашлык?

П-шо тӱшкалан : 1) 20+17 — 13; 2) 100— 73+25—3; 3) (45+15) : 5 ; 
4) (100—50): 10; 5) (70—60) X 10; 6) (90—70) X5 ; 7) 55 +  13—28 +  12 ; 
8) 63— 45.+ 5.
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1-шэ тӱшкалан : 1) 3 4- 5 ; 2) 6 +  4 ; 3) 9—4 ; 4) 8 -  5 ; 5) 5 + 3 —2 ;;
6) 3 + 7 — 4; 7) 9— 7 + 6 ; 8) 3X 3; 10) 5X 2; 11) 4X 3; 12) 8 : 4 ;  13) 9 :3  
14) 5 :5 ;  15) 6 :2 ;  16) 12 :3 .

Чыла пумо задач кокла гыч мызар задачым штэн кэртын улыт, йэҥ 
йыда протсэнт шот дэнэ шотлэн лукталтын, варажэ чыла тунэмшын кэртмыш- 
тым мардамдэн шотлэн лукталтын.

в) возэн моштымо - шотышто;
1) арун возымо нэргэн;
2) содор возымо нэргэн;
3) ыьглэн возымо, раш возымо нэргэн палалтын.
1) арун нэргэн поена возымаш лийын огыл, моло паша ӱмбач вэлэ

шотлэн лукмо лийын;
2) содор возэн кэртмым палаш, ик минут коклаштэ кунар мутым возэн 

кэртын улыт, вара й э е г  йыда возымаш гыч мардамдэн (ерэдний) шотлэн лукмо 
лийын.

3) ыҥлэн возымо, раш возымо шотышко, тӱрлӧ палым шындыл мошты
мо мутым, мут мучашым тӱрыс возэн моштымым шотлэн улына. Садлан тидэ
нэргэн кэртмышгым, шинчымыштым палышашлан лийын, кнага гыч сай шин-
чымэ лудышым налын, клас ошаш чыла мутым ваш тӱкэн, нимогай палым 
1ЙЫНДЫЛДЭ, тидэ шот дэнэ „эрлакокайуналантолэшавыйкоманмэлнампукша‘\.. 
манын возыктымо лийын. Тунэмшэ-влак тидым лудын, шкэ тэтрадкэшт „эрла 
кокай уналан толэш, авый коман мэлна пукша“, манын возат. Тунэмшын 
тугэ ывглэн возэн моштымыштым, тыгэ шотлэн луктын улына: чыла возы- 
шашлык мут-влакым, иалэ-влакым кнага ӱмбач шотлэн налашат, вара нуно 
кокла гыч мызаржым раш возэн моштэн, мызаржым моштэн огыл, адакат 
% шот дэнэ шотлэн лукталтын.

4) лудын моштымо шотышто: 1) содор лудмо нэргэн, 2) ыплыктарэн 
лудмо нэргэн палалтын.

1) содор лудмо шотышто, йэҥ йыда ик минут коклаштэ мызар мутым 
лудын шукта, вара нунын коклаштэ мардан кэртшэ мызар лийэш, марда дэч 
ӧрдыштӧ шогышо мызар лийэш;

2) ыҥлыктарэн лудмо шотышто паша изиш йбсырак, садлан рашырак 
ончыктэн пуэна. Паша тыгэ лийын:
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д) тазалык, арулык шотышто: вургэмым школышто кузэ кучат, шонда- 
нын арулыкшо могай, тунэмшын ӱпышт могай, ларньа кӱч, кӱч йӱмал могай* 
чэран улыт, могай чэр.

4. Тунэммэ пашаштэ мо мэшайчык уло, пашам мо кучэн шога:
а) икшывэ-влак тунэмаш эрэ коштыт, альэ коклаш кодэн коштыт, марда 

дэнэ шотлаш гын, мынзар % коклаш кодэш;
б) мо вэрчын школыш коклаш кодэн коштыт,— лончылэн палаш;
в) МӦНТЫ Ш ТЫШ Т ачаш т-аваш т тунэммым пагалэн шогат, тунэмаш пол

шэн шогат; шочшыштлан школ шӱдымӧ пашам шташ эркым пуат, альэ укэ.
г) икшывын тӧкыштӧ шинчын тунэмаш вэр, йӧн уло, возын малаш эрык 

уло, альэ укэ;
д) кап-кылым арун кучэн шогат, мончаш коштыт, шовын дэнэ муш- 

кыт, поена шӱргӧ шовыч, поена тӧшак, моло йӧнат уло, альэ укэ;
е) тунэмшэ-влак ик ийаш улыт, таза улыт, кап-кылышт кушкын шушо, 

альэ пызырналт шогышо, лочын шогышо, йавыгэ кап-кылан улыт;
ж) тунэмаш ситышын кагаз, кнага, карандаш, молат уло, альэ укэ.
5. Мо шот дэнэ туныктышо туныкта—компльэкс почэш, илыш кокла гыч 

тунэмшашым налэш, калык коклаштэ могай пашам шта, альэ, тошто сэмы- 
нак, эртак кнага ӱмбач вэлэ туныкта.

6* Школ кӧргыштӧ тунэмшэ икшывын шкэ коклаштыт иктаж паша кайа, 
альэ укэ: пионэр-паша, кружок-паша, самоуправлэний паша, молат. Нуно ту
нэммэ пашалан полшэн шогат, альэ укэ.

7. Чыла тунэм шогымо паша школышто иктаж сэмын возалтэш, шот- 
лалт шога, кузэ шотлалтэш.

8. Адак мо мэшайэн шогышо уло.
Тыгай план (радам) ӱмбач лончылэн, шотлэн налаш шонымо ыльэ. Ты_ 

гэ шонэн тӱҥалмэ пашанам чылажымак палэн шукташ ыш лий: кӱлэш увэ_ 
рым чыла школлаштэ муаш ыш лий. Тугэ гынат, пашан тбрсыр каймыжым, 
ЙОҤЫЛЫШ каймыжым йатыр палэн налаш лийэ, нуно тыгай улыт, манаш 
лийэш:

1. Чыла школлаштат эртышэ пашам сайын шотлэн шогымо укэ, тошто 
йожылышым ончэн, тудын ӱмбач ончыл пашам тбрлатышаш нэргэн шонымо 
укэ. Тидэ ЙОҤЫЛЫШ  мэмнан ончымо школлаштэ вэлэ огыл ала мо, моло школ
лаштат, туныктышо-влак погынымаштат, „производствэнный планым штымэ 
годымат,—эрэ койын шога, эртышэ пашам лончылэн шогышо укэ. Школлаштэ 
тидэ шотышто, тугай числалан тидым лудын улына, шотлэн улына, вэс чис- 
лалан тидым-тудым штэн улына манын, мо лиймым возэн шогат, возэн толмо 
ӱмбач йӧрмӧ дэнэ йӧрдымым лончылэн кычагмэ укэ. Йужо школышто тидэ 
шотышто ыҥлаш йбршӧ увэрымат муын ыжна кэрт. Тидым пэш куго титак- 
лан шотлаш лийэш. Иужо школышто шошым вэлэш «круговая тэтрадь» ман- 
мэ койаш тӱҥальэ.

2. Школ-влакын туныктымо пашан тӧрсыржӧ тӱжбач ончалмэ гычат 
тыгэ койэш (туныкташ тӱҥалмэ гыч 10-шо нойабр кокласэ паша):
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УРО К ШОТ ДЭНЭ ЛИЙМЭ ПАША.

1У-шэ т ӱ ш к а.

Сэнкан школ . . . 27 19 25 19 5 3 1 2 20 5 — 104

Мэдвэд-сола школ . 33 22 37 23 5 — — 2 — 40 5 — ИЗ

Кугу-сола школ . . 32 23 27 26 10 3 — — — — — 89

Йэльнага школ . . 36 25 26 26 и — — 2 — — 14 104

Оласэ № 1 школ. . 32 36 32 43 5 — 4 6 — — — 128

Ш-шо т ӱ ш к а .

Сэнькан школ. . . 27 25 1 23 1 15 12 7 ; — —
1

2
1
23

1
5 — 105

Мэдвэд-сола . . . 33 21 16 1 22 10 1 — 4 2 23 4 3 84

Кугу-сола.................... 28 18 18 1 17 8 3 — — 1 — — — 65

Й эльнага.................... 36 28 30 35 6 — ои 7 _ — —

Оласэ № 1 . . . . — 39 ■ 30 38 3 16 1 — 3 — — 128

II-шо т ӱ ш к а.

•

Сэнкан-сола . . . 27 16 ! 23 20 16 7 ! 1 — 2 13
-
6 104

1 Мэдвэд-сола . . . п а л а 1ш л и й ы Н о г ы л

Кугу-сола.................... 32 | \ п а л а ш л и й ы
.

н о г ы л

И эльнага.................... 36 20 , 33 26 — - '  - ! 1 1 2 — ! _ 7 1

Оласэ школ. . . .

•

28 32

■ 1

42 ; 8 — ! — ' 4 1

1

— 12 — 1— ! 126

1-шэ т ӱ ш к а .

Сэнкан-сола . . . 27 21 19 20 13 5 -  : 2 18 7 —

Мэдвэд-сола . . . п а л э О Г;Ы Л. . ;

1 Кугу-сола..................... в о з ал  тын о г ы л.
! *

Й эльнага.................... 36 21 22 21 6 — —4 : 2 — —

О л а с э ......................... р а ш пал а ш ли йын о гыл.
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Тидэ ончыктымо гыч, кэчэ дэнэ шотлымаштат ик школ дэнэ вэс школ 
коклаштэ 9 кэчэ ойыртэм уло; урок шот дэнэ ончымаштат 128— 6 5 = 6 3  урок 
ойыртэм уло (10 шо нойабр мартэ вэлэ альэ, варажэ мо лийэш). Ик школ 
дэнэ вэс школым паша кыдэж дэнэ таҥаштарэт гынат, ойыртэмыш, тӧрсыр 
пэш кугын койын шога — кунам шотлымо шотышто II I  тӱшкаштэ Сэнкан 
школ дэнэ ола школын паша ик гай лийын кэртэш? Школлаштэ паша таҥ 
тошкалтыш дэнэ огэш кай, нигэат тидэ коклаштэ тӧрлӧн шогышо укэ, пашам 
чыланат шонымышт сэмын штат, садлан вэрчын тӧрсыр лийдэ вэржэ укэ.

3. Чыла школлат программ ГУС дэн, компльэкс почэш туныктэна ма- 
ныт. Тидым вэс сэмын манаш, шкэнан йырысэ илыш гыч паша лэктын шога, 
йал илыш коклашкэ, йал.илышым тӧрлаш тӧчэн тунэмын шогэна манмэ лийэш.

Тидэ пашам ик школыштат шуктэн огыт шого. Пӱтын туныктымо паша 
эрэ кнага ӱмбач вэлэ лэктын шога. Мут кокла гыч пэшак йӧнанжэ годымат, 
школ шкэ пӧрт гычшэ калык илыш коклаш лэктын ок шого—пашалан пиж- 
шаш о.тмэш паша воктэяэ, йылмэ дэнэ вэлэ пӧрдал эртарат. Калык дэнэ 
школ— поена урэмыштэ илат. Садлан вэрчын школ-влак кызытат ожнысо 
сэмынак, щукыжым манаш гын, кнагалан туныктэн шогат; таза лийаш, пэҥ- 
гыдэ лййаш, ару, йытыра, чолга, моштышо лийаш, илэн мошташ туныктымо 
шагал. Садлан вэрчынак шотлэн, лудын, возэн, йылмым виктарэн моштымо 
шотыштат, паша компльэкс дэч ойыртэмын туныкталт толэш.

4. Тунэмшэ-коклаштэ йэҥ дэнэ йэҥ нигунамат тӧр лийын огэш кэрт. 
Тугэ гынат, ик тӱшкаштак йэҥ дэнэ йэҥ коклаштэ куго ойыртэмыш лийэш 
гын, туныкташ йӧсӧ, паша кугын ок ушно.. Тидэ шотышто чыла школыштат, 
чыла тӱшкаштат ик шотан кэртшэ тунэмшэ-влак пэш шагал улмаш. Тэвэ, 
мутлан манаш, Мэдвэд школын III со тӱшкаштэ ик минут коклаштэ мут-вла- 
кым тыгэ лудын кэртшэ улыт:
13 мутым 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 ; Лудмо мут-влак ик
--------------------------------------------------------------------------------------------  1 минутышто
1 йэҥ 1 2 3 0 2 2 3 6 2 1 1 1 лудшо йэҥ-влак

Ыҥлыктарэн лудын моштымо шотышто тудо III  шо тӱшкаштак:

25%  36 37,5 50 62,5 86 8 7 ,5 1 Протеэнт шот дэнэ лудын моштымо.
I 1 3 4 4 1 1 I  Протеэнт нарэ ыҥлыктарэн лудын кэртшэ.

Мэдвэд школынак II  тӱшкан ыҥлыктарэн лудын моштымыжо тыгай:
0%  12,5 14 22 25 28,5 33 37,5 43 50 57 62,5 71 87,3 % мошта;

1 4 1 1 3 2 1  3 2 2 2 2  2 1  лудшо йэҥ.

Тидэ ончыктымо ӱмбачат пашан тӧрсыр каймыжэ раш койын шога. 
Тыгай тӧрсыр тунэмшэ-влак кокла гыч мардан тунэмшэ, «модальный ребе
нок» манмымат шотлэн лукташ йӧсӧ. Садлан школлаштэ тунэмшэ кокла гыч 
«типичный» манмэ, покшэлнэ шогышо, туныктымо дэнэ тбр Шуын кайшэ 
тунэмшэ-влак пэш шагал улыт. Покшэчын кайшэ дэч ончык пурышым,—ончык 
кайшэ, покшэлеэ дэн вараш кодшо-влакым,—шэҥгалан кодшо-влаклан шотлаш 
кӱлэш. Тэвэ тидэ шот гыч ончымаштэ, «типичный» учэник манмэ, вигак му- 
чаш мут дэнэ ойлымаштэ тыгэ койэш:

Шотлымо шотышто, IV тӱшкалан:

38



— 1 гыч 
- \ -  1 маркэ 
покш элнэ 

кайш э
(% %  ш о т  

дэнэ).

1 гыч 2 гыч 
- \ - 2  маркэ ~{- 3 маркэ 
ончы к кай- ончы к кай-
ШЭ (% %  ШОТ ШЭ (% %  ШОТ

дэнэ). дэнэ).

— 1 гыч 
— 2 маркэ 
ш эҥ галан  

кодш о 
(% %  шот 

дэнэ).

х ^ н га ю о с: 2 а 
5 2* еС-579
3 о.=в х

:> , : 0  га 
(— Ч

4 марий школлаи: 30 16,4 1,8 51,8

Сэнкан школ. . . . 26,6 19 — — 54,4

Й эльнага школ. . . 23,5 18 — — 58,5

Куго сола ш кол . . 20 — — 80

Мэдвэд сола школ . 50 . 28,6 7,1 — 14,3

. Ш т ӱ ш к а л а н
4 марий ш«оллан

иктэш: 65,2 11,4 0,9 12,6 9,9

Сэнкан с о л а . . . . 44,4 11,1 22,25 22,25

Й э л ь н а г а ..................... 85,7 14,3 — — —

Куго осла ..................... 75 — — 15 10

М эдвэд сола . . . .
•

55,5 22,2 3,7 - 11Д 7,4

.1 1  1 ӱ ш к а л а и
4 марий школлан

марда: 52,2 .  13,5 О 9  
- 1° 9,6 22,4

С энкан сола . . . . 43.8 6,2 18,7 31,3

Й эльнага ..................... 36,3 9,13 9,13 9,14 36.3

Куго сола ..................... 59 23,5 — 17,5

М эдвэд сола . . . ' . 69,6 15,1 10,2 5,1

I т ӱ ш к а л а н

4 марий школлан: 48,9 13,5 9,4 11,8 16,4

С энкан с о л а . . . . 64 12 8 12 4

Й э л ь н а г а ..................... 44,5 22,2 — 16,7
/

16,7

Куго сола ..................... 45,4 9 4,5 9 32,1
•

М эдвэд сола . . . . 41,6 11,1 25 8,4 14

Чыла тидэ возымо ӱмбач тунэмшэ-икшывын тӧрсыр тунэм каймышт 
раш койын шога. «Типичный» манмэ, покшэлнэ кайшэ тунэмшэ-влак поена 
школлаштэ 20% гыч 85% коклаштэ улыт (шотлымо шотышто). Чыла марий 
школ-влаклан шотлымаштэ покшэч кайшэ йэҥ 30% вэлэ, моло 70%-жэ ӧр- 
дышто шогат, тӱрлӧ сэмын покшэл тунэмшын нашажым кучэп шогат. Моло 
нэргэштат (лудмо, возэн моштымо) покшэч кайшэ тӱшка 30% нарэ вэлэ. 
Нунын дэнэ пырльа тунэм кэртшэ влаклан 1% гыч 4- 2% маркэ.— 1% гыч— 
2% маркэ ӧрдыш кайшым вэлэ шотлаш лиЙэш+2 гыч+3%  маркэ,— 2 гыч— 
3% маркэ ӧрдыш лупшалтшэ-влак пашам чот кучат. Мэмнан шотлэн лук-

30



маштына пытартышэш ончыктымо дэчат ӧрдыштӧ шогышо шукӧ лэктын. 
Нуно пашам пырльа чылтак штэн огыт кэрт. нуным содор гына ойыркалэн, 
угыч кэртшэ дэнэ кэртшым, кэртдымэ дэнэ кэртдымым ушкалэн шындылаш 
кӱлэш. Тэвэ тидэ нэргэн нигуштат ик мутымат огыт ойло. Тидэ нэргэн му- 
тым чот луктылташ кӱлэш, содоррак тошто йоҥылышым тӧрлатэн, пашам 
ончык колташ тӱҥалаш кӱлэш.

Чытамсыр.

Руш йылмым марий школышто 
тунэммэ нэргэн (гишӓн).

1. Руш йылмым ондак (пӹтӓрльиок) туныкташ (тьтмдаш) тӱҥалаш ок 
йӧрӧ. Эн (тижэц) ончыч марий йылмым туныктымыла, вара ижэ йоча-влак 
(рвэзэ-влӓ) руш йылмымат раш (цаткыдын) умлэн (ыҥгылэн) кэртыт. Руш 
йылмым 3-нй гыч ижэ (школыш тунэмаш пурмэкэ) тунэмаш тӱҥалмыла. 
Тидэ дэч (тылэч) ончыч туныкташ тӧчӧт (цацэт) гынат, куго тӧлыкым от му, 
лачак рвэзэ-влакын ушым вэлэ аҥыртэт.

2. Руш йылмым комплэкс шот дэнак тунэмман (туяэммыла). Посна ту- 
нэмат гын, йоча (рвэзэ) ушым комплэкс дэч ӧрдыжыш колдэт, садлан (сэдын 
дон) адак (эчэ) пайдажэ (пользажэ) икшыбэ-влаклан (рвэзэ-влаклан) шагал 
пуалдэш.

3. Руш йылмым эркын-эркын тунэммыла. Тунэммэ годым ик «грамма- 
тикшым» (йылмы лончышым) гына вэлэ пэшак чот (пинтыдын) тунэмаш тӧ- 
чыман (цацыман) огыл. Йылмылончыш (грамматик) мут-кэлыштарымэ (шомак 
йарэштӓрымэ) шотлан гына вэлэ (управление слов) кӱлэш. Тӱрлӧ (сӓкой) 
«правил»—влакшым шагал пуаш тӧчымыла.

4. Руш йылмым тунэммэ годым, тӱрлӧ (сӓкой) «упражнэний»— влакат 
лиймыла: 1) кнага гыч ончэн возымат (сирӹмӓт), 2) «диктовкат», 3) шкэ 
гыч шонэн возымат, 4) рушла ойлымашым (попымашым) марий йылмышкат 
кусарымаш (вашталтымаш) лийжэ.

5. Мый (мыньэ) руш йылмым кэчэ йыда туныктэм. Тидэ пашам тыгэ 
(тӹҥгэ) колтэм:

A. Ончыч (пэрвий) ойлымашым (попымашым) марла лудам; тудым йалт 
рвэзэ-влак дэн лончылэн (шэлын) налам.

Б. Вара тидэ марла ойлымаш (попымаш) гыч руш ойлымашым кӱчӱкыя 
(мытыкын) шонэн штэн луктам; тудым клас оҥаш (хангаэш) возэн (сирэн) 
шындэм.

B. Вэс шагатыштэ (цӓшыштэ) клас оҥаш (хантаэш) возэн шындымз 
руш ойлымашым (расказым, попымашым) чыла тунэмшэ-влак дэн лудам.

Г. Лудмо годым чыла шинчыдымэ (пӓлӹмӹдӹмӹ) мутым (шомакым) 
йоча-влаклан ыҥлыктарэм; нуно шкэ тэтрадьэшышт марла-рушла возат.

Д. Лудын-ыҥлэн налмэкышт, тӱрлӧ (сӓкой) шот дэн (статьа дон) рушла 
ойлэна (попэнӓ).
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Е. Нытартышэш кагазэш (пумагаэш) возымо (сирӹмэ) паша пуалтэш. 
Тэбэ тидэ пашам тыгэ ончыкташ лийэш.

Кэнгэжым эртарьгаэ нэргэн (гишан) марла лудын улына (3-шо групышто, 
шыжым тунэмаш тӱҥалмэ годым).

Вара тидэ ойлымашым (попымашым) тӱҥ (тӱнтӓлтӹш) ыҥжым (мысль) 
кӱчӱкын (мытыкын) рушла клас оҥаш (хантаэш) тыгэ возышна:

Дети лето провели весело. Они купались, собирали грибы и ягоды, 
ловили рыбу. Большие дети помогали жать, боронить, молотить. Ма
ленькие дети караулили дом, огород, сад во время страды.
Тидэ рушла ойлымаш (попымаш) кӱчӱк (мытык) гынат, йоча (рвэзэ) 

тудым ик канаштэ ыҥлэн ок кэрт. Садлан (сэдын дон) тудым пэш сайын 
(йажон) рончэн (шӱтэн) налаш кӱлэш: «управлэний слов» шот гычат, «согла- 
сованийэ слов» шот гычат. Руш йылмым тунэмаш тӱҥалмэ годым, тыгэ ш ты-. 
мыла:

а) Эн (тыжэч) ончыч рушла лудмьш йоча-влаклан мут (шомак) йыда 
ыҥлыктарэн пумыла. Вара ой-влакым (шомак-влакым) иктэ-вэсэ дэнэ ушы- 
мыла. Ой-влакым ушаш тунэммэкэ, чумыр (цымыр) ойлымашым (попымашым) 
штымыла;

б) лудмым ойлаш тунэммэкэ, тунамак рвэзэ-влакым кагазэш (пумагайэш) 
возаш туныктымыла. Тидэ пашам тыгэ шташ кӱлэш:

Кто? Что делали? Как? Когда?

Дети провели лето весело

Они

Большие дети

Маленькие дети во время страды.

Поча-влак точка олмэш (вӓрэш) кӱлэш мут-влакым (шомакым) шынды- 
лыт. Вара нунын возымаш (сирӹмаш) гыч рушла ойлымаш (попымаш) лэк- 
тэш. Точко олмэш (вӓрэш) мут-влакым возымо годым. клас ошаш возымо руш 
ойлымашым (попымашым) йоча (рвэзэ) дэчын вэс вэкэ сабурэн (сӓрэн) шын- 
тымыла (укэ гын, нуно клас 01 га (ханта) гыч ончэн возаш тӱҥалыт). Возэн 
нытарымэкэ, тэргаш кӱлэш. Тэргэн пытарымэкэ, клас ошам (рушла возымо 
могыржым) адак йоча-влак вэлкэ мӧҥӧш сабураш (сӓрӓш) лийэш. Вара нуно 
угыч титакыштым (ошибкӓштым) ачалат (тӧрлӓтӓт).

Тыгэ штымаштэ мо пайдажэ (пользажэ) уло? 1) Йоча-влак руш мутым 
(шомакым) ын’лэн лудыт, ойлат (попат), возат (сирӓт); 2) Шинчашт нунын 
писэ (пысй) лийыт; 3) мут ӱмбалан (лӹвӓлӓн) тӱрлӧ (сӓкой) йодмашым 
шындылаш эркын (ирыкыя) тунэмыт; 4) шомак-влакыи шот влакым (числам с 
ыҥглат; 5) ь знакым (палым) «нэопрэдэллннойэ паклонэнийэ» мучашэш шын- 
даш тунэмыт.
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Тэбэ 5 паша лэктэш. Нинэ паша-влак изи огыт ул (агылэп). Йо.ча-влак- 
лан нуным ыҥлаш шуко ушым пытараш вэрэштэш.

Тидым штэн пытарымэкэ, граматик пашамат (йылмылончышымат) тыгай 
шот дэн пуаш лийэш:

О д и н  М н о г о
Мальчик провел лето хорошо. Мальчики провели лето хорошо.

Мальчик купался, собирал грибы, ло- .....................................................................
вил рыбу. .....................................................................

Большой мальчик помогал жать, боро- ......................................................................
нить и молотить. ........................................ .............................

Маленький мальчик караулил огород ..................................... ....................... ........
сад и дом......................................................... ........ ..... ........... ..........................................

Тидэ пашам штымэ годым, ик шотан мутым (шамакым) шуко шотан 
мут (шомак) дэнэ таҥаштарымыла. Тидэ паша куштылго паша огыл. Шташ 
тӱҥалмэ дэч ончыч, тудымат йоча-влаклан пэш раш (раскыдын) ыҥлыктараш 
кӱлэш.

Нинэ чыла пашам штымэкэ, рушла мутланымашым (попымашым) нод- 
маш почэш штыман:

1) Что делали летом мальчики?
2) Что делали большие дети?
3) Что делали маленькие дети?
Чыла йодмашланат рвэзз-влак раш мутым ойлэн, возэн титак дэч поена 

(ошибка дэч поена) моштат гын, пашам йалт ыҥлэн улыт манын шонаш 
лийэш.

Тыгай рушла ойлымашым (попымашым) шонэн-луктын возымо (сирьшӹ) 
годым, йочалан шуко шинчыдымэ (пӓлӹдӹмӹ) мут-влак ынышт лий. Эн шу- 
ныжо 10-15 шомак вэлэ ик урокышто лиймьтла (лийӓш к'лэш). Укэ гын, 
нунылан пэш шуко нэлэ паша лэктэш.

Туныктышо.
Р э д а к с и й  д э ч .  Тидэ статьа царла марий йылмэ дэн сирымэ. Курык м а

рий щ омакш э ы нты лаш  вэлэ скобке» кбргыш  пуртымо. Чыла туныктыш о-влак дэч 
тидэ статьам ы ҥ лаш  лиймыжым—оклийжым рэдаксийы ш  сирэн колдаш  йодына.

Районысо лудмо-пӧртын пашажэ.
Гайонысо лудмо-пбртын пашажэ нэргэн мый 1-шэ У-што каласэн пуэнам 

ыльэ. Тудо статьэйкан мучашыжэ тидэ журналыш пурталтэш.

Копэратив паша нэргэн.

Копэратив пашалан пижмэк, калыкын ышылымыжым шэкланэн налаш 
кӱлэш. Нашан сайжым ужмэк, крэсаньык шкак куанэн члэныш пура, Осал 
пашам ужмэк, калык йӱкша. Чынжым Турэк кантонысо Куршаков йалысэ йал 
окса озанлык ушэм ончыкта. Кодшо ийыштэ тидэ ушэм сайын пашам колдэн,
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сандэнэ тидэ ушэмыш калыкат шуко возалт нурэн. Ушэм почмӓкэ, тудын яа- 
шажым иктат ончалын огыл да, осалыжэ койынак шогэн. Тидым ужый, калык 
шаланаш тӱҥальэ; ушэмжэ пэтыралдэ.

Сандэя лудмо-пӧртлан вэрлаштэ тыгай пашамат шэкланаш кӱлэш, Шкэ 
йалысэ копэратив ушэмын пашажым калык коклаштэ раш умылдарэя пуман. 
Копэративын сай, осал пашажым, крэсаньыклан йӧршӧ могай сатум налаш 
кӱлшашым, сату-влаклан кунар акым волтышашым, молымат крэсаньыклан 
чӱчкыдын ыҥлыктарэн каласыман. Тидэ нэргэнак казэт дэн журналымат лудын 
нуман, адак «выставкым» штыман. Погынымаштэ, крэсаньыклан копэратив 

• ушэмыш пу.раш кӱлэшыжымат, пайдажымат раш ойлэн виктарман. Лудмо- 
пӧртыштӧ копэратив ушэм Нэргэн умылдармэ посна пусакым шташ кӱлэга.

Лудмо-пӧртыштӧ погынэн каҥашымэк, копэратив ушэмын пашажымат 
виктараш йӧсӧ ок лий.

Сар (вурсо) паша нэргэн.

Сар паша нэргэн' лудмо-пӧртыштӧ эн раш умылдараш кӱлэш. Сарын 
сайжым, осалжым крэсаньык шкат раш шинча.

Тугэ гынат, йужо годым тушман ой почэш йотгылыш умыла да, титак- 
ымат ойлышт коштып кэртэш.

Садлан лудмо-пӧртӧш сар пусакым почын тур л о кнагам лудын умылда
раш кӱлэш. Сар пусакэш, сар паша тунэмаш.тан кружокым почаш кӱлэш. 
Йошкар армий гыч толшо-влакым шотэш налман. Нунын дэн пьтрльа погы
нэн, пашам иктэш ушнэн колтыман. 1906-7-8 ийаш рвэзэ-влаклан йалышгэ 
«футбольная площадка» манмым шташ кӱлэш, адак «физические упражне
ния» манмэ модмашым штыман.

Чэр паша нэргэн.

Марий Кундэмыштэ чэр паша туныктымаш пэш куго паша. Чыла марий 
калык чэрлэ. Тыгай илыш, йӧрышӧ огыл. Мыланна чэрым кузэ гынат кундэ
мыштэ пытараш кӱлэш. Тидэ пашалана? лудмо-пӧртлан чот полшаш планыш 
(паша-радамыш) пуртыман.

Тыгылай йэҥ мут дэн эмлымым, йэҥлан инанэн эмлымым, мужашчэ дэк 
коштмым, кузэ гынат пытараш тыршаш кӱлэш. Сай илыш корныш возын, 
сай кочкын-йӱын икшывым ончэн куштышаш вэрч, тунэмаш тӧчаш кӱлэш. 
Вара мэат вэс калык сэмынак тазан илаш тӱҥалына.

Куго йэҥ-влак туныктымо нэргэн.

1920 ийыштэ куго йэҥ-влакым туныкташ закон лэктэ. Чыла йэшат 
лудаш-возаш моштышо лийман ыльэ. Тидэ пашаштэ Обоно дэн куго йэн ту
ныктышо школ (ликпункт) нимомат штэн ок сэҥэ улмаш. Кудо вэрыштэ ту
нэмшэ йэҥ-влак (туныктышо, пӧртызӧ, доктыр) калык дэн пырльа чот полшэн 
Ш О ГЭН Ы Т ГЫ Н  ВЭЛЭ, П Ы ЧКЭ М Ы Ш Ы М  СЭҤЭН кэртыныт. Йалыштэ ЭН ОНЧЫ Л ЙЭ1Г

пӧртызӧ улэш. Эн ондак тунэмдымэ крэсаньыклан тунэммашын пайдажым 
умылтараш кӱлэш. Крэсаньык ликпуЧктым пытармэшкыжэ, лудмо пӧртыш э р э 
к о ш т ш о .  Адак пбртызо шкэжат ' кэч иктым туныкта гынат, ончык тарва-



нымаш лийэш ыльэ. Крупскайа йолдашын мутшым илышыш пуртыман: «ту
нэмшэ , ик тунэмдымым туныктыжо» маньын ыльэ. Тудым мыланна мондыман 
огыл.

Ликпункт гыч лэкшым варат эрэ эскэрэн шогыман. Нуным казэт кру
жокыш пуртыман, лудмо-пӧртыш шупшман. Тугай паша ок лий гын, лик- 
пункт гыч туяэм лэкшэ тунэммыштым мондат. Ликпунктым пытарэн лэкшэ, 
угыч тунэмдымэ (рецидив неграмотности) ынжэ лий.

Мландэ пашам пычкэмыш калык сайэмдэн ок кэрт. Тидэ пашаштэ 
-лудмо-пӧрт куго полышым пуэн кэртэш.

Тугай лудмо пбрт уло мо? Уло. 1С26 ийыштэ Шэрнур к-н, Лажйал рай- 
онысо лудмо-пӧрт, ВЛКСМ йачэйкэ дэн пырльа, 108 куго йэҥым туныктэныт. 
Тидэ пэш куго паша штымэ. Сандэн тидэ пашашкэ чылаланат пижман.

Райсовэт дэн комсомол йачэйкэ-влак лудмо-пӧрт пашам шэкланэн шо- 
гышт. Лудмо-пбртлан куго йэш туныктымо пашам эскэрэн шогыман.

Библиотэк паша нэргэн.

Кызыт лудмо-пӧртлаштэ кнага пэш шагал. Мландэ паша нэргэн кнага 
уло гынат, чылалан кӱлэшыжак укэ. Тӱрлӧ ойлымаш, пийэс кнага—пырчат 
укэ. Мый марла кнагам ом ойло, рушлажат укэ. Марий пийэс укэштэ, йужгы
нам рушла спэктакыльымат шыпдаш йӧра.

Лудмо-пӧртыштӧ кнага укэат, калык шагал коштэш. Пбртызб дэч йодат: 
тачэ мызар йэш толын лудмо-портыш?—Кум йэҥ, тудат йодмаш возыкташ 
гына тольыч.— Молан огыт кошт?— Сай кнага укэ, маныт. Вара кузэ лий- 
ман? Кантон рӱдӧ библиотэк-влаклан районлашкэ пэрэдвижкым—изи библио- 
тэкым колдыман. Ик лудмо-пӧртлан вэс пбрт дэн кнага-влакым вашталтылаш 
кӱлэш.

Крэсаньыклан чонэш пижшэ кнагам пуэн огыт мошто.
Пӧрвӧй лудмо-пӧртыш йал озанлык тбрлымо нэргэн, копэратсий нэргэн, 

налог нэргэн, моло нэргэнат докладым, кутырмашым, ӱчашымашым шташ 
кэлша. Ик тӱрлӧ нэргэн кутырэн, ӱчашэн налмэк, тудым раш палэн налын, 
кнагам пуаш лйэш. Крэсаньык варажэ шкак йодаш тӱҥалэш.

Умылтармаш паша нэргэн.

Тидэ пашашкэ йодмаш-умылтармаш кас пура. Лудмо-пбрт - влак тугай 
пашам штэн огытыл. Калык коклаштэ паша сай кайжэ манат гын, йодмаш- 
умылтарымаш касым штыман. Кузэрак?

Тидэ пашаштэ радамжэ лийман. Радам манмаштэ, калыкын йодмашыжым 
шэкланэн шогыман. Калыкын мо нэргэн шынчымыжэ шуэш, палэн шогыман. 
Могай жапыштэ, мо нэргэп умылтараш кӱлэш—тудымат палэн налман. Вара 
росписанийэ сэмын, адак програмым штыман. Могай йодмаш-влак шындал- 
тэш - йамдылэн шогыман. Умылтарышэ влак сайрак лийжэ. Кэч могай йодмаш 
лийжэ, умылтараш тӧчӧн шогыман. Подмашлан-кӱчӱкын раш умылтарман.

Адак каласаш: тидэ йодмаш нэргэн раш умылэн налнэт гын, тугай 
кнагам луд, кнага лудмо - пбртышжб 'уло. Тыгэ штэн калыкым кэч мо 
нэргэнат умылтараш лийэш. Кб тугай пашам штэн мо? Куго сола районыео
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(Йошкарла к-н) лудмо-пӧрт штэн. Тылэч вара лудмо-пӧртыш калык шукын 
толаш тӱҥальэ.

Адак тӱрлӧ законым налына гынат, крэсаньык ок шинчэ. Йэш коклам 
нал, крэсаньык пэш шагал шинча. Пого шэлмэ, мландэ тӧрлымӧ, моло нэр- 
гэштат крэсаньыкын шинчымыжэ шуэш. Тидэ нэргэн закон кнагам Совэт 
властьын, комуннст парийын пунчалжым налын, урок шот дэн, чэрэт дэн 
докладым, умылтармашым штыман. Доклад шташ шканжат пэш чот йамдылал- 
даш кӱлэш.

Тылэч поена лудмо-пӧртыштӧ йӱкын лудмым (громкая читка) чот шташ 
вэрэштэш. Крэсаньык шукыжо лудын ок мошто, ӱдрамашыжэ гын, кнага ку- 
чашыжат ок шинчэ. Кае йэда йӱкын лудмым 1-2 шагат пэш сайын шташ 
лийэш. Ӱдырамашлан аза ончымо, йавдар илымэ, пакча паша нэргэн лудаг 
гын, колыштдымыжо ок лий.

Ӱдырамаш кид паша дэнат мийэн кэртэш. Кынч'ала шӱдырмо, альэ моло 
йӧяан паша лудаш, колышташ ок мэшайэ.

Ик-кок шагат паша штымэк, канымашым шташ лийэш. Каньшэ годым 
у мур-влакым мураш тунэмаш лийэш.

Адак воштылдышан, моло тӱрлӧ чонлан кэлшышэ йомакым (расказым) 
ойлыман. Могай лудмо-пӧрт грамоцоным, кӱслэм муын кэртэш гын, пэш чот 
кэлша.

Райсовэт дэн комсомол йачэйкэ гыч лудмо-пОрт пашашкэ кызыт мартэ 
иктат пижын огыл. Тудын дэн лудмо-пӧрт паша сайын кайэн огыл. Лудмо- 
пӧрт кугылатышын пашажым Райсэльсовэт эскэрэн шогаш тӱҥалэш гын, уло 
титакшым пытараш лийэш.

Лудмо - пӧрт ончылно пэш куго паша шога. Мэ пашам сайэмдыдэ, у 
шотым пуртыдэ, у илышым штэн огына кэрт. Тидэ пашашкэ чылаланат 
пижман.

Айплатов.

—  ■ ■ - ....................................— ............................  ' ' I -------------------------------- — --------------
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ЭЛЫМ ТУНЭММЭ пӧлкд.
(Отдел краеведения).

Марий калык илышым тунэмшашлык 
вэрч йодмаш-влак.

Тӱрло калык илышым шинчышаш вэрч, ко улмыжым, могай улмыжым, 
кузэ илымыжым,- могай тӱрлӧ паша дэн илымыжым шинчэн налаш кӱлэш. 
Марийланат кӱлэшыжым шинчыщаш вэрч, марийын могайжым, кузэ-ку8э 
илымыжым, тошто годсыжым, кызытсыжым, шонымыжым, йӱлажым, вэражым, 
койышыжым, -йылмыжым—чылажымат шинчэн налаш.

Кузэ тидым штыман?
Тӱрлыжымат шуко кычалаш, шонаш, ваш-ваш мутланаш кӱлэш. Кӧлан 

тидым возыман? Чыла возэн моштышылан возыман. Возэн кэртдымэ чылажат 
тунэмшэ марий-влаклан (учичыл, комсомол, школлышто тунэмшэ-влаклан) чы- 
лажланат возыктыза.

Чыла вэрэ возыктэн погымым мэ иктэш пырльа ушэн кнагаш савыктэна.
Мом кычалмым, мом возышашым шкэ вуй гыч шонэн лукташ йосӧ, чыла 

кӱлэшыжым шонэнат от шукто; садлан кузэ-кузэ, мом кычалтылшаш, мом 
погышашым тэвэ тидэ «програм» шот дэн ончыкташ кӱлэш.

Кызыт вэрлаштэ «вэр тунэммэ йачэйкам» (кружки краеведения) штат. 
Нунылан пашам тидэ «програм» дэн шташ кӱлэш.

Тошто марий илэм нэргэн йодмаш.
1. Кугэзэ-влак у илэмэш (вэрэш) кузэ, могай вэрым ойрэн шинчыныт 

(курык, курык йӱмал, курык шӧр, корэм, вӱд тӱр, йэр воктэн, куп воктэн, 
тулэч молат).

Оралтым (омашым, кудым, лэвашым) кэчэ вэкэ кузэла шындэныт, адак 
могайрак мландэш шындаш (суртым, илэмым) сайлан шотлэныт (ошман вэр, 
кӱйан вэр, курыкан вэр, пышкэрмэ рок, вӱдан вэр, т. м.).

Шукыжо годым илэмым молан пышкэрман вэр дэн вӱд эҥэр воктэн штэ- 
ныт. Тыгай вэрым молан сайлан ожнысэк шотлат.

Пӧрт дэч моло оралдым могай рад дэн шындэныт; могайрак оралдэ вӱд- 
лан, альэ йэрлан чакырак шындалтын; адак могай оралдэ коштмо куго кор- 
нылан чакэш шындалтын. Нур дэч мӱндырно, альэ нур лийышнэ могай орал
дым штэныт (агын, идым пэчэ). Могайэ-могайэ суртым поснарак шындылыныт 
(моча, амбар); могайым пырльарак (шурныкылат, вӱта, т. м.).
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Эн ончыч сурт кӧргысӧ оралдэ нэргэн мом шындэныт, могай рат дэн, 
мо кӱлэш сэмын. Вӱд воктэнысэ илэм могай рат дэн шындалтын. Могай рад 
дэнэ моло вэрысэ суртат шындалтын (кэчывал, йӱд, эр кэчэ, альэ кас кэчэ 
вэлышкыла).

Пӧрт омсам кудо могырыш шташ с айлан шотлэныт (кэчывал, кас, эр 
йӱд вэлыш).

2. Нэҥыз (пӧрт олмык) пыштымэ дэч ончыч мом штат улмаш (могай 
кочкышым шолдэныт, кузэ чоклэныт, т. м.).

У пӧрт угыл вуйыш мом, молан (оксам, пуным, пыстылым, т. м.) пыш- 
тэныт. Кызытат пыштат, альэ чарнэныт. Пыштымышт годым мом ойлэн’ пы- 
штат.

Пӧртпура пӧрньа руаш могай кэчым сайлан шотлэныт (у тылызэ, то
што тылызэ, тичмаш тылызэ, тылызэ пытымэ, тулэч моло годымат).

Румо пОрньам озажэ чумырэн, альэ тукымжо дэн мӱмам штэн чумырэ- 
ныт; тыгай паша годым озажэ мом йӱктэн-нукшэн. Йамдылмэ пӧрньа дэн 
нлаш йӧршӧ пӧртым ик канаштэ штэныт, альэ ончыч пурам чоҥэныт.

Пӧртым молан шукыжо чумыраш пОрньа дэн штэныт; йужыжым молан 
покшэч шэлмэ пОрньа дэнат штэныт; могайжэ сайланрак шотлалтын.

Пӱтын суртым ик канаштэ штэныт, альэ ончыч эн кӱлэшыжым.
3. Нэҥызым (пӧрт олмыкым) кузэ пыштэныт. Лопкытшо, кӱкшытшӧ, 

рожшо могай улмаш; рожшым молан кодэныт.
Кӱвар йӱмал вэрым кузэ лӱмдэныт; адак вэржэ могайрак улмаш (кӱк- 

шытшо, лопкытшо, торэшыжэ).
4. Порт йӱмал рож, омса кужэчынла штымэ; тушто мом кучэн, ашнэн 

нлэныт (шорык, нрэзэ, тулэч молат).
Пӧрт пырдыжым кузэ чоҥэныт. Пӧрвой пӧрньам нэҥыз ӱмбалан кузз 

пыштэныт; пыштымэ дэч ончыч пӧрньам кузэ руэшт ачалэиыт. Нэҥыз ӱмбалысэ 
пОрньам кузэ лӱмдэныт; угыл-влакым кузэ штэныт; пӧрньаштэ тӱрлӧ руэштмэ 
вэрын лӱмышт могай-могай улмаш. Ожнысо пӧрньа руэм выньэмла дэн кы- 
зытсэ выньэмлан могай ойыртэмжэ уло.

Шонто-влак ала ожнысо рожла угылан пӧртымат шарнат.
Пӧрньа ӱмбалан пӧрньа оптымо годым пэҥгыдылан мо амалым штэныт, 

Йӱмал пӧрньа дэн ӱмбал пОрньам кузэ пэҥгыдэмтэныт; рэгэнчым ожнысэк 
оптэныт, альэ укэ. Могай рэгэнчэ ожнысэк сайлан шотлалдэш (вӱд рэгэнчэ, 
пӱнчӧ рэгэнчэ, т. м.).

Окна дэн омсалан чоҥымо годым, вэрым кузэла кодэныт; ала ик канаштэ 
чоҥэнак шталдын.

5. Нэҥыз дэч лэвэдыш мартэ мо чоло кӱкшытым штэныт; потолык дэч 
кӱш пОрньам кузэ оптымо, кузэ румо, могай лакылам, кузэ кодымо, могай 
лӱман улмаш.

Шэкмэм эрэ чумыраш пӧрньа дэн, альэ покшэч шэлмэ пӧрньа дэнат 
штэныт; шэкмэ могай пу дэн штымэ улмаш, адак кузэла ваш-ваш опталдын, 
пэнтыдэмдалдын; могай амал дэн (маска пылыш, кучэм, т. м .).'

6. Лэвэдыш. Пӧрт лэвэдыш кузэла шталдын; мо дэн лэвэдмэ (кумыж, 
кур, трэнча т. м.). Лэвэдышым ик могырыш, альэ кок могырыш штэныт, ала 
пэл могырын лэвэдыш шарнышат уло; лэвэдышым кузэла, мо амал дэн оп-
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тымо, лэвэдмэ. Йытыр каштам кузэ, мыньарым оптэныт. Йытыр каштам, шэк- 
мэм, вӱчым кузэла штылмыы рашырак возаш кэлша, адак юунамрак, мо шот 
дэн шэкмэ пытэн вӱчым шогалдылаш тӱҥалыныт. Шэкмэш молан, моннарэ 
рожым кодэныт; мо сэмын лӱмдэныт.

Лэвэдыш (трэнча, кӱр) шаланымэ дэч кузэла пэнтыдэмдалдын; мардэж 
лугэн шалатымэ дэч могай кучэмым-чаракым штэныт; кузэ лӱмдэныт.

Ончыл сэргаштэ (карнизыштэ) могай тӱрлэм, могай палэ, могай тӱрлӧ 
лӱмжо улмаш. (Пэш кэлша марий сурт воктэнысэ сӱрэтым погаш).

. 7. Потолык. Потолык кузэ штымэ, тӱрлӧ лӱмжӧ моганьэ; ава каштам 
моннарэ оптымо. Потолык могай-ыогай тӱрлӧ улмаш. Ава кашта шӱймо дэч 
мом пыштэныт (кумыж, киш, смола т. м.). Пӧрт тувырашыш, пӧрт шокшо 
лийаш, мом оптэныт (иильа шӱраш, рок, шун, т. м.). Потолыкым ӱлыл (пӧрт) 
могырым пэтырат гын, мо дэн пэтырат. Ала кугэзэ-влак потолыкдымӧ пӧр- 
тымат шарнат.

8. Кӱвар. Кӱварым кузэла, могай пу дэн, могай оҥа дэн вакшыныт; 
ала кӱвардымэ пӧртымат шарнат. Кӱварлан каштам кунарым, кузэла пыштат 
улмаш; шынчыргымэ, шӱймӧ, лыдыргымэ дэч мо амалым штэныт, адак кузэла 
(вакшын) шарэн штэныт. Кӱвар оҥа омсалан эрэ к)'тыньэк, альэ вэс сэмы- 
нат вакшалтын. Кӱвар оҥа вуйэш, рож нэтыращ, мом пыштат улмаш. Пыр- 
дыж пӧрньаш лодэн оптэныт гын,—лӱмжым кузэ штэныт, Кӱвар йӱмак (пӧрт 
йӱмак) пураш могай рож, кужак, могай амал дэн шталтын.

9. Комака. Комакам кузэ, кудо пӧрт угылэш, могай вэрэш оптэныт. 
Комака вэрым (олмым) кунамрак, мо дэн штэныт (пӧртым йӧршын пытармэк, 
альэ кӱвар вакшмэ годым). Комака йӱмалым, комака пырдыжым, тӱрлӧ рож- 
лам, адак йара вэрым молан кодэныт; тушто мом ашнэныт; ала иктаж тӱрлӧ 
рожла дэн пэтыртышат улмаш. Комака оптымо годым шуным кузэла оптэныт, 
комака пундашыжым кузэ тӧрӧмдэныт; тувыраш савырмэ годым,’ шыкш корво 
штымэ годымат мэкшан пум кузэ йӱлалтэныт. Возакым кузэ, молан штымэ; 
под сагыльэ сакаш, мо амалым штэныт. Комака воктэнысэ мэнтэ эн чот мо
лан шталтын, кузэ чараклалдын; тудын ӱмбалан пӧрт кӧргысӧ кашта кузэ 
пышталтын; кашташыжэ мом, кузэла коштэныт (чыралык, пу, кыньэ, пачаш, 
альэ киндэ пырчат)? Комака мэнтэ воктэн рожым молан штэныт.

Комака воктэн, альэ комака санташтэ могай тӱрым штэныт. Комака 
ӱмбалым могайым штэныт, ӱмбаланжэ мом оптэныт. Комака пундашэш ожно 
ала иктажэ выньэмымат штэныт; шталтын гын, молан, кузэла. Комака воктэн 
молан тошкалтышым, олымбалым, рожлам штэныт.

Пӧрт кӧргӧш мызар каштам, оҥа - ӱмбалым, т. м. штэныт; тужак мом 
оптэдэн, еакэдэныт.

10. Омса. Омса кузэ шталтын; пура чоҥымо годым, альэ пӧрт нӧлтымо 
годым, омсалык рожым кузэла кодэныт. Йӱмал омса йанаклан вэс лӱмын 
штымэ йанак, альэ пӧрт пӧрньажак шталтын. Пырдыж воктэн омса йана- 
кым ку8э шындэныт. Могай выньэмым лодэныт; йанакшэ могайэ улмаш (ныл 
угылан, чумыраш, т. м.). Омсалан йолым, тӱкылдышым, кылым кузэла штэныт, 
кузэ лӱмдэныт; омсам кушкыла почман-чӱчманым штэныт (пбрт коргышкыла, 
альэ тӱжвак).
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11. Окна. Окнам кузэ штымэ; рожшым кунам, мо чолырак кодымо, мы- 
зарэ. Окна сэргам кузэ, кунамрак пыжыктэныт. Окна мызар шинчан, могай 
кандыкан улмаш; ожно кок пачаш окна улмым шарнат, альэ укэ. Окнам оша 
дэн кӧргыгычын пэтырэн илымым шарнат гын, кузэ пэтыркалэн илэныт, куээ 
чараклэн тӱкылэныт. Тӱжвалысэ окна комдыш могай улмаш, мо дэн штымэ.

Тошкалдыш, моча, амбар, кылат, вӱта, моло тӱрлӧ оралдэ возымо годы- 
мат сайын ыҥлыктараш тидэ йодыштмо дэнак возаш кэлша.

(Умбакыжэ вэс номырышто лийэш).

Йэпсэй Тымапий.

Туныктышо-влакын мэмнан журналыш  
возымаш гыч.

С о л й т с э в  И. М. воза: «Мэ кы
зыт мартэ йоча-влакын ачашт-аваш- 
тым школыш шагал погэна. Нуны- 
лан школ илыш нэргэн шагал ой- 
лэна. Туныктымо пашанам школ 
кӧргӧшак пэтырэн йомдарэна.

Тидэ йоҥылыш. Тунэмшэ-влакын 
ачашт-авашт погынымаш пэш кӱлэш 
паша. Молан? Моланжэ пэш палэ: 
мэмнан марий-влак туныктымаш па- 
ша-радамым пэш шагал шинчат. 
Молан йоча-влак тунэмыт, кузэ ну- 
ным туныктыман - тидым ушышкат 
огыт нал.

Тидым шинчыдымэ дэн, тунэмшэ 
йоча-влакым мӧнтышто ачашт-авашт 
пужгалат вэлэ. Тыгэракын школы- 
што туныктымо пашан вийжэ йомэш 
вэлэ.

Тунэмшэ-влакын ачашт - аваштым 
школыш погэна гын, нунылан ту
ныктымо паша нэргэн чыла раш 
каласэн пуэна гын, нуно мэмнан па- 
шамат пужаш огыт тӱҥал, адак 
кӱлмӧ сэмын школлан полшашат 
тӱҥалыт.

Тыгэ вэлэ школым йэш дэн уша
на, туныктымо пашамат ик корно 
дэнэ колтэна».

Адак Солнтсэв тидымат ойла: «ту
нэмшэ-влакын ачашт-аваштым ида- 
луклан 3 кана вэлэ погыман. Чӱч- 
кыдын погэт гын, пэш куго пайдажа 
ок лий: 1) погынымашышкэ кошта- 
шат огыт тӱнтал, 2) тӱрлӧ доклад- 
шымат сылнын штэн шукташ ок лий.

Тыгай погынымашыштак тунэмшэ-

влакын пашашт дэн «выставкам» 
ончыктыман; лийэш гын, «вэчоркы- 
мат» штыман. Ачашт-авашт школын 
пашажым колынат, ыҥлэнат, йӧра- 
тэнат вара кайат—манэш.

К а з а н т с э в  й о л т а  ш— ш к о л 
п а ш а м  в а ш - в а ш  т э р г ы м э  н э р 
г э н  т ы г э  в о з а :

Школышко толын, пашам нимогай 
тэргызат *) пэш кэлгын тэргэн ок 
кэрт. Тэргызылан туныктышо чык 
паша еӱрэтшымак ок ончыкто: кузэ 
гынат тэргызэ ончылно сай паша-кой- 
жо манын толаша. Лачак шкэ йолташ 
туныктышыжо-влак дэч гына туда 
нимомат шылтэн ок кэрт (ик пэд- 
кружокышто пашам штымэ годым).

Мэмнан школ пашам нӧлталшаш- 
лан лийын, ваш-ваш тэргымэ пашам 
илышышкэ пурташ кӱлэш.

Марий Турэк райпэдколлэктивын 
марий пэдкружокшо тидэ пашам 
нойабр тылызэ годсэк илышышкэ 
пуртэн шога. Кузэ тидэ паша 
шталтэш? Нэмнан пэдкружокышто и к 
школ кугарньам ута (кугарньан ок 
туныкто), кок школ — рушарньам. 
Ик школ гыч чыла туныктышат, 
тӱшкалан ик рвэзэ гыч, йа кокыт 
гыч вэс школышко кэчыгутлан кай
ат. (Кок сэмын канымэ кэчэт улмо 
дэнэ туныктымо кэчэ огэш йом). 
Тунэмшэ рвэзэ-влак шкэ тӱшкаш- 
кыштак шинчын, вэс школ рвэзэ- 
влак мом штымым вуйгэ штат. Ка-

*) Инспэктырат.
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иымэ жап годым, рвэзэ-влак ваш-ваш 
тунэммэ паша нэргэнышт мутланат. 
Нуно вэс канасэ тӱшка погыныма- 
шыштэ вэс школышто мо нэргэн 
умылшашлӓн планым штат). Кэчыгут 
рвэзэ-влак пырльа ик вэрэш илэн, 
мо сай-осалыштым шынэн налыт. 
Адак тунэммэ пашаштымат ваш-ваш 
таҥастарат. Туныктышо шинчаш 
шонымо тӱшкаштэ шинча. Кастэнэ 
тущтак иэдкружок лийэш. Толшо ту- 
ныктышо-влак кэчыгут шынымэ па- 
шажым умылтарат. Утларакшэ ту
ныктымо йӧн нэргэн кутыралтэш. 
Йужо туныктымо йӧн пашаштэ умыл
тараш тӱҥымо гай лийыт гын, кна- 
гаштэ кычалаш ойым штат. Тыгэ 
туныктышо-влак ваш-ваш шкэныш- 
тым тэргэн туныктат.

Тунэмшэ-влак альэ миймэ школы
што лӱмын кашак погынымашым 
огыт штэ, мут вашталтымэ йӧрӧ-варэ 
гына, ожнысо планышт шот дэнэ 
школ паша каймым умлэн налыт.

Тунэмшэ-влак шкэ школышкышт 
толын, лиймэ школын пашаж нэргэн 
ойлат. Нунын ойлымыштым чумырэт 
гын, ӧрат вэлэ: тувыктышат тӱрлӧ 
экшыкым, сайым шынэн ок кэрт 
ыльэ. Мутлан каласаш: туныктышо 
сырышэ йӱк дэнэ ойла, альэ сайын 
ойла, йужо тунэмшэ лавра пылшан 
улыт, тӧрза йанакышкышт чэрнилам 
вэлкалэн улыт, класым сай сӧраста- 
рэн улыт, йӧсын шотлат, задачыш 
илыш гыч огыт штэ, начар возат, 
тылэч молымат ойлыштыт. Тидэ ВЭ’- 
лым адак пэш куго пайда, утларак-

шым рвэзэ ковлаштэ аптыранымаш,. 
вожылмаш пыта — ваш - ваш ужын 
нашам шташ тунэмыт.

В ӓ т к а  Г у б о н о н  н а ц м э н  
т э р г ы з э  С м и р н о в  тыгэ  воза:- 

Тачэ „Туныктымо паша“ журнал 
лым нальым, кумылэм тодыльо, пэш - 
йыбыртышым. Ожно изийэм годым,. 
„Марла калэндар“ (1907 ийыштэ) 
кидышкэм пурмо годым, школ гыч 
йыбыртэн тӧршгыл - тбрштыл кур- 
жынам ыльэ, кызыт „Туныктымо- 
паша“ журналым налмӧнтӧ, т\гак 
йыбыртэн тӧрштылмэм шуо. Тидэ» 
„Туныктымо паша“ журнал, лэкмы- 
лан мэмналан, туныктымо пашаштэ 
шогышо йэҥлан, чыла марий ка- 
лыкланат йыбыртыдэ ок лий. Марий 
шуко вэрэ шаламын ила, кушто кузэ» 
паша кайа, могай томамжэ, сайжэ* 
кузэ тӧрлатымашыжэ, тидым мэ ты/ 
мартэ она шинчэ ыльэ. Ындэ, жур
нал лэкташ тӱҥалмэ дэнэ мэм
нан пашана чурий ончыктымо гай. 
койаш тӱҥалэш. Мэмналан, Кундэм 
ӧрдыштӧ илышэ марийлан,. журнал! 
пэш кӱлэш, пэш. кэлша, мэмнан па
шана томамрак кайа; ындэ журнал' 
мэмналан полшэн шогаш тӱҥалэш.. 
Журнал пӱтын марий коклаштэ» 
туныктымо пашам виктарышэ- лийжэ!

Мыйын шонымаштэ, адак тидэ' 
журнал марий йылмым пэш викта- 
рышэ лийэш, тыгэ мэ вашкэ ик ли— 
тэратурвый йылмыш шуына, журнал) 
марий вультурым чот нӧлталэш.

Вийаҥжэ, кужо ӱмыран лийжэ» 
„Туныктымо паша“ журналI
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Вэрла увэр.
Эн осал, томам пашана.

(Торйал кантон тын).

Токтар сола лӱдмо пӧрт.
I *
Тидэ лудмо-пӧртыш кэчылан 1,5 

йэҥ  вэлэ толыт, (моло кантонлаттэ 
1.5-20 йэҥ-влак коштыт); толшышт 
дэн мутланымаш, лудмаш шагал 
лийын шога. Тидэ .пашаш комсомол, 
туныктышо влакым, молымат пы- 
лкыктэн огы.тыл. «Райполитпросвет- 
ком» почмо огыл. Йорло крэсанык 
коклаштэ паша эрыкын кайа, нунын 
жоклаштэ мутланымаш,.лудмаш огэш 
япталт; йал ончыл йэн-влакым лудмо- 
шӧрт, йошкар пусак пашаш шупшын 
шогымашышт укэ. Тидэ лудмо-пбрт 
:моло йаллаштэ кок йошкар пусакым 
вэлэ почын. Лудмо-пӧрт пэлэн лачак 
Нал озанлык кружок вэлэ почмо. 
Тудыжат кызыт нимогай пашамат 
штымашыжэ укэ. Тиде тэлылан ик 
тунэммэ шагатат лийын огыл, тунык- 
тышым вуйлатышылан шогалташ 
.лийэш ыльэ, шогалтымэ огыл. Кодшо 
жэҥэжым школ млаидэш льупин шу- 
дым удэныт улмаш, тудыжат туша- 
дак солэн налдэак шӱын. Моло кру
жок влакым нимогайымат почын 
•огытыл. Цусак паша шталтмаш укэ. 
Наша радамыш (планыга) эрэ «ком
паний» эртарымэ нэргэн вэлэ пурты- 
мо. Кэчэ йыда тӱрлӧ штымаш па
шам нимат пуртыме -огыл. Изиш 
дзайрак .пашажэ тыгай: кок кана
«спэктакльым» шындэн улыт, 2 № 
дырдыж казэтым луктыныт, умыл- 
тармаш, (справочный) пашам колтат 
<15 пэвраль мартэ 40 справкым пу- 
мо); книшкам 82 йэҥ лудын шогат 
<15 пэвраль мартэ 688 книшкам 
нумо), «компаний» годым йаллаш 
шитньымаш дэнэ коштыт.

** -*
Токтар-сола „инструктивный 

ликпункт".
Ликпунктышто 10 йэҥым вэлэ ту- 

дыктат, вуйгэнат допризывник-влак 
улыт. Ӱдрамаш-влак гыч погымо огыл, 
«^индивидуально- групповой обучэ-

нийэ» нигуштат почмо огыл. Тидэ 
шот дэн «инструктивный» манмэ лӱм- 
жӧ йӧршӧш йомын. Туныктымашат 
сайынак ок кай; казэтым, журналым 
туныктымо пашаш пуртымаш укэ. 
Пӧртызӧ дэнэ пырльа пашам шагал 
шта, калыклан йӧршӧ пашажэ огэшат 
кой манаш лийэш.

** *
Вильал сола „школ под

ростков".
Школышто 26 рвэзэ-влак тунэмыт. 

Туныкташ октӓбрьын 13-шо кэчыж- 
лан тӱналыныт. Утларакшым 12--14 
ийаш-влак тунэмыт, пэлыжэ ӱдыр- 
влак. Тидэ школын кэлшышэ „про- 
грамышт” укэ. Тӱҥалтыш школын 
пӧрвӧйсӧ ий туныктышат „програм” 
дэнэ туныкталтэш. Тунэмшышт лу
даш, адак йамдэ возымо гыч ончэн 
возэн кэртыт; моло шинчымашышт 
пэш шагал—„Лэнин кугыжа улмаш, 
кызыт Калинин кугыжа; Лэнинын ку- 
рал-удэн кодымо пашажэ кодын“ ма- 
ныт. Политик шотым нимат огыт 
шинчэ. Туныктымо пашаш казэт, 
журналым нимат пуртымаш укэ, ка
лыклан йӧршӧ паша йӧршын укэ.

Тыштэ КИКынат титакшэ шукы- 
ло: 4 пӧртызылан 30 тэҥгэ дэнэ вэлэ 
пашадарым пуа, „учэбный роскот- 
лан“ ик лудмо-пӧртлан 113 тэнтэ 
шот вэлэ колталтэш, „озанлык рос- 
котлан»—55 тэнтэ утларак вэлэ. 
Тудын дэнэ лудмо пӧрт-влак пэш 
жапын улыт: ӱстэл, тэнтыл шот нимат 
укэ, кнага-влак пэш шагал; угычын 
тэнэй налмат огыл. Кантон мучко 
ты мартэ куго йэҥым 70 нар вэлэ ту- 
ныктэн лукмо, тидэ пашалан чыла 
паша йэҥ-влакат, йалсовэт, комсомот, 
йужо комунист-влакат, туныктышат, 
молат шагал полшэн шогэныт.

Паша йэҥым йужыжым кэлшыды- 
мым погымо. Кум лудмо-пбртышто 
(Пэктубай, Масканур, Кӱйан Памаш) 
ты мартэ пӧртызышт эрэ вашталт шо
гэныт. Масканурышто кызытат пӧр- 
ТЫЗӦ укэ, тыгай шот пашам волгал- 
таран огэш кэрт очыний.

Ибрайэв.
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Иоча-влакым школлаштэ пук- 
шаш тӱҥалыныт.

Ш э р н у р  1 0 - и й а ш  ш к о л ы ш -  
т о тидэ паша тыгэ кай а: I - ый 
ступэнь школышто йоча-влаклан эр- 
дэнэ шокшо кочкышым пукшат.

Тидэ кочкышым шолташ йоча- 
влак дэч тылзылан налыт: 3-ырший 
оксам, 2 крэҥга шӱрашым, 10 крэҥга 
парэҥгым. II ступэньыштыжэ тыл
зылан налыт: 50-ырший оксам, ик 
пут парэнтым, 5 крэҥга шӱрашым. 
II ступэньыштыжэ кок кана пукшат: 
кэчывалым адак кастэнэ.

Стэпэндийым налшэ-влаклан кэчэ 
йыда г/2 путылка шӱжӧрым, кило- 
грам сакырым тылзылан пуат.

** *
Шокшо кочкышым йоча - вдаклан 

пукшат: Мари-Солаштэ, Парэнтыш- 
тэ, Кужэҥэрыштэ, Карлыганыштэ, 
Басалайэвыштэ, тулэч моло вэрэат.

*
* *

Ш колыш коштмо кэчэ-влакым 
„нормышкак* шуктат.

М. Турэк дэн Шэрнур кантоп- 
лаштэ талукышто туныктымо кэчэ 
175-180 кэчыш шуын.

Обоно чыла школ-влаклан тидэ 
пагытым вэс ий гыч 190-200 кэчыш 
шукташ шӱдэн.

** *

Йоча-влак школыш коштмо
кэчым чылажымак огыт

тэмэ.

М. Турэк дэн Шэрнур кантон- 
лаштэ йоча-влак школышко 5 0 -гыч 
100 протсэнт маркэ вэлэ школыш 
коштыт. Мардамдэн налат гын, 75% 
вэлэ лэктэш.

Тидэ осал пашам ужмэкэ, Обоно 
Камышэв инспэктырлан тидэ пашам 
школ йыда пэш чот тэргаш шӱдэн.

Йоча-влакын тазалыкышт 
пэш шагал.

Шэриур 10-ийаш школышто 20% 
какши (кокша) улыт; 18% начар 
луан, начар шылан улыт; 38% ко- 
ваштэ чэран; 40% шинча чэран, 
25% нэр чэран, 40% умша дэн ло- 
гар чэран, 18% мӱшкыр пушто чэ
ран, 30% — «нэрв» чэран, 7% шон- 
до-лэкмэ-вэр чэран, 5% вӱр коштмо 
корно чэран.

Обоно «пизкультурым» (кап-кыл 
пэнтыдэмдымэ пашам) тидэ школы
што пэш чот шындаш шӱдэн.

** *
Кап-кыл пэнты дэм ды м э

паша.
(Физкультура).

Тэнэйэ кап-кыл пэнтыдэмдымэ па
ша Марий Кундэм школлаштэ ончык 
кайаш тӱҥалын.

Тэбэ тыгай школлаштэ тидэ паша 
сайынак кайа манаш лийэш: Йош
кар-Ола пэдтэкникумышгэ, Нартас 
йал-озан.тык тэкникумыштэ, Марий 
Бильамырыштэ, Кужэтгэрыштэ, Кон- 
ганурышто, Марий Турэкыштэ, Па- 
раньгаштэ, Йошкар-Ола 7 - ийаш 
школышто, Вазармашыштэ, Алэксэй- 
эвыштэ, Шагаеурышто, Шулкышто.

Хлэбников солаштэ пэш томам 
кайа. Школым кугылатышыжэ Обоно 
тэргызын мутшымат колыштын огыл.

** *
Сар пашалан тунэмыт.

Чыла кыдат школлаштэ сар па
шалан тэнэйэ туныкташ тӱҥалыныт. 
Обоно «програмым» пуэн; оксам, ша- 
гат туныктымылан, ик тэнтэм тӱла.

*
* *

Обоно «Йошкар Пэлэдыш» пайрэм 
годым тӱрлӧ ӱчашымаш модышлак 
тунэмшэ-влакым туныкташ шӱдэн.
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Кнага-влакым палыктымаш.
(Библиография).

Т  к у а т .  В.  Са в и .  Тидэ кнага 
11-шо групылан кэлша; сӱрэт-влак 
арун штымэ улыт; марий илыш гыч 
сӱрэт-влак пэш шагал.

Лудшаш статьйа-влак кэлшышаш- 
лык улыт (йужо статьйажэ («Мазай 
Кочай») кызытсэ шотлан кэлшыша- 
шла ок чӱч); статьйа-влак шагалрак 
улыт.

Вэс кана тидэ кнагам лукыо го
дым ойлымашым, моло тӱрлӧ паша- 

-лыкым марий йэҥын йэш илыш гыч, 
рвэзэ-влак илыш гыч утларак лук
таш кӱлэш.

Тыгак марий калык иайрэм нэр- 
'гэнат, калык кокласэ тӱрлӧ чэр нэр
гэнат, нуно дэн кучэдалмэ нэргэнат 
статйа-влакым ончыктэн пуаш кӱ- 
лэш. Кап-кыл пэнтыдэмдымэ нэргэ- 
;нат палыктыман.

Йал -озанлык, тӱрлӧ машиным ку- 
чылтмо нэргэн статьйа-влак йӧршӧш 
укэ улыт; школ воктэнысэ мландэш 
жузэ пашам колтымо нэргэнат нимат 
сэрымэ огыл.

Тидэ кнагаштак тӱрлӧ-тӱрлӧ йо- 
дыштмаш уло; тидыжэ йоча-влаклан 
шкэ гыч ончэн тунэмаш пэш кэлша.

Йылмэ шотышто кнага сайын во
зымо; йоча-влак умлэн кэртыт (лачак 
йужо почэла мутшо нэлырак улыт).

Иужо вэрэ «Ц» йӱкпалым мутыш 
пуртымо, тидым вэс каша савыктымэ 
годым лукташ кӱлэш.

Ч о д р а  д э н  п а с у .  В. С а в и .
Тидэ кнага II дэн Ш -шо груи- 

пышто полыш-кнага сэмынлан кэлша.
Йылмэ каньылэ; йоча-влаклан лу- 

даш оҥай шот дэн возымо.
Помар райпэдколэктив.

Й ы л м ы л о н ч ы ш .  К а р м а з и н ,  
Г. Г. 1 - ш э  к ы д э ж.  Тӱҥалтыш 
кыдэжыштэ марий йылмылан шагал 
кӱлэшлык мут-вож (факт) пурэн; 

69-лостыкышто йылмылончыш нэр

гэн йоҥылыш адак чылт рашат 
возымо огыл; тушто возымо: «чыла 
марийлан йӧршӧ ик тӱрлӧ сэрыма- 
шым штышаш вэрчын тӱрлӧ вэрэ 
тӱрлын каласымэ мутыш Ь, Ъ, Й, 
палым пуртыдэ сэрыман». Тидэ ой
лымаш гыч нинэ мут-палэ влакым, 
марий йылмым иктэшышашлан лий
ын, пурташ ок кӱл ала мо. Тыгэ 
гынат, йатыр мутшо тыгэ возымо: 
«кольа, парньа» т. м. Садэ гычыи 
ваштарэш ойлымаш лэкымыла койэш.

Йужо вэрэ палыктымаш-Ой влак- 
шэ «правил» лукташ пэшак огыт 
кэлшэ; тэбэ:

18 - лостыкышто — пожар ? уло.? 
75 дэн 76 лостыклаштэ йӱкан мут- 
палын оҥарэн кэлшымыжым (гармо
ния гласных) йоҥылыш ончыктэн 
пумо; тэбэ Кармазин возымо почэш 
тыгай мутлаштэ: пӧртӧнчылнэ, О-м, 
йа Э-м шынташ кӱлмыжым раш па
лаш ок лий. Тидэ нэргэн В. М. Ва- 
сильйэв гына вэлэ чын-мутым ка- 
ласэн.

75 дэн 76 лостыктышто возымо 
«правил»-влакым ик «правилыш» 
пурташат йӧсӧ огыл ыльэ.

11-шо чыла Россий гыч марий 
туныктышо-влакын погынымашыштэ 
тыгэ каласымэ ыльэ: иктаж мут 
руш, йа вэс тӱрлӧ-элла йылмэ гыч 
марий йылмыш пурэн гын, марий 
йылмыштат кок йыгырэ мут - пала 
влакым кодаш; тэбэ тыгай мутлаштэ: 
Россия—Россий; коопэрапия—коопэ- 
ратсий т. м. Кармазин йолдаш тидэ 
пунчал мутым шкэ пашашгыжэ пу- 
дыртэн.

Йылмылончышын йужо «тэрмин»- 
влакшэ сылнын огыт чӱч, тэбэ: «мо- 
лэмдаш, йӱк оҥартыш, кӱчыкэмшэ 
йӱк. Йужо вэрэ руш мутым— «сло
вом» «йӱк» мунэш, йужо вэрэ— »зву- 
кым» «йӱк» манэш.

Тидэ кыдэж йылмылончышыжо 
школ-влаклан кэлшымыла чӱчэш.

Помар райпэдколэктив.



Тӱрлӧ увэр-влак.
М э м н а н  т э р гы з э -з л а к н а :  

Политпросвэт пашаштэ: 1. Р о 

м а н о в ,  Г. Д. (кундэм тэпгызэ),
2. И л ь и  н, И. И. (Звэнигов, Йурин, 
Чыкма (Козмодьэмйан) кантонлан),
3. И бр а й э в, И. П. (Йошкп п Ола, 
Орша, Тор'йал кантонлан), 4. Й а н и, 
М. А. (Морко, Шэрнур, М. Турэк 
кантонлан).

Школлаштэ (сотовое пашаштэ):

1. М и т ь  у к, И. Т. (куидзм тэргы- 
зэ; кыдал дэн кугырак школлалан),
2. А й п л а т о в ,  И. А. (кундэм тэр- 

,гызэ; тӱҥалтыш школ - влаклан),
3. Б а р т е э в ,  Ф. И. (Звэнигов дэн 
Морко кантонлан), 4. Л а з а р ьэ в, А.

.(О рш а дэн Тор й ал кантонлан),
5. К а м ы ш э в ,  Р. С. (Шэрнур дэн 
М.-Турэк кантонлан), 6. В а с к и н 

.(Йурин дэн Чыкма кантонлан): 
Йошкар-Ола кантоным Ай п л а т о в  
 ̂йолташ тэргэн шога.

Кап-кыл пашам йӧндарымым С а- 
в о с и н, И. И. Кундэм мучко ончэн 
шога.

16 - шо пэвральыштэ С о с н о в, 
И. Т. Обоно кугылатышын олмык- 
тышылан шогалтымэ; тудланак план 

’ пашам виктарэн шогаш пумо.

Вэрла гыч вэрлаш кусарымэ.
Йошкар-ола пэдтэкникумым кугы- 

. латыша В э т к и н, М. И. йолташ— 
1-шэ март гыч Чыкма пэдтэкни- 

.кумыш паша шташ кусаралтын; 
Йӧшкар-ола пэдтэкникумым кугыла- 
таш тидэ кэчэ гычак С м и р н о в ,  

*Ф. А. йолташ шогалталтын.

ВУЗ-ыш пуртымо нэргэн.

Тэнэйэ 28 вэрым Марий Кундэм- 
лан ВУЗ-лаштэ пуаш шонат (альэ 

•чылт рашыжак увэр толын огыл). 
Тэбэ:

2  вэр «индустрийально-технический ВУЗ-ы ш ко  
7 „  йал-озанлык (с?-х.)

10 „ пэдагогичэсЁйн Ч  
9 „  мэдитсинский 
2 „ социально-экономячэсвнй  
1 „ художэствэнный

** »

Ӧ боно шӱдымаш кагаз-влак 
гыч.

10-шо йанварьыштэ 1928 ййыштэ 
Обоно чыла школ II ступэньлач 
7 - 8 рвэзэ - влакым ойыртэмышын 
ВУЗ-ыш йамдылаш шӱдэн; штэн 
шуктышаш пашам школ кугылатышэ 
ӱмбакэ пыштымэ.

** *
9-шэ пэвральыштэ чыла 7-ийаш 

школ-влаклан, пэдтэкникум воктэ- 
ныеэ курсы-влаклан Обоно тунык
тымо пашам кӱш нӧлташ шӱдэп. 
Эн томам пашажэ кызыт Морко, 
Помар 7 - ийаш школлаштэ койыт. 
Нунылан Обоно ойыртэмышын па
шам нӧлталаш шӱдэн.

"к \* *
13-шэ пэвральыштэ Облполитпро- 

свэт чыла пӧртызо-влаклан калык 
коклаштэ радийо нэргэн ыҥлыкта- 
раш шӱдэн; тидэ пашашкак копэра- 
тив, комсомол, партий, пропэсионал 
ушэм-влакым сӧрастараш шӱдымо; 
лудмо-пӧртлашкэ журнал «Радийэ- 
любитьэль» манмым налаш каласымэ; 
нуныланак радийо шынтышаш смэ- 
тымат колтымо.

** *
20-шо пэвральыштэ Обоно чыла 

школлаштэ казэт - налмэ «компа- 
нийам» шташ шӱдэ . 10 марий
йоча-влаклан ик «Йошкар Кэчэ», 
альэ «Марийская Деревня», тунык- 
тышылан иктэ гыч—«Йошкар кэчы- 
жат», «Марийская Дэрэвньажат» лий- 
жэ манмэ «лозунгам» шташ шӱдымо.

* ̂ *
3 - шо мартыш тэ Обоно чыла 

КОНО - влаклан эн сай сэльсовэт 
воктэныеэ сэксий нэргэн конкурсым 
штымашлан полшаш шӱдэн. НКП-сын 
тидэ нэргэн шӱдымыжо 52-шо №-эш 
« Йэжэнэдэлышкэ ш » савыкталтын. 
Тидэ нэргэнак «Марийская Деревня» 
казэтэш 32-шо номырэш ончыктымо.



** *
13-шо мартыш тэ КОНО-влаклан 

«положение о культурно - просвети
тельных секциях при райсельсовете» 
манмэ колтымо. Тудым чыла Рай- 
сэльсовэтыш колташ шӱдымо.

** *
16-шо мартыш тэ чыла кугырак, 

кыдал школ-влаклан толшаш ийлан 
могай дистеиплин шот дэн тунык
тышо-влак кӱлмым 1-шэ апрэльлан 
Обоношко колташ шӱдымо.

** *
Обик шӱдымаш кагаз гыч.
11 йанварьыштэ Обисполком чыла 

КИК-влаклан кантонласэ библиотэк- 
лашкэ тыгай-тыгай ж у р н а л - в л а- 
к ы м налаш шӱдэн: «помощь само
образованию», «Коммунистическое 
просвещение», «Красный библиоте
карь»; газэт влакым: «Правда»,
«Известия ЦИК СССР», «Комсо
мольская Правда».

*
* *

О боно воктэнысэ план-каҥа- 
шын пунчалмэ мутшо.

3-шо йанварьыштэ Кундэм Рӱдӧ 
тоштэр нэргэн тыгай пунчал мут 
лукмо (кӱчыкын возымаш гыч):

1. Музэй (тоштэр) пашам йӧра- 
лыкэш лукташ.

2. Тылэч вара тоштэрын паша
жым калык озанлык паша шот дэн 
колтышаш; тидлан вэрч тӱрлӧ учрэж- 
дэнийэ (тӧнӧж)-влак дэн паша-рада- 
мым кэлыштарыман.

3. Тоштэр воктэн калык сылны- 
лык вийым (художественные силы),

элым тунэмшэ-влакым ушэп погаш ...
4. Марий кундэмыштэ чыла сылнэ 

тоштэр ӱзгарым, вэрым, оралтым 
шотыш налаш.

5. Тоштэрлан библиотэкым шташ..
6. Сылнылык «мастэрскийым» поч

мо нэргэн витньым (докладым) Обб- 
нолан йамдылаш.

7. Марий тӱрым ужалаш йамдьн 
лаш Москосо тӱрлӧ тӧнӧж дэн ойым 
пидаш.

8. Марий калык мут-погым (йома- 
кым, кӱчык мутым да мойын) погаш.

И*. * *
1-шэ март гыч Чыкма олаш Озаҥ 

Рабфакыш марий рвэзэ-влакым йам
дылаш курс почылтын.

31-шэ йанварьыштэ чыла ШКМ- 
лан, 7-ийыш школ-влаклан 3-5 йэҥ 
гыч ойыртэмышын Рабфакыш марий 
рвэзэ-влакым йамдылаш шӱдымо.

31-шэ йанварьыпГгэ Йошкар-Олаш 
Сэливанова йолташлан «курсы ма
шинописи и делопроизводства» по- 
чаш «разрэшэнийым» пумо. Тушто 
37 йэп-влак кызыт тунэмыт.

Чыкма «школьный городок» вок
тэн ВУЗ-ыш йамдылымэ курс по
чылтын. 16 рвэзэ-влак (руш -влак) 
тунэмыт.

** *
Чыкма «школьный городок» 1-шэ 

пэвральыштэ «столярный дэн швэй- 
ный мастэрскийыштэ» ӱзгар-влакым 
йэшараш 400 тэнтэм НКП-с ;окса 
гыч пумо; тунамак Кундэм ДТК дэч. 
500 тэнтэм дэтдомышто илышэ йоча- 
влаклан вургэмым налаш пуаш йодмо;; 
тунамак 625 тэнтэм НКП-с окса гыч 
«копэратив кабиньэтыы» шташ ойым: 
пидмэ.

©тветств. редактор Вл; М ухин.



У В Э Р Т Ы М Я Ш .
Тидэ номыр дэч вара „1-ой Всэмарийский мэтодичэский  

ф  конпэрэнсийын" пунчал—мутым савыкташ тӱҥалына.

\т подписным штдш

„Йошкар Качын“ пайдажэ нэргэп ойлымат 
ок кӱл-раш  койын шога.

„Йошкар К эч э“ арньаш тэ к у и  кана лэктэш .

$  Газэт налшэ: тылзылан ик номыр ?  
ф  сылнэ мутан „У ВИЙ“ журналым, ик ф  

номыр СӰРЭТЯН ГЛЗЭТЫМ (фотога- 
зэт) налӓш тӱҥалыт.

2  АДАК „У  В И Й “ Ж УРНАЛЫ Ш ТЗ 2
•  „АРЛАН ПУСАК“ ЛИЙЭШ. •

Ж УРН ДЛ Ы Ш  в о з д т :
#  Ан. Эшкинин, М. Ш кэтан, С. Чавайн, П. П ӱнчэрский, #  
Ф В. Савий, Н. М ухин, В. Иванов, Аги, А. Эчан, Ланов, ®

Иптн.пмяпи К М Чяг.итп.йэп <Ь Йэгпппп Йэппэйэп мгппят -Нольомари, В. М. Васильйэв, Ф. Йэгоров, Й эвсэйэв м ол ат .

Подписным почто агэнт налэш, адак „Йошкар Кэчэ‘ адрэс дэнат 
ф  колдаш лийэш (Йошкар ола„ рэдакции „Йошкар Кэчэ“ ). ф

2  (ВашгцАза! X

I



Марий кунэм кнага савыктыш тыгай 
кнагам ужала:

М А Р Л Я :

Орлов. Крэсаньык ӱдыр влак кокласэ паш а
"Федоров Д. П. Тазалык а р а л ы м аш .....................................
В. Я. Савин (Мухин) У к у а т ..............................................
B. М. Ӱпымарий. Шинча чэр траком . . . .
Романов Г. Лудмо пӧрт паш а . .
Крэстийан ӱдрамаш влак рвэзэ сатым штыза.
И. И. Никитинский. Пӱртӱс илыш
М. Виленская. 8 март дэн школыш шудымо йочам он-

чэн-куштымаш . .......................................................
Н. С. Щ ербиновский.—Шурно, сат, пакча саска локтыл- 

шо-влак . . . . . . .
М. Гремяцкий.—Пушэҥгэ дэн шудо мом кочкэш, кузэ

к у ш к э ш ..............................................
Ш естаков.—Окчӓбр рэволӱтсий крэсаньыклан мом пуэн
C. Крылов.—Йалысэ к о п э р а т с и й ....................................
М. И. Тайшин дэн  Ф. Ф. Козлов.—Политграмот СССР ысэ

йал дэн ола 1 уж  .....................................
Новаковский.—Лу ий кучэдалмэ дэн у илыш штымэ . 
Ӱпымарий.—Молан марий таза огыл ,
B. Сорокин.—Куго о к ч ӓ б р .......................................................
ССР ушэм рӱдӧ исполнитэлнэ комитэтын М а н а п е с ш э  
Л. К олэсников—Мэмнам комсомол изана-влак .
М. В. Фрунзэ СССР Сар-тэҥгыз пашам ончышо калык 

комиссар, СССР Рэволӱтсионный Войэнный Совэтым
Прэдсэдачылжэ . .......................................................

И. Полев.—Й ош кар армий дэн флотыш то служымо Могай 
льготым, полышым, куштылгым пуа

C. Г. Чавайн.—У мландэ (Вич кыдэжан ончыкшымаш)
М. Шкэтан.—Йаку (йоча ойлымаш)
М. Шкэтан.—Мичун укэ ачажат (йоча ойлымаш)
С. Г. Чавайн.— Икшывэ-влаклан лудшашлык кнана
С. Г. Чавайн.—О к ^ в и й ..............................................
Ф. И. Голиков.—Йонкар армийлан 10-ий тэмын .
Г. Н. Спэранский.—Аза ончымо нэргэн 
Тмапи-Начик.—Удрамашлан совэт власть мом пуэн

10 ур.
— 2 ур.

1т . —
— 12 ур.
— 35 „
— 8 „ 
-  60 „

-  Ю „

-  25 „

-  20 „
— 15 „
— 15 „

— 50 „
— 50 „
— 5 „
— Ю ж
— 5 „
—  20 „

25
50
20
12
25
30
15
20
15

Р У  Ш  Л Я:

Васильев В. М.—Материалы по изучению верований и
обрядов народа марий.............................................................  — 70 коп.

£го-ж е.—Элэментарная грамматика мар'языка . . . — 35 „
Ш лыков.—(Горемыка) очерк лесного хозяйства Мароб-

ласти ч. 1 - я . .........................................................................1 р. 50 коп.
Янтемир. Описание Маробласти:

Краснококшайский кантон . , . . . — 45 „
„ Моркинский „ . . . — 45 „
„ Звениговский „ . . . .  — 45 „
„ Козьмодемьянский „ . . . .  — 55 *
* Юринский „ . , . — 55 „
„ Оршанский „ . . . .  — 55 „

Н аш и достижения за 10 л е т ...................................................... — 60 *

Кнзгам тыгай адрэс дэн йодаш лийэш: „Йошкарола Мар
области—Торготдел Маробиздата".
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Акшэ 75 ыр ший.

Мар.
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(V

Туныктымо паша
журнал Октӓбр гыч тӱҥалын,

кок ты л ы зы ш тэ ик кана лэк~ 
таш  тӱҥ а л эш .

Журналыштэ туныктымо паша нэргэн, 
школлаштэ шынымэ паша каймэ 

нэргэн, шанчэ паша нэргэн 
тӱрлӧ 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. Анников, Иванов, Васильев, Ро

манов Г., Евсевьев адак молат.
Тӱҥ пашазэ-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. Мендияров 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 колдыман:

Йошкар Ола (Краснококшайск),
Обсно, Ред. журн. 

„Туныктымо паша“.

X


