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И а к о в л э в .

КАЛЫК ТУНЫКТЫМАШТЭ ЫШТЫШАШ 
ПАШАНА.

Туныктымо пашам ончышо Марий Кундэм пӧлкан пэрвой 
совэт погынымашыжэ.

Мо тугай туныктымо пашам ончышо пӧлкан совэтш э.

Туныктымо пашашкэ пролэтар калыкым шупшын шогэт гын вэлэ, 
пашажымат сайын виктарэн колташ лийэш. Пашам тэргэн шогашат 
ончыл йэҥ-влакым шупшын шогыман. Туныктымо пашам шэмэр ка- 
лык дэн пырльа ыштэн шогаш, Обоно ышкэ воктэнжэ калык тунык
тымо пашам ончышо совэтым ыштэн.

Совэтышкэ ОНО вуйлатышэ, инспэктыр-влак, партий, комсомол, 
Сорапрос, ОДН, ККОВ, паврик - завод, совкоз - колкоз, копэратив, ту 
нэмшэ дэч ойырымо йы ҥ -ш ам ы ч пурат. Обоно кугылатышэ совэт 
вуйлатышэ лийэш.

Совэтын кӱштэн кодымыжым илышыш пуртэн шогаш вич йэҥ 
дэн прэзидиумым ойырымо. Обоно совэтын члэныштым Кундэмысэ 
Исполком ик ийлан пэҥкыдэмда.

Совэтын тӱҥ пашажэ тыгайэ:
Туныктымо паша радымым, планым ышташ ойым пуа; паша 

ышташ йӧнӧштарэн шога. Калык туныктымо пашам виктарэн, тэргэн 
шогаш идалыклан ныл кана погынымашым ышта.

** *
Т у н ы к т ы м о  п а ш а м  в и к т а р ы ш э  п э р в о й  с о в э т  п о г ы- 

н ы м а ш  мартын 23—27 кэчылаштэ лийэ. Тушто тыгай паша ончалтэ:
1) Калык туныктымо пашан вич ийаш планжэ;
2) Туныктымо пашам ончышо пӧлкалаштэ пашам у сэмын кол- 

тымо нэргэн;
3) Чыла йочам туныкташ тӱҥалмэ нэргэн;
4) Пӱтынь районым колкозыш савырымэ вэрыштэ политпросвэт 

пашам кузэ колтыман;
5) Тунэмдымэ кугу йэҥ-влакым туныктымо нэргэн;
6) Шошым аҥа эртарымаштэ калык туныктышо учрэждэньэ- 

влакын пашажэ.
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Совэт могай жапыш тэ, мом ышташ погынэн.

Кызыт совэт ушэмыштэ кугу паша ышталтэш. Мыньар кугу 
элэктростансэ, кугу лэч кугу паврик дэн завод, шактэ, мучашдымэ 
кӱртньо корно ышталтыт. Тыгай кугу пашам тыгэ вийан ыштымым; 
альэ ужынат, колынат огынал ыльэ.

Комунист партийын вийакш корныжо йаллаштэ шолдыра колкоз- 
шамычым шара. Ындэ йорло почэш кокла крэстйанжат колкозышко 
пурэн шога. Колкозын пайдалыкшым крэстйан ышкат умылэн налаш 
тӱҥалын. Ш олдыра озанлыкышкэ гына тӱрлӧ йал озанлык машинам 
пурташ лийэш. Сандэнэ гына крэстйанын озанлыкшат, культуржаг 
нӧлталтын кэртэш.

Тидэ пашам ужын, кулак сотсиализм ыштымэ паша ваштарэлг 
вийанрак гына шогалэш. Нуно чыла шот дэнат мэмнан ваштарэш крэ- 
далаш пижыт. Ындэ кулакын шолдыра озанлыкшым киндэ дэн, моло 
шотыштат колкоз дэн алмаштэн кэртына. Садлан кызыт кулакым клас: 
шотышто пытараш пижын улына.

Шэмэр калыклан йандар уш, тушманым сэҥэн кэртшэ вий кӱлэш. 
Мэ чыла шэмэр калыкым индустриализатсэ вэрч шогаш туныктэна. 
Мэ вэра - йомак ваштарэш, тушман импэриалист ваштарэш улына* 
шкэнан эл аралымэ пашанам вийаҥдэна. Мэ тошто йӱла ваштарэш 
школым, эмлымэ вэрым ыштэна.

Тидэ жапыштэ калык туныктымо пашам ончышо пӧлкалан, школ- 
лан, лудмо пӧртлан пэш кугу паша ышташ логалэш. Тыгай шуко па
шам поена - поена ышташ тӱҥалат гын, нимомат ыштэн от шукто. 
Садлан культур пашаш чыла шэмэр калыкым шупшын шогаш кӱлэш^ 
Тидым шукташ туныктымо пашанам угыч йӧнӧштарэн сайэмдаш кӱлэш.. 
Тидлан вэрчын туныктымо пашам ончышо Марий кундэм пӧлка пэрвой. 
совэт погынымашым ыштэн.

Вич ийаш планым тэмэн вончыштарэна.

Калык туныктымо вич ийаш планым ныл ийыштэ шукташ чыла 
шэмэр калыкым полшыкташ кӱлэш. Садлан тидэ план нэргэн крэст
йан, колкозник коклаштэ умылтарымаш пашам чот колтыман.

Ышкэнан кундэмыштэ науко кӱштэмӧ шот дэнэ шынымэ пашам 
вийаҥдаш кӱлэш. Тыгай кугу пашам ыштэн моштышым мэрий гыч 
йамдылаш пижман. Садлан науко дэн шынлымэ институтыш тунэмаш 
мэрий - шамычым колташ кӱлэш. Тыгэ ижэ мэ Марий кундэмыштэ по- 
чылтшаш эл шынлымэ институтлан пашазым йамдылэн кэртына.

Мэмнан мэрий колагыч тӱрлӧ пашам моштэн ышташ йамдылымз 
йыҥ пэш шагал. Садлан йал озанлык институтым почаш пижаш кӱлэш. 
Институтлан порт ышташ тэнийак оксам ойыраш тӱҥалман.

Чыла йочам иктэ коддэ туныкташ тӱҥалаш туныктышо шуко оҥ 
ситэ. Тидым тӧрлаташ мэрий туныктышым утларак йамдылаш пижман. 
Лдак йужо туныктышо ышкэ корныж дэнэ пашам ок ыштэ; совэг 
учрэждэньылаштэ, копэратсийштэ пашам ыштат. Тыгай учрэждэнь-
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ылаштэ пашам ыштышэ туныктышо-влакым школыш колташ кӱлэш. 
Лдак сӱас школланат суасгычак туныктышым ситышын йамдылэн 
шогыман.

Вич ийаш планыштэ марий кнага лукмо нэргэн нимат каласымэ 
огыл. Кнага лукмо пашам пэш кӱлэшлан шотлэн планыш ситышынак 
пурташ кӱлэш. Ддак кап - кыл вийаҥдымэ нэргэнат мо кӱлэшым план- 
ышкэ пурташ кӱлэш.

Туныктымо пашам ончышо пӧлка—культур рэвольут- 
сийым вуйлатэн шогышо штаб лийжэ.

Пашам у сэмын колтыман.
Сотсиализмым вийан ыштышыла тошто илыш тӱҥ - вожшыгэ 

лыта; тудын олмэш у илыш кушкын толэш. Тидэ жапыштэ калык ту
ныктымо пашам у илыш ыштымэ сэмын виктараш угыч йӧным муаш 
кӱлэш. Садлан туныктымо пашам ончышо пӧлкалаштэ, школлаштэ, 
лудмо пӧртлаштэ пашам у сэмын колташ кӱлэш. Мэмнан ыштымэ па- 
шана сотсиализмыш шуаш вийан полшыжо. Калык туныктымо пашам 
ончышо пӧлка культур рэвольутсийым вуйлатэн шогышо лийжэ.

Туныктымо пашам сотсорэвнованьэ, культпокод, ударнэ бригадэ 
шот дэнэ вийан колташ пижман. Тидэ пашам виктараш, тэргэн шогаш 
■чыла шэмэр калыкым шупшын шогаш кӱлэш.

Иаллаштэ коч могай пашамат йал совэт виктара. Иал совэт ка- 
лыклан мо кӱлэшым шуктэн шога гын вэлэ лӱмжат, чапшат кӱшкӧ 
кӱза. Иаллаштэ культур нӧлтымо пашамат йал совэтлан пуман.

Тӱҥалтыш школ паша виктарымэ, лудмо порт, йошкар пусак, 
ликпункт, йоча сат - плошчадкэ тӧрлымаш адак нунылан мо кӱлэш 
ӱзгар налэдымашым йал совэтлан пуаш шотлан толэш. Тидэ пашам 
йал совэтын культур уполномочэнный дэн культпросвэт сэксий гоч 
колтыман.

Кантон кӧргышто чыла сотсвос школым, дошкольный учрэж- 
дэньым, £поным, тыгыдэ мастар йамдылышэ школым кантисполком^ 
лан пуаш. КИК нинэ учрэждэньылан пашазым шогалта, паша ышташ 
йӧнӧштарэн шога, тӱрлӧ погынымашым ышта.

Кызыт кантисполкомын ыштышаш пашажэ тыгай: а) школыш 
кошташ йӧршӧ чыла йоча-влакым туныкташ тӱҥалаш, б) кок ийгыч 
чыла калык тунэмшэ лийжэ, в) кӱлэш пашалан мастар йыҥым йам- 
дылаш чот пижман.

Тидэ кугу пашам шукташ 1930/31 бӱджэт ийгыч КИКыштэ тэнийсэ 
кок инспэктыр олмэш КОНО лийман. Коношто вуйлатышэ, шотыш 
налшэ (статистик-информатор), кокыт альэ кумыт сайлымэ инспэктыр 
лийман. КОНО воктэн туныктымо пашам виктарышэ совэтым ыштыман. 
Тидэ совэтак кантисполкомын культур шарымэ сэксийжэ лийэш. Ддак 
КОНО пэлэн туныктымо пашам йӧнӧштарышэ бӱром (метбюро) ыш
таш кӱлэш.

„Культур пашам вуйлатышэ Марий кундэм полка" (Обоно) ту
ныктымо пашам иктыш чумырэн, радамлэн виктараш тӱҥалэш. Кызыт
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культур пашам тӱрлӧ учрэждэньэ дэн организатсэ ышкэ сэмынышт 
колтат. Апаратым посна шарат, окса шала кайа. Тыгай ситыдымашым 
тӧрлаш Маркундэмыштэ чыла культур пашам иктыш чумырэн радам- 
лаш кӱлэш. Тыгэ, культур рэвольутсийым колтышо штаб—Обоно лийэш.

Обоно кидэш тэкникум, партшкол, кундэмысэ тӱрлӧ курс, музэй, 
студий, тэатр, тулэч моло паша виктарымат кодэш. Нинэ учрэждэньын 
пашаштым сай колташ Обоно йӧнӧштарэн шога.

Пашам у сэмын вийан колташ туныктымо паша вуйлатышэ 
Марий кундэм пӧлкам вэсэмдаш кӱлэш.

Мэмнан шот дэнэ Обоношто кум сэктырым ышташ шотлан толэш:
1) Радамлэн виктарышэ (оргплановый), тышкэ тыгай группо пура: 

а) паша тӧрлымо (организатсионный), б) план ыштышэ, в) пашазым 
йамдылымаш, г) окса кучылтмаш.

2) Наук дэн йӧнӧштарымаш (научно-методический), тышкэ тыгай 
группо пура: а) паша йӧнӧштарымэ, б) кнага лукмаш.

3) Тӱрлӧ сылнэ учрэждэньэ (массовых и художественнык учреж
дений), тышкэ тыгай группо пура: а) чыла йочам туныктымаш, б) по- 
литпросвэт паша, в) тунэмдымым туныктымаш, г) школыш шудымо 
йочам ончымаш. Нинэ чыла группо йыр поро кумыл дэнэ культар- 
мэйсым погэн пашам виктарыман.

Тыгай кугу пашам ыштэн шогаш туныктымо пашам ончышо , 
пӧлкалашкэ йорло, колкоз, пашазэ коклагыч талэ йыҥым шогалтыман. 
Туныктымо пашаштэ, культур нӧлтымаштэ клас корным сайын пуртэн 
мошташ кӱлэш. Калыклан йандар уш -акы лы м  пуртэн шогыман. Ту
ныктымо пашам у сэмын кузэ колтымо нэргэн туныктышо коклаштэ 
адак моло калык коклаштат мутланэн налаш кӱлэш. Тыгэ, кашак вий 
дэн ыштышаш пашанам сайэмдэн кэртына.

Чыла йочам туныктымаш—культур рэвольутсийын тӱҥ паш ажэ.

Школыш кошташ йӧршӧ чыла йочам туныкташ тӱҥалмэ—куль
турный рэвольутсийын пэш кугу пашажэ лийэш. Чыла калык тунэмшэ 
лийэш гын, йал озанлык колэктив ышташ, индустриализатсэ колташат 
каньылэ лийэш. Садлан йоча-влакым иктэ кодтэ туныкташ тӱҥалмэ 
пашам пэш кӱлэш, кугу пашалан шотлэн ыштыман.

Марий кундэмыштэ 1930/31 тунэммэ ийгыч чыла 8 ийаш йоча-вла- 
кым туныкташ тӱҥалман. Тидэ шотланак школымат йэшарэн почаш 
кӱлэш. Школыш кошташ йӧршӧ йоча - влакым иктэ кодтэ туныкташ 
учитыл ок ситэ, школ пӧрт шагал, адак оксанат ок ситэ. Тидэ йӧсым 
сэҥаш чыла пропсойузым, калык вийым, колкозым полшыкташ кӱлэш. 
Шэмэр калык дэн пырльа ышташ пижына гын вэлэ тӱҥалмэ паша
нам шуктэн кэртына.

Тӱҥалтыш школлан туныктышым ситараш тыгай пашам ыштыдэ 
ок лий:

1) Пэдтэкникумлаштэ III курсышто тунэмшэ - влакым жап шудэ 
туныктэн лукташ. Адак тутыктышым йамдылышэ кыдалаш школгычат 
8-шэ тӱшкаштэ тунэмшэ-влакым жап шудэ лукман.

6



ышт 2) Туныктышым содор йамдылаш 3 тылызаш кок курсым почаш.
шым Тышкэ 60 йэҥгыч налман. Иктыжым Шэрнур пэдтэкникум пэлэн, вэ-
дам- сыжым Чыкма пэдтэкникум пэлэн почаш. Адак 60 йэҥлан ик ийаш
йэш. курсым Иошкар-ола пэдтэкникум пэлэн почаш ыштымэ.
/зэй, Школлан кӱлэш пӧртым ситараш тӱрлын йӧнӧштардэ ок лий.
*ьын Школ пӧрт ышташ бӱджэтгыч оксам шукырак ойыраш кӱлэш. Адак

калыкымат полшыктыман. Самообложэньэ оксам, копэратсэ, ККОВ 
ышэ дэч ойырымо оксам чумыраш кӱлэш.

Йужо вэрэ кулакын пӧртшым шупшын налмэ, чэркэ, мэчэтйараш 
лэш: кодын. Тыгай пӧртым шотлан толэш гын, вигак школлан пуаш кӱлэш.
!ура: Чыла йочам туныкташ тӱҥалаш ончычак йамдылалташ кӱлэш.
|зым Тидын нэргэн йаллаштэ, пропсойуз погынымаштэ поена витньымашым

ыштэн калыкым умылтараш кӱлэш. 
чгай Иорло, батрак, пашазэ йочам школыш йамдылаш кэҥэжым культ-

покод шот дэнэ поена туныкташ пижман. Тидэ пашашкэ кугурак
эеж- школлаштэ тунэмшэ-влакым шогалташ кӱлэш. -
1 по- Обоно кӱштымо почэш кантинспэктыр - шамыч кызытак 1930/31
ымо ийлан мыньар школ лийшашым палэмдашышт кӱлэш. Тидэ планым,
тар- адак чыла йоча-влакым туныктымо нэргэн кантисполкомын плэнум-

ыштыжо лончылэн налман. 
з1Ш0 # Школыш кошташ йӧршӧ чыла йочам туныктымо пашашкэ шэмэр
ман. калык вийым шупшын шогаш кӱлэш. Садлан тидэ пашам шукташ кант-
ртэн исполком пэлэн, горсовэт, йалсовэт воктэн, школлаштат поена коми-

Ту- тэтым ышташ кӱлэш. Тидэ комитэтыш партий, комсомол, пропсойуз,
1штэ ККОВ, ОДН гыч ойрымэ йэҥым пуртыман.
вий Ӱмаштэ 88 школ районышто чыла йочам туныкташ тӱҥалаш

план ыштымэ ыльэ. Тидым шуктымо нэргэн кызыт тэргэн налаш 
кӱлэш.

| Ж Э Школ районышто тунэмаш кошташ йӧршӧ чыла йочам шотлымо 
уль- годым йорло дэн батрак шочшым поена палэн налаш кӱлэш. Нуны-
мшэ лан мыньар полшыш кӱлэшымат тунамак палэн налын, планыш пур-
шат таш кӱлэш.
5ЛМЭ Шыжым туныкташ тӱҥалмэ жаплан чыла школыштат туныктышо

лийжэ. Школ пӧртым тӧрлатэн пытарыман. Адак туныкташ мо кӱлэш 
вла- ӱзгарымат ончычак налын йамдылаш кӱлэш. Вара ижэ тӱҥалмэ па-
чаш шанам шуктэн кэртына.
таш
сым Ш ошым аҥа эртараш полшымо.
1ЭШ.

ша- Шошым аҥа кӓмпаньым сай эртарымэ вич ийаш планым тэмаш
полша. Тидэ шотым умылэн калык туныктымо пашам ончышо пӧлкан 

ыдэ учрэждэньышт: школ, лудмо пӧрт, ликпункт, библиотэк шошым аҥа
эртараш йамдылалтын полшэн шогэн улыт.

У̂ДЭ Тугэ гынат коклаштэ ситыдымашыжэ, кӱчык - кужужо лийын
1чат шогэн. Чыла йал озанлыкым коллэктивыш савырымэ дэн индустриа-

лизатеэ паша дэч мэмнан культур пашана изиш кодынрак кайа.
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Паша ыштымаштэ, кулак клас пытарымаштэ коклаш кодшат 
лийын. Лдак клас корнымат кӱлэш сэмынак колтэн моштэн огыт ул.

Шошым аҥа эртараш йамдылымэ пашаштэ мом кузэ ыштымэ 
нэргэн школ, лудмо порт шотлэн толын огытул. Ягроликбэз пашам 
начар колтэн улыт.

Колкоз ыштымэ паша дэч, шурно лэктыш кугэмдымаш дэч ӧр- 
дышто ик школат, лудмо пӧртат, библиотэкат ынжэ шого - манын плэ- 
нум пунчальэ.

Мыньар улшо колкоз - шамычым пэҥкыдэмдаш члэн коклаштэ 
культур пашам вийаҥдаш кӱлэш.

Школ дэнэ политпросвэт учрэждэньэ - шамычын урлыкаш шур- 
ным эрыктэн мэрэмдымаштэ, колкоз ыштымаштэ, школ мыландым 
ачалмаштэ, йоча колкоз ыштымаштэ, школышто йал озанлык нэргэн 
тунэммаштэ, йал озанлык тарман йамдылымаштэ могай паша ыштымэ 
нэргэн ончымашым (смотр) ышташ кӱлэш.

Пашам сайын колташ школлан, лудмо пӧртлан йал озанлык нэр
гэн кнагам ситышын колтэн шогыман. Тыгыдэ калык коклаштэ утла- 
ракшым ышкэ йылмыж дэн лукмо кнагам шаркалаш пижман.

Школлаштэ, лудмо пӧртлаштэ, библиотэклаштэ чыла пашам сот- 
сорэвнованьэ корно дэн, ударный бригадэ шот дэнэ вийан колтыман.

Калык коклаштэ йал озанлык колэктив уставым умылтарэн шо- 
гаш кӱлэш. Тидын дэн пырльа йоча колкозын пайдажэ нэргэн ача-  
ава коклаштэ чот умылтарыман.

Политпросвэт пашам кызытсэ жаплан кэлыштарэна.

Пӱтынь йал озанлыкым колэктивыш савырымэ районлаштэ па
шам радамлэн сайын колташ, политпросвэт пашазым чумырэн район 
дэнэ кантон кӧргӧ погынымашым ыштылаш кӱлэш. Тыгай погыны- 
маштэ политпросвэт пашам ик сэмын виктарэн, угыч йӧнӧштарэн кол- 
тымо нэргэн мутланэн налман.

Политпросвэт паша планым йал озанлыкым коллэктивыш савы
рымэ паша дэн кэлыштарэн ышташ кӱлэш.

Лудмо пӧрт, библиотэк пашазэ - шамычым чӱчкыдын вашталты- 
лыт, садлан пашамат сайын виктарэн колташ пэш йӧсӧ. Тидым тӧр- 
латаш политпросвэт пашазым лудмо пӧрт, библиотэк пэлэн 3 ийлан 
„пыжыкташ“ кӱлэш.

Шуко избачын, ликвидатырын шинчымашышт, пашам ыштэн 
моштымашышт томамрак.

Садлан 50% политпросвэт пашазым йэшарэн туныкташ поена 
курсым почэдаш кӱлэш. Лдак йужыжо пэдтэкникумын политпросвэт 
пӧлкажым тунэм пытарышэ ышкэ корнышт дэнэ пашам огыт ыштэ. 
Нуно политпросвэт пашалан йамдылалтшэ улыт, садлан лудмо пӧрт- 
лаш, библиотэклаш колташ кӱлэш. Политпросвэт пашашкэ кыдалаш 
школгыч лэктышмат шогалтыман.

Кызыт тӱрлӧ учрэждэньэ - шамыч политпросвэт пашам ышкэ сэ- 
мынышт колтат. Поена инструктырым кучат, поена планым ыштат,



окса шала кайа, пашам тӧрлэн виктарэн, шогышо укэ. Тидым тӧрла- 
таш чыла политпросвэт пашам Обоношко чумыраш кӱлэш.

Илыш ончыко кайымэ сэмын лудмо пӧртымат шукэмдэн шогыман. 
Сэльсовэт йыда лудмо пӧрт лийжэ. Адак кугу колкоз пэлэн „Культур 
пӧртым“ ышташ тӱҥалман. Кундэмысэ политпросвэтлан „Культур пӧрт“ 
нэргэн кызытак положэньым ыштэн шукташ пумо. Лудмо пӧртым 
шукэмдаш пӧрт ок ситэ лийэш. Садлан лудмо пӧртлан кулак дэч шуп
шын налмэ пӧртым, йараш кодшо чэркым пуаш кӱлэш. Тылэч посна 
1930/31 ийштэ сурт оралтэ ыштымэ планышкэ кантон йыда культур 
пӧрт ыштышашым пурташ кӱлэш.

Кызыт вэра ваштарэш калыкым таратэн шогаш кӱлэш. К о л к о -  
з ы м  ы ш т ы ш ы л а  к у л а к  к л а с ы м  п ы т а р а ш  полшыман.

Агрозооликбэз пашамат вийаҥдэн курсым, докладым ыштэн ка
лык коклаш шараш кӱлэш.

Колкозышто культурым нӧлталаш, ӱдрамашын пашажым кушты- 
лэмдаш йаслым, плошчадкым, дэтсадым почэдаш кугу полшышым 
пуэн шогыман.

Адак тӱшкан илымэ вэрыштэ культур паша колташ посна йыҥым 
ойыраш кӱлэш. Колкозын пашажым, кукьтур илышыжым, йӱлажым 
тунэм’шогаш кӱлэш. Сайжым, осалжым шынэн налын кагазыш возыман. 
Тыгай возымаш школлан программым ышташ, кнага лукташ полшэн 
кэртэш.

Библиотэк локодым пэш кумдан колтыман. Тидэ пашашкэ ком- 
сомолым, пропсойузым, колкозым шупшын шогаш кӱлэш. Чыла шэмэр 
вий дэнэ рӱж пижына гын вэлэ, коч могай нэлэ пашамат шуктэн 
кэртына.

Тунэмдымым пытараш уло вийым пыштэна.

Тунэмдымэ кугу йэҥ-влакым туныктымо паша начар кайа. Тидэ 
пашам вийан колташ чыла шэмэр калыкым шупшмо огыл. Иужо уч- 
рэждэньэ дэн организатсэ - влак пэш кӱлэш пашаланат огыт шотло. 
Адак сайын виктарэн шогышыжат эрэ лийын шогэн огыл. Пропсойуз, 
копэратив, ОДН, комсомол культармэйэс—ликвидатыр - влакым ситы- 
шын пуэн огытул. Вэрлаштэ посна комис туныктымо пашам вуйлатэн 
шогэн огыл.|Тунэммаш^пашашкэ озанлыкым, кызытсэ политик умылтар- 
машым эрэак пуртэн шогымо огыл. Тидэ ситыдымашым тбрлаташ ту- 
ныктышаш планым 100% тэмаш пижман. Ликпунктгыч туныктэн лук- 
тын кызытак угыч налман. Кэҥэжымат йара жап годым туныктыман. 
Тидэ пашам шукташ чыла ончыл йэҥ-шамычым шупшын шогаш 
кӱлэш. Кэҥэж жаплан 15 тӱжэм тунэмдымым туныктыман.

1уныктымо пашам вийан колташ ликпункт коклаштэ сотсорэв- 
нованьым талын колтыман. Адак туныктымашым ударнэ шот дэнэ 
колтыман. Садлан вэрчын ОДН йачэйкылам йаллаштэ шаркалэн пэҥ- 
кыдэмдаш кӱлэш. Туныктымо пашалан шэмэр калыкым ОДН йачэйкэ 
гоч шупшын шогыман.
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Кэҥэж жап годым тунэмдымым ликпунктыш шупшмо нэргэн адак 
туныктышым шогалтымэ нэргэн Обисполкомлан посна пунчал мутым 
лукташ кӱлэш.

Ликбэз пашам сайын колташ туныктышо ок ситэ, адак улшыжат 
начар улыт. Тидэ ситыдымашым тӧрлаташ курсым почын ликвидатыр- 
шамычым йамдылыман.

1930/31 ийгыч чыла тунэмдымым туныкташ тӱҥалман. Тидэ па- 
шалан кызытак йамдылалт шогаш кӱлэш.

Ликпункт пытарышэ - шамыч кнагам, газэтым, журналым эрэ лу- 
дын огыт шого. Садлан мо тунэммыштым мондэн шогат. Ликпункт 
пытарышэ-влакын моштымашыштым, шинчымашыштым шарэн шогаш 
кӱлэш. Садлан библиотэк покодым кумдан колташ пижман. Калык 
коклаштэ кнага, газэт, журнал шарымым, лудшым шукэмдымым пэш 
кӱлэш пашалан шотлэн ыштыман.

Ядак изирак тунэмшылан лудаш йӧршӧ кнагам луктын шогаш 
кӱлэш. „Иошкар Кэчэ“ газэт пэлэн изиш тунэмшылан лудаш йӧршӧ 
посна лышташым луктын шогаш кӱлэш.

Мэр паша шот дэнэ культпокодыш, лудын - возэн моштыдымым 
туныкташ тӱҥалтыш школын пытартыш тӱшкаштэ тунэмшэ-влакымат 
шупшын шогаш кӱлэш.

Нинэ тунэмшэ-влак вий ситымэ сэмын шуко пашам ыштэн кэртыт.
Ликпунктышто сай тунэмшылан, туныктышыланат пӧлӧкым пуэ- 

даш кӱлэш. Пӧлӧкым йамдылаш тӱрлӧ сэмын йӧнӧштарэн шогыман.

Д а н и л о в .

Школыш кошташ йӧршӧ чыла йочам 
туныкташ тӱҥалына.

Кызыт илышна пэш талын ончыко кайа. Сотсиализм кэчэ йыда 
тошто илышым сэҥэн толэш. Элна койын индустриаҥэш, йаллаш- 
тат колхоз—влак чот шарлат.

Тыгай жапыштэ калык туныктымо пашаштат шэҥэглан кодаш 
огэш лий. Туныктымо пашамат озанлык паша дэн тӧрак виктарэн 
колташ кӱлэш.

Мэ йатыр шэҥгэлан кодын улына. Кугу йэҥ-влакымат эшэ 
шагал туныктэн шуктэн улына, паша ыштышэ йэҥнат ок ситэ, кугу- 
рак школыштат тунэмшына шагалрак улыт.

Эн кӱлэш пашам ыштэн шуктыдэ, уло тӧрсырнам вашкэ тӧрлэн 
огына шукто.

Школыш кошташ йӧршӧ йоча-влакым чылаштымат йылэрак 
туныкташ кӱлэш.

10



Тидым илышыш пуртэн шуктэна гын, моло шотыштат вашкз  ̂
ончыко тошкал кэртына.

Вич ийаш планыштэ 8 ийыш шушо йоча-влакым 1932-33 ийы- 
штэ чылаштымат туныкташ тӱҥалаш шонымо ыльэ. Тынарэ жапым 
шуйаш огэш лий.

Сотсиализм ышташ тунэмшэ йэҥ кӱлыт. Тунэмдымэ йэҥ сотси- 
ализм ышташ полшэн огэш кэрт.

Рвэзэ калыкым—чылаштымат сотсиализмым ышташ туныктэн 
йамдылаш кӱлэш.

Мэмнан шонымашна тыгай: 8 ийыш шушо йоча-влакым чылаш
тымат 1930-31 ийгычак, ачашт-авашт огыт колто гынат, туныкташ тӱҥа- 
лаш кӱлэш.

8 ийаш йочам чылаштымат туныкташ тӱҥалын, вэс группыш 
вончымышт сэмын, нуно 12 ийаш шумэш чарныдэ школышто тунэ-’ 
маш тӱҥалыт.

Тыгэ 4 ий гыч школыш коштшашлык йоча-влак чыланат шко
лышто лийыт.

8 ийаш йоча-влакым чылаштымат туныкташ тӱҥалашлан вэс ий- 
лан 258 школ комплэктым угыч почаш логалэш.

Тыгай планым илышыш пурташ йӧсырак лийэш гынат, уло 
вийым пыштэн шукташак кӱлэш.

Вигак каласаш гын, альэ маркэ тидэ пашалан мэ кӱлын пи- 
жин огына ул. Тэний 88 школ районышто 8 ийаш йочам- чылашты
мат туныкташ тӱҥалшаш ыльэ. Тудымат чыла вэрэ ыштэн ыжна 
шукто. Тидэ пашам тӱҥ пашалан шотлаш кӱлэш. Ты маркэ школат 
шагал ышталтэ, тунэмшэ-влакат шагал йэшаралт тольо.

Школыш кошташ йӧршӧ чыла йочам туныкташ тӱҥалашлан 
мом ыштэн шукташ кӱлэш?

Эн энчычак пӧрт кӱлэш. Тидэ шотышто тӱрлӧ йӧным муман. 
Ик сэмынжэ школ пӧртым угыч кызытсэ дэч утларак ышташ кӱлэш. 
Тыштат чылт казналан кудалтэн илаш огэш лий. Калыкымат полшык- 
таш кӱлэш.

Йужо вэрэ калык самообложэний окса дэн, йужо вэрэ паша дэн 
полшэн кэртэш. Чыла вэрэат полшэн шогаш тӱҥалыт гын, йатыр 
ышташ лийэш. Пӱтыньэк колкозыш савырнымэ вэрлаштэ кулак-шамы- 
чын пӧртышт йарсат. Тугай пӧртым эн ончычак школлан пуман. За- 
водлаштэ завод окса дэнат полшэн кэртыт.

Копэратив-влакымат ӧрдыжэш шогалтэн кодаш ок кӱл. Нуны- 
ланат кэртмышт сэмын полшэн шогашышт кӱлэш.

Кызыт олалагыч, заводлагыч йаллаш шэф-влак коштыт. Нуны- 
мат тидэ пашаш шупшын шогаш кӱлэш. Ядак йужо школлаштэ 
арньа кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалыныт. Тудын дэнат порт изиш йарса.

Кызыт шуко вэрэ чэркым пэтырат. Школлан йӧршӧ чэркым эн 
ончыч школыш савыраш кӱлэид Колкоз-влак кэчэ йыда шарлэн толыт. 
2.-3 ийгыч йалын тӱсыжат вэсэ лийэш. Школ пӧртым угыч ыштымэ 
годым тидым шинчэн шогаш кӱлэш: альэ маркэ школым калык дэк
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лийшэмдаш манын, мэ тыгыдэ 2-комплэктан школым ышташ тӧчыш- 
на. Колхозышто йоча-влакым мӱндыр йал гыч кондашат пэш йӧсак 
ӧгыл. Ядак колкоз школэшак малымэ вэрым ышташат полшэн кэртэш.

Тидым шынчэн шогэн умбакыжэ кугурак 3-4 комплэктан школым 
ышташ тӱҥалман. Школым рӱдӧ колхозын вэрэшыжэ ышташ кӱлэш.

Мэмнан туныктышо-влакнат шагалрак улыт. Руш школлаштэ кузэ 
гынат ситарэна. Марий школлан ситыдымаш лийэш. Сандэнэ тэкнику- 
мышто туныктымо жапым кӱчыкэмдэн, 3 шо курсышто тунэмшэ- 
влакым, йужо вэрэ 9 ийаш школышто 8 ий тӱнэмшэ-влакым вэс 
ийланак лукташ логалэш. Тугэ гынат туныктышым ситарэн огына кэрт.

Т и д э  с и т ы д ы м а ш  т ы г э  к о й э ш :
Тэний шыжылан тунык- 

тыш о-влек кӱлэш лийыт И а м д ы л э н  ш у к т э н а

О 
К 

с
и

т
э

У гыч 
почмо 

школла- 
шкэ.

Шоҥгэм-
шым

ваштал-
таш. Ч

ы
ла

ж
э

Тэкнику-
лаштэ.

9 ий ту- 
нэммэ 

ш к ол л а
штэ.

9 ий тунэммэ школ 
лаш тэ тунэм 

шуктыдэ лукмо Ч
ы

ла
ж

э.

258 37 ‘295 65 60 50 4  175 120

Ситыдымэ 120 йэҥым йамдылэн шукташлан Шэрнур дэн Чыкма 
пэдтэкникумэш 3 тылзаш курс почылдэш. Мэмнан тыгай ситыды- 
машна уло: йужо школыштс туныктышо 40 йэҥ олмэш 20-25 йэҥым 
вэлэ туныкта.

Вэс ийлан кажнэ туныктышылан тунэмшэ-влакым 40 йэҥ мартэ 
шукташ кӱлэш. Тидым ыштэн огына шукто гын, школыш кошташ 
йӧршо йоча-влакым чыла туныкташ тӱҥалын огына кэрт.

Мэмнан шонымаштэ, кызытсэ жаплан ик туныктышылан 60 йыҥ 
мартэ тунэмшэ-влакым шукташ лийэш. 40 йэҥ вончымэкэ пашадарым 
вэлэ изиш уштарыман. Вэс ий дэч умбакыжат школ-влак шарлэн 
толаш тӱҥалыт. Туныктышо-влакым йамдылаш 1 ийаш курсым 
Иошкар-ола тэкникум пэлэн почаш логалэш. Шуко вэрэ школышто 
тунэмшэ йоча-влак вургэм укэ дэн тэлэгоч школгыч „шулат“.

Чыла йоча - влакым туныкташ тӱҥалмэк батрак, нужна ик- 
шывэ-влаклан полшаш тӱҥалаш кӱлэш.

Кызыт мэмнан полшымашна пэш шагал-манаш лийэш. Тэвэ 
бӱджэтым налына.

1927-28 ийыштэ нужна икшывэ-влаклам полшаш 13800 т. пуал- 
тын. Тэний 30,800 т. бӱджэтыш пурталтын. Тидлан вэс <ий бӱджэ- 
тыштэ йатыр оксам уштараш кӱлэш.

Мэ тыгэ шотлэна—вэс ий тунэмшэ влакын 15% лан полшаш тӱла- 
лаш кӱлэш, кажнылан 30 тэҥгэ гыч пуаш гын, 214,920 тэҥгэ кӱлэш 
лийэш.

Тыштат чылт казналан ӱшанаш огэш лий. Моло сэмынат йӧным 
кычалаш кӱлэш. Дльэ маркэ йужо вэрэ школ мыландэ йара кийа. 
Иужо вэрэ школ мыландэш шочыктымо пакча саска школлан ок логал.

Вэс ий чыла школышто йоча-влаклан шокшо кочкышым пук- 
шаш тӱҥалман. Школ мыландыштэ шочшо саска шокшо кочкышлан
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лийжэ. Калык коклаштэ пашам утларак ышташ гын, йоча-шамычы 
ача—аваштат полшэн кэртыт. Копэратив, вашполыш комитэт, адак 
моло мэр ушэм-влакымат полшыкташ кӱлэш. Самообложэний окса- 
мат тидэ корно дэн колтыман.

Нужна тунэмшэ-влаклан полшэн шогыдэ чыла йочам туныкташ 
тӱҥалын огына кэрт. Тидэ кугу пашам апарат дэн гына ышташ1 
огэш лий.

Пашачэ, йорло ик марда крэсаньык. тӱшкам тарваташ кӱлэш. 
Вэт мэ „культурный рэволӱтсийым" ышташ кӱлэш манына. Школыш 
кошташ йӧршӧ чыла йоча-влакым туныкташ тӱҥалмэ—„культурный? 
рэволӱтсийын тӱҥжӧ“ лийэш. Ядакат кӱлын пижын огына ул.. Тунык- 
тышо влакат вэрлаштэ калыкым шагал тарватэн шогат. Марий йалы- 
штэ тидэ пашам ыштэн шукташ йӧсырак лийэш.. Шукыжо, мэмнан? 
марий-шамыч школыш йочаштым 8 ийаш дэч кугыракым колтат.

Т э в э  1 9 2 7 и й ш т э  т ы г э р а к л и й э:

Могай калык.
Чылаж э 

тӱҥалтыш 
ш колыш то 
тунэмшэ

Нунын 
коклаш тэ 
3 ийаш

Мыньарэ 
%  кандаш 

ийаш

Марий ..........................
Р у ш .........................

15.617
14.617

1872
2359

12%
16%.

8 ийаш йочам школыш колташ кӱлэш нэргэн калыклан умылта- 
рэн шогыман. Яльэ маркэ йужо йалыштэ йоча-влакым йӧршын огыт 
туны кто.

„8 ийаш йочам туныктыдэ ок лий“ манмым колытат йужыжо 
ӧрыт. Кызытак жап эртарыдэ калыкым йамдылэн шогаш тӱҥалман.

Тэний шошымак йал йыда тидэ нэргэн лӱмын калыкым погэн,, 
сайын ыҥылтарэн пуаш кӱлэш.

Школыш кошташ йӧршӧ чыла йоча-влакым туныкташ тӱҥалмэ 
нэргэн райпэдколлэктив йыда докладым ыштыман. Шонэн пыштымэ 
планым илышыш пурташак кӱлэш. Райпэдколлэктивлаштэ кызыт шуко 
вэрэак ваш-ваш ӱчашэн пашам ыштат. Тидэ пашамат тугак ышташ 
кӱлэш. Райпэдколлэктивла ваш-ваш сорэвнований шот дэн тидэ па
шам ышташ тӱҥалышт.

Уло вийнам пӧгэна гын, тидэ пашам ыштэн шуктэна. Йал со- 
вэт йыда школыш кошташ йӧршӧ чыла йоча-влакым туныкташ 
тӱҥалаш полшашлан лӱмын комитэтым ыштыман.

Тидэ комитэтыш пропсойуз, комсомол, компартий, ОДН, ваш- 
полыш комитэт, моло мэр ушэмлагычат ой-ырэн йыҥым колтыман.

Тыгак школ йыда тидэ пашалан полшэн шогышо комисым ыш
тыман.

Пропсойуз, адак моло тӱрлӧ погынымаштат лӱмын докладым 
ыштыман.

Рӱжгэ пижин школыш кошташ йӧршӧ чыла йоча-влакым тунык
таш тӱҥалына! Сотсиализм ышташлан писэ ушан рвэзэ калыкым 
йамдылэна!
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Е. С и д о р о в .

Оксам аралаш тунэмына.
Мэ альэ маркэат оксам аралэн, шот дэн кӱлэшлан кучылт она 

мошто. Утларакшым тыгыдэ оксам арам шалатыл пытарэна: кыдыш- 
тына кумыр, шымур окса лийэш гэн, тудым оксалан она шотло.

Оксам сай кучылташ тӱҥалат гын, кумыр, шымургычат тэҥгэ 
погына. Марий мут уло: „Шӱдо кумыр-тэҥгэ, нылнэ крэҥга-пуд“, 
маныт. Тидэ чынак чын. Кумырым аралэн тэҥгэан лийат, тэҥгэм ара
лэн шӱдӧ тэҥгэан лийат. Тидлан лийын аралымэ кассын полшаш 
азапланымыжым пагалаш кӱлэш. Оксам аралымэ кассыш анык- 

. лаш пыштыман. Тидым шуктэт гын, ышкаланэтат пайдам налат, 
адак совэт ушэмланат пэш кугу полышым пуэт. Чыла чумырэн ой- 
лаш-аныклымэ касыш оксам пыштэн сотсиализм ышташ пслшэт.

Шэмэр калык аныклымэ кассыш оксам изин-изин пыштэн кэрт- 
шэ манын м а р к э  с и с т э м ы м  ыштымэ. Тудо тыгай шот дэн ыш- 
талтэш. Лӱмын ыштымэ картычкэш альэ тыгылай йандар кагазэш ик 
акаш почто маркэ-влакым налэдэн пыжыктылман. Ик кагаз лостыкэш 
ик тӱрлӧ маркым—эртак 5 ырашым, альэ эртак 10 ырашым пыжык- 
тылаш лийэш. Кагазэш ик тэҥгэаш маркым пижыктэн ситарымэк, 
аныклымэ касыш намийэн аралымэ книшкаш возыктыман. Кагазэш 
лавраҥшэ, альэ тӧргалтэн налмэ маркэ пыжыкталтэш гын, тугайым 
кассыш огыт нал. Шӱкшӱ маркэ логалэш гын, олмэшыжэ сай мар
кым налын пыжыктыман. Ядак ик тэҥгэ дэч утыжым пыжыктылаш 
ок лий. Ик тэҥгэ-дэч утыжым пыжыктылат гын, ик тэҥгэлан вэлэ 
шотлалтэш. Садланак ару маркым. лачак ик тэҥгэш ситарэн пыжык
тылман. Ик-канаштэ ик йыҥ дэч кум картычкэ дэч шукыжо ок на- 
лалт. Вот тидым „маркэ систэмэ" маныт. Тидэ маркэ систэмэ кэч кӧ- 
мат тыгыдэ оксам аралэн кучылт мошташ туныкта.

Совэт ушэмысэ аралымэ кассыш маркэ систэмым пуртымылан 
ныл ий эртэн. Марий кундэмым налаш гын, маркэ систэмым палэн 
шогышыжат пэш шагал улыт.

Уло совэт ушэм мучко аралымэ кассыштэ маркэ дэн погынымо 
оксам, ий йэда кунар пурымыжым ончалаш гын, тыгэ койэш:

1924-25 ийлаштэ аныклымэ кассыш маркэ дэн 16981 тэнтэ пурэн.
1925-27 „ „ „ „ „ 78042 тэҥгэ пурэн.
Кызыт Совэт ушэм мучко маркэ дэн аралаш пыштымэ окса мил

лион дэн уло. Тудо чыла 5—10 ыраш маркэ дэн, шиждэ, „окса пу- 
рак„ манмащ гыч кушкын толын.

Маркэ систэмэ дэнэ аралаш погымо кумыр-влак Совэт ушэмысэ 
калык озанлыклан могай гынат пайдам пуат.

Тидэ маркэ систэмэ дэн окса погымым тӱҥалтыш школлаш 
пурташ кӱлэш. Тидэ пашаштэ пионэр ортӓдлан эн энчылно шогыман.

^Ддак туныктышо-влакланат паша тӱкна.



Икшывэ-влакым изиньэкак ӱзгарыштым, жапым, вийым, оксам 
аралаш, моштэн кучылташ туныкташ кӱлэш. Кэч мом аралэн мошты- 
маш икшывын тунэммашышкыжэ пура. Марий йыҥын пашажым 
ужэш гын, альэ койышыжым палэн налэш гын, мутланымыжым ко- 
лэш гын, „тудын тунэммашыжэ тугай“ манэш. Садланак школышто 
аралаш погымым икшывэ ончэн кушташ полшышо амаллан шотлаш 
кӱлэш. Икшывын изижэ годымак сай пашалан тунэммашыжэ лийэш 
гын, кугу лиймэкшат пашам моштэн ышташ тӱҥалэш.

Оксам посна-посна кажнэ тунэмшэ аралаш тунэмэш. Адак тӱш- 
канат аралаш погаш лийэш. Тӱшкан, уло школ дэн погымо годым 
оксам лӱмын иктажлан—кагаз-кнага налэдаш, альэ йэчэ налаш, альэ 
экскурсийыш кайаш, кино ончаш, молыланат погалтэш. Школышто 
окса погаш туныктышо тӱҥалэш. Погымо оксам тунамак альэ эрла- 
шыжым чакырак аныклымэ касыш мийэн аралымэ книшкаш возык- 
тыман. Тудо пыштымэ окса ий гыч 8%-лан йэшаралтэш. Оксам мӧҥ- 
гӧшат налаш лийэш. Пошто контор школыш маркым оксала колтэдэн 
шогаш тӱҥалэш.

Тидэ тӱшкан оксам аралаш пыштымэ паша мэрий кундэмыштэ 
альэ пэш ок кай. Пионэр отрӓд-влак, туныктышо-влак тидэ паша 
чэргэн шонадтэн огыт ул.

Тэвэ Нижэгород крайым налаш гын, тушто тыгэ койэш:
Вӓткэ округышто 3508 икшывэ 61409 тэҥгэм пыштэн.
Одо кундэмыштэ 906 икшывэ 21845 тэнтэм пыштэн.
Марий кундэмыш. 653 икшывэ 11224 тэнтэм пыштэн.

Сипыр ончыктымогыч палэ: марий кундэм шэнталнэ шога.
Ончыкыжо кажнэ школ дэн пионэр отрӓдлан тидэ пашаш чот 

пижаш кӱлэш. Уло школ дэн тӱшкан оксам аралаш погыман. Адак 
икшывылан, ышкэ йэшыжлан оксам аралаш пышташ умылтарыман. 
Тидэ пашам школлаштэ сотсиалистичэский сорэвнованьэ шот дэн 
колташ кӱлэш.

Кажнэ пионэрын, кажнэ тунэмшын аралаш пыштымэ книшкажэ 
лийжэ!

Ик пионэрын, ик тунэмшын йэшыжат аныклаш пыштымэ кни- 
шка дэч посна ынжэ лий!

И а к о в л э в.

Туныктышо нэргэн.
Кызыт у пашазэ йыҥым йамдылмаш—пэш кугу пашалан шотлал- 

тэш. Сотсиализм ыштымаштэ тӱрлӧ пашалан моштышо йыҥ-шамыч 
кулыт. Калык туныктымаштэ мыланна пашазэ ок ситэ-манына. Сад
ланак туныктымо пашам колташ йӧсӧ. Коч могай пашамат сай ыш
таш моштышо, шинчышэ йыҥ кӱлэш. Мэмнан школын тӱҥ пашажэ
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йоча-влакым сотсиализм илышлан йамдылмаштэ. Иыҥын уш-акыл- 
жым, кап-кылжым вийаҥдаш сай туныктышо кӱлэш.

Сотсиализмым ыштымаштэ школ ӱмбак пэш кугу паша возэш. 
Школ коч у вийан йыҥым йамдылэна. Садлан коч могай школыш- 
тат пашалан туныктымым, вэра ваштарэш туныктымым пурташ кӱ- 
лэш. Тыгай пашам сайын йамдылымэ туныктышо вэлэ шуктэш кэр- 
тэш. Садлан калык туныктымо вич ийлан ыштымэ планыштэ пашазэ- 
влак йамдылымаш пэш кугу вэрым налэш. Ты мартэ мэ шкэнан 
кундэмысэ туныктышо-влакым шагал шинчэна. Ик Морко кантонышто 
вэлэ тунэмаш тӱҥалмэ.

Морко кантон туныктышо-влак.

Туныктышо-влак шотлымашкэ 7-8 ий тунэмман школышто, ШКМ 
Пропшколышто туныктышо-влак огыт пуро.

Тышкэ тӱҥалтыш школышто туныктышо-влак гына пурат. Мэм- 
нан шотлымашкэ 76 туныктышо пурэн.

Ий шот дэнэ туныктышо-влак тыгэ шэлалтыт: 20 ийаш мартэ 
4 йыҥ—5,2%, 20 ийашгыч 25 ий мартэ 13 йыҥ— 17%, 25 гыч 30 ий 
мартэ 12 йыҥ—16%; 30 гыч 35 ий мартэ 16 иыҥ—20%; 35 ийгыч 
40 ийаш мартэ 11 йыҥ—14%; 40 дэн 45 ий коклаштэ 10 йыҥ—13%; 
45 гыч 50 ий мартэ 8 йыҥ—10%; 50 ийаш дэч кӱшко 2 йыҥ—2,6%. 
Тышэч койын шога: туныктышо-влакна утларакшым кыдалаш ий шо- 
тан улыт.

Мӧҥгысӧ озанлык шот дэнэ туныктышо-влак тыгэ шэлалтын шогат:
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Мэмнан туныктышто-влак утларакшым ик марда крэсаньыкгыч 
улыт. Батрак дэнэ пашазэ коклагыч шагал.

Туныктышо-шамычгыч 67% —шэ ышкэ озанлыкым кучэн илат, 
колкозыш пурэн огыт ул. 1930 ий йанвар тылызыштэ чылажак 5 йыҥ 
(6,5%) вэлэ колкозышто шога. Поп дэн кулак шочшо чыла туныкты
шо коклаштэ 10% нарэ шотлалтэш.

Чыла туныктышо гыч партийштэ 3 йыҥ вэлэ шога (4%), комсо
мол ышто—7 йэҥ (9%); тыгэ партий дэн комсомолышто чылажэ 13%* 
шотлалтэш.
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Туныктышо-влакын шинчымашышт тыгэрак койын шога:
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Тидэ таблитсэгыч шуко туныктышын шагал шинчымашыжэ
койын шога. 10 йыҥ (13%) вэлэ пэдтэкникумым пытарэн. Тидэ пэш 
кугу ситыдымаш. Шагал шинчышэ, жапын йамдылымэ туныктышо 
дэн у школым ышташ йӧсӧ. Садлан нунын шинчымашыштым нӧлта- 
лаш, моштымашыштым вийаҥдаш посна курсыш колташ кӱлэш. Кы
зыт туныктышо-влакым вийаҥдаш ий йыда паша ышталтэш.

Октӓбр рэвольутсий лэч вара 25 йыҥым курсэш йэшарэн тунык
тымо. Мӧнгышто тунэмшэ курсышто 9 йыҥ вэлэ шога.

Морко кантонышто мэрий туныктышо ок ситэ. Марий школлаш- 
тэ 14 руш учитыл туныкта. Нунын коклаштэ 8 йыҥжэ марла моштат.

Рэволӱтсий дэч ожсэк туныктышо 36 йыҥ уло.
Рэволӱтсий лиймэ дэч вара паша ышташ тӱҥалшэ 40 йыҥ шот- 

лалтэш
Морко кантонышто 85% туныктышо-влакым йэшарэн туныкташ 

кӱлэш. Ик сэмынжэ посна ыштымэ курсэш туныктыман, вэс сэмынжэ 
мӧҥгыштӧ тунэммэ курсыш пурыман. Моско ИГТКП мӧҥгыштӧ тунэммэ 
курсышто пэш шагал шогат. Тидэ курсын пайда пумыжым чылажак ши- 
жын налын огытул.

Илыш пэш вийан ончыко кайа. Туныктышо шэҥкэлан кодэш 
гын, у школым ышташ йӧсӧ. Садлан моло дэч шэҥкэлан кодын шӱ- 
дырнымо ок кӱл.

Шкэнан тунэммынам ий гыч ийыш йэшарэн толман.

Дкрэй Н.

Иаллаштэ крэстйаным, школлаштэ йочам 
мландэ пашалан туныктыман.

Кызыт йаллаштэ пӱтӱнь паша-влак сотсиализм паша ыштымэ 
дэн ушнэн ышталтыт. Мландэ пашам налаш гын, тыштэ шкэт почаҥ 
илэн ыштымым кудалтэн, копэративыш, колхозыш, кЬмуныш йорло 
дэн ик марда крэсаньык ушнат. Иал дэн вэлэ огыл, чумур район дэн 
коллэктивыш лурат.

Иӧсыланэн илымэ тошто жап эрта, у илыш, коллэктивыш ушны- 
мо, сотсиализм илыш толэш. Иал-оланлык пашанат йӧршын ты кор- 
но дэн кайаш тӱҥальэ.

Тидэ кугу пашам илышыш пӱтӱнь шэмэр коклаштэ содор пур- 
тышаш вэрч, эн ончычак кызыт мландэ пашалан шэнтэлан кодшо

2 *  Туныктымо наша. I /  17



йорло-влакым туныктыман. Кугу йэҥ-влакым гына огыл, школлаштэ 
тунэмшэ-влакымат туныктыдэ кодаш ок лий: вэт нуно кызыт мэмнан 
ышташ тӱҥалмэ пашанам шуктышаш в а ш т а л т ы ш  улыт.

Кузэ мландэ пашаштэ, шкэт ыштымым кудалтэн, коллэктивыш 
ушнаш, кузэ тушто паша виктараш, мландэ пашам ышташ, вольыкым 
ончаш, чылажымат наука ой почэш ышташ—ты нэргэн пӱтӱнь млан
дэ пашазэ-влаклан тунэмдэ ок лий. Тунам гына нуно коллэктивыштэ 
йӓл-озанлык пашам содор нӧлтал кэртыт, коллэктив пашажымат сот- 
сиализм корно дэн шукташ тӱҥалыт.

Сандэнэ кызытак лудмо порт, йошкар пусак, кугурак школ йэда 
й о р л о  дэн к о к л а  к р э с т й а н л а н  й а л - о з а н л ы к  паша тунэммэ 
курс дэн кружок-влакым почэдаш кӱлэш.

Кружок дэн курсышто пашам ышташ-агрономым, избачым; ту- 
ныктышым, кугурак школышто (ШКМ, 9 ийаш, йал-озанлык тэхни- 
кум) тунэмшэ-влакымат шогалташ кӱлэш.

Сандэнэ кугурак школышто тунэмшылан, избач дэн ликвидатыр- 
лан, моло ончыл йэҥ-влаклан ты пашаштэ актив йамдылшаш вэрч 
йал-озанлык кружокым почэдыман.

Лудмо пӧртыштӧ, йошкар пусакыштэ, школышто, клубышто, 
ликпунктышто мландэ о з а н л ы к  п у с а к  лийжэ.

Курс дэн кружокышто пашам ышташ кнага, програм лийышт. 
Кызыт библиотэк покот ышталтэш. Ты покот шот дэн й а л - о з а н 
л ы к  к н а г а м  шукырак ужалыман, шаркалыман.

Мландэ паша дэн вольык ончымо паша нэргэн тӱрлӧ погыныма- 
шым, конпэрэнсым, выставкым, экскурсым (колхоз дэн совхозыш да 
монь) ышташ кӱлэш: шинча дэн ужмо кнага дэн тунэммылан пэш раш 
умландарэн кэртэш.

Ындэ тӱҥалтыш школышто мландэ паша шташ да вольык, сурт 
кайык ончаш туныктымо нэргэн ойлэна.

РСФСР Совнарком лукмо дэкрэт почэш 5 ий коклаштэ тӱҥалтыш 
школлаштэ чыла йоча-влакым туныкташ тӱҥалман. Тидым шукташ 
кажнэ школлан кӱлэш: 1) мландэ, 2) курал тарман—плуг, ӱдымӧ, тӱ- 
рэдмэ, кырымэ машина, урлык, мландэ ӱаҥдыш), тунэммэ кнага, йал 
озанлык тунэммэ изи лаборатор, тӱрлӧ тыгыдэ арвэр-шорвондо, коль- 
мо, вӱд шавымэ т. м.

Ик ийыштэ чыла школышто тидым шукташ, чыла школлан 
мландэ пашам чот моштышо учитылым туныктэн шукташ, машина 
дэн моло кӱлэшым йамдылэн шукташ ок лий.

Сандэнэ тэний 10% школлан гына ситарэн шуктыман.
Бӱджэт гыч кӱлэш оксам ты пашалан ситарэнак пуаш ок лий. 

Совэт учрэждэн дэн копэратив, колхоз ушэм, колхоз-влаклан, шэмэр- 
влакланат тӱрлӧ сэмын полшыдэ ок лий.

Школлан чыла курал-машина-влакым шкэ кидыштэ пэшак ку- 
чымо ок кӱл. Йалыштэ колхоз альэ артэль уло гын, нуно шкэ ма- 
шинашт дэн полшэн кэртыт.

Кажнэ кантонышто чыла школ гыч 10%-шым чотлэн налын, 
нунылан кӱшнӧ ойлымо сэмын мландэ паша ышташ чылажымат кы
зытак йамдылаш кӱлэш.
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К л э м э н т ь э в а .

ШКОЛЫШТО ТУНЫКТЫМО ПАША.
Кэҥэж школ нэргэн.

Мэмнан школнам „паша школыш*4 кэҥэж жапыштат туныктымо 
дэн вэлэ пуртэн кэртына.

ГУС‘ын програмжым налына гын, тушто школын кэҥэжым паша 
ыштымэ нэргэн изиш гына каласалтын.

Мэмнан школ-влак йаллаштэ улыт, сандэн нунын пашашт йал 
озанлык паша дэн ушналт ышталтэш.

Кунам мландэ паша дэн тунэммэ пашӓм ушэн ышташ лийэш?
Ты йодмылан—чыланат тыгэ каласэна: шошо дэн кэнтэжым гы

на школышто тунэммым мландэ паша ыштымэ дэн кэлыштарэн кэр
тына.

Садлан „кэҥэж44 школым „паша школын" вожшо манаш лийэш.
Мэмнан школнам налаш гын, нунын кокла гыч кэҥэжымат паша 

ыштышэ укэ гайак манаш лийэш.
Школын пашажым кэҥэжымат кӱрылтдэ ышташ кӱлэшыжым 

кызыт туныктышо чыланат раш шинчат.
Школын кэҥэжсэ ыштышаш пашажым лончылэн налына гын, 

тыгай пашам ыштыман:
1). Рвэзэ влаклан шынымэ (опыт) пашам ыштыктэн мландэ па- 

шалан туныктыман, 2) рвэзэ-влакын тазалыкыштым пзҥгыдэмдаш,
3) рэволӱтсий дэн у илышлан кэлшышэ пайрэм коч мэр пашалан ту
ныктымым чоткыдэмдыман, 4) йара жап годым рвэзэ-влаклан уш-акыл 
пэҥгыдэмдышан канымашым ыштыман, 5) кэҥэж жапыштэ гына ыш 
таш лиймэ шынымашым, пӱртӱс илыш шэкланымым чӱчкыдынрак ыш
тыман, тыгэ пашам ыштымэ дэн тэлымлан йамдылалташ лийэш. Кэҥэж 
школын пашажэ кӱшнӧ ончыктымо шот дэн ГУС-ын комплэс програм- 
мэ почэш ышталтэш. Тидэ програмын тӱҥ вожшо—п а ш а; садлан 
йалысэ школын кэҥэж жаплан програмын тӱҥ вожшо йал о з а н 
л ы к  п а ш а  лийэш. Тыгэак, пӱртӱс илыш дэн обшэство илыш тунэм- 
мат—т ӱ ҥ  п а ш а л а н а к  ш о т л а л т э ш .  Рвэзэ-влак вийышт ситышын 
пашам ыштэн тунэмышт манын, школ пэлэн улшо мландым йара 
кийыктыман огыл. Школ мыландыштэ шуко жап эртарыдэ, шанчэ 
туныктымо почэш чыла пашам штылман. Кызытсэ жапыштэ Совэт 
Ушэм мучко шурно лэктышым шукэмдымэ куго пашалан шотлалтэш. 
Ш кол пэлэнсэ улшо мыландэ тидэ пашаштэ эн ончылно шогыжо-
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Нал озанлык гыч куго пайда налмым ой дэн огыл, Даша дэнак он- 
чыктыжо, калыкым ончыко нантайжэ. Мэмнан школлаштэ йал озан
лык тарман шагалрак адак туныктышынат йал озанлык паша нэр- 
гэштэ палымышт, шынэн тунэммышт шагал, садлан школ пэлэнсэ млан- 
дэш йыраҥым альэ сатым ышташ шотлан толэш. Тидыжэ тышэч ко- 
йын шога: 1) пакча альэ сат паша ышташ куштылгырак, 2) тидэ па
шаштэ тӱрлӧ шынымашым, шэкланымашым ышташат йӧнанрак, 3) ти
дэ пашам школын ыштэн моштышашыжат, палымашыжат ситышаш- 
лык, садлан крэсаньык лэч пашажат сайрак лийшаш, саскажымаг 
утларак ыштэн кэртыт, 4) сад, пакча кӧргӧ паша утларак кочшаш 
саскам, йэмыжым пуа; вара мэрий кызытсэ ик тӱрлӧ кочкышыжым, 
тӱрлӧ-тӱрлӧ тамлэ кочкыш дэн вашталта, 5) тэлым школлан шокшо- 
кочкышым йамдылаш полша. Тидым шотлэн, пакча дэнэ сат паша 
школышто ончылно лийман. Мыландэ учаскыштэ кок тӱрлӧ пашам 
ыштыман, сандэн тудым кок ужашлан шэлаш лийэш: 1) саска шо- 
чыктышо участкэ, тыштэ агроном туныктымо почэш сат альэ пакча 
саска ончэн кушталтэш, 2) шынэн-ончэн тунэммэ участкэ; тидэ участ- 
кэш тӱрлӧ кушкылым !) шындылын, нунын илышыштым шынэн ту- 
нэмман.

Тыгэ учаскым кок ужашлан шэлын, пашажат йӧнэштэш; адак 
рвэзэ-влак шынымэ пашам утларак йёратат. Тыглай, ончыдэ кушты- 
мо сат рвэзэ-влакын мӧҥгыштыжат уло, садлан нунылан тыгай паша 
сӧралэ огыл, палымашымат пуэн огэш кэрт. Шынэн ончэн тунэммэ» 
пашам группылан шэлаш лийэш: тӱҥалтыш группылан изирак учас
кым пуыман, йӧратымэ саскам, шудым, пушэҥгым шындэн, ончэн 
куштышт; вэс група пакча саска шудым (пурса, кэшыр, шоган, киар 
молымат) шындэн ончэн кушта; тудо группак школыштат, мӧҥгыш- 
тыжат нӧшмым шындыл озымым кушта, вэрышкэ шындылэш. Тидэ 
паша ыштышыла шудын, пушэҥгын кузэ кушмыжым, тудым ончымо 
нэргэн тунэмэш. Йыраҥ учаскыштэ могай саскам, могай кэлгытыш 
шындылмаш, ончэн куштымаш нэргэн, адак кавак дэнэ киарын уза  
дэнэ ава пэлэдыш пуракым шкэ гыч ушаш (опыление) тунэмман. Ку- 
мышо ий тунэмшэ-влак шынымэ шот дэн пашам ыштат. Нинак у сорт 
помидорым, ковыштам, парэнтым т. м. саска—йэмыжым ыштэн лук- 
тыт. Кумышо групп саскам локтылшо тушман дэн крэдалыт, нунын илы
шыштым ончэн тунэмыт. Тидэ жапыштак нуно пушэҥгын, шудын шоч- 
мым, кушмым, илышыштым ончэн тунэмыт. Саска, йэмыж мыньар 
лиймым шотыш налын шога, тӱрлымат мондымо дэч шканжэ воза. 
Нылымшэ группышто тунэмшэ-влак мландэш шавымэ ӱйаҥдышым пыш
тэн тидэ вэрлан могай сорт саска-йэмыж кэлшышашым тунэмыт, нӧшмы- 
лык йыраҥыштэ пашам ыштат. Нуно саска, йэмыж шочыктэн налмэ (про- 
изводствэный) йыраҥыштэ пашам сайэмдэн колтат, шудо-пушэнтэ 
илыш шотыштат чыла пашам шотыш налын шогат. Нылымшэ групп 
йэмыж, саска шочыктымаштэ, йыраҥ учаскыштэ вуйлатэн шога; паша 
ышташ полшашыжэ изирак прупп гыч налэш.

а) растение



Шкэт вуйа йыраҥыштэ паша ыштымэ дэн крэдалман. Тидэ па
ша йӧнан огыл, рвэзэ-влакым ваш-ваш сырыкташ вэлэ йӧра. Ик рвэ- 
зэ шкэ вуйа ик йыраҥыштэ пашам ышта гын, тудо оза лийэш, мо- 
лым огэшат пурто. Чыла паша чумыр тунэмшэ рвэзэ-влакын лий
ж э—манын, шкэт вуйа паша штымым чарыман. Иыраҥ пашам кум 
жаплан ужашлан лийэш: 1) Иыраҥ ыштымэ, саска, йэмыж шудо шын- 
дылмэ жап. Тидэ жапысэ паша школысо кашак дэн ышталтэш; 2) Он- 
чэн-куштымо жап; тидэ жапыштэ йыраҥым учаскылан шэлэдэн, ик 
учаскым ик тунэмшэ рвэзылан, альэ ик звэнолан ончаш, шэкланаш 
пуалтэш. Жапын-жапын тунэмшэ-влакым, звэнам ик учаскэгыч вэс 
учаскыш вашталтылман, садын дэн тунэмшэ-влак чыла тӱрлӧ шудым 
тунэм кэртыт, адак пашажат ик йыраҥ учаскыштэ ик йэҥын огыл, 
чумыр тунэмшэ кашакын лийэш; 3) кушкын шушо йэмыш погымо 
жап,-тидэ жапыштэ пашан, шынышыла тунэммын пайдажым шотыш 
налын шуктат. Тидэ цаша адакат чумыр тунэмшэ кашакын пашажэ 
лийэш.

Пашам сайын колтымо дэн мучашыжат сайэ лийэш. Садлан сас
ка, йэмыж погымо жап—эн кугу жаплан шотлалтэш. Кэҥыж школ ыш
таш, школ пэлэн улшо мыланлэ учаскэ чот полшэн кэртэш. Тидэ мы- 
ландэш саска, йэмыж шындымым рвэзэ-влакын палымышт шуаш тӱ- 
ҥалэшат тышкэ толаш тӱҥалыт. Кэҥыж жапыштэ рвэзэ-влак йара 
жапым мун чэрэт дэн йыраҥыштэ оролэн кэртыт. Иктаж могай изиш 
сайрак паша лийын кайа гын, тунэмшэ-влакын ачашт-аваштат, молат 
толаш тӱҥалыт.

Школышто тунэмшэ мыландэ пашам школышто вэлэ огыл, мӧҥ- 
гыштыжат ышта, шкэ пакчаштыжэ кэртэш. Шканжэ изи учаскым пӱч- 
кын налын, шынымэ пашам ышта. Тидэ паша ыштымаштэ школ ту- 
нэмшылан тыгэ полшэн кэртэш: 1) тӱрлӧ саскам шындаш йыраҥым 
ужашлаш полша, 2) паша ыштымэ годым каҥашым пуа, 3) туныкты
шо тунэмшын йыраҥыш толын паша каймым ончэн туныкта. Шкэ 
пашажэ нэргэн, мом ыштэн моштыдымыжым, ыштэн шуктымыжо нэр
гэн, мом ыштэн моштыдымыжым, ыштэн шуктымыжо нэргэн шко
лышто тунэмшэ отчотым ышта, йыраҥ паша нэргэнжэ кэчын возы- 
мыжым (днэвникым) кондэн ончыкта.

Тунэмшэ рвэзэ-влакын кэҥыжым калык коклаштэ ыштышаш па- 
шат лэктын шогаш тӱҥалэш. Кэҥыж паша жапыштэ кугурак лэч пое
на кодшо изи йоча-влак пӧртыштӧ кодын суртлан, йаллан энтэкым 
кондэн кэртыт. Тыгай эҥгак дэч эскэрашлан вэрчын икшывэ-влак он
чаш школ пэлэн йаслым, плошчадкым почаш кӱлэш. Садын дэнэ: 1) шко
лышто тунэмшэ рвэзэ-влак кэчэ мучко пӧртыштӧ аза дэнэ шынчымэ 
дэч утлалтыт, тунэммашлан вийышт, ушышт аралалтэш, 2) азам он
чэн пӧртыштӧ шынчаш рвэзэ-влаклан эн нэлэ паша, йаслэ плошчад- 
кэ лиймэк тидэ паша гыч рвэзэ утла.

Тидлэч поена изи рвэзэ-влакланат йӧнанрак лийэш: йаслэ—плош- 
чадкыштэ нуным мӧҥгысӧ дэч сайрак ончат, садлан калыклан, путы- 
ракшэ азан аважлан, йӧнан лийэш, кэныж школланат таум ышташ

21



тӱҥалыт. Рвэзэ-влакынат школышто тунэмаш вэлэ огыл, калык кок- 
лаштат паша ышташ жап лийэш.

Школын кэҥыжым калык коклаштэ ыштышаш пашан вэс ужа- 
шыжэ—п о ж а р  д э ч  а р а л ы м э  п а ш а. Чыла суртлаштэ пӧрт воктэн 
вочкышто вӱд лийжэ, урэмыштэ, кудовэчыштэ шӱкым, тул вашкэ 
пижман ӱзгарым погыман, йалсовэт пэлэнсэ „ й а л  с ы л н э ш т а р ы ш э  
к о м и с "  й а л л а н  п о ж а р  й ӧ р ы к т ы м о  м а ш и н  ым  н а л ы н  п у- 
ы ж о ,  т о ш т ы ж ы м  а ч а л ы ж э ,  п ӧ р т л а ш т э  к о ҥ г а м ,  т ӱ н ь ы -  
к ы м ончышт, удажым ачалышт манын калыклан умылтарыман, адак 
шкэат полшыман.

Кэҥыж жапыштэ йаллаштэ тӱрлӧ вашкэ шарлышан чэр лийэда* 
садлан йалыштэ тазалык аралымэ паша ышташ чот пижман. Сурт
лаштэ вӱд шотлымо лийжэ, кочмо-йӱымӧ ӱзгар мушмо лийжэ, воль- 
ык вилам умбак наҥкайэн тойыман; урэмыштат, кудвэчыштат тэрыс 
погымо лийжэ, ужаргэ, шудымо саскам, йэмыжым кочмо дэч эскэрыман.

Тидэ паша дэч поена школ адак шошым аҥа кампаньэ эртары- 
мэ годым пырчэ эрыктымэ, шурнын осалжым, тушманжым пытарымэ,. 
ӱдымӧ мыландым шукэмдымэ нэргэн калыклан умылтарэн шогыжо. 
Кӱшнӧ ончыктымо калык кокласэ паша пэш кӱлэшан, садлан кэҥыж 
школ ӧрдыжыштӧ ыжнэ шого, вий шумо сэмын пашам ыштыжэ.

Иал озанлык пашам рвэзэ-влак эрэ шкэ моштымо, шинчымэ дэн 
вэлэ ыштыман огыл, тидэ паша нэргэн шанчын туныктымыжымат ту- 
нэмман. Тунэмаш йал озанлык экскурсийым ыштылман. Экскурсийым 
колхозыш, совхозыш, йара крэсаньык озанлыкышкат ыштылман, ну
нын илышыштым, пашаштым тунэмман, йал озанлык машинын паша
жым, йал озанлыкын тушманжым, пакча пашашкэ экскурсийым ыш*- 
тылман. Экскурсийым крэсаньык йыраҥыш шошымак огыл, ийунь пы- 
тартышыштэ альэ ийуль тӱҥалтышыштэ йара жап годым, тунэмшэ-влак 
шкэ йыраҥыштат пашам ышташ тунэм шумэкышт, ыштыман. Тунам- 
лан крэсаньык-влакат йыраҥыштым ыштэн шуктат. Саска шудым, йэ- 
мыжым шындат, тунэмшэ-влакланат шынчалан койаш тӱҥалэш. Эк
скурсийым кок тӱрлӧ пакчаш ыштыман; ожнысо гайак, шанчэ тунык
тымо почэш ыштыдымэ йыраҥыш адак сайэмдэн, агроном ой почэш 
штымэ йыраҥыш.

Рвэзэ-влак экскурсий годым ужмыштым возэн налыт. Вара ту
ныктышо дэн пырльа йалысэ пакча пашам сайэмдымэ нэргэн калык 
ончылан докладым ышташ йамдылат. Рвэзэ влакын ончэн тунэммышт 
калыкланат пайдам кондэн кэртэш.

Лдак экскурсийым пасу ӱмбак, шурно озым лэкмэ годым, вуй 
лэкмэ пэлэдмэ годым, погымо годым ышташ лийэш. Олыкышко эк
скурсийым ужаргымэ годым, пэлэдмэ годым ыштыман, моло -вэрэат 
кошташ лийэш.

Экскурсий ышташ ончычак йамдылалт шогыман, мийэн толмӧҥкӧ 
погымо матэриалым иктыш чумырыман.

Иал озанлык пашам ыштышыла тунэммэ школ кугу пайдам на
лын кэртэш, тэлэ жаплан матэриалым шуко муаш лийэш.
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Школ кэҥыж жапыштэ моло паша гайак кап-кыл вийаҥдымэ, 
тазаҥдымэ пашамат виктара. Тидэ пашам кэчыштэ, вӱдыштӧ, йужыш- 
то ыштыман; ик сэмын паша ыштымат, кочмат, упражньэньэ штымат 
кап-кыл тазаҥдаш полша. Кап-кыл пэҥгыдэмдышашлан йандар йу- 
жышто коштман, модмашым, гимнастикым, спортым ыштылман; йӱш- 
тылман, йуж, кэчэ ванным налаш кӱлэш. Тидэ паша школлаштэ, пу- 
тыракшэ мэрий коклаштэ пэш кӱлэш. Школлаштэ кап-кыл тазаҥды- 
мэ паша шагал ышталтэш. Шуко вэрэжэ тидэ пашам йӧршэш мон- 
дат, йужо вэрэжэ шот дэч посна ыштатат, рвэзэ-влакымат локтылыт. 
Шыжым, паша ышташ тӱҥалмэ жаплан шукыжо чэрлэ гайэ лийыт. 
Тыгай йоҥылыш паша ыжнэ лий манын, тунэмшэ влакын тазалы- 
кыштым врачлан ончыктыман, тазалыкышт почэш гына пашам штык- 
таш кӱлэш. Паша жапыштат чӱчкыдынрак врач лэч каҥашым йод- 
ман.

Пайрэмым, спэктакыльым адак тулэч молымат ыштэн калык 
коклаштэ мэр пашам колташ лийэш. Чодра кэчым, пэлэдыш пайрэ
мым, саска пайрэмым, шудыш лэкмэ кэчым, шурно кэчым эртарылын 
калыклан йумылан инаныдымэ нэргэн умылтараш лийэш. Адак пай- 
рэмлан вэрч рвэзэ-влакымат чумыраш йӧн, вэра ваштарэш туныкта- 
шат каньылэ лийэш.

Кэҥыж школын пашажэ нэргэн каласэн пытарымэк, тыгай ка- 
ҥаш ыштыдэат огэш лий: школышто ик пашалан пижмэк вигак шуко 
тӱрлӧ пашам налман огыл, укэ гын, пэш нэлэ лийэш, адак пайдажат 
шагал. Оласэ альэ йалысэ школышто тӱрлӧ группылан, шушаш кэҥыж 
жаплан изирак пашам йамдылыман: 1) школ пэлэнсэ учаскыштэ,
2) калык коклаштэ, колхозышто, 3) пӱртыс илышым тунэммэ пашаш
тэ (рвэзэ-влакын кап-кыл тазаҥдымым мондымо ок кӱл). Нинэ паша- 
влак пэш кугу улыт, ышташат тӱрлӧ сэмын лийэш. Могай вэр улмым 
ончэн, адак утларак шараш оҥайрак лийэш.

Тэлэ гоч тунэм пытарымэкэ, тунэмшэ-влак каналтымэкэ, калык 
коклаштэ умылтарэн кэҥыж школ ышташ пижман. Кэҥыж школын 
паша ышташ тӱҥалмэ жапшэ майын 1—15 кэчэ коклаштэ. Кэҥыж 
школын кок жапшэ лийын кэртэш: майын 1 гыч йунь 15 кэчэ мартэ 
(шошо жап), йуньын 15 гыч августын 1 кэчэ мартэ (кэнгыж жап). Ав- 
густын 1-ой кэчэ эртымӧҥгӧ кок арньагыч ик тылызэ мартэ каны- 
машым ышташ лийэш. Кэҥыж школ могай вэрыштэ, могай илыш 
коклаштэ улмыжым ончэн шканжэ ончыкылыклан планым ышта. Ти
дэ планым школ каҥаш (совэт) пэҥыдэмда, адак районысо туныкты- 
шо-влакын каҥаш тэргэн налын онча.Кэҥыж жапыштэ паша ышташ 
моло жап дэч коч, план кӱлэш.

Пэдагог-влакын кэҥыж школ ышташ шонымышт, ышташ тӱҥал- 
мышт пэш кугу паша; тугэ гынат, тидэ паша ончык кайэн огыл. Т у- 
н ы к т ы ш  о-в л а к ы н т ы  п а ш а  в и к т а р а ш  й а м д ы л а л т д ы м э  
д э н э  т у н э м ш  э-в л а к ы м а ч а ш  т-а в а ш т о з а н л ы к  г ы ч к э ҥ ы ж  
ж а п л а н  о й р э н  к э р т д ы м э  к э ҥ ы ж  ш к о л  ы ш т а ш  ч а р а к -  
л э н ш о г а .
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Школышто тунэмшэ дэн туныктышо к о к л а ш т э  сай у ш э м  
у л о  гын, калык дэнат кылым кучат гын, кэҥыж школ почашат нэлэ 
огыл. Школ почаш торэш шогышыж дэнэ туныктышо мутланэн мош- 
тыжо, тудымат шкэ вэлкыжак савырыжэ. Калык туныктымым ончы
шо пӧлкат кампаньэ шот дэн „кэҥыж школ арньам“ ыштэн калык 
коклаштэ школ нэргэн умылтарымашым ыштыжэ.

Ион мумо дэнэ гына школышто пашам сай колташ лийэш. Тидэ 
йӧн—калык илыш почэш пашам колтымаш. Тунэмшын ачаж суртыш- 
то пэш чотак паша улмо годым школ пашам жаплан чарыман. Вэра 
п а й р э м  к э ч ы н  т у н э м ш ы м  п о г э н  п а ш а м  ш т ы м а н .  И а р а 
ж а п  г о д ы м  ( м а й ы ш т э )  к эчэ й ы д а к п а ш а м  ы шт ы м а н. К а- 
л ы к ы м  т у н ы к т э н  к э р т м а н ,  ш к о л л а н  п а й д а  л и й м а н  па-  
ш а‘м г ы н а  ышташ тыршаш кӱлэш.

Тыгэ калык илыш шот дэнэ ыштымэ, чын корно дэн кайшэ 
кэҥыж школын тӱҥалтышыжэ, чыла чаракым кӱрыштын, йалысэ ту- 
ныктышылан сай кэҥыж школым ышташ полша. Садлан туныктышо 
тидэ пашан кӱлэшыжым, пайдажым шынчэн шогыжо; шкэ кӧргысӧ 
вийжым тӱжвак луктын пашалан чот пижшэ.

‘  Г 4

С. Н. Николаэв,
*

••

Удрамаш туныктымо нэргэн
Ӱдрамаш туныктымаштэ мэ ончыко шуко тошкалын улына гынат 

альэ ончылно ыштышаш пашана пэш шуко уло. Удрамаш илыш 
куштылэмдымэ пашам чот вийаҥдаш кӱлэш.

Мэмнан мэрий кундэмыштэ тунэмдымэ кокла гыч утларакшэ 
ӱдрамаш-влак улыт.

Пычкэмыштэ, тунэмдэ илымыжэ дэнэ ӱдрамаш коч могай у пашаш- 
тат шагал умла, сандэнэ тудым пойанлан, поплан, картлан у 
илыш лэч авырэн шогаш йӧнанрак.

Ӱдрамаш гыч ты мартэат шукыжо кумалаш коштыт, йумылан 
инанат, шкэныштым тӱрлӧ тушманлан ондалаш пуат.

Кызыт мартэат шуко ӱдрамаш кулаклан, пойанлан пашам ыш
тэн, аҥыргэн илат.

Иорло-влакын пӧртыш пурэт гын, ӧрат вэлэ; чыланат йэҥлан 
пашам ыштэн илат—мушым, мэжым йэҥлан шӱдырат.

Ик ӱдӱр 3-4 кэчыштэ шӱдырэн 30-40 ур оксам налэш. Тыгэ изи 
ӱдӱрым кынчыла шӱдыраш тэлэ гочлан пӧртэш пэтрат, сандэнэ 
тудлан тунэмаш жап укэ, шонашат ок вэрэшт.

Тунэмаш ӱдӱрым колтат гынат, ик-кок ий эртымӧҥгӧ тудым 
мӧҥгэш кӱнчыла шӱдыраш, аза ончаш, вольык пукшаш, тӱрлӧ кид 
паша ышташ налыт.
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Лдак тидыжат уло: кугурак дэн рвэзэ-влак ӱдӱрын школышто 
тунэммым ок кӱл пашалан шотлат. „Удрамаш сурт пашам ышта, 
молан тудлан тунэмаш кулэш?“ манын ойлат.

Тунэмаш шонышо ӱдӱрым тӱрлын мыскылат, воштылыт, чакта- 
раш тӧчат.

Шкэт озанлык йэшын сурт пашажэ эн нэлэ, эн аҥыртаршэ 
паша-манын Лэнин йолташ ойлэн. Сурт кӧргӧ паша чыла ӱдрамаш- 
лан адак изи ӱдыр-влакланат логалэш.

Тыгэ нӧргӧ мэрий ӱдыр-влак нэлэ пашаштэ ындыралтын илэн 
тунэмдэ кодыт. Иужо марий-влак—ӱдрамаш пашам пӧрйыҥ ышты
ман огыл—маныт. Садланак—ӱдрамашлан тунэмман огыл-манмэ мут 
кызытат шокта.

Лдак паша ыштышыла, модшыла йоча-влак мӧҥкыштыштак кок 
вэлыш шэлалтыт. Удыр-влак ик тӱрлым ыштат: ургат, курчак дэн 
модыт, мурат. Пӧрйыҥ-влак вэс пашам ыштат: руат, кышкылтыт, 
ӱзгарым ыштат, ний дэн имньым ыштэн модыт. Тыгэ пашам поена 
ыштымэ дэн, поена модмо дэн рвэзэ дэн ӱдырын поена шоныма- 
шышт лийэш.

Школышто тунэмшэ ӱдыр-влакымат кӱлэш сэмын туныктэн огы
на мошто. Удыр-влак дэнэ пӧрйыҥ йочам пырльа туныктымаш пэш 
начар кайа.

Школышто — тӱрло лэктын шогышо пашам ӱдыр - влак пӧр- 
йыҥ дэн тӧр ыштэн огыт сэҥэ манын рвэзэ-влак шонат. Садлан школ 
организатсийыш ӱдыр-влакым шагал сайлат. Могай тыгыдэ паша 
ӱдрамаш паша гай чучэш гын (ару эскэраш, мушкаш, ургаш), тугай 
пашам ӱдырлан пуат.

Шуко школ ӱдыр дэнэ рвэзэ ойырлэн шогымашлан полшэн 
вэлэ шогат.

Иужо школлаштэ ӱдыр-шамычлан ургымо, пидмэ мастэрскойым 
почыт; рвэзэ-влаклан пушэҥкэ дэн тӱло ӱзгар ышташ мастэрскойым 
почыт. Тыгэ кидпашалан поена ойырэн туныктымо дэнэ нунын шо- 
нымашыштат кок тӱрлӧ лийэш. Вара класыштат поена шинчат. 7-ий 
тунэмман школышто ӱдыр дэнэ рвэзэ йыгырэ шинчымым от уж. Ӱдыр 
влак ышкат огыт шич; шинчыт гын, моло рвэзэ-влакшэ воштылаш 
тӱҥалыт.

Тыгэ йэшгычак тӱҥалын школыштат ӱдыр дэнэ рвэзэ коклаштэ 
ойыртэм лийын шога. Тидэ экшыкым тӧрлаташ ӱдыр дэнэ рвэзэ-вла- 
кын пырльа паша ыштымыштым, шонымашыштым сайэмдаш кӱлэш.

Иошкар-ола 7-ий тунэмман школышто пэвральын 1-жэ маркэ 
ӱдыр дэнэ рвэзэ- влак ойырлэн пашам ыштэн шогышт. Ургаш эртак 
ӱдыр-шамыч вэлэ тунэмыч; стольарныштэ эртак рвэзэ-шамыч вэлэ 
ыльыч.

Паша ыштымышт годым ваш-ваш огытат пурто ыльэ. Тидэ 
школыштак ӱдыр-влак дэнэ рвэзэ-влакын пырльа ик партыштэ шинчы- 
мыштым от уж

Тидэ ситыдымашым тӧрлаташ пашам пырльа ыштымаш коч 
вэлэ лийэш.
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Кызыт мэ тунэмшэ коклаштэ нимогай ойыртэмымат огына 
ыштэ. Кок тӱрло мастэрскойыштат ӱдыргэ, рвэзыгэ кидпашам пыр- 
льа ыштат.

Ончычшо ӱдыр-влак:—рвэзэ-влак дэнэ пырльа садак пушэҥкэ 
дэн пашам ыштэн огына шукто—маньыч. Рвэзэ-влак ургаш тунэмаш 
пэш кэлшышт. Кызыт ӱдыр-влакат пушэҥгэ дэнэ пашам пэш куанэн 
ыштат.

Ындэ ӱдыр дэн рвэзэ коклаштэ пэҥкыдэ сай шонымаш (настро
ение) уло.

Кызыт альэ чыла школыштак кидпаша укэ; уло гынат, ӱдыр дэн 
рвэзэ пашам посна ыштат.

Ончыкыжо ӱдыр-влакым школыш шуко пуртэн туныктэнак шу
кташ мӧҥкысӧ пашаштым куштылэмдаш кӱлэш.

Коч могай пашаштат, модмаштат рвэзэ дэн ӱдыр-влакым тӧр 
ышташ, туныктышо-влак погынымаштэ ..Совместное восттание“ нэр
гэн мутланэн налман.

И а к о в л э в .

Йунат кружокым почэдыман.
Мэмнан совэт уй1эмыштэ тӱньабалнэ лийдымэ паша ышталт шо

га. Чыла озанлыкым, культурым сотсиализм корно дэн колташ пи- 
жын улы на.Тидэу паша ыштышыла кулакын вийжым пытарэна, чы
ла элым индустриаҥдэна, йал озанлыкым колхозыш савырэна, шур- 
но лэктышым шукэмдаш пижын улына, тунэмдымашым пытарэн у 
культурым ыштэна.

Тидэ кугу пашам шукташ чыла шэмэр калык кумыл нӧлтын^ 
йывыртэн ышташ пижын. Садлан калык тыршымэ дэн вич ий кок
лаштэ ыштышаш пашам ныл ийштэ шуктэн кэртшашлык улына. Кы
зыт эша ч о т  к у м ы л  н ӧ л т ы н ,  уло вийым пыштэн рвэзэ калык сот- 
сиализмым ышташ пижын. Кушкын шогышо пионэр, школышто ту
нэмшэ, рвэзэ колхозник — чыланат комунист партий ойым шукташ 
полшат.

Шукэртэ огыл „йунат“ манмэ тӱшкаштэ шогышо-влакын Ниж- 
край конпэрэнсий лийын. Тидэ погынымаштэ чыла йунат шамычым 
сотсиализм ыштымэ пашашкэ пэш вийан шупшын шогаш кӱлэш—ма- 
нын пунчалмэ. Шэмэр калык коклаштэ ыштымэ мэр пашам эн кӱлэш 
тӱҥ пашалан шотлыман. Тыгэ ыштэна гын, тыгыдэ йоча-шамыч пэш 
кугу вий лийын кэртыт. Йунат влакын мэр пашажым эн пӧрвойак 
шурно лэктышым шукэмдымэ дэн, колэктивизатсий дэн, йал озанлы
кым индустриаҥдымэ дэн ушэн шогаш кӱлэш. Садланак крайэвой 
конпэрэнсий йунат ушэмым йал озанлык кружок дэн ушаш пунчалын.
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Тыгай ушнымашын лӱмжӧ „Кружки юных натуралистов и молодых 
сельских хозяев" лийэш.

Чыла йунат кружок, моло рвэзэ калык могай тӱрлӧ мэр пашам 
ыштэн кэртыт?

Нинэ кружок-влак тыгай пашам ыштэн кэртыт:
а) сад дэн пакча пашам, б) тыгыдэ вольык дэн кайык ончы- 

мым, в) илымэ вэрым с ӧ р а с т а р ы м э  д э н  т а з а л ы к  а р а л ы -  
м а ш ы м, г) пошто коштыктышо кӧгӧрчӧным адак сурт оролышо 
пийым ашнаш туныктыман. Утларакшым чывэ урлыкым сайэмдаш 
чот пижман.

Тидэ пашам шукташ пионэр рӱдӧ бӱро Наркомзэм дэн, кайык 
ончышо ушэм дэн, колхоз ушэм дэн кэлшымашым ыштэн. Тӱҥ шо- 
нымашна „Амэрик чывым поктэн шуаш". Тидэ лозунгым чыла пио- 
нэрлан, тунэмшылан, йунатлан шукташ пижаш кӱлэш.

Натуралист дэн йал озанлык кружокын тӱҥ пашажэ тыгэ кайэн 
кэртэш:

1) чывэ урлыкым сайэмдымаш,
2) сай урлык сурт мэраҥым (кролик) ашнаш,
3) кайык ончаш, сатым, пакчам ончаш, пэлэдыш кушташ, шур- 

но локтылшым пытараш, сурт мэраҥым ончаш п о е н а  т ӱ ш к а м  
(товарищество) почаш лийэш. Нинын гоч озанлык пашам шынэн кол- 
тымо йӧным калык коклаш пурташ лийэш.

4. Сат, пакча саска локтылшым, ларыштэ, клатыштэ шурно лок
тылшым шынэн тунэмман. Пэлмӧҥкӧ нуно локтылшо-влакым пытараш 
пижаш кӱлэш. Адак мэмнан вэрышкэ пайда пушо кайыкым кондаш 
тӱрлӧ йӧным ыштылман. Школ пэлэн улшо мылан.цэш тӱрлӧ опытым 
ышташ кӱлэш.

5. Шошым аҥа эртараш бригадым йамдылэн колтыман. Колхо- 
зын урлыкаш шурно лэктышыжым палэн ончыктэн пуаш кӱлэш.

6. Тазалык аралымаштэ: „йӱшто муж“ чэр кондышо шыҥам 
(малярийный комар) пытараш пижман, тараканым, умдылам пытараш 
тӱрлӧ йӧным мун полшэн шогаш кӱлэш. Адак арака йӱмо ваштарэ- 
шат чот крэдалаш пижман.

7. Коч могай сай пушэҥкым аралэн шогыман. Пушэҥкым шу- 
кэмдаш сатым шындэн „чодра кэчым" ышташ кӱлэш. Кӱчык мут дэн 
манаш гын, йунат-влак адак йал озанлык паша ыштышэ рвэзэ-ша- 
мыч чыла пашашт дэн колхоз вийым нӧталаш полшышт.

Шудо ӱдаш, парэҥкэ урлык сайэмдаш, вож-саскам кушташ опы
тым ыштэн ончыктыман.

Вольыкым нормо шот дэнэ пукшэн ончыктымаш, ушкалын шӧр 
пумыжым шотлымаш, вӱтам шокшэмдымаш, чывэ ашнымым сайэм
дымаш, тыгыдэ вольык ончымаш, сат дэн пакча пашам тбрлымаш, у 
шурным вӱдэн ончымаш адак тулэч моло пашат шынэн ончаш йунат 
дэнэ йал озанлык рвэзэ кружокыш пура.

Вэра ваштарэш туныктымым шынэн ыштымэ паша дэнэ ушэн 
шогаш кӱлэш. Чыла школлан мыландым пӱчкын пуыман.
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Мыландэ пашам ыштышыла йал озанлык нэргэн тунэммым кол- 
лэктив корно дэн колтыман.

Школ пакчаштэ пашам артэл шот дэнэ колташ шотлан толэш. 
Паша йыда п о е н а  т ӱ ш к а  (звенья) лийын кэртэш. Паша радамым 
кружок альэ артэль ышкак ыштэн кэртэш. Тидэ паша радам ышташ 
чыла тунэмшэ-влакымат рӱж полшыктыман. Шынэн ончаш моло уч
рэждэньэ дэн организатсийат артэллан поена пашам пуэн кэртыт.

Рвэзэ-влакын тыгай кугу пашажым Нижкрайштэ йунатын Агро- 
биостансийжэ вуйлатэн шогаш тӱҥалэш. Агробиостансийштэ шынэн 
ончаш кайык ончымо озанлык, пакча, сат адак тулэч моло тыгыдэ 
озанлыкат лийэш. Нинылан паша ышташ Крайзу, Госторг, тулэч мо- 
лат полшэн шогат.

Чыла рвэзэ калыкым пашаш шупшын вич ийаш планым тэмэн 
шукташ пионэрын крайбӱро дэнэ агробиостансий чыла пашам'сотсиа- 
листичэский сорэвнованьэ шот дэнэ колташ тэмла.

Адак „памятка пионэру по сельскому хозяйству" (изд. „Новая 
деревня" 1929 г. ц. 10 к.) лудын лончылэн налат гын, пашалан кугун 
полшэн кэртэш. Ц. Б. пунчулмэ мут почэш „Юный Натуралист" лӱ- 
ман журналым шараш пижман. Подпискым погаш кружок йыда пое
на йыҥым ойырэн шогалташ гын, шотлан толэш.

Коч могай йодмаш лийэш гын, крайбӱро дэн агробиостансий дэч 
йодаш кӱлэш.

Ковалевская.

Педология в практике учитилей 1-й ступени 
марийской области.

В истекшем году при проведении практикума по педологии на 
Центральных Марийских Учительских курсах учителям - курсантам 
была предложена для заполнения анкета, имеющая целью выяснить 
их ориентировку в некокторых вопросах педологии.

Текст анкеты смотри в приложении. Кроме приведенной анкеты 
использована частично акнета Ин-та по повышении квалификации 
педагогов, заполнявшаяся курсантами.

Анкетой были охвачены 38 человек—28 мужчин и 10 женщин, 
по социальному положению большинство (87%) крестьян, остальные 
дети служащих; по национальности—87% марийцев, 13% (женщины) 
рссских. Партийных (членов ВКПб), кандидатов и комсомольцев-63%. 
Стаж у 58% до 3-х лет, причем у 39% —1 год, остальные работают 
дольше. Возраст у 58% от 18 до 25 лет, у 21 % от 26 до 30 лет, у 
21 % от 32 до 44 лет.
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Таким образом, группа, охваченная анкетой, довольно смешанная, 
отличающаяся от обычного состава массового учительства 1 ступени 
приобладанием мужчин, что, повидимому типично в школах нацио
нального меньшинства.

Из этого состава 20% имеют школьную подготовку по педо
логии, (некоторые, из окончивших Пед. техникумы, педологии не 
проходили) 7 % —слушали курс педологии на курсах по повышении 
квалификации, а 73% не имеют подготовки по педологии. Интересу
ются педологией почти все, только 1 товарищ „не особенно". Однако, 
работали по педологии самостоятельно только 2 человека: 1 произ
вел обследование памяти у детей, другой частично обследовал свою 
группу.

Таким образом, в практику Марийской школы педология еще 
не вошла и остается для учителей интересной теоретический наукой, 
недостаточную подготовку по которой определенно отмечают 40%.

Переходим к более подробной характеристеке изучаемой группы.
В зависимости от подготовки все учителя, заполнившие анкеты, 

распределены на 4 группы: 1)—окончившие педагогические техни
кумы—42%, 2) учительскую сининарию—5%, 3) педагогические курсы 
и школы 11-й ступ, с педагогическим уклоном—18% и 4)—школы 11-й 
ступени без педагогического уклона, рабфак, сельско-хозяйственный 
техникум, низшие школы и т. п.—словом, не получивших специаль
ного педагогическаго образования—34%.

Первый вопрос анкеты: „нравится ли Вам Ваша профессия и 
почему?"—дает следующие ответы: из 16-ти человек, окончивших 
педагогические техникумы 5-рым (35%) учительская профессия не 
нравится, причем они отмечают недостаточность оборудования школ, 
которая создает тяжелую обстановку в работе, а также обществен
ную загрузку (партиец). То обстоятельство, что 35% лиц, получивших 
недавно специальную подготовку, недовольно своей работой, заста
вляет очень задуматься с одной стороны над условиями работы учи
теля, с другой—над вопросом профессиональной ориентации при пос
туплении в педагогический техникум; на это прямо указывает один 
из товарищей „учительская работа требует спокойного чековека, я 
же человек нервный",— пишет 19-ти летний учитель, член ВЛКСМ, 
проработавший один год в школе. Во всех остальных группах мы 
находим лишь двоих—5%, которым не нравиться учительская поро- 
фессия: одному „здоровье не позволяет", для другого товарища „эта 
работа не по специальности", так как подготовка получена в сель- 
ско-хозяйственном техникуме.

Второй вопрос:—„какую бы профессию вы избрали?"—только 4 
человека—11% определенно говорят о желании сохранить учитель
скую профессию, один высказывает желание перейти в детский дом, 
19—37% ответа не дают, а 53% мечтают о перемене профессии, 
причем 3—8% —человека желают учиться дальше „по педагогической 
линии", остальные 18 человек—47% избирают новые профессии и
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желаю г стать врачами, военными, агрономами, юристами, вести крес
тьянское хозяйство и т. д., чтобы уйти от учительства.

Третий вопрос: „назовите три самых ценных качества педагога"- 
имел целью выяснить, каким рисуется учителю идиальный педагог. 
Из общего числа—б—15% анкет не дают ответа на этот вопрос, ос
тальные 32 дают в общем 83 качества. Большинство—16 ч.—42% 
считают необходимым качеством учиталя выдержку и воспитанность, 
15 ч. умелый подход к детям, 13—-34% ответов подчеркивают общ е
ственность и организационные способности, как необходимое качество 
учителя, любовь к детям названа в 12-ти—32%случаях, а 10—26% 
ответов требует от учителя специальной подготовки, интерес к делу 
называют 6— 16%. Более деятельная группировка ответов дана в при
ложении. Отметим еще один ответ; один из товарищей считает, что 
для учителя необходимо следующие: „слово должно не расходиться с 
делом, так как, если будет расхождение, то такой педагог теряет 
свой авторитет, как среди детей, так и среди населения, а, как след
ствие, не авторитетный учитель приносит меньше пользы в своей 
работе. Этот ответ в сущности является один из наиболее вдум
чивым.

Переходя к четвертыму вопросу, в котором предполагается 
назвать 3 качества хороших учеников, мы имеем ответы только в 
Зб-ти анкетах, причем всего названо 99 качеств. Чаще всего назы
вают активность и приспособленность к общественной жизни—22%, 
внимание (16% всех ответов) и старательность—13%, далее в предста
влении учителя хсроший ученик должен быть здоровым (13%), вос
приимчивым и способным {14%), лично опрятным и активно прово
дящим в жизнь гигиенические навыки (19%).

В ответах учителей нашло отражение требование послушания и 
даж е красивого подчерка. В этих ответах обращает на себя внима
ние, требование опрятности и активного проведения гигиенических 
навыков в семью, как качество хорошего ученика—акцент на этом 
вызван повидимому бытовыми условиями Марийской области.

Пятым, шестым и седьмым вопросами устанавливается ориенти
ровка учителей в вопросах практического применения педологичес
кого подхода к ученикам.

Пятый вопрос „что бы вы сделали с ребятами особенно сла
быми?" вызывают следующие ответы. Необходимость обследования 
социально-бытовых условий, как исходный момент мероприятий, выд
вигается в 10-ти анкетах, 26% всех анкет, большинство прямо указы
вает на необходимость рекомендовать ученику занятия физкультурой 
-66%, регулирования его питания-53 % или советует дать добавочное 
питание в школе—18%, правильно организовать его школьный и 
домашний труд—29°/0. 6 чел.—16% рекомендует обратить внимание на 
выполнение ребятами основных правил гигиены, пять человек—13% 
ставят вопрос о том, чтобы использовать солнце, свежий воздух и 
воду для слабых учеников; обратить внимание на семью и отсюда
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начать работу по улучшению состояния здоровья ученика и считают 
необходимым 6 учителей—16%.

На шестой вопрос „чтобы вы сделали с ребятами, отстающими 
по умственному развитию"—32 учителя—86% находят необходимым 
прежде всего путем обследования выяснить причину отсталости или 
степень ее и уже отсюда искать выхода в реорганизации условий, в 
которых работает отстающий ученик. Необходимость правильной орга
низации работы, требование посильной работы упоминается в 15-ти 
-39% случаях, в 5-ти анкетах—19% исход видят в дополнительных за
нятиях для отстающего ребенка, трое—8 % —в оставлении на второй 
год, два учителя—5% предполагают отстающих выделить в отдель
ную группу, один—3% „посадить с хорошим учеником, чтобы он ему 
помогал". Один—3% просто предлагает переменить работу, а трое 
—8% считают необходимым поговорить с родителями в целях выяс
нения им особенностей ребенка и необходимо медико-педагогических 
мероприятий.

В ответе на 7-й вопрос „Что бы вы сделали с ребятами, соци
ально-запущенными"—педагогическая пропаганда, установление связи 
с семьей, воздействие на семью, как средство борьбы с социальной 
запущенностью ребят— находит большинство стороников (22—28%), 
далее предлагается провети работу индивидуально с учениками (11 — 
29%)—с группой, чтобы через нее воздействовать на ученика 7-18%, 
двое—5% предлагают отправить социально-запущенного рабенка в 
детский дом или коллектор, двое—5% вобще улучшить организацию 
его жизни и один—3% давать ему побольше работы".

Резумируя ответы на эти три вопроса, можно отметить педагоги
чески правильную установку учителей в подходах к ребятам, хотя 
конечно,»эта установка недостаточно конкретна, так как педагогичес
кие знания учителей страдают тоже недостаточной конкретностью.

С какой же педологической литературой знакомы учителя. В 
ответах на 8-й вопрос „какие книги по педологии вы читали"—на 
первом месте стоит П. П. Блонский—23—61%, причем 16 человек на
зывают определенно „ П е д о л о г и ю "  Блонского, а семеро—просто 
отмечают „читал (читала) Блонского". Проф. Ярямова „Основы ре
флексологии" читали 6 человек— 16%. Ивантера „Методы изучения 
ребенка и детского коллектива"—3 человека —8%,  статьи в педоло
гических журналах—3 человела—8%, Бине (без заглавия)—1—3%, 
ничего не читали по педологии—12 человек—32%, главным образом 
]\Ля группа. 4 человека—11% называют Шульгина, Пинкевича, Маркса 
и Энгельса, т. е. не отчетливо представляют себе отличие педологи
ческой литературы от педагогической. Надо отметить, да и сами учи
теля это отмечают, что Педология П. П. Блонского читается очень 
трудно, и для большинства просто непонятна, отчего, конечно, не увя
зывается с практической работой учителя.

Литература, в которой нуждается учитель, слабо подготовлен
ный теоретически, работающий без руководства, самостоятельно, долж
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на быть популярной, сохраняя научность, причем желательные не 
капитальные труды и курсы, а небольшие работы по отдельным во
просам общим или частным: такая краткость практически необходима, 
так как много времени уделять чтению по педологии учитель—прак
тик не может и только постепенно он втянется в вопросы изучения 
ребенка.

В заключение разберем, чего ожидает учитель от педологии, 
как преломляется в его сознании вопрос о том, для чего нужна педо
логия учителю 1-й ступени (вопрос № 9). Здесь большинство ответов 
сходятся на том, что знание педологии дает возможносгь правильной 
организации воспитания ребенка, урегулирования работы с ним, по
может учителю понять поведение ребенка, правильно подойти к нему 
(26 ответов—68%). Остальные 32%—12 человек пишут: „без знания 
об,екта не может быть плодотворной работы, а ученик—об'ект ра
боты учителя",—„учитель, не знающий педологии, подобен плотнику 
без топора, не знающему сортов дерева" и другие подробные образ
ные формулы.

Таким образом, несмотря на малое знакомство с педологией и 
педологической литературой, учительство сознает, для чего она ему 
нужна, возлагая быть может несколько преувеличенной надежды на 
педологию,—одного знания педологии недостаточно для правильной 
организации воспитания. Однако, все же запрос создан, мысль пробуж
дена и идет по правильному пути. Нужно дать возможность широ
кого удовлетворения интереса учительства к вопросам педологии, 
нужно организованно втягивать учителей в практическую работу по 
изучению детства, и особенно тех двух групп, в работе с которыми 
учителя встречают наибольшие затруднения; такими группами оказы
ваются две: для учителей мужчин это по преимуществу—21% 1-я 
группа—восьми-летки, а особенно симилетки, когда таковые попа
дают в школу, на втором месте—18%— переростки, т. е. 12-15-ти 
летние подростки, для всех учительниц—подростки.

При проведении практической работы по педологии перед учи
телями—марийцами вставали большие трудности, правда, не выяв
ленные в анкете, тем не менее очень тормозящие работу: во первых; 
при работе по антропометрии имеются только московские и довоен
ные стандарты, которые не подходят для детей марийцев-племени фин
ского; перед учителем—практиком всегда встает вопрос о том, что 
представляет собой ребенок или детская группа по отношению к 
детской массе—на этот вопрос ответа учитель-мариец пока не имеет. 
Необходимо, чтобы имеющиеся в педогогических техникумах Марий
ской области антропометрические материалы были обработаны и 
напечатаны в местных педологическ. журналах.

Во вторых, тесты Бинэ-Берта имеются только на русском языке, 
предоставить их перевод каждому учителю на его страх было бы 
нерационально; необходимо, чтобы тесты были переведены на марий
ский язык методически подготовленными лицами, чтобы перевод их
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был научно-правильным; т(?чно также впоследствии должны быть 
составлены на марийском языке тесты школьной успеваемости уча
щихся.

В заключение позволим себе подитожить те основные положе
ния, которые являются выводами из настоящего материала.

1) Педология в пратическую работу учителя-марийца в школе 
1-й ступени еще не вошла и остается для него интересной теорети
ческой наукой.

2) В практичеккой педологической работе марийское учитель
ство не считает себя достаточно подготовленным. Для того, чтобы 
дать ему эту подготовку необходимо:

а) повторно проведение курсов теоретического и практического 
характера по педологии во время коллективных работ по повышению 
квалификации учителей;

б) при проведении практикумов необходимо использование 
материалов, добытых массовым учительством при работе на местах, 
согласно планов и заданий метод, бюро;

в) необходимо снабдить учителей Мар. Области подходящей 
научно-популярной литературой в виде небольших статей по отдель
ным вопросам общего или специального характера.

3) Стандарты антропометрические и детского интеллекта дол
жны быть составлены на основании изучения возрастных групп детей 
марийцев.

4) Тесты интеллекта (Бинэ-Берта), а также тесты школьной 
успеваемости должы быть переведены на марийский язык.

5) Летние курсы дают правильную и практическую установку 
педологических вопросов.

V '
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Я к т а й э в.

ПОЛИТПРОСВЭТ ПАША.

Тыгыдэ калык кокласэ библиотэк пашам 
вийаҥдыман.

Кызыт уло Совэт Ушэм мучко у пабрик-завод ышталтэш, колэк- 
тивизатсий паша чот шарлэн кайа, тунэмдымэ-влак шагалэмыт, йал 
дэн оласэ калык талын кушкэш. Садланак кэч мо нэргэнат шинчы- 
маш кӱлэш. Кызыт кунар уло шинчымашым ончыкыжо эрэ йэшарэн— 
кугэмдэн шогыман. Тидэ шотым от шукто гын, илышыштэ вараш 
кодат. Шинчымашым шараш — кугэмдаш библиотэк шуко полшэн 
кэртэш.

Тыгыдэ калык кокласэ библиотэк-влакын пашашт пэш начаркайа. 
Шурно шочмым нӧлтымӧ шотышто, йал озанлыкым колкозыш са- 
вырмаштэ—библиотэк кнага гоч пэш кугун полшэн, пашам ончык 
виктарэн колтэн кэртэш. Садланак библиотэк пашам вашкэ гына ви- 
йаҥдэн колташ тыршыман.

Библиотэк пашам у сэмын вийаҥдэн колташ Главполитпросвэт 
йанвар тылызыштэ тыгыдэ калык кокласэ библиотэк пашазэ-влакын 
пӧрвӧй конпэрэнсийжым ыштыш. Тудо конпэрэнсий, йал озанлыкым 
сотсиализм корно дэн колтымо жапыштэ, тыгыдэ калык кокласэ биб
лиотэкын пашажэ нэргэн кутырэн, ончэн налын пашам у сэмын ыш
тымэ шотышто йатыр ойым луктын. Вэрласэ учрэждэньэ тидэ пашаш 
шагалрак ончалмышт дэн, конпэрэнсийыш 52 йэнг олмэш, 32 йэҥ 
вэлэ погынэн улыт. Альэ конпэрэнсий тӱҥалмэ годым 16 дэлэгат вэлэ 
толын ыльэ.

Альэ маркэн библиотэк пашазэ-влакым йамдылэн лукмо нэргэн 
шагал шоналтын.

ОНО библиотэк пашам виктарэн, вуйлатэн ок шого. Альэ йужо 
вэрэ нимогай вуйлатымашат укэ. Тыгыдэ калык йылмэ дэн, утларак- 
шым колкоз паша шотышто, кнага укэ. Ончыкыжо библиотэк па- 
шаштэ пэш кугу вашталтышым ыштыман. Тыгыдэ калык коклагыч 
библиотэк пашазым йамдылыман. Пашазэ укэ гын, библиотэкын калык 
кокласэ пашажэ кайэн ок кэрт. Кызыт боблиотэк пашазэ - влак укэ 
дэн, альэ улыжат пашам сай ок шинчэ да, библиотэк пашам моштэн 
виктарэн колташ ок лий. Садланак библиотэкын чапшэ калык ончык
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ок лэк. Тидэ дэнак тарзэ, йорло, ик марда крэсаньык-влак биллиотэк 
дэч ӧрдыжыштӧ шогат. Библиотэкыш коштыт гынат, нунын дэн кӱ- 
лэш сэмын паша ок ышталт, нуно лудшылан кагаз ӱмбач вэлэ шот- 

• лалтыт.
Калык кокласэ паша шотышто: у йӱла пурташ культур нэргэн 

умылтарымэ, кнага дэн паша ыштымэ, газэт дэн паша ыштымэ, пэ- 
рэдвижкэ паша, кино ончыктымаш—ситышын ышталтын огыт ул. 
Пашашкэ уло мэрым шупшмо огыл, пашалан колтымо окса ок ку- 
чылталт, библиотэк покод сай виктарымэ огыл.

Конпэрэнсий бибпокодым вийаҥдымэ нэргэн пэш сай каласэн 
луыш. Утларакшым тыгыдэ калык коклаштэ, мутлан Марий Кундэмым 
налына, библиотэк пашам чот вийаҥдыман. Тыгэ ышташ кӱлэш: ка
лы к библиотэкым копэратсий сэмынак палэн шогыжо. Альэ маркэат 
калык коклаштэ библиотэкым шинчыдымэ йэҥат уло. Иктаж ӱдрамаш 
дэч альэ пӧрйэҥ дэч библиотэк нэргэн йодат гын, ӧрмалгэн вэлэ шо- 
галыт, „ом шинчэ“ маныт.

Кантонласэ библиотэк пашагыч тыгэ койэш: библиотэкгыч кнагам 
налын лудшо пэш шагал, библиотэк дэч мӱндырнырак йалыштэ кна
гам налын лудшым парньа дэн шотлаш лийэш. Кантон библиотэк- 
влаклан уло калыкым библиотэкыш шупшын шукташ йӧсӧ. Тидэ 
пашам, пэрэдвижкым йалыш колтэдэн, кнага ужалымашым чот ша- 
рымэк ижэ ыштэн шукташ лийэш. Кызыт уло калыкым лудаш шуп- 
шаш библиотэкыштэ кнагажат ок ситэ. Тэвэ Шэрнур кантон библио- 
тэкыштэ 1927-28 ийын 15 пэрэдвижкэ лийын, 1929-30 ийлан 32 пэ- 
рэдвижкэ шотлалтэш. Тугэ гынат, кнага-влак огыт ситэ. Моло кантонла 
библиотэкыштат тыгак дыр. Садланак тидэ пашам виктарэн колташ 
конпэрэнсий—книгалан ик каталогым ышташ, пашаш Лмэрикысэ сис- 
тэмым пурташ кӱшта. Тидэ дэн пырльа библиотэкыштэ пашазыжым 
шукэмдымэ нэргэнат ОНО дэн Кундэмысэ Рӱдӧ библиотэклан сай он- 
чэн пунчалым ышташышт кӱлэш. Обик гоч библиотэклан кнага налэ- 
даш  моло учрэждэний-влак дэч оксам налмэ нэргэн пунчалым лукташ 
кӱлэш.

Иаллаш кнагам шарымэ нэргэнат конпэрэнсий раш ончыктэн 
пуыш. Садланак кызытак библиотэк дэн лудмо пӧрт пэлэн кнага 
ужалымэ вэрым, адак кнага шарышэ отрӓдым ыштэдыман.

Библиотэкын калык кокласэ пашажым виктарыман. Калык кок
лаштэ пашам сайэмдаш—йаллашкэ, колкозлашкэ, ликпунтлашкэ, йош- 
кар пусаклашкэ—бригадэ - влакым колтэдаш кӱлэш. Кугу кампаньэ 
годым, моло йӧнан жак годымат, калыклан ончыктакташ кнага вы- 
ставкым ыштыман.

Тугэ гынат, мэр полша гын вэлэ, библиотэк паша сайэм—йол 
ӱмбак шогалын кэртэш. Вара ижэ библиотэк вич ийаш планым илы- 
шыш пурташ полшэн кэртэш.

Тыгыдэ калык кокласэ библиотэк пашазэ-влак
конпэрэнсийыштэ лийшэ Яктайэв.

а*



Библиотэкын шагал тунэмшэ кокласэ 
пашажэ.

Школ айдэмылан шкэ сэмынжэ ончык кайашлан ситышэ шинчы- 
машым гына пуа. Школ гычын погэн лэкмэ шинчымашым пэнтыдэм- 
даш от пиж гын, уло шицчымашэтат вашкэ мондалтэш, школын ту- 
ныктымыжо арам кодэш. Шонымашым шараш, шиучымашым кэглэм- 
даш школышто тунэм чарнымӧҥгат пэш чот пижаш кӱлэш. Тидэ па- 
шаштэ кнага-влак пэш кугу полшымашым пуэн шогат. Шагал тунэм
шэ кнагам лудаш ок тӱҥал гын, тунэммыжын пайдажэ кугунак ок 
лий; илышыжымат кузэ кӱлэш тугэ виктарэн ок кэрт. Садлан, шагал 
тунэмшын политик шинчымашыжым кугэмдаш, культуржым нӧлта- 
лаш библиотэк дэнэ лудмо пӧрт ончылно пэш кугу паша шога. Йош- 
кар пусак дэнэ ОДН ушэмымат тидэ пашашкэ шупшман. Шагал 
тунэмшым—чылаштымат библиотэкышкэ, лудмо пӧртышко, йошкар 
пусакышкэ шупшын, нунын коклаштэ кэчэ йыда пашам ыштыман. 
Библиотэк пашаштэ кнагам пуэн налмаш гына ынжэ лий—тӱрло сай 
пашаланат туныктыман. Шагал тунэмшын политик шинчымашыжым 
кумдан шарэн сотсиализмым ышташ полшышо йэҥым йамдылаш 
кӱлэш * >

Шагал тунэмшэ коклаштэ библиотэкын ыштышаш пашажым кум 
ужашлан шэлаш лийэш:

1. Библиотэк дэч ӧрдыжышто шогышо шагал тунэмшэ дэнэ кыл 
кучымашым вийаҥдэн нуным библиотэкышкэ шупшмаш.

2. Шагал тунэмшэ—влак нэргэн библиотэк кӧргышто паша кол- 
тымаш.

3. Шагал тунэмшым тӱрлӧ курсышко колтымаш.
Эн пэрвойак пӱтыньэк шагал тунэмшым шотлэн налман. Тунык- 

'1ЫШ0 пӧлка, посна комис, ОДН ушэм, ликпункт, ликвидатыр-влак 
дэнэ пэҥгыдэ кылым ышташ кӱлэш. Библиотэк альэ лудмо пӧрт пэ- 
лэн справкэ дэн ой пумо бӱром ыштыман. Бӱрошко туныктымо па
шам шинчышэ-влакым пуртыман (учитыл, лудмо-пӧрт вуйлалтышэ, 
ликвидатыр, ОДН члэн, библиотэкарь).

Шагал тунэмшэ кокла пашам пӱтыньэк бӱро виктарэн шога.. 
Кӱчыкын каласымаштэ бӱрон пашажэ тыгайрак лийман: шагал тунэм
шэ-влак дэнэ кылым куча; „кнаган таҥжэ" манмэ кружокым почэдэн 
пашажым виктара; шагал тунэмшын илымаш вэрышкыжэ кнага ну- 
малшым (книгонош) колтылэш; эскурсийым библиотэкышкэ ышты- 
лэш; шагал тунэмшэ кашак дэнэ модыш касым эртара; нуным библи
отэкышкэ, лудмо пӧртышко шупшын ойрлыдэ лудаш коштшым ышта, 
шагал тунэмшылан кнага налмаш шотышто полшэн шога (шагал ту-̂  
нэмшылан йӧршӧ кнага шуко уло, шукэртэ огыл ГИЗ лӱмын нуны- 
лан йӧршо кнагам луктын).

Мэмнан мэрий кундэмысэ кнага савыктышат тугай крагам мэрий 
йылмэ дэн лукташ тӱҥалэш гын, пэш йӧра ыльэ.



Шагал тунэмшым библиотэкышкэ шупшмаштэ ойырлыдэ лудын 
шогышо-влак кугу полшышым пуэн -кэртыт. Библиотэк пашалан 
полшымо нэргэн кнага лудшо кашаклан умылтараш кӱлэш. Вара нинэ 
библиотэкышкэ лудаш коштдымо шагал тунэмшым ойырлыдэ лудын 
шогышылан кондэн кэртыт.

I Ойырлыдэ лудын шогышо-влак библиотэкышкэ шагал тунэм
шым 3—5 пэлэнышт кондышт. Могайэ жаплан мыньарэ йэҥым кон- 
дымо нэргэн библиотэкэ каласэн пуа. Ойырлыдэ лудшо-влаклан биб
лиотэкын йодмыжым шукташ пижынак пижашышт кӱлэш; (50 йэҥ 
5 йэҥ гычын кондат гынат 250 йэҥ йэшаралтэш). Тыгай паша шэр- 
нур библиотэкыштэ ышталтын, пайдажат лийын. Тидлэч поена ойыр
лыдэ лудшо-влаклан 3—5 йэҥ чоло шагал тунэмшым кучыктэн пуаш 
кэлша. Шагал тунэмшым библиотэкышкэ, лудмо-пӧртышко шупшмаштэ 
„Торжествэнная передача" манмым ышташ лийэш. Ликпунктгыч лукмо 
кэчэ тунэмшэ-влакым библиотэкышкэ, лудмо пӧртышко, йошкар пуса- 
кышкэ кнага лудашлан кучэн пуман. Тидэ паша тыгэрак ышталтэш: биб
лиотэк гыч альэ^лудмо пӧртгыч ик йэҥым тунэмшым лукмо комисыш- 
кэ пуртат. Тидэ комис члэн-влак ликпунктгыч тунэмшым лукмо кэчын 
мом ыштышаш нэргэн паша радамым ыштат. Библиотэкгыч ойырымо 
йэҥ тунэмшым лукмо кэчын кнага ончыктымашым ышта, садлан 
ончылгочак библиотэчкым ыштэн йамдылыман. Тунэмшым лукмо 
вэрышкэ моло кӱлэш ӱзгарымат чумыраш кӱлэш. Бэр ситышын уло 
гын, тунэмшэ лукмашым библиотэкэш, лудмо пӧртэш эртараш шот- 
лан толэш. Ликпунктгыч лукмо кэчын кнага айдэмылан кузэ полшэн 
шогымыжым рашкэмшын гына умылтараш кӱлэш. Озанлыкым индус- 
триаҥдэн сотсиализмыш каймаштэ шэмэр калыклан, батраклан, йорло, 
кыдал илышан крэсаньлан кузэ кнага полшэн шогымо нэргэн раш 
умылтарыман.

Ойлэн чарнымӧнто библиотэкыштэ лудмо пӧртышко лудаш кош
таш шонышым возэт адак кнагамат тунӓмак пуыман. Кнага пумо 
годым кнаган пайдажэ нэргэн кӱчыкын каласыман. Ликпунктышто 
тунэмшэ-влак кнага налмыжэ годым—ӱмыр мучко кнага лудын илаш 
тӱҥалам, лудын илышэм сайэмдаш пижам—манын сӧра. Сӧрмашын 
мутшым (тэкетшым) тунэммэ годымак йамдылаш кӱлэш. Тылэч поена 
койыш—шоктыш тарватымаш лийын кэртэш (мураш, кушташ, модаш). 
Сылнэ пайрэм ыштымаштэ муро, почэла мут, ойлышмаш тӱрлӧ лий
ман. Тыгэрак тунэммын пайдажэ, кнага лудмын полшымыжо нэр
гэн ойльышо мурым, почэла мутым утларак пурташ кӱлэш. Тунэм
шым лукмо кэчылан, ончыл гочак кнага выставкым йамдылаш 
кӱлэш. Тыгыдэ калык коклаштэ кнага выставкышкэ утларакшым 
ышкэ йылмэ дэнэ возымо кнагам шогалтылман. Выставкым чаплын 
ышташ кӱлэш; тӱрло лозуҥгым, плакатым чэвэр кагаж дэнэ сӧрыстары- 
ман. Выставкэ ыштымаш пашашкэ пӱтынь тунэмшым шупшаш кӱлэш. Ты
лэч поена ончыл гочынак йамдылалтын пырдыж газэтым лукман. 
Калык коклаштэ пашам ыштымэ дэч вара библиотэк пашан—кокы-



мышо кыдэжшэ тӱҥалэш. Тидэ-библиотэк кӧргӧ паша. Шагал тунэм- 
шын лудмыштым, лудаш шонымыштым палаш тӱҥгалман. Нунын 
лудмыштым шынэн налын кумылыштым озанлык пэккыдэмдымэ,. 
культур нӧлталмэ могырышко шупшы^аш кӱлэш.

Шагал тунэмшэ коклаштэ паша ышташ тӱрло йӧн уло. Чыла 
йӧнжымат вэрласэ илыш шот дэнэ кэлыштарэн пурташ кӱлэш. Ш а
гал тунэмшэ—влакгыч сатсиализм илыш ыштымаштэ кугун полшэн 
шогышо вийым ыштыман. Партиин, совэт властьын озанлыкым инду- 
стриаҥдымэ культур ҥӧлталмэ политикым палэн шогышо лийышт- 
Тидэ пашаштэ пӱтынь шэмэрын кузэрак полшэн кэртмыжым умыл- 
тара.

Шала вэрэ илышэ шагал тунэмшэ кашакым туныкташ школышта 
туныктымо дэчын йӧсӧ. Садлан виктарышэ-влаклан тидэ пашашкэ уло 
вийым пыштэн пижаш кӱлэш. Библиотэкын тӱҥалтыш пашажэ—ш а
гал тунэмшым лудаш возэн, кнагам пуэн колтымаш лийэш. Тидэ па
шам ончымаштэ нима нэлыжат укэ гайэ тӱчэш. Шагал тунэмшым 
лудаш возо, кнагам пуэн колто, вара адак уэш кнагам вашталтэ, ындэ 
паша пытыш манын шонаш лийэш. Укэ, йбршэш тыгэ огыл, библи
отэкыштэ шуко ыштэн шогышо пэдагог влаклан тидэ йоьгылыш шу- 
кэрсэк палын шога. Библиотэкышкэ, альэ лудмо пӧртышко пӧрвӧ 
толшо шагал тунэмшэ-влак дэнэ кутырымо годым пэш кэлыштарэн 
кутыраш кӱлэш, мут пэлэштымэт йыда эскэрэн пэлэштэ. Изиш йоҥы- 
лышым ыштэт гынат, пэрвой толшын шӱмжӧ йӱкшэн кэртэш. „Вара 
толам“, манын каласат варажым нэржымат ок ончыкто; налын кай- 
мэ кнагажымат иктажэ мбнгысыжлан аль5 йолташыжлан вэлэ кол- 
та. Кнага пумо годым— „тӧвӧ каталогышто ончо“ манын тура руалын 
каталог дэкэ колтымо огэш кӱл. Шагал тунэмшэ каталогышто садак 
шотым огэш му. Каталог дэкэ колтымэш лӱмын ыштымэ кнага выс- 
тавкыштэ кнагам ончыкташ кэлша. Кнагам шкэ сэмынжэ ойырэн нал- 
жэ. Кнага выставкыжым куштылгын возыман чаплэ кнага дэнэ гына , 
ыштыман, нэлын возымо кнагам чумырымо огэш кӱл. Кнагам пӧрвӧ 
пумо годым библиотэкын чыла правилыжымат умылтарымэ огэш 
кӱл; утларакшым штрап налмэ, сутыш пумо нэргэн умылтараш шот
лан огэш тол. Угычын возалтшэ-влак ондакыракшым кутыраш кбла- 
нат, тидэ шотышто утларакшым илалшырак ӱдрамаш талэ улыт, са
длан нунын ойлымыштым колыштын шонымаштым кӱлэш конрышко 
пуртэн колташ кӱлэш, тидым кнага пумо годымат ушэш налман. Мут- 
лан манына: ӱдрамаш дэнэ ӱдрамаш чывэ мунчымо нэргэн мутланэн 
шогат: „Яла мо тугайэ, тэний чывэ мунчымо шот укэ“ манэш икты- 
жэ. Вэсыжат тидэ нэргэнак кукта. Библиотэк пашазэ шижын налын 
тунамак чывэ ашнымэ нэргэн кнагам кондэн кучыкта гын, путыракат 
кэлша. Шагал тунэмшэ-влакын возымашыштым сайэмдашлан лудаш 
возалтмэ формульарын тӱжвал могыржым возаш пуаш кӱлэш; возэн 
огэш кэрт гын, полшаш кӱлэш. Омак возо—манмышт годым куанда- 
рэн ойлыман—моло-влак тыйдэчэтат шӱкшӱн возат—манын кумылыш
тым нблтыман. Кнага пумо дэчын ончыч эн ондак кнагажым ончык-



тэт гын, утларак кэлшышэ лийэш; кӱчыкыран, оҥайрак ойыштым 
лудын каласашат кӱлэш.

Кнага вашталташ толмышт годым, вашталтымэ дэчын ончыч 
мутланэн налаш кӱлэш.—кнагаштэ мо нэргэн возэн улыт, кэлшэн альэ 
кэлшэн огыл, соралын возалтын альэ укэ—манын йодман. Иоҥылыш 
умылэн улыт гын, умылтарэн пуаш кӱлэш.

Тылэч умбакыжэ вэс паша—йӱкын лудмаш лийэш. Кашак он- 
чылан сӧралэ книгам, кэлыштарэн лудмаш колыштшо—влакын кумы- 
лыштым пэш чот налын кэртэш. Эн ондак тӱҥалмэ годым куштылго? 
сӧралэ ойлымашан кнага гычын тӱҥалман. Марла йылмэ дэнэ утла
рак кэлшышэ кнага Шкэтан „Иумын йазыкшэ" манмэ лийэш, Одарын 
„Таргылтыш" Алэксэйын „Корак", кэлшат. Рушла йылмэ дэнэ возымо 
Серафимович—„Чудо“, Неверов „Как я большевика спаспа“, пашазэ 
ӱдрамаш коклаштэ лудаш Вересаев гыч возымо—„Таня" лӱман кнага 
кэлша. Сылнэ мутан кнагам ик жап лудмӧҥгӧ политик нэргэн, йал 
озанлык нэргэн возымо кнагам лудаш тӱҥалаш лийэш. Марла кнага 
„йал озанлык", манмэ кэлша. Рушла возымо: Петровын „Сортируйте 
семена машинами"—манмэ шотлан толэш. Тыштэ ончыктымо дэч по
сна кнага пэш .шуко уло, ойыркалэн гына мошташ кӱлэш. Кэрыж дэ- 
нак манаш гын, шагал тунэмшылан йӧршо марла кнага пэш шагал. 
Садлан мыланна марла кнага лукмо пашашкэ уло вийым пыштэн 
пижашна логалэш: ышкэгыч шонэн возаш, рушла кнагам кусараш 
тыршыман. Тидэ пашаштэ библиотэк, лудмо пӧрт пэш кугун полшэн 
кэртыт. Нунын дэкэ кэчэ йыда калык коштэш, могайэ кнага кӱлэш 
нэргэн чӱчкыдын ойлыштэш. Тидэ пашам виктараш, лудшо йыҥым ту- 
нэмаш (изучения читательских интересов) кызытак чот пижман. Кна
га пуэдымэ годым, йӱкын лудмаш годым эрэ йодыштын, эскэрэн во
зэн мийаш кӱлэш. Кнага лудмашым палэн налмӧҥкӧ чыла кагажшым 
Марий Кундэм Рӱдо библиотэкышкэ колташ кӱлэш.

Кнага лудмашым виктарэн шогымо пашамат мондыман огыл. 
Лудшо калыкын лудмашыжым ондакак виктараш от тӱҥал гын, луд
шо кашакэт корно ӧрдыжышко кайэн кэртыт. Шагал тунэмшын луд- 
мыштым школ программэ дэнэ кэлыштарэн колтыман; а д а к  н у н ы н  
й о д м ы ш т ы м а т й а р а ш  к о д ы м а н о г ы л .  Тыгэ лудыктымаш шагал 
тунэмшым библиотэкышкэ утларак коштыкташ тӱҥалэш, кнага дэк 
кумылыштым савыра. Лудшо йэҥын тӱньа палымыжым, шонымыжым 
марксист корно дэнэ колташ кӱлэш. Садлан кэлшышэ кнагам йамды- 
лэн эркын—эркын ойрлыдэ пуэн шогаш кӱлэш.

Умбакыжэ, газэт паша политик шинчымаштэ кугун полша. Эн 
ондак пырдыж газэт лукташ тӱҥалман.—Шагал тунэмшэ газэтышкэ 
возэн огыт мошто, возаш отыт тӱҥ ал—манын шоныман огыл. Эн пӧр- 
вой утларак вийан йыҥым чумырэн пашашкэ пижаш кӱлэш. Вара- 
жым, чылаштымат тидэ пашашкэ пыжыкташлан лукмо газэтым по- 
гынэн, погынэн тэргаш тӱҥалман: кӱчык кужужым тӧрлалтыман. Он- 
дакыракшым иктым, вэсым мускылэн, игылтын возаш тӱҥалыт. Иу- 
жыжо иктылан, вэсылан сырмышт дэнэ возгалат. Садлан тыгайэ во-
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зымдшым газэтышкэ пуртымо годым пэш нот эскэраш кӱлэш, чын во- 
зымо гына пурталтшэ. Газэт паша ыштымаштэ пырдыж газэт дэнэ 
гына шогымо огэш кӱл; вэрласэ рӱдо газэт дэнат пашам колтыман. 
Адак тыштат йӱкын лудмаш гычак тӱҥалман. Варажым йэҥ йыда 
тыгыдэ статьа влакым мӧҥгэшышт лудашлан пуэдыман. Умбакыжым 
конпэрэнсэ шот гайым ыштэн, мом кузэ умылмыштым, палэн налын, 
йоҥылышым тӧрлатэн у пашам пуэдыман.

Тӱрло почэла мутым, ойлымашым чӱчкыдынра^ калык коклашкэ 
лэктын каласкалымэ айдэмын вожылмыжым пытара, йылмыжым лы- 
вырта, сай кутыраш туныкта. Садлан чӱчкыдынрак модыш касым 
ыштылаш кӱлэш. Модыш каслан ончыл гочынак йамдылэн шогыман. 
Кас эртарымӧҥгӧ эрлашыжымак погынэн кӱчык кужумтӧрлаш кӱлэш.

Ий йыда шагал тунэмшэ кашаклан конпэрэнсым ыштылаш кӱ- 
лэш. Кантӧнный конпэрэнсэ ышташ шукырак вий кӱлэш, садпан изи- 
рак вий дэнэ районный лудмо пӧрт йыда тыгай погынымашым ыш
тылаш кэлша. Конпэрэнсыштэ чыла пашам лончылэн ончыко ышты- 
шаш паша йӧн нэргэн корным палэмдыман.

Библиотэкын кумышо пашажэ пэлэ тунэмшэ-влакым тӱрло кур- 
сыш колташ полшымо лийэш. Ий йыда почмо тыдыдэ курслашкэ 
шотлан толшыштым, эрэак колтэн шогаш кӱлэш. Тылэч поена, Мос- 
кошто „Академия Коммунистического Воспитания им. Крупской, Твер
ская 54“ манмаштэ шагал тунэмшым туныкташ заочный курс уло. 
Тушко чыланат пурэн кэртыт. Шагал тунэмшылан тӱрло возымо нэр
гэн умылтарэн, тунэммаш пашаштыштат чот полшэн шогаш кӱлэш.

Пӱтынь пашаштэ политик корным чот кучыман, клас корным йом- 
дардэ пурлаш, шолаш лупшалтдэ пашам колташ кӱлэш. Брблиотэк, 
лудмо-пӧрт йыр пӱтынь пашазым, батрак, нужна, кыдал илышан крэ- 
саньыкгыч лэкшэ шагал тунэмшым чумырэн нунын коклаштэ ышкэ 
вуйа тунэммэ пашам чот колташ кӱлэш.

Марий калык коклаштэ кнага шинчыдымаш 70% шуэш, 50% 
калык траком чэр дэнэ орланат, йужо вэрэ 85% шуэш.

Иоча чэрланымаш 80% тайна—манмэ годым, библиотэк па
шам утларакшым мэрий калык коклаштэ, моло тыгыдэ калык кок
лаштэ пэш пэнгыдын шындыман.

Библиотэк паша—каньылэ паша огыл. Садлан тидэ пашашкэ 
шэмэр калыкым шупшын шогаш кӱлэш. ОДН, комсомол, пропсойуз- 
влак паша виктараш полшэн шогышт. Бибпокодым вийан колташ 
ОДН ушэм шэмэр калыкым тарватыжэ. Тунам гына мо кӱлэшым ыш
тэн шукташ лийэш.

Тидэ паша нэргэн рушла кнага шуко уло, адак „Красный б-карь“ 
журналыштэ Каратыгинын возымашыжэ уло, стр. 10—33, №  3 (5), 
1929 ий. Паша ыштышэ влаклан тыгайэ возымашым ойырлыдэ лу
дын шогыман.

Чыла пашанат кузэ кайымыжэ нэргэн библиотэкын, лудмо пӧр- 
тын, йошкар пусакын, ОДН ушэмын идалыкаш ончотышто ончыкташ 
кӱлэш. Газэтышкэ, журналышкэ возэн шогаш кӱлэш.
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А. Соколов.
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Газэт гыч возымашым пӱчкэдэн пашам 
кузэ ыштыман.

Лудмо пӧрт-шамыч тӱрлӧ газэт гыч возымашым пӱчкэдэн налмэ 
дэн паша колтышашым огыт шинчэ^

Шукыжлан пашам кузэ тӱҥалашыжэ палэ огыл. Пашам ышташ 
тӱҥалмэ дэч ончыч шоналташ кӱлэш: газэтыштэ могай возымаш мо- 
лан йӧра? Вара могай пӧлкаш тудым пыжыкташ лийэш? Тидым шин- 
чыдэ паша ышташ нэлэ лийэш.

Лудмо пӧртлан, клублан газэт пашам тыгэракын колташ лийэш. 
Газэтыштэ возымашым жап эртымэ сэмын (хронологически) пӱчкэдэн 
тыгай полкам ыштыман:

1 П а р т и й  и л ы ш .  Моло кугыжаныш кокла илыш, индустриа- 
лизатсэ, коминтэрн, колхоз, копэратив нэргэн, йорло, батрак дэн па
шам ыштымэ нэргэн, йумылан инаныдымэ дэн сэктант нэргэн возыма
шым иктыш погыман. Тыгэ Москошто лэкшэ газэт дэнэ пашам ыш 
таш лийэш.

Ядак ышкэнан мэрий кундэмыштэ, крайыштэ партий пашам 
колтымо нэргэн 'возымашат тушто лийман. Газэт гыч пӱчкэдымым 
погымӧҥгӧ поена папкыш пышташ кӱлэш. Тыгай кугу папкэ дэч пое
на тыгыдэ папкымат ышташ лийэш. Ниныштым тыгай пашалан ыш 
таш лийэш:

Тӱрлӧ погынымаш (с'езд, пленум, конференция), совэтыш сайлы- 
маш, шошым аҥа кампаньэ эртарымэ, октӓбр рэволӱтсий пайрэм, 
рошто, кугэчэ пайрэм ваштарэш крэдалмэ, самообложэньэ, киндэ йам- 
дылымаш паша нэргэн возымашым поена изи папкыш погаш кӱлэш.

Тӱрлӧ поена пашалан поена папкым ыштыман. Тудо папкыш во
зымашым булавкэ дэн пушкылман. Эн ончыч возымым йумак пыш- 
тыман, пытартышлан возымым ӱмбак пыжыктэн шындаш кӱлэш.

Иужо возымашым, мутлан налаш: оппозитеэ дэнэ ӱчашымашым, 
ВКП(б) XV погынымашын, плэнумын, марий кундэм ВКП(б) комитэ- 
тын пунчалмутым поена „Дльбом" манмашкэ погаш лийэш. Яльбо- 
мыш Рюгымо пэш мотор лийэш, тудым куштылгын лудыт адак шуко% 
чыта.

Альбомын ситыдымашыжэ тыгай лийын кэртэш: шуко вэрэ чуч- 
кыдын ончаш ок лий адак тудым ышташат шуко жапым эртарэн 
кэртыт.

Моло политик умылтарымэ пашам колтымаш кабинэтыштэ тыгай 
альбом дэн папкэ дэч поена блок-нотым ыштат. Тыгай блок нотыш 
„Правда" газэт гыч кид йыда коштшо возымашым тӧрлатэн шындат. 
Мутлан налаш: 1) МК ВКП^б) дэн МКК погынымаштэ Сталин йолта- 
шын кутырымашыжэ, 2) Бухарин—„записки экономйста" 3) УГшэ кон- 
грэсын тэзисыжэ, 4) Тротский нэргэн. Тыгай возымаш поена кнагам 
вашталтэн кэртэш.



Доклад ыштышэ-шамычлан мӧҥкышкат пуэн колташ лийэш.
Тыгай возымашым газэт гыч пӱчкэдэн налын альбом- гайым чо- 

так ышташ кӱлэш. Утларакшым тидэ. пашалан тӱҥ лудмо пӧртлан 
пижаш кӱлэш. Тыгай возымашым чумырымо калык умылтараш пэш 
сайын полшэн кэртэш. Адак вэс шотшо дэн газэт гыч возымашым 
пӱчкэдэн паша ышташ тунэмшыланат пэш кугу полыш лийэш.

Паша кузэ каймым политпросвэт кабинэтыш возыза.

Шэрнур кантон библиотэкын пашашэ.
Библиотэкын илыш лончы ж о.

Шэрнур библиотэк 1903 ийштэ почылто. Почмылан 26 ий лийэш 
гынат, кантонысо чыла шэмэр калык шӱмлан пижын кэртын огыл. 
Садлан кӱлэш корнышко кызытат шун огыл. Мэмнан библиотэк йыр- 
чыла кӱлэш йыҥым ушэн шуктымо огыл, чыла пашажымат библиотэк 
ышкэтын нумал кайа. Пглшымо олмэш пӧрт гычын пӧртыш покты- 
маш лийэ.

Библиотэк паш азэ, библиотэк пого.

Библиотэкыштына кок йэҥ пашам ыштэн шогат: вуйлатышэ дэнэ 
библиотэкарь. Кнага—чылажэ 10 тӱжэм утла шотлалтэш. Тынар кнага 
гыч 2 тӱжэм утла марла кнага шотлалтэш.

Кнага налаш тэнийэ 480 тэҥг.-, окса пумо, адак Москогыч 3122 
кнагам йарак колтэн улыт. Иӧнанракшым лудмо пӧрт йэда шэлэдэн 
колтышна.

Калык библиотэкышкэ Шэрнургыч адак 20—25 мэнтэ ӧрдыштӧ 
илышэ коштыт. Пэрэдвишкэ, лудмо пӧрт коштмым шотлымаштэ 33 
мэҥгымат вонча.

*
Лудмо порт паша виктарымаш.

г

Библиотэклан ышкэ паша дэнэ мэр паша ыштымэ дэч поена 
лудмо пӧрт пашамат виктараш логальэ. Кантонысо туныктымо пашам 
ончышо пӧлка дэнэ пырльа лудмо пӧрт вуйлатышэ-влакын погыны- 
машым ыштышна. Погынымашышкэ йошкар пусак вуйлатышэ дэнэ 
пэрэдвишкэ паша ыштышэ-влакымат ӱжна. Тидэ погынымашыштэ кум 
паша ончалтэ:

1) Политпросвэт пашам виктарэн колтымо нэргэн.
2) Куенэн коштшо библиотэк нэргэн.
3) Шошым аҥа паша эртарымэ нэргэн.
Кундэмысэ библиотэкын лудмо пӧрт пашам тэргэн коштмыжо 

годым, кугу полышым пуалтэ. Тидын дэнэ пырльа шагал тунэмшым 
туныктымо школын, кум лудмо пӧртын, ик йошкар пусакын, ик лик- 
пунктын пашажым ончалтэ. Кантон библиотэк ышкэ шотшо дэнэ кум
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пэрэдвишкым, кум колхозым, ик копэ~ативым ончэн. Чылажэ 13 учрэж- 
дэньым ончымо, адак шотлан толшо ойымат пуэн шогымо.

Лудмо пӧртлан кӱлэш кнагам нальж шогымаш библиотэк гоч кайа.
Лудмо пӧртлан кӱлэш кнагам Шэрнур кнага магазиньгитэ налын 

колтымо. Кӱлэш кнага укэ гын, Моско, Срэтэнка, 8, рӱдӧ колэкторгыч 
налын колтышна.

Кантонышто 8 лудмо пӧрт уло.
Идалык коклаштэ 7115 кнага колтымо Окса шот дэнэ шотлы- 

маштэ 2008 тэнтэаш кнага кайэн, тылэч поена 2000 тэнтэаш кнагам 
колдаш йодын улына.

Л удш о-влак  нэргэн.

1928 ийын октӓбырын 1-шэ кэчылан ойрлыдэ лудын шогышо 355 
йэҥ ыльэ. Нунын коклаштэ 308 пӧрйэҥ, 44 ӱдрамаш; 210 мэрий, 142 
руш, 3 моло калыкгыч; 277 крэсаньык, 65 служышо, 5 батрак ыльэ.

1929 ийын октӓбырын 1 кэчылан лудын шогышо 377 йэҥ шот- 
лалтэ. Нунын коклаштэ 312 пӧрйэҥ, 65 ӱдрамаш; 234 мэрий, 139 руш, 
4 моло калыкгыч; 261 крэсаньык, 73 служышо, 30 батрак шотлалтэ. 
Школышто тунэмшэ 125 йэҥ. Чыланат крэсаньык йоча улыт. 216 крэ- 
саньыкыштэ 125 тунэмшэ коштыт гын, йандар крэсаньыкшэ 136 йэҥ 
кодэш.

1929 ийлан 22 лудшо йэҥ кушкын, илыш лончо шот дэнэ бат
рак шукэмын.

1928 ийштэ 5 батрак ыльэ гын, 1929 ийштэ 30 лийын—28 батрак 
йэшарлатын.

Тидэ йэшарымашым пэш каньылын ышталтэ. Ш ф нуры ш то бат
рак куреэш кнаган кӱлэшыжэ нэргэн ойлалтэ, вара тунэмшэ - влак 
иктэ кодтэракак кнагам лудаш налаш тӱҥальыч.

Лудмо-влакым ий шот дэнэ шотлымаштэ тыгэ койэш:

И й 1927/28 ий 1928/29 ий Йэшарал
тын

12'ИЙаш. . . 47 йэҥ 102 йэҥ 55

12— 18 ийаш . 168 „ 89 „ 79 щагал

18 ий дэч кӱшкӧ 140 „ 186 . 46

Шэрнур 10 ий тунэмман школышто тунэмшэ-влак 2—3 тылызэ 
дэнэ кнагам кучаш тӱҥальыч, вара библиотэкэ нуным шылталыш. 
Иоча-влак лӱдычат кнага налмым чарнышт, садлан 76 йэҥ улагалэмын. 
Ш оҥгырак кашакыштэ 46 йэҥ йэшаралтын.

Комсомолын культпокодшо годым вийанрак лудшо крэсаньык- 
влакым—ик йэҥгычын ышкэндан пошкудыдам кондыза - манын ӱжна. 
Мэмнан ойнам шуктышт, сандэнэ пашана шарлыш.
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Кнага пуэдымаш  адак лудаш  коштмаш.

1927-28 ийштэ библиотэкын кнага пуэдымэ пӧлӧмышкӧ кнага 
лудаш 4836 йэҥ тольо, нунын коклаштэ 4060 пӧрйэҥ, 776 ӱдрамаш; 
2675 мэрий, 2103 руш, 58 моко калыкгыч; 694служышо, 2271 тунэмшэ, 
1419 крэсаньык, 451 йэҥ тӱрлӧ паша дэнэ илышэ, 83 батрак шот
лалтэш. -

1928-29 ийштэ 4264 йэҥ библиотэкыш лудаш тольо. Нунын кок
лаштэ 3436 пӧрйэҥ, 728 ӱдырамаш; 2489 мэрий, 1706 руш, 60 йэҥ 
моло калыкгыч; 8 йэҥ пашазэ, 1257 крэсаньык, 404служышо, 2120 ту
нэмшэ, 321 тӱрлӧ паша дэнэ илышэ, 83 батрак.

Лудшо калык кодшо ий дэчын кушкын гынат, лудаш коштмаш 
йатыр волэн. Тидэ волымаш библиотэкырым чӱчкыдын вашталтымэ 
дэнэ лийын.

Кнага шйнчыдымым шогалтымэ дэнат лудшо - влаклан кӱлэш 
кнагам пуэн огыт мошто. Садлан лудшын кумылжо пӧртылэшат биб- 
лиотэкышкэ чӱчкыдын коштмым чарна.

«, К н а г а л у д м а ш .
1927-28 ийштэ 8374 кнага лудалтын, 1928-29 ийштэ 6560 кнага 

лудылтын. Тэний кодшо ий дэчын 1814 кнага шагалрак лудмо. Отдэл 
шот дэнэ лудмаш таблитсэш ончыкталтэш:

е;
т
сс
н
О

ОТДЭЛЫН ЛӰМЫШТ

Ий шот ончык- 
тымо 1928-29 ийш тэ йэш аралтм э

Ф дэн ш агалэммым ончы к-
\ тымаш.1927 - 28 

ий
1928 - 29 

ий

0 О б щ и й .............................. 625 114 538 кнага ш агалэм ы н.

1 Ф илософ ............................. 11 23 12 „ йэш аралты н.

2 Религий .......................... 00 62 22 „ ш агалэм ы н.

3 О бщ . наук.......................... 859 928 96 „ йэш аралты н.

4 -Я з ы к о з н а н ......................... 19 6 13 „ ш агалэм ы н.

5 Точн. н а у к и ..................... 363 249 114 „ ш агалэм .

6 Прак. зн ан . и сел.-хоз. 811 747 64 в ш агалэм .

7 Искуство .......................... 106 31 75 „ ш агалэм .

8 Ист. литерат...................... 13 24 11 „ йэш аралты н.

9 И сто р и я .............................. 169' 25 114 „ ш агал.

91 Г е о г р а ф и я ..................... 59 93 34 „ йэш арал.

51 Детск..................................... 2124 1302 822 „ ш агал.

Б Белетрист............................ 3165 2956 149 „ ш агал.

Тидэ таблитсым ончалат гын, ончылно [ыштышаш паша раш 
койэш. Кнага лудыктымаштэ тӧрлатышаш паша пэш шуко уло. Калык 
йодмым вэлэ шуктэн шогэт гын, ончыкыжат тидэ шот дэнак кодына. 
Садлан кнагам пэш моштэн пуэдаш 8ӱлэш.



Куснэн коштшо библиотэкэ,

Пэрэдвишкэ паша 1928 ий мартэ начар шогыш. Москошто кон
пэрэнсий лиймэ дэч вара тидэ ситыдымашым тӧрлатымэ.

Ожно 15 пэрэдвишкэ ыльэ. Кызыт 34 пэрэдвишкэ лийын шун. 
Колкозышто—10, ваш - полыш ушэмыштэ—1, йошкар пусакыштэ—18, 
изин тунэмшэ школышто—1, тӱҥалтыш школышто—2, лудмо пӧр- 
тышто—1, титаканым тӧрлаташ пэтырымэ пӧртыштӧ—1. Куснэн коштшо 
библиотэклаш идалык мучко 3018 кнага колталтын. Библиотэк па- 
шазэ-влак йӱкын лудмашым 40 ыштэн улыт. 871 йэҥ колыштын. 
14 спэктакыль лийын, 781 йэҥ ончэн. Куснэн коштшо библиотэкын 
тэкникыжэ «карточный систэмэ" шот дэнэ шындалтын. Паша йэҥнам 
туныкташлан библиотэкэш пэрэдвишкэ лукым ыштэн улына—тужакын 
чыла кӱлэш ӱгарз/ чумырымо.

Ч

У м ы л т а р ы м а ш  п а ш а .

Калык коклаштэ умылтарымаш пашам колташ справочный ӱстэ- 
лым ыштымэ. Пашажэ библиотэк пашазэ вий дэнэ гына ышталтэш, 
ӧрдышгыч полшышо укэ. Иодын толшылан умылтарымаш ӱстэл гоч 
мо кӱлэшым умылтаралтэш, адак кӱлэш кагазым возэн пуэна. Ышкэ 
умылтарэн огына кэрт гын, кок лаштӹкэш кагазым возэн кӱлэш вэ- 
рышкэ колтэна. Умлымашым налмӧҥгышт ик лаштыкшым ышкала- 
нышт налыт, вэсыжым мыланна кодат.

Тыгай паша „карточная систэма" маналдэш; библиотэк йодын 
толшыланат, лудмо пӧртланат кугу полышым пуа.

Справкэ пумашын тӱсыжӧ тыгай:

1 у ч а с т к э  к а л ы к  с у т ы ш к о  ( у ч р э ж д ь э  л ӱ м )

Й одыш ’ 
пумо жап Кӧ йодын толын Мо нэргэн йодэш Умылтарымаш

П атруш эв Миквыр. Тошто сурт олмым 1 Сат ш ы ндаш  вийэт

эз:X
И зий-Ч аш ка йал, Так-- кодэн вэс сурт олмыш пыш талдын гын, ру
тамыш йал совэт, Ш эр каймэ годым, сатэм эн кэртат; сатэт ик-

05 нур кантон мэрии, руэн кэртам, укэ? таж лан кодэш  гын,

х иорло, колхозы ш то сат олм эш эт оксам
сГсо

ш ога. налын кэртат.

Умылтармаш ӱстэл дэжурн. Дктайэв. У мылтарыш э Ф о
фанов.

Талук мучко 315 йодмаш дэнэ вуй шиймаш оозалтын. Вуй паша 
нэргэн—64, граждан паша нэргэн— 116. Пропсойуз—70, копэратсий—20, 
мыландэ пашаштэ—21, налог нэргэн—10, тӱрлӧ нэргэн—13 кагаз во
зымо. Пӧрйэҥлан—182, ӱдрамашлан—133;марийлан—212, рушлан—103 
кагаз возэн пумо.



Касатсымат возаш пэш йодыт, вийна шутышашлык огылат во- 
зымашна укэ. Вара йодын толшо пыдалын налшэ коллэгийшкэ1) кайэн 
возыктат.

Умландарымаш ӱстэл шкэ паша ыштымыж дэч поена лудмо пӧрт- 
ланат полшэн шога.

Библиотэк совэт дэн э калык кокла паша.

Библиотэкын совэтшэ 1928 ийштэ майын 5 кэчыштэ ышталтын. 
Совэт утларакшым кнага шарымэ пашаштэ полшэн шога.

Шошым аҥа паша эртарымэ годым канткомын АПО-ж дэнэ 
кэлшэн агитповоскам колтышна. Повоска б вэрэ шогалын правитэль- 
ствын пунчалжэ нэргэн, шурно лэктышым кугэмдымэ нэргэн витньы- 
машым ыштэн. Тидэ умландармым 322 йэҥ колыштыч, адак 130 
тэнтэаш кнага ужалмэ.

Шэрнурышто шошым йыда кугу пазар лийэда, тидым „шошым 
пазар" маныт. Тидэ пазар кум кэчэ шогыш, 3 кыдэжан киоскым ыш- 
тышна: ик кыдэжыштэ газэтым, журналым ужалышна, подпискым 
погышна; вэсыштыжэ кнагам ужалалтэ, кумышышто тулык рвэзэ-влак 
лӱмэш лоторэй лий. Утларакшым лоторэйэш шошым аҥа нэргэн кнага 
модылто, 327 тэҥгэ 26 ур йандар оксам дэткомислан пушна. Пазар 
мучко 8 йэҥан отрӓд 21 тэҥгэ 90 ураш кнагам ужалэн.

Тылэч поена талук мучко 12кана кнага ончыктымаш2) ышталтын. 
Тыштэ чылажэ 481 кнага ончыкташ лукмо ыльэ. Тӱрлӧ конпэрэнсий, 
кугу погынымашкэ кнага нумалшым 3) колтылна.

Тылэч поена дэлэгаткэ коклаштэ йӱкын лудмашым ышталтын. 
Пашаштына экшыкшат шуко ыльэ, экшыкым ышкэт тӧрлалташ огэш 
лий, сатлан - чыланат библиотэк пашалан полшаш пижаш кӱлэш. Ту
нам библиотэкат сотсиализм илыш ышташ чот полшышо лийын кэртэш.

О Коллегия защ итников.
2) К нага ончы кты м аш —книж ная выставка.
3) Кнага нумалш э—книгонош ,



\
Заболотский.

МЭР ПАША ИЛЫШЫМ ВЭСЭМДЛ.

Йошкар-ола пэдтэкникумын бригадэ 
пашажэ.

Иошкар-ола тэкникумын 3-шо тӱшкаштэ тунэмшэ-влак март тыл- 
зыштэ кок арньалан Павлов дэнэ Сибикнур районышто шошым ага- 
лан йамдылымэ паша ышташ мийышна. Тыштэ мэ пэш шуко пашам 
ыштышна. Мартын 5-лан йал йэда ӱдышаш шурным погэн шукташ 
ыштымэ ыльэ. Тидэ пашам чыла йалыштэ контроль сипр почэш 
100%-ыш шуктымо.

Варажым урлыкаш шурным йал йыда эрыкташ пижна. Эрыкта- 
шыжэ ышкэат полшэн улына. Тыгэ чот тыршымэ дэнэ чыла урлы
каш шурным шӱк-коштыра дэч эрыктэн аҥамбак вӱдаш йӧршын ыш
тэн клатыш оптышт.

Тидэ паша ыштымэ дэч вара тока почмо колкозышто, адак мэм
нан паша ыш^аш лиймӧҥгӧ почмо колкозышто чыла урлыкаш шур
ным иктыш пырльа оптымо. Урлыкаш шурно погымо дэн эрыктымэ 
лэч вара колкоз пашашкэ пижна.

Иужо колкозлаштэ уставым огыт шинчэ ыльэ, садлан уставым 
сайын умылтараш вэрэштэ. Мэмнан бригадир-влак Павлово йалыштэ 
угыч ик колкозым почэвэ. Тидэ угыч почмо колхозышто паша сай 
корно дэнэ кайшашлык. Вара Пӱнчэр солаштэ организатсэ буро 
ыштымэ. Тыгэ ыштымэкэ мэ чыланат вэс пашаш лупшалтна.

Тидэ районышто чыла ликпунктышто паша каймым ончышна. 
Туныктымаштэ могайэ йоҥылыш лийын шогымым тӧрлышна. Ликви- 
даторланжэ мэмнан тэкникум гычак тунэмшэ-влак коштыт.

Вара мыланна мартын 8-лан ӱдырамаш пайрэмым эртараш вэрэш
тэ. Тидэ пашаштэ докладым, мутланымашым, адак касым ыштымэ. 
Иалла гыч Иошкар-олашкэ дэлэгат-влакым ӱдрамаш пайрам эрта
раш  кондышна. Ӱдрамаш коклаштэ культур пашам ыштышна, кол
хоз паша нэргэн ӱдрамашлан умылтарышна.

Тидэ паша кокла гыч окса аралымэ тылзэ кампаньым эртары- 
шна. Доклад ыштымэ почэш-оксам сбэркасыш пыштэн аныклаш ма
нын пунчал мутым йаллаштэ луктэвэ. Тылэч вара „МОПР кок арньа" 
кампаньэ эртарымэ.
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Адак крэсаньык коклаштэ „вич ийаш планым ныл ийыштэ шук
таш" манмэ зайом нэргэн умылтарымэ. Крэсаэьык-влак токасэ эл ин- 
дустриаҥдымэ зайом дэнэ кызытсэ зайомым налаш кӧнышт. Адак 
йужышт угыч налаш пунчалым луктыч.

Вара контрактатсэ пашалан пижна. Крэсаньык-влакын вольык- 
шо, альэ аҥа ӱмбач тӱрэт налмэ шурныжо ута гын, тидэ утышым 
кугужанышлан чыла ужалаш кэлшымэ. „Шкэ вуйа торгайышлан 
ужалаш огына тӱҥал,"—манын пунчальыч. Тидэнэргэштэ мэмнан паша 
пэш сайак кайэн огыл, иктаж 50% нарэ вэлэ шуктымо. Тидэ кугу па
шам ыштышыла мыланна моло тыгыдэ пашамат ышташ логальэ. Лик- 
пунтыш коштшо ӱдыр-влак дэнэ моло ӱдырлан газэтым, кнагам луд
мо, адак моло тӱрлӧ пашамат ыштымэ. Ончыкыжымат тунэмшэ кок- 
ла гыч тӱрлӧ пашалан полшаш йаллашкэ кошташ пунчалым лукна.

Р э д а к с и й  д э ч :  М оло ш колламат йаллаш тэ ыштымэ паш а нэргэн  ж урна- 
лы ш  возаш  йоды на.

/ , ч • ' ч
О • . * ' . я. —

Е. С и д о р о в .

Эм шудо погымаш.
(А. Н. Обухов агрономын книшкажэ гыч кӱчыкэмдэн кусарымэ).

1.
Эм шудо погымаш нэлэ огыл. Тудым ӱдрамаш-влак, шоҥго-влак 

адак йоча-влакат ыштэн кэртыт. Пашалан пэш кугу вийым адак ок- 
самат пытарымэ ок кӱл. Эм шудо моткоч шуко шочэш. Лачак, могай 
шудым эмлан погаш кӱлэш, погымо шудым кузэрак коштыман адак 
кушто аралэн кийыкташ—тидым гына палэн шогаш кӱлэш.

Эм шудо крэсаньыклан адак кугыжанышланат пэш кугу пайдам 
пуа. Чынжымак, крэсаньык эм шудым погэн ужалэн оксам налэш. 
Тудлан шкэ озанлыкшэ гыч ойырлымат адак паша ышташ кычалын 
жапым эртарымэ ок кӱл. Тидэ паша киндэ шочдымо ийыштэ пэш 
кэлша.

Эм шудым погэн вэс кугыжанышкэ ужалат. Тужэч пашазэ дэн 
крэсаньыклан кӱлэш машиным, курал-ӱдымӧ ӱзгарым, тӱрлӧ чийам 
да монь налын кондалтэш. Садын дэнак крэсаньык пӱртӱс пуымо эм 
шудым погэн шкаланжак пайдам налэш, адак кугыжанышланат ку
гун полша.

Тидэ эм шудо погымо пашаш чыла йалысэ туныктышылан пиж- 
ман, калыклан умылыктарыман. Тидэ пашаштэ пионэр-влаклан эн он- 
чылно лийман, йалыштэ йоча-влакым погэн умылыктарэн шогыман.



Эм ш удо погымо нэргэн.
Кэрэк могай эм шудо погышо йыҥланат пашам кузэ ыштымым 

шинчэн шогаш кӱлэш. Эн ондакак, эм шудо погаш тӱҥалмэ дэч он- 
чыч, йал воктэн альэ илэмыштэ сайын ончэн кошташ кӱлэш. Вара 
шукырак шочшо шудыжым погаш тӱҥалман. Ончымаш вэрыштэ ш а
гал шочшо эм шудым погаш пижмат ок кӱл. Жапым вэлэ эртарэт, 
пайдажым шагал налат. Садланак коч могай эм шудымат, тӱчан шоч- 
шым погыман. Вара ужалаш альэ окса налашат сай лийэш.

Эм шудым мотор, ойар ийгэчыштэ гына погаш кӱлэш. Иӱран 
альэ лупе вочмо годым шудо кошкымэк ижэ погаш тӱҥалман. Тидэ 
нэргэн раш от шукто гын, погэн коштымо шудо арам локтылалтэш, 
сатулан йӧрдымӧ лийэш.

Вара адак эм шудо погымо годым, пырльа осал шудым, шӱк- 
шакым да монь [погымо ок кӱл. Ужалышашлык эм шудо шӱкшакан 
лийэш гын, погымо вэрыштэ огыт нал.

Тидэ дэч поена нинэ нэргэнат шинчэн шогыман:
1. Кэч могай эм шудымат жапшэ годым гына погыман. Чыла 

шудыштат шукырак эм наста *) улан вэржым (ужашыжым) налаш 
кӱлэш. Иужо шудын пэлэдышыжэ кӱлэш гын, тудым вожгэ луктын 
локтылман огыл.

2. Погэн кондымо эм шудым сатаныштэ (корзинкаштэ),мэшакыш- 
тэ альэ йашлыкыштэ шинчыктыман огыл. Погымо атэшак шындэн 
кодэт гын, эм шудо ыра, вара пунышкэн локтылалт пыта. Садлан 
эм шудым погэн толмэк тунамак кошташ пышташ кӱлэш.

• I Х V ”
Эм шудым погэн оптымо.

Эм шудым сайын кӱрышт налэдэн карзинкаш оптыман. Вара ту- 
до атэ дэнак мӧҥгыш нумал кондэн кошташ пыштыман. Тыгэ ыштэт 
гын, сай сату лэктэш. Тидланак погымо шудым нигунамат корзинкаш 
да монь шындэн кодыман огыл. Тунамак кэчэ пурыдымо, йӱр логал- 
дымэ вэрэш вычкыжын шарэн кошташ шындыман.

Пэлэдыш  погымо.
Эм пэлэдышым шудо пэлэдаш тӱҥалмэ годым мотор, ойар ий

гэчыштэ погыман. Тидэ жапыштэ погымо пэлэдыш утларак эм настан 
лийэш. Погымо пэлэдыш вӱдыжгӧ, лупсан лийман огыл. Тидэ шотым 
ончэн шуктэт гын, пэлэдышын сынжэ коштымэкат тугайак сайэш 
кодэш.

Лышташ погымо.
Эм лышташымат шудо пэлэдалтмэ годым погыман. Погымо го

дым чаткалыкым ончаш кӱлэш. Вэс шудын альэ пушэнтын лышта- 
шыжым пырльа погыман огыл. Йужгунам шукырак лышташ тӱшка 
погымо годымак ыраш тӱҥалэш. Тидлан вэрчын погымо годымак 
лышташ коклаш лончо дэн изи кукшо воштырлам оптат. Тыгэ штэт 
гын, лышташын тӱсшӧ коштымэкат сайэшак кодэш.

*) Н аста-вещ ество.

4* Туныктымо паша. 49



Ш удо погымо.
Эм шудым пэлэдалташ туҥалмыжэ годым адак пэлэдмэ пагыты- 

штэ погаш кӱлэш. Шудым кӱрышт альэ тодышт погаш ок йӧрӧ, 
сорла дэн альэ кӱзӧ дэн пӱчкэдэн погыман. Тыштат вэс шудым, шӱк- 
шакым пырльа погыман огыл. Шудым вожгэ кӱрын погэт гын, шоч- 
мо вэрыштэ тудо шудэт шочмым чарна. Садын дэнэ шудымат погэн 
моштыман. Ятыш погымо годымат лышташ дэн пэлэдыш сэмынак 
овартэн оптыман.

Ш удо вож  погымо
Эм шудо вожым шыжым лышташ оралгэн йогаш тӱҥалмэк погы

ман. Кэҥэжым погымо шудо вожышто эм настажэ шагал лийэш. Эм 
шудо вожым кольмо дэн альэ косар дэн луктэдыман. Тидэ годымат 
вэс шудо вожым йоҥлыш погыман огыл.

П уш эҥгэ шӱм погымо.
Пушэҥгэ шӱмым эмлан шошым пушэҥгэ вӱц йогымо годым адак 

пушэнггэ шум сай тӧргалтмэ жапыштэ погыман. Тидэ жапыштэ пу- 
шэҥэ шӱм шуко эм настан лийэш.

Кычкым, ношмым, йэмыжым погымо.
Эмлан кычкэ дэн нӧшмым адак йэмыжым сэйын кӱын шумыжо 

годым погаш кӱлэш. Пырльа улнэн кэчышым погыман огыл. Кычкэ 
дэн нӧшмым орлантыжгэ пӱчкэдэн альэ тӱрэд погыман. Вара кычкым 
орлантыжэ гыч ойырэн, нӧшмым шийын налмамг

Кычкэ дэн нӧшмым адак йэмыж погымо годым моло ок кӱлжым, 
шӱкшакым погыман огыл. Погымо йэмыж йандар лийаш кӱлэш. Сад
ланак погымо нӧшмым кид дэн альэ машин дэн пуалтыман.

Пушэнтэ шинча* погымо.
Пушэҥгэ шинчам шошым чот овараш тӱҥалмыжэ годым адак 

шэлалтмаш, шарлымаш жапыштэ погаш кӱлэш. Погымо шинчалам 
атышкэ овартэнрак моло шӱкшак дэч эрыктэн оптыман. Пэнтыдын 
оптэт гын, лаштыргылэш.

Эм шудо коштымаш.
2.

Эм шудым нэргэ почэш погэн шуктымэк, вара адак нэргэ дэнак 
коштэн мошташ кӱлэш. Шудым сай от кошто гын, уло шэргэ аклык- 
шэ йомэш вэлэ. Эм шудо-влак шкэ кӧргыштышт пэш шэргэ акан эм 
настам кучат. Садын дэнэ йоҥлыш коштэт гын, тудо настажэ изэмэш. 
Тидлан вэрчын эм шудым писын адак сай кошташ кӱлэш.

Кошташ йамдыль|мэ.
Эм шудым кошташ тӱҥалмэ дэч ончыч сайын ончэн налман. 

Погымо шудо коклаштэ пунышкышо альэ шэмэмшэ шудо уло гын, 
тугайым ойырэн луктын кышкаш кӱлэш. Шудын пэлэдышыжым ужа-

*) Ш инча-почка.

50



лаш кӱлэш гын, моло лышташ дэн укшла дэч ойырыман. Лышташ 
ужалаш кӱДмӧ годым у ш к л а  дэч эрыктэн коштыман.

Кошташ йамдылымэ шудо вожымат ок-кӱл шудо, шӱкшак, рок 
дэч эрыктэн ик гай падырашлан торэш-кутын пӱчкэдэн кошташ оп- 
тыман.

♦
Эм шудым кузэ коштыман.

1. Чыла лышташым* шудым адак пэлэдышымат вигак кэчыштэ 
кошташ ок лий. Шукыжо годым кэчэш шудо вожым адак кычкэ дэн 
йэмыжым гына кошташ лийэш.

2. Эм шудым кошташ кукшо, йандар йужан, кэчэ волгыдо пуры- 
дымо, пурак дэч пэтырымэ адак йӱр логалдымэ вэр кӱлэш.

3. Коштымаш писын кайаш кӱлэш. Садлан кбштымо вэрыш сай 
ардэж коштмашым шташ кӱлэш. Тугай вэрлан йалыштэ лэваш 
йӱмал йӧра. Тушко кэчэ йол дэн йӱр гына ынжэ пуро. Адак кошты- 
мо вэрым порт коклашат ышташ лийэш. Коштымо вэр кӱварым йан 
дар кучыман. Эм шудым вольык вӱта лишнэ кошташ ок лий. Тэрыс 
ӱпш эм шудым локтылэш.

4. Коштышашлык шудым коштымаш вэрэш иктаж чыпташ альэ 
кӱрэш вычкыжын, тӧр, овартэн, тодылалт кийышыжым виктарэн ша- 
рэн оптыман. Коштымо шудо чот ок кудыргыл гын, сай тӱсан лийэш. 
Садын дэнак тугай сату шэргырак шогаш тӱҥалэш.

5. Л а в ы р т ы ш а н  ийгэчыштэ эм шудым коҥкаштат кошташ 
лийэш. Коҥка гыч киндым лукмэк, ломыжым сайын ӱштын шудым 
раман чыпт^зш альэ вычкыж огсаш шарэн кошташ пыштыман. Иуж 
вашталташ саслонташ рожым ышташ лийэш. Коҥкаштэ тудым кош- 
кымэшкыжэ шогыктыман. Ок кошко гын, вэс коҥкашат кошташ 
лийэш.

V * - '  ■
Эм шудым аралымэ.

Коштымо эм шудым кукшо, йандар йужан вэрыштэ, кылатыштэ 
мойын аралыман. Чыла коштымо шудымат ужалымэшкэ кагаз дэн 
вӱдылын йашлыкыштэ альэ карзинкаштэ кикташ кӱлэш. Вара виш 
шинчыктымэ ок кӱл. Шудым карзинкаш погэн оптымо годым йол 
дэн, альэ пулвуй дэн шурэн оптыман огыл, оҥа дэн эркын пызырык* 
тэн опташ кӱлэш.

Погымо шудым сай вэрыштэ аралэн киктэт гынат, жап гычын 
тудын сайлыкшэ йомэш. Садын дэнэ йамдылымэ эм шудым эм шудо 
налмаш вэрыш мийэн ужалыман. Тидым чыла эм погышо йэҥлан 
шинчэн шогаш кӱлэш.

Эм шудо-влак.
'' ’ * Г

3.
Тидэ возымашыштэ чыла эм шудо нэргэн ок возалт. Утларак- 

шым палмырак шудо-влак вэлэ возалтэш. Тыштэ возьп^аш почэш 
ончыктымо эм шудо-влакым тӱслэн палаш лийэш. Адак чылажымак



палаш ок лий гын, агроном дэч альэ моло шудо палышэ йэҥ дэч 
йодман. Тыштак посна-посна шудылан изин-изин кузэ кошташ адак 
сай сату могай лийэш, тудын нэргэн возымо уло.

Пӱ шукш ш удо.

Тидэ шудо тошто порт олмэш, сурт йыр адак моло выньэмла 
воктэн шочэш. Пӱ шукш шудын нӧшмыжым пӱ корштымо годым та- 
мака олмэш шупшыт. Тидэ шудым кнага почэш „Бэлэна“ маныт.

Пӱ шукш шудым пэлэдмыжэ годым, ойар ийгэчыштэ чатка 
лышташыжым кылжэ дэч поена погыман. Вара локтылалтшэ лышташ- 
ыжым ойырэн кышкэн, йандар йужан вэрэш, рогозаш альэ чыпташ 
ик тӧр шарэн, писын кошташ кӱлэш. Сайын коштэн налмэк лудырак 
ужаргэ сынан лийэш. 7-8 килограм илэ лышташ гыч 1 кило кукшо 
лышташ лэктэш.

П о ч к а л т ы ш .

Почкалтыш сурт воктэн шочэш. Иужо вэрэ тидым „нуж“ маныг 
Эмлан почкалтышын лышташыжым ийуль тылзыштэ погыман. Вара 
моло лышташ самынак кошташ кӱлэш. Коштымэк ужар сынан лыш 
таш лийэш.

Я р ы  М1)

Ярым шудо каныш аҥаш адак аҥа йыраҥэш шочэш. Тудын 
озым лышташыжым май тылзын, кукшо-ойар ийгэчыштэ эмлан погы
ман. Погэн кондымэк моло лышташ сэмынак кошташ кӱлэш. Кош- 
тымо арым лышташ- ужаргырак лудо сынан лийэш. 5 кило нӧрӧ лыш
таш гыч 1 кило кукшо лышташ лэктэш.

Ядак лышташ дэч поена вондылажымат эмлан налыт. Тудым 
арым пэлэдмэ жапыштэ, ийунь дэн ^йуль тылзыштэ, укш тӱҥласэ 
лышташыжгэ, ӱлык йандар вондыжым кӱрлын шуэн погыман. Вара 
моло шудо коштымо сэмынак кошташ кӱлэш. 5 кило илэ шала пар
ча гыч 1 кило нарэ кукшо парча лэктэш. Коштымэкэ ужаргырак лудо 
сынан лийэш.

Т о р г а  в у й .
Торга вуй эн утлараркшым уржа коклаштэ шочэш. Тудын пэлэц- 

мыжэ годым ийуль тылзын пэлэдышыжым погыман. Вара пычкэмыш 
вэрыштэ, альэ ӱмылыштӧ кошташ кӱлэш. Кэчэш коштэт гын, сынжэ 
кайа. 4 кило нӧрӧ пэлэдыш гыч 1 кило кукшо пэлэдыш лэктэш. 
Коштымо пэлэдыш ошалгырак пэлэкандэ сынан лийэш.

Ш ӧ р а н ш у д о .

Шӧран шудо чыла вэрэат шочэш. Тудо шошым пэш вашкэ 
пэлэдэш. Пэлэдышыжэ тӱкӧ сынан. Тӱҥ гычшо кӱрлын налат гын, 
кӧрган пуч гычшэ шӧр гай ош нугыдо вӱд лэктэш. Кнага почэш „Оду
ванчик" маныт.

*) Л ры м-полы нь.
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Тидэ шӧран шудын вожшым эмлан шыжым, сэнтӓбыр дэн октӓ* 
быр тылзыштэ кӱнчэн погыман. Вара йонтыдо вэрэш вычкижын ша- 
рэн, иктаж 2-3 кэчэ лывыжтарэн киктыман. Тидлэч вара ончылно 
шудо вож коштымо нэргэн возымо сэмын, кутыньэк шэлэдэн, шарзн 
коштыман. 4-5 кило нӧрӧ вож гыч 1 кило ош сынан кукшо вож лэк- 
тэш. Вэс сынан, йошкаргэ, какаргышэ мойын лийэш гын, тудым ой- 
рэн кудалташ кӱлэш.

П и с т э.

Тидэ пушэнтым йужо вэрэ „пиштэ" маныт. Пистын пэлэдыш 
орлаҥгыжым, лышташ дэч поена, ийунь дэн ийуль тылзын кукшо 
ийгэчыштэ эмлан погыман. Вара лышташ коштымо сэмын кэчэш, 
вычкыжын шарэн кошташ кӱлэш. 4 кило илэ пэлэдыш гыч 1 кило 
утлэрак волгыдо, нарынчэ тӱсан, кукшо пэлэдыш лэктэш.

Вис-вис ш удо.
Вис-вис шудо пэлэдышын изи ош шулдырлажэ йогэн пытымэк, 

полтышыжым гына, кэҥэж гоч эрэ эмлан погаш лийэш. Лачак пэлэ- 
даш тӱҥалшэ пэлэдышым гына погаш ок лий.

Погымо полтыш-влакым, моло шӱк дэч эрыктэн, порт коклаш 
альэ кылат коклаш вычкижын шарэн пэш моштэн коштыман. Утыжо 
дэн коштэт гын, полтыш гайэт чыла шалана. У

Коштэн от шукто, шэмэм локтылалтэш. 4-5 кило нӧрӧ пэлэдыш 
полтыш гыч 1 кило кукшо пэлэдыш полтыш лэктэш.

* К о с а т а л ь э .
Тидэ шӱдьӧ коклаш, пакчаш, парэҥгэ йэраҥэш шочэш. Коса- 

тальым йужо вэрэ „косатан“ маныт. Кнага почэш „яснотка“ маныт. 
Косатальэ чот пэлэдмэ годым шӱвыр гай пэлэдышыжым, ийунь дэн 
ийуль тылзыштэ эмлан погыман. Вара моло пэлэдыш сэмынак кош
таш кӱлэш. Коштымэкэ тӱкырак тӱсан мӱак ӱпшалтшэ лийэш.

Л а н д ы ш .
Тидэ шудо чодыраштэ адак чашкэрлаштэ ӱмыланрак вэрыштэ 

шочэш. Ландыш кок йаклака лышташан вэлэ лийэш, пэлэдышыжэ 
пэш сайын ӱпша. Иужо вэрэ тудым „таҥ шудо“ адак „орлаҥгэ пэлэ
дыш" маныт. Ландыш пэлэдмэ жапыштэ, май тылзын пэлэдышыжым 
пӱчкэдэн эмлан погыман. Вара моло пэлэдыш самынак кошташ кӱлэш. 
Коштымэкэ нарынчырак ош тӱсан лийэш, ӱпшыжо пыта.

Кугу рӱдӧ-вондо.

Тидым рушла „Бузина" маныт. Кугу рӱдӧ вондо кӧрган лийэш. 
Тудын пэлэдаш тӱҥалмыжэ годым, ийунь дэн ийуль тылчын ойар 
ийгэчыштэ пэлэдалтшэ орлаҥгыжым пӱчкэдэн погыман. Погымэк моло 
пэлэдыш коштымо сэмынак кошташ кӱлэш. 6 кило нӧрӧ пэлэдыш 
гыч 1 кило, нарынчырак ош 'сынан, кукшо пэлэдыш лийэш.

Адак кугу рӱдӧ вондын кычкыжат эмлан йӧра. Тудын кычкы- 
жым август тылзын, кӱын шумэк погыман. Вара йандар йужан вэ-
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рэш кошташ кӱлэш. Коштымэк кум пай илэ кычкэ гыч, ик пай, шэм 
тӱсан гына кычкэ кодэш.

М о д  о.
Эмлан модым кэҥэж мучко кӱшыжым вэлэ погыман. Вара йэмыш 

сэмынак кошташ кӱлэш. 7 кило нӧрӧ модо гыч 1 кило кукшо модо 
лэктэш.

Л ӱ м э г о  ж .
Лӱмогожын чот кӱшӧ кычкыжым эмлан шыжым погыман. Вара 

м олокы чкэ  коштымо сэмынак пычкэмыш вэрэш альэ ӱмылэш, ужар 
кычкыжым ойырэн кошташ кӱлэш. 4 кило илэ кычкэ гыч 1 кило 
кукшо кычкэ лэктэш.

*
К у э ш и н ч а*)

Куэ шинча воштыр мучашыштэ, лышташ лийшашлык олмышто 
лийэш. Куэ шинчалам лӧчӧн шумыжо год^м шошым луман годым^эмлан 
погаш кӱлэш. Погымэк ончылно ончыктымо сэмын чараш вычкижын 
шарэн коштыман. Коштымо куэ шинча бальзам ӱпшан лийэш.

Пӱнчӧ шинча.
Пӱнчӧ шинчамат, куэ шинча сэмынак, лӧчымэкшэ, шошым лум 

ӱмбач-лум улмо годым, ӧрдыж укшлаштэ погыман. Куэ шинчалак 
кошташ кӱлэш.

Мурчык П О Ҥ ГО.

Мурчык поҥго тӱрлӧ лийэш. Иужо поҥгыжо йыгыр шочыт адак 
йужыжо помыжан лийэш. Садын дэнэ лӱмжат тӱрлӧ уло. Йужыжым 
ШОЛО ПОҤГО, йужыжым куэвож ПОНТО, йужыжым пунтьЧш тӱҥ ПОҤГО, 
йужыжым ийа поҥго, йужыжым тэрыс поҥго маныт.

Мурчык поҥгым рвэзыракшым эмлан шошым май тылзын погы
ман. Вара ночко шовыч дэн пӱчкэдэн, ончылно возымо сэмын кош
тыман. 19 кило илэ поҥгогыч 1 кило кукшо понто лэктэш.

П и й л о м б о .
Пий ломбо корэм воктэн чашкэрлаштэ адак моло вэрэат шочэш- 

Пий ломбын шӱмжым шошым шӱмлэн кушкэд погыман. Кум ийаш 
дэч кугурак пий ломбын шӱмжым погаш ок кӱл. Погымо шӱмым он
чылно каласымэ сэмын коштыман.

Ш ӱ ч в у й .
Шӱч вуй утларакшым уржаштэ лыйэш. Тугайым „шэм уржа", 

„ава уржа" маныт. Шӱч вуйым эмлан пырчын, пырчын адак тӱшка- 
нат погаш лийэш. Погымэк йандар йужан вырэш шарэн коштыман. 
Коштымо пырчэ пэҥгыдэ лийаш кӱлэш.

П у ш э ҥ г э  ш э н .
Пушэҥгэ шэн пушэҥгэш альэ омарташ имньэ кӱч гай шочэш. 

Шэным эмлан погымо годым чыла пушэнтыштэ налман огыл, лачак

*) Б ерезы вы е почки. ( ,



лышташан пушэҥгзш шочшым вэлэ шыжым адак тэлым погыман. 
Ддак шоҥгэмшэ, котыран шэнжымат погыман огыл. Пушэҥгэ шэным 
марий-влак чакмарлан шуктат. Эмлан погымо годым, шэнлык ӱмбал 
калпакшым пӱчкэдэн кудалтыман. Лачак йымал тыгыдэ рожлан шэн- 
жым гына кодаш кӱлэш. Вара тудым комакаш альэ пӧрт коклаш 
ӧҥ аш  шарэн сайын коштыман. Коштымэкэ ош сынан падыра шэн 
лэктэш.

В ӱ д  п о р с ы н .

Вӱд порсын йэрэш, пийаш адак йогын вӱдэшат погына. Вӱды- 
штӧ ужар сынӓн тыгыдэ порсын йарымла гай койэш. Тудым эмлан 
кэҥэж жапыштэ погэн, коҥкаш альэ йандар йужан кэчэ пурыдымо 
вэрэш коштыман. Коштымэк нарынчэ сынан муш тупка гай лийэш.

К у т к о  м у н о .

Кутко муно кутко шуэ рӱдыштӧ лийэш. Шуэжым эркын почын 
шаньык дэн альэ кольмо дэн коштал-коштал, куткыжгэ, мэшакыш 
оптыман. Вара 2 мэтыр кутышан, 2 мэтыр торэшан тыртыл* мылан- 
дым лаптыртэн, йыржэ шэч торэшан, шэч кэлгытан выньэмым кӱнт 
чэн, пундашэшыжэ ош выньэрым шарэн, канавэ ӱмбаланжэ кож 
альэ нулго уам „шарыман. Вара мэшакысэ куткан муным тудо ыр-" 
тыл покшэк опталман. Тужэч кутко муныжым выньэмыш нумалэш. 
Изиш лиймэк выньэрым погалтэн налын кутко муным вэс выньэрыш 
йоктарыман. Кутко выньэрэш пиж-'н кодэш.'Тыгэракын чылт йандар 
муно кодмэшкэ штыман. Погымо муным йӱкшышырак комакаш адак 
йандар йужан шокшырак вэрэш кошташ кӱлэш. Коштымэк вашкэ 
ужалыман.
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*) Тыртыл-квадраг.
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Туныктымо пашам калык ончыко луктын 

тӧрлыман.
V \

Ыштышаш пашанам науко ончыктымо корно дэн колташ 
кӱлэш. Садлан журналыш возыза!

„Туныктымо паша" рэдаксий чыла туныктышым" избачым жур
налыш возэн шогаш ӱжэш. Кызыт ш кол-влак  туныктымо пашам ко- 
шартат. Идалык ыштымэ пашаштэ сайжат, осалжат лийын шогэн. 
Ыштымэ пашанам калык ончыко лукташ кӱлэш.%Садлан ты нэргэн 
возаш йодына:

1) 8 ийыш шушо чыла йочам туныкташлан вэрлаштэ кузэ йам- 
дылалт шогат;

2) Туныктымаш пашашкэ „агроминимум" манмым кузэ пурталтын;
3) Шошым аҥа кампаньэ эртарымаштэ школ, лудмо порт мом 

ыштэныт;
4) Школ пашашкэ политэкникум кузэ пурэн шога;
5) Мэр паша ыштымэ нэргэн;
6) Сотсорэвнованьэ кузэ кайэн, мом ыштымэ;
7) Вэра ваштарэш туныктымаштэ мом ыштымэ;
8) „Интернатсиональное воспитание" манмэ кузэ кайа;
9) Йоча колкоз нэргэн;

10) Тунэмшэ коклаштэ илышым ышкэ виктарымэ нэргэн;
11) Школыш шудымо йоча коклаштэ пашам колтымо нэргэн;
12) Тунэмдымэ кугу йэҥ-влакым туныктымо кузэ кайэн;
13) Лудмо пӧртын, йошкар пусакын, библиотэкын пашажэ нэргэн;
14) Кугурак школышто Дальтон плДн кузэрак пурталтэш;
15) Тӱҥалтыш школын тунэммаш пашашкэ „Мэтод проэктов" 

манмэ кузэ пурэн шога;
16) Йал озанлыкым колэктивыш савырымаштэ калык туныктышо 

учрэждэньэ-влакын пашажэ нэргэн;
17) Тунэмшэ-шамычын шинчымашыштым тэст шот дэнэ шотлымаш;
18) Райшколын пашажэ нэргэн;
19) Школ пэлэнсэ мыландыштэ сат, пакча пашам колтымо нэргэу;
20) Марксистский пэдагогика нэргэн;
21) Кыдэг,аш школышто тунэмшэ-влакын практикыжэ;
22) Культпокодышто мом ыштымэ;
23) Йылмэ тунэммашкэ Марксизм корным пуртымаш;
24) Руш йылмым марий школышто тунэммэ нэргэн;
25) Колкозышто школын культур пашажэ нэргэн;
26) Кэҥэжсэ жапыштэ политпросвэт паша кузэ кайа;
27) Йумыдымо ушэмын калык кокласэ пашажэ;
28) Марий кнага нэргэн критикэ;-
29) Колкозный школын программэ дэн туныктымо йӧн нэргэн.
30) Сорапрос групком дэн мэстком паша нэргэн.
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„Туныктымо пбшгГ журнал т-
12 тылчылан — 5 тэҥгэ 
б „ — 2 т. 50 ыр.

Ик номыржо — 45 ырым шога.

Подписным пошто. Марисойуз налыт адак 
оксам Туныктымо пашам ончышо Марий 
я® кундэм пӧлкашкат колташ лийош шз

о
А д р э с: г. Иошкар-ола Маробласти 

М а р о б о н о, р э д а к ц п и 
„ТУНЫКТЫМО П А Ш А “

Отв. Редактор олмэш И. Д анилов.



Акшэ 45 ыр. 
Цена 45 когь

Мар. ж .


