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СОЦИАЛИЗМЫМ ЫШТЭНА 

I. Пӓтилэткын тӱҥ нэҥызышт-влак.

М Ю Я Ӓ Ё

щ

Кугыжан Росий вараш кодшо эл улмаш.

Кугыжан Росийын лромышлэнысшэ пэш шойылан кодшо 
улмаш. (Путыракак кӱй шӱйым лукмо да мэтал ӱзгарым 
ыштымэ).

Кугыжай Росий эн тыгыдэ йал озанлыкан эл улмаш. 
Ш уко мильйон калыкын мландыжэ пэш шагал лийын. Эн 
шуко да эн сай мландым помэшик, кугын мландым кучы- 
шо-влак да кугыжа шкэ кучэ > илэн.

Чыла эл озанлык йал озанлыклан эҥэртэн шогэн. Чыла 
машинамат — нэптэ, мландэ шӱй лукмым, фабрик заводла- 
штэ кӱлэш машина-влакымат моло кугыжанышла гыч кон-
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Тэвэ тыганьэ шойылан кодшо элым Окчабр рэвольуций 
лэч вара пролэтариат налын.

Тыдын нэргэн В. И. Лэнин тыгэ каласэн: 
далтын. Моло кугыжанышла гычак йал озанлык машина- 
влакымат, тугак моло ӱзгар-влакымат кондэныт. Чылажат 
тыдэ кугыжач Росийын моло кугыжанышла дэч посна илэн 
кэртдымыжым ончыкта.
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„РСФСР картым ончалына. Вологдын йӱдвэлышкыжэ, До- 
нысо Ростов дэн Саратов дэч кэчывалвэл дэн эрвэл кокла вэ- 
лышкэ, Орэнбург дэн Омскын кэчывалвэлышкышт, Томскын 
йӱдвэлышкыжэ — лулэн куго, культуран кугыжанышла шыҥы- 
шашлык чотдымо шуко мландэ улэш. Ты чыла вэрла ир вэр 
чотышто улыт“ .

Озанлыкым вэстӱрлэмдэн ыштэна.
Промышлэныс дэн йал озанлакым граждан сӧй утларак 

шолдыртыш. Граждан сӧй годым кугыжан гэньэралышт-влак 
дэн моло кугыжанышын тарзышт-влак совэт элым йырым- 
йыр авырэн пытараш тыршышт. Чыла пашазэ-влак нынын 
ваштарэш крэдалаш лэктыч.

Завод-влак пашам ышт ыштэ. Чойын корнышто пойэзд- 
влак пэшак ольан коштыт ильэ. Мландэ шӱйым, нэптым 
кӱртнӧ рудам лукмаш, чойын'вэлымаш ту жапыштэ йӧршэш 
чарнэныт ильэ манаш лийэш. Лоҥ  куго  эл пудыргэн шала- 
нымашыш шуын ильэ.

Кугыжан гэньэралышт-влакым — Дэникиным, Колчакым, 
Йудэничым, Враньгэльэм пытарэн, капиталист кугыжаныш- 
лан армийыштым шалатэн пытарэн, 1921 ийыштэ Совэт эл 
шолдӹргышо озанлыкым олмыкташ пижэ,

Владимир Ильич тыгэ ойлэн: „Сӧй паша лэч вара, рэспубли- 
кым аралымэ дэн пырльа мэмнан ончылан озанлык нӧлталшаш 
паша шогалэш. Нэлэ промышлэнысдэн йал озанлык пашам 
уэш нӧлталдэ коммунизм обшэствым ыштэн шукташ ок лий, 
нӧлталашыжэ нуным тошто сэмын огыл, у сэмын кӱлэш“ .

Кугыжан Росий лэч кодшо промышлэнысым нӧлталаш 
вэл огыл, пашазэ клас ончылан промышлэныс дэн йал озан- 
лыкым социалистла вэсэмдэн ыштышашым Лэнин ончыктэн.

Пашазэ клас дэн чыла шэмэр калыкат Лэнин йолташын 
шӱдымыжым шукташ чыла вийыштым пыштэн тыршаш. 
тӱҥальыч. Путыракак пашазэ-влак гэройлыкыштым субот- 
ник-влак ыштымаштэ ончыктышт. Фабрик, завод-влакын па- 
шаштым кожгаташ, чойын корно-влакым олмыкташ пашазэ- 
влак чыла йара жапыштым пуыч. Ий-влак иктышт почэш 
вэсышт эртэн шогышт. Элын эмганымэ вэрлажэ ольан-ольан 
порэм шогыш. Фабрик, завод, шахтэ-влак олмыкталт шо- 
гышт, элэктрис станций-влак ышталт шогышт. Комунист 
партий вуйлатымэ почэш пашазэ клас чыла.калык озанлы- 
кым вэстӱрлэмдэн ышташ пижэ. 1925 ийыштэ лийшэ логы- 
нымашэшыжэ партий элым 'индустриаҥдымэ нэргэн пэҥ- 
гыдэ пунчалмутым лукто.
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Элым индустриаҥдыдэ, социализмым ышташ 
ок лий.

Элым индустриаҥдышаш вэрч нэлэ промышлэныс паша 
дэн шкэнан элыштэ машина ыштымэ пашам вашкэ ончык 
колташ вэрэштэш. Мэмнан индустрийна, социалист индуст- 
рий. Тудо элыштына социализм шташ полша.

Социалист индустрийын ыштышаш пашажэ тыганьэ — 
элым промышлэныс элыш савыраш, промышлэныслан да йал 
озанлыклан кӱлэш машина-влакым шкэнан дэнак ыштэн 
ситараш. Тылэч посна, йыр могырым капиталист кугыжаныш- 
влак дэн авыралт илышэ элналан кушкашыжэ йӧсӧ лийэш. 
Тылэч посна, тыгыдэ крэстьйан озанлык-влакым социалистла 
вэстӱрлэмдэн ышташ ок лий. Ты нэргэн 1925 ийштэ партийын 
XIV погынымашыжэ каласэн. Партийын ту погынымашы- 
жын пунчалжым эл индустриаҥдымэ пунчалжэ манылтэш. 
Эл индустриаҥдымэ пашан ончыко кайымылсым чотлэн 1927 
ийыштэ, XV погынымашэшыжэ партий чыла элым социали- 
стла вэстӱрлэмдэн ыштышаш нэргэн ойым луктын — пэрвой 
пӓтилэткэ планыштэ ыштышаш паша-влакым палэмдэн.

Шкаланна кӱлэш машина-влакым шкэнан дэранак 
ыштыман.

Тӱрлӧ машина-влак улыт. Могай машинашт влак млана 
утларак кӱлыт?

Утларак кӱлэш машиналан машина ыштышэ машина-влак 
шотлалтыт. Машина ыштышэ машина-влак лийыт гын, фаб- 
рик, завод, йал озанлыклан кулэш машина-влакым чылаш 
тымат ыштэн кэртына.

Кугыжан Росийын машина ышгымэ пашажэ пэш шойылан 
кодшо улмаш. Чыла машинам моло кугыжанышла гыч кон- 
далтын.

1898 ий  гы ч  т ӱ ҥ а л ы н ,  1917 и й ы ш  ш у м э ш к э  
ч ы л а ж э  20 и й ы ш к э н ,  к у г ы ж а н  Р о с и ы ш т э  и к  
м э т а л у р г и й  з а в о д а т  ы ш т а л т ы н  о г ы л .

Сандэн Октабр рэвольуциӓ дэч вара пэрвой ийлаштэ 
совэт эллан пэш шэргын тӱлэн моло кугыжанышла гыч тӱ- 
рлӧ машина-влакым налаш возо.

Мэмнан эл шкэ пашажым план почэш шуктэн шога. Мо- 
ло кугыжанышла мланна машинаштым ужалэнат кэртыт, огыт 
ужалэ гынат кэртыт. Мэмнан планыштэ ончыктымо пашана 
капиталист кугыжанышла шонымо сэмын кайыман огыл.
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Мэмнан элым йыр могырым капиталист элла влак авырэн илат, 
чыла годымат нунын могырым мэмнан ваштарэш лэкмым 
(сӧйым) вучаш лийэш. Нуно уло кэртмышт дэн мэмнан социа- 
лизм пашаштына чаракым шындаш тыршат. Социализм строй- 
ышто капиталист 'лийдымашым, ик йэҥ вэс йэҥ вий дэн илэн 
кэртдымашым нуно умылэн налыныт. Социализм ыштымаш- 
тына капиталист кугыжаныш-влак огыт полшо вэлэ огыл, 
эрэ тушман ыштышашым вэлэ шонат, сандэн млана шка- 
ланна пэрвойак машина ыштышэ машина-влакым ышташ 
пижман.

Ты мачэриалым лончылэн ончымыда мӧҥгӧ, тыганьэ йо- 
дыш-влаклан вашмутым пуза.

1. Мэмнан элым индустриаҥдышашлан мом ыштыман?
2. ССР Ушэмым молан индустриаҥдаш кӱлэш?

Пӓтилэткэ план — социализм ыштымэ план.

Пӓтилэткэ план — мэмнан элыштэ чыла завод, фабрик- 
влак ыштымэ план, посна кажнэ заводым, фабрикым ышты- 
мэ план, завод дэн фабрик-влакым вэлэ огыл, ола-влакым, 
элэктростанцийлам, чойын корнылам, рудниклам, тылэч 
посна совхоз, колхоз, МТС-влакым школ, больница, амбу- 
латорий, библиотэк, тулэч молат шуко кӱлэш-влакым ыш- 
тымэ план улэш. Пӓтилэткэ план — ч ы л а  э л ы м  с о ц и а -  
л и с т л а  в э с э м д э н  ы ш т ы м э  план .  Ты план капита- 
лист эллам поктэн шуын, эртэн кайаш могай корно-влак 
дэн кайышашым ончыкта, экономикэ шотышто кузэ нунын 
(капиталист-влак) дэч посна шкэнан озанлыкнам ышташ, 
йал озанлыкым вэстӱрлэмдэн социалистла ышташ корным 
почэш, чыла пашазэ дэн шэмэр калыкын илышыштым ут- 
ларак сайэмдаш лийшаш корным ончыкта. Пӓтилэткэ план 
мэмнан элыштэ социализмым кузэ ыштэн шукташ корным 
почын пуа.

Калык озанлык пашаштэ чыла мильйонлэн гына шотлал- 
тэш. Мильйон тон, мильйон мэтр, мильйон вуй, окса шотшо — 
мильйард тэҥгэ дэн.

Тэнэйсэ ийыштэ моннар мильйон тон нэптэ, альэ мландэ 
шӱй кӱлэшым мэ кузэ шинчэна?

Мланна моннарэ киндэ, трактыр, автомобиль, паровоз- 
влак кӱлыт? Тыдым Кугыжаныш План Комиссий шотла 
Кӱчыкын ты комиссийым Госплан маныт.
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Пӓтилэткэ планым Госплан шкэтын гына ыштэн Огыл. 
Пӓтилэткэ планым чыла пашазэ-влакат ыштэныт. Комунист 
партий вуйлатымэ почэш пӓтилэткэ планым м и л ь й о н -  
в л а к  ы ш т а т .

Пӓтилэткэ планым 1928 ийыштэ ыштымэ. Пӓтилэткэ 
план лэч ондак мэмнан элын элэктрофикаций планжат лий- 
ын (ГОЭЛРО).

Тыдэ пэрвой план ыштымашын чыла калык озанлыкыш- 
тэ куго  шотан лийын. Калык озанлык пашаштэ пэрвой 
идалукаш план-влак ыштымынат куго кӱлэшышт лийын. Пэр- 
вой гана 1925 — 26 ийын планжым ыштымэ, тылэч вара 
идалукаш планым ий гыч ийын ышташ тӱҥалмэ.

План ыштымаштэ клас кучэдалмаш.

Мэмнан планна — социализм ыштымэ план. Ты шотым 
мэмнан клас тушманна-влакат пэш раш умлэн налыныт. 
Сандэн нуно мэмнан планлымэ оргынлашкына пураш тыршэ- 
ныт; пурэн шушын, промышлэныс паша дэн йалозанлык па- 
шам кӱрылшашлан, план ыштымэ пашам пужкалэныт, тыгэ 
нуно социализм ыштымэ чыла пашам чараш тыршэныт. 
Мэмнан ыштэн кэртшашнам шэмэр калыклэч шылтэн илэ- 
ныт. Нуно йалыштэ кулак-влак куш кын кэртшаш, олаштэ 
шкэ вуйа торгайшэ-влаклан эрык пушаш план-влакым ыштэн 
илэныт.

Завод-влакын паша планыштым ыштымаштат врэдичыл- 
влак уло кэртмышт дэн пашам кӱрлаш тыршэныт. Завод- 
влакын планыштым курылшаш вэрч, нуно тыгэ ыштэныт: 
мут гыч, трактыр, йал озанлык машина-влакым тунарэ-туна- 
рэ ышташ ончыктэныт, кӱртньым, стальым кӱлэш нарэ 
пуэн огытыл, альэ тыгэ — заводын ик цэхшылан пашам 
шуко ышташ ончыктэныт, вэсыжлан — шагал; тыгай пла- 
ным ыштымэ дэн заводын чыла пашажэ чарнэн шогалмашыш 
шуын.

Врэдичыл-влак моло кугыжанышла гыч пэш шуко оксам 
тулэн прэдприйатийлан йалт ок кӱл машина-влакым кон- 
дэдэныт.

Врэдичыл-влаклан моло кугыжаныш капиталист-влак пол- 
шэныт.

Пашазэ клас дэн ГПУ нунын врэдичыл пашаштым вашкэ 
палэн нальыч. Врэдичыл-влаклан тушман пашаштым шукташ 
ышт пу.
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Вашэш план вэрч.

Партий дэн профсойуз-влак вуйлатымэ дэн пашазэ-влак 
прэдприатийлаштэ вашэш план дэн ышташ тӱҥальыч. 
Вашэш план дэн пашам йэшарэн, срохыштыжо шукташ тӱ- 
ҥальыч.

Пэрвой вашэш планым Карл Маркс лумэш почмо заво- 
дын пашазышт-влак луктӹч. Лэяинград пашазэ-влакын тӱҥал 
пумо почэш мэмнан чыла эл пашазэ дэн колхозник-влак ва- 
шэш план дэн ышташ пижыч. Вашэш планым чыла завод- 
фабрик, колхоз-влак лукташ тӱҥальыч. Нунын кокла гыч 
икгыштат вашэш план лэч посна ышт код. Социалист озан- 
лык ыштымэ пашаштэ кӱлэшым вэрлаштэ утларак палэн 
налаш лийэш.

Вашэш планым луктын, пашазэ дэн чыла шэмэр калык 
комунист партий вуйлатымэ почэш, пӓтилэткэ планым нил 
ийыштэ шукташ мутым пуышт.

М уг кучымышт сэмынак, нуно ыштэн шуктэн шогат.

Пролэтар кугыжанышыштэ гына нлан почэш ыш- 
тымэ озанлык лийын кэртэш.

Ончылгэн йамдылымэ план почэш шкэ промышлэнысшэ 
дэн йал озанлыкшым пролэтар кугыжаныш гына ыштэн 
кэртэш.

Пашазэ клас шкэ элжылан шкэ оза улмыжлан лийын 
гына тыгай пашам ышташ лийэш. Мэмнан дэн капиталист 
власым пытарымэ. Мландым, фабрик-завод-влакым, машина 
дэн курал-влакымат каниталист-влак кид гыч шупшын на- 
лын, пролэтар кугыжаныш кидыш пумо. Пашазэ капитали- 
стлан огыл, пашазэ класлан ышта. Мэмнан эл пашазэ сай- 
рак планым ыштышаш вэрч, ту планым илышыш пур- 
тышаш вэрч, тыршэн ышта.

Капитализм эллаштэ план почэш ыштымэ озанлык 
лийын ок кэрт.

Капитализм эллаштэ власьым капиталист-влак кучат. 
Фабрик, завод-влакым, мландым посна капиталист помэшик- 
влак кучат. Шэмэр калыкын чыла ыштымыж дэн буржуазий 
пайдалана. Мильйон шэмэр кальжын вийжэ дэн изэ тушка 
вур йущӧ-влак пайдаланат.
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Капиталист утларак пайдаланаш гына тырша. Пайдам 
утларак налшаш вэрч, капиталист-влак коклаштышт эрэ 
спорласэн, кучэдалын илат. Нуно иктэ-вэсыштлан тушман 
улыт.

Кизытсэ жапыштэ Амэрик, Англий, Гэрмааий, Франций, 
Йапоний капиталист кугыжанышла шуко промышлэн тавар 
дэн йал озанлык продуктым ыштэн йамдылэныт. Пашазэ 
дэн крэстьйан-влак пэшак нужнан илымышт дэн, ты таварым 
налын огыт кэрт. Тыштэ пэш шуко тавар ужаталт кэр- 
тдэ кийа. Фабрикант-влак фабрикыштым пэтырат. Миль- 
йонлэн пашазэ калык пашадэ кодэш.

Кизыт чыла капитализм эллаштэ пашадымэ-влак йэшышт 
дэн пырльа 150 мильйон йэҥ шотлалтэш Шужымаш, кӱчызӧ 
илыш кушкэш. Мильйонлэн пашазэ дэн крэстьйан шужэн 
орланат. Ш ужышо калыклан буржуазий кузэ полша вара? 
Шэмэр калыкын шужэн, орланэн илымэ жапыштэ буржуазий 
мильйон мэшаклэн йал озанлык продуксым тэҥгыз вӱдыш 
кышка. Тыгэ капиталист-влак Бразилийыштэ 2 мильйон мэ- 
шак кофэм тэҥгыз вӱдыш колтэныт. Куба отрошто сакыр за- 
пасым пытарэныт. Шурно пырчым ('нӧшмым) пу олмэш 
йӱлатат. Чылажымат тыдым буржуазий ак волдымылэч ышта.

План дэч посна ыштымэ годым мо лийэш.

Мистэр Фоксын оксажэ шукэмын — мильйон долларыш 
шуын. Окса йара кийман огыл. Мистэр Фокс шлӓпа ыш- 
тымэ фабрикым почаш лийэш. Шлӓпа-влакым ужалаш лииэш, 
шона.

Ты жапыштак Крокс дэн Ноксат кажныжэ шканышт 
шлӓпа фабрикымак почаш шонат.

Мистэр Фокс, мистэр Крокс, мистэр Нокс ик жапыштэ 
шлӓпа ыштымэ фабрик-влакым ышташ тӱҥалыт.

Пэл ий эртэн, элыштэ шлӓпа ыштымэ фабрик-влак шу- 
кэмыт. Магазин-влак тич шлӓпа-влак тэмыт. Чыла вэрат 
увэртымашлаштэ: шлӓпа, шлӓпа... Шлӓпа-влак кӱлэш д^ч 
кок-кум  кана шукырак ышталтыныт. Тугэ гынат пабрик- 
влак шлӓпам чарныдэ ыштат.

Шлӓпан иктыланат кӱлэшыжэ укэ, налшэ пӹта. Фокс 
шлӓпа акым 20 сэнтлан волта, Крокс — 40 сэнтлан, Нокс зий- 
аным ужын, ужалаш тӱҥалэш.

Тугэ гынат, паша ок сайланэ, утларак да утларак вэлэ 
пушкыдэмэш.

Чыла газэтыштат увэртымаш лэктэш:
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„Тэндан вуйда иктэ гына. Тугэ гынат, тыдэ ик 
шлӓпам гына упшалза манмэ ок лий. Амэриканьэсын 
кум шлӓпажэ лийман. Фоксын шлӓпажым налза“ .

Мистэр Нокс шлӓпажым кум ий вучымэш пуа. Мистэр 
Крокс шлӓпажым ужалэн пытараш увэртымашым ышта.

Тыгат паша ок сайланэ.
И к кэчэ Фоксын фабрикыжэ чарна, вэс кэчэ Ноксын, 

кумышо кэчэ Кроксын. Чыла шлӓпа ыштышэ фабрик-влак 
чарнат. Тӱжэм дэн пашазэ-влак пашадэ коды т... И к ий 
эрта, ко к  ий эрта. Шлӓпа-влак тоштэмыт. Угычын налаш 
тӱҥалыт.

Ындыжым вэс йэҥ-влак фабрик-влакым ышташ тӱҥалыт, 
садыгак мучкыжо шуыт.

Капиталист-влак эллаштэ шлӓпа ганьак шэкар, карасэн, 
чойын, чыла тавар дэнат тыгак лийын кэртэш.

ЙОДЫШ.
1. Капиталист эллаштэ тавармолан утыж дэн ышталтэш?

Курымлэн мэмнан Россий вараш кодмым шойылан 
кодэн, мэ пойэзд наҥгайшэ паравозын чыла паржэ 
дэн кайымыла, индустриализацэ корно дэн социализ- 
мыш кайэна.

Ты мачэриалым лончылэн ончымӧҥгӧ, тыгай йодыш-влак- 
лан вашмутым пуза.

1. Молан ССР ушэмыштэ озанлыкым план почэш ыш- 
таш лийэш?

2. Молан капиталист эллаштэ озанлыкым план почэш 
ышташ ок лий?

Пӓтилэткэ кузэ шукталтэш.

Мэмнан ыштышаш тӱҥ пашана — социализмым ыштымаш. 
Сандэн мэ озанлыкнам ий гыч ийын шарэн, пэҥыдэмдэн, шэ- 
мэр калык илышым сайэмдэн шогэна.
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Мэмнан дэн план ыштымаштэ кажнэ пашазз пОлшЗ. 
План нэргэн чыла пашазэ-влакат шинчат. Мэ планнам удар- 
лын, социалистла таҥасэн, ыштэн шуктэн шогэна. Тыгэ ыш- 
тымына дэн планнам срокышто, срок дэчат ончык шуктэна.

Импэриалист дэн граждан сӧйэш шолдыргышо озанлык- 
нам олмыктэн шуктымыланна ындэ йатыр жап эртыш. Мэ 
ындэ озанлыкнам содиалист корно дэн молэмдэн ыштэна.

Куго кумда элыштына гигант ночэш гигант-влак 
кушкыт.

1930 ийыштак мэмнан пролышлэнысна кугыжан Росий 
промышлэныс лэч 2 гана утларак куш ко.

1931 ийыштэ лукмо машина ыштымэ, элэктрис, адак ко- 
ндитэр дэн кол гыч консэрв ыштымэ промышлэнныслаштэ 
пӓтилэткым 2‘ / г— 3 ийыштэ утыж дэнат тэмэн шуктышна.

Ты ийыштэ 518 у завод-влакым пашаш шогалтышна, 
1086 машина трактыр станцэ-влакым организоватлышна. 

Тэнэй стройыш тыгай завод-влак шогальыч:
Идалукышто

Могай завод Мом ышта монарэ ыш-
тэн кэртэш.

Н и ж г о р о д  — Куштылго автомобильым  140 тӱжэм
Х а р ь к о в .............................. — Т р а кты р ы м   50 .
М о с к о  — Ӱзгар шупшыктымо автомобильым
С а р а т о в .............................. — Комбайн ы ш т ы ш э ................................
Нижний-Новгород . . .  —  Фрэзэр с та н о кы м ................................
М о с к о .................................. —  Рэвольвэр с т а н о к ................................
Урал . . - .......................— Вӱргэньэ Еэлымэ з а в о д .....................

30
20
12,5

Тылэч посна, вашкэ Кузньэцк мэталу[ гий завод ышташ 
туҥалэш. 30-шо йанварыштэ Магнитогор заводын иктыжэ, 
5-шэ ийуньышто вэсыжэ, тӱньаштэ эн талэ чойын шыраты- 
шэ коҥгашт (домна) пашаш шогальыч. Мэмнан Дньэпрос- 
тройна луат кул мильйон йэҥ штышаш пашам шташ ту- 
ҥалэш. Вашкэ М агнитогорск комбинат шталт шукталтэш.

Ныгунамат, ик капиталист кугыжанышынат мэмнан совэт 
эл ганьэ кушмашыжэ лийын огыл.

Мэмнан йал озанлыкнат ныгунам уждымын талын кушкэш.
Кугыжан Росий лэч кодшо йал озанлык 25 мильйон 

тыгыдэ озанлыклан пӧлалтын улмаш, шуко вэрэ мландым 
■ шога дэн курал илэныт.

Тыгыдэ озанлык-влак гыч мэ куго  коллэктив озанлык- 
влакым ыштэна. Чыла крэстьйан озанлыкын кизытак 62 про-
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Цэнтжэ колЛэктнВыш ушнышт. Мэмнан эл тӱньаштэ эн куго 
йал озанлыкан эл лийэш. 1932 ийыштэ совхоз дэн колхоз- 
влак чыла вӱдымӧ мландын 80 процэнжым вӱдышт. Ты 
ийыштэ вӱдымо мландынам б мильйон га-лан йэшарышна.

Мэмнан пэшак куго совхозна-влак улыт. М ут гыч „Ги- 
гант“ совхозна Йӱдвэл Кавказыштэ шкэтак кум мильйон 
нарэ йэҥым, мутгыч, Моско олаштэ илышэ калыкым 6 тыл- 
зышкэн пукшышаш киндым пуэн кэртэш.

М учко колэктивлымэ районлаштэ вӱр йӱшӧ класым — 
кулак-влакым пытарэна. Кулак-влакын шэмэр вӱр йӱаш 
полшышо ӱзгарыштым шупшын налын, колхоз-влаклан пуэна. 
Кулаклан мландым арэндоватлаш, батрак-влакым тарлаш 
огына пу.

Осал кулакышт-влакым, йалыштэ соаиализм паша ышты- 
маштэ ынышт пулаштарэ манын, пэлкэ поктэн колтэна.

Социализмын нэгызшым мэ ындэ элыштына ыштэн шук- 
тышна.

Социализм ыштымаштына куго паша-влакым ыштэнна 
гынат, ыштышаш пашана альэ пэш шуко.

Мэ альэ паша лэктыш ш отышю ыштышаш пашанам 
шуктэн огына ул. Тэвэ ты паша мэмнан пэш куго  ситыды- 
машна.

Мэ кызыт шурно лэктыш шотыштат ыштэн шуктэн огы- 
на ул. Шурно лэктышна мэмнан альэ пэш шагад (начар).

Транспорт пашаштэ, утларакшым чойын корно пашаштэ 
мэмнан ыштышаш пашана пэш куго.

Кӱлэш нарэ транспортым, паша лэктышым, шурно лэк- 
тышым нӧлталшаш вэрч, мланна пэш шуко да тыршэн ыш- 
ташна вэрэштэш.

ПАША.
Газэтыштэ ончыза — могай у завод, фабрик-влакым ыш- 

тэн шуктымо. Тыдым газэт гыч пӱчкэдэн налын, альбомым, 
ыштыза.

Пӓтилэткэ мэмнан эл тӱсым молэмдыш.

Сталин йолташын ойлымаж гыч:
„ССР Ушэм картым ончалза. Пӓтилэткэ мэмнан эл тӱсым 

вэсэмдыш. Вологдан йӱд вэлышкыжэ, Донысо Ростов дэн 
Саратовыч кэчывал-эрвэл кокла вэлышкышт, Омск дэн Орэн- 
бургын кэчывал вэлышкышт. Томскын йӱдвэл вэлышкыжэ —
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чыла ты вэрлаштэ гигант совхоз, колхоз, завод, шахтэ, 
ола-влак кушкыч. Ростов воктэн — Сэльмаш, Харьковышто— 
трактырстрой, Москошто — Подшипникстрой, Фрэзэр||Ниж- 
ний-Новгородышто— автомобиль завод, Агат курык лышнэ — 
Магнитогорск, Кузньэцкстрой.

Мландэ шӱй, мэтал, машина, трактыр, автомобиль, нэптэ, 
хлопок.

ССР Ушэм картым ончалза. Лэнинын сугыньжо кузэ 
шукталтэш. Шоналтыза.. .  Нэптэ промышлэныс пӓтилэткым
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2‘ /г ийштэ, машина ыштымым 24^ — 3 йыштэ, йал озанлык 
машина ыштымым 3 ийыштЭ альэ тылэчат вашкэрак, элэк- 
трис промышлэнысым 3 ийыштэ шуктэна.

Тэвэ тыгэ нигунам уждымо тэмп дэн социалист промы- 
шлэннысна куш кэш ."

Кузэ мэ тынарэ ончык кайэн кэртынна.

Заводна дэн фабрикна-влак социалист кугыжанышын.

ССР Ушэмыштэ мландэ, фабрик, завод, шахтэ, машина, 
чойын корно, вуд корно чыла элын озажэ — пашазэ клас 
кидыштэ.

Ш уко тӱжэмлэн пашазэ-влакым шыҥдарышэ куго фаб- 
рик-завод-влак, кӱртньӧ руда гыч чойын ыштышэ домэн 
коҥга-влак, шахтэ-влак, шуко-ш уко тавар, пасажир конды- 
штшо пойэзд-влак, чыла пашазэ клас кугыжаныщ — Совэт 
Ушэм Социалист Рэспублик-влак кидыштэ.

Мэмнан Социалист прэдприатийлаштына эксплоатацэ 
укэ. Пашазэ-влак капиталистлан огыл, шкэ класыштлан 
ыштат. Чыла прэдприатийлаштэ лийшэ пайда фабрик заво- 
длам кугэмдаш, пашазэ клас илышым сайэмдаш кайа.

„Пашазэ клас капиталистлан огыл, шкэ класыж- 
лан ыштышэ, элын озажэ улэш.“

( С т а л  и н)

Социалистла таҥасэн ыштымаш, пӓтилэткым нил ийыштэ 
шуктымын тӱҥ йӧнжӧ улэш.

„Таҥасэн ыштымаш йэҥ-влакын паша ончымыш- 
тым йӧршэш молэмда —  ожсо ӧкымэш ыштымэ нэлэ 
пашам, йӧратэн ыштымэ пашаш, чэстлэ, гэройло па- 
шаш савыра> социалистла, таҥасэн ыштымын тыдэ 
эн данлэ ш отш о“. ( С т а л и н )

Социалист илыш ыштымэ пэрвой пӓтилэткэ планнам бур- 
жуазий ыштэн кэртдымэ пашаш шотлыш, болынэвик-влакын 
ушышт пытэн манын кичкырлышт. Пашазэ клас чыла вий- 

пыштэн, планым шукташ пижэ: ударлэ брцгадэ-вдакым
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организоватлэн, соцтаҥас дэн ышташ тӱҥальэ, сэҥымаш 
ӱмбалан сэҥымашым ыштыш. Соцтаҥас дэн ыштэн пашазэ 
клас „Пӓтилэткым нил ийыштэ" манмэ лозунгым лукто.

Ындэ пӓтилэткын нил ийжэ эртэн толэш, пашазэ клас 
ты планым лозунгшо почэш шукта.

„Совэт элыштэ ик прэдпрэатийын сэҥӹмашыжэ, 
чыла фабрик завод-влакынат сэҥымашышт Ончыч 
кайышэ прэдприатий шойылан кодшылан полша‘ .

Тула ола 1 № заводышто ыштышэ пашазэ-влакын сэры-
шышт.

1931 ийыштэ ССР Ушэмыштэ 518 у фабрик-завод-влак 
пашаш шогалмэ нэргэн тэ колында?

Ты ийыштак 1040 машина-трактыр станций-влак ышташ 
тӱҥалшаш нэргэн колында^

Нил ийышкэн (1927, 1928, 1929, 1930 ийла) ССР Ушэмы- 
штэ улыжак 323 у завод-фабрик-влакым ыштымэ вэт.

1929 ийыштэ ик машина-трактыр станцийна гына ильэ.
— Пашам ыштэн шуктышзшлан чыла пашазэ, колхозник- 

влаклан мом ыштыман?
— Паша кузэрак кайымым ончаш кӱлэш — кузэрак паша 

вашкэ ышталмым ончыман; паша тэмп могайрак, ситышаш- 
лык альэ укэ.

— Ала ситыдымаш вэрна, лушкыдо вэрна уло муаш 
кӱлэш.

— Кажнэ шкэ пашажым вийаҥдыжэ, кажнэ ССР Ушэ- 
мын обшо пашажым ышташ полшыжо.

Тыгай ойым луктын, Тула оласэ 1№ заводын пашазышт- 
влак ССР Ушэм чыла пашазэ дэн колхозник-влаклан сэры-
ШЫМ ВОЗЭНЫТ.

Тыдэ 1931 ийыштэ апрэль тылзыштэ лийын. Тула оласэ 
заводын кажнэ пашазыжэ 1931 ийыштэ продукцым ожсо 
ийлалэч утларак пуэн. Паша лэктышышт нӧлталалтын. 
Ожсо лэч пашам утларак да моштэн ышташ тӱҥалыныт, 
жапым укэлан йомдарэн огытыл, ыштымэ ӱзгарышт шагал- 
рак пужлэн, бракыш шагалрак лэктын.

—- Заводлан тэҥгэщ вочщр тавар акым 82 ыршийыщ 
ррлтэныт,
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— Шкэнан ыштымэ сганокаа-влак моло кугыжаныш гыч 
кондымо станок-влак лэч алама огыл.

Ыштымэ узгарнам сайэмдымэ дэн паша лэктышым нӧлтал- 
мэ шотышто мэ ик тылзэ жапыштэ 5 тӱжэм каҥашым 
лукна. Ыштымэ ӱзгар сай лийжэ манын, инжэньэр-влак вэлэ 
огыл, мэмная заводышто кажнэ пашазэ тырша.

Пашам нӧлталмэ шотышто бригадэ-влакым организоват- 
лышна.

Сталин йолгашын — „Чурийда дэн тэхникэ могырыш" 
лозунгшо почэш ышташ тӱҥална.

Мэмнан заводышго ышгышэ чыла ударяик-влакым заво- 
дыштак туныктат.

Чыла пашазымат тэхникылан туныкташ тыршэна.
Ийын пэрвой чэрыкшэ жапэш 659 йэн талэ ударник-влак 

партийыш пурышт.
— Тэ шкэндан програмыдам шуктышда вара?
— Тэндан монар пашазыда моло пашазэ-влак дэн таҥа- 

сэн ыштат?
— Тэндан ударнэ ыштышэ бригадыда мунарэ?
— Вараш кодшо-влаклан полшэда, укэ? Кузэ тэ нунын 

пашаштым ончыко колташ тыршэда? Шкэндан талэ паша- 
дам ончыктэн, нуным, тулэч путырак, йолко, кэчэ эртыжэ 
манын ыштышэ-влакым сэҥымашыш намийэн моштэда, 
укэ?

— Шкэндан фабряк-заводыштыда ӱзгарын бракыш лэк- 
мыж-ым кузэ пытараш тыршэда? Совэт Ушэмыштэ ыштымэ 
йатыр ӱзгар-злакын ситыдымашышт нэргэн Сталин йолташ 
партийын 16-шо погынымашэшыжэ позор томгаманын кала- 
самыжым мондэн огыда ул?

— Тэхниклая мунар пашазыда тунэмэш? Моло кугыжа- 
ныш тэхникым нуно палаш тыршат, укэ?

Тэвэ тыгэ йодын Тула оласэ пашазэ-влак ССР Ушэмы- 
сэ чыла пашазэ дэн колхозник-влаклан возэныт.

Умбакыжым нуно тыгэ возэныт: „мэмнан тыршымына 
арам огылым кажнэ шэмэр палыжэ. Сайын, шуктэн ышты- 
мэ паша нэргэн, сай фабрик, завод нэргэн чыланат шин- 
чышт. Молан?

Мэ укэлан огына тыршэ, мэмнан ыштымына арам ок 
йом. Мэ гигант завод, гигант совхоз-влакым ыштэна. Мэм- 
нан ыштымынам палэн налшэ йэҥ, шкэжат тыршэн ышташ 
тӱҥалэш. У сэҥышашлан, у пашалан ССР Ушэмысэ чыла 
шэмэр калыкын вийжым, куатшым нӧлталаш тыршэна".

2-1282
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Посна шотан йодыш.

Курык пашазэ-влак! Баку дэн Грозный ола пашазэ-влакын 
сэҥымашыштым колында, укэ? Нуно пӓтилэткым кок ийат 
пэлыштэ шуктэныт.

Кузэ вара чыла ушэм кочэгарка — Донбасна пашам ыш- 
та? Мландэ шӱйлэч посна, промышлэныс паша чарна вэт. 
А Донбас пашазэ-влак коклаштэ пашам тывэч-тувэч ышты- 
лшэ, ик пашам ыштэн пытарыдэ, вэс пашалан пижшэ, тулэч 
молыжат шуко улыт.

Горньак-влак, мландэ шӱйым шагал луктыда!
— Талада посна шотан йодышым ыштэна.
1930 ийыштэ шуко мильйон тон мландэ 'шӱйым тэ эллан 

пуэн ышта шукто. Вуй ушдам, машина-влакым, китдам уло 
моштымышт дэн ыштыкташ тыршыза.

Тула ола пашазэ-влакын сэрымыштым ССР Ушэмыштэ 
чыла Бэрэат лудыныт. Завод, фабрик, шахтэ, совхоз-колхоз- 
влак Тула пашазэ-влакын талын паша ышташ пижмыш- 
тым палэн нальыч; нунын талэ примэрышт ССР Ушэм 
чыла пашазым кумыл нӧлтэн ыштымашыш шупшыльо, паша 
лэктыш эша утларак нӧлталалтэ.

ЙОДЫ Ш -ВЛАК:
1. Мэмнан эл пашазэ-влак молан социалистла таҥасэн 

ыштат?
2. Тэндан заводышто, фабрикыштэ, совхозышто ударлын 

ыштышэ-влакын лӱмыштым палэн налза. *
3. Тэндан школыштыда, групыштыда социалистла таҥа- 

сэн ыштымаш уло, укэ?
4. Соцтаҥас дэн ударлын ыштымэ паша нэргэн догово- 

рым шкэндан школышто кузэ шукталтмыдам тэргэда, укэ?
ПАША.
Марий йылмэ тунэммэ урокэш „Кузэ мэ соцтаҥас дого- 

ворым шуктэна" лӱман статьйам возыза. Ты нэргэнак пыр- 
дыж газэтыш возыза.

Партийын гэньэральнэ корныж вэрч кучэдалмаш.

Сталин йолташ вуйлатымэ Рӱдӧ Коммтэтын Лэнин он- 
чыктымо гэньэральнэ корно дэн моштэн нантаймылан лий- 
ын, мэмнан э.1 пашазэ клас пэш куго дэҥымаш-влакым 
ыщтыш,
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Лэнинын сугыньжо тыганьэ:
Тэхникэ-экономикэ шотышто ончылно шогышо капита- 

лист кугыжаныш эллам вашкэ поктэн шуын, эртэн кайаш. 
Пэрвойак ССР Ушэм индустриаҥдымэ паша ыштышашым 
шукташ. Тыгыдэ крэстйан озанлык-влакым куго  колэктив 
озанлыкыш ушаш. Шэмэр калыкын матэриальнэ да куль- 
тур илышыжым нӧлталаш. Пашазэ клас вуйлатымэ почэш 
шэмэр калыкым кугыжаныш паша виктарымашыш ушаш.

Ты ыштышаш паша-влакым илышыш пуртэн шукташ, 
Лэнин пашазэ клас дэн шэмэр калык коклаштэ кыл кучы- 
маш пэҥгыдэмдымашым шотлэн. Тыштэ тӱҥ шот вуйлаты- 
маш пашажэ пашазэ клас кидыштэ.

Чыла молокорнодэн кайымаш пытымашкэ шукта. Сандэн 
партий, Лэнин корно дэч пэлкэ шупшшо-влак дэн чылашт 
дэнат кучэдалэш. Кӧ гына партийын гэньэральнэ корныжо 
гыч тайна гын, тудо оппортунист улэш — мэмнан клас ту- 
шманна-влаклач полша.

Тӱрлӧ оппортунист-влак лийыт. Йужиктышт викок инду- 
стриализацэ тэмпым волташ шӱдат, пӓтилэткэ планым шук- 
таш ок лий маныт, кулак-влакым пытараш ок кӱл маныт, 
йал озанлыкым колэктивлымэ озанлыкыш савырышаш вэрч 
огыт кучэдал. Нынэ пурла оппортунист-влак. Пурла-влак, 
кучэдалмаштэ шогышо йӧсылык лэч, социализм ыштымаштэ 
йӧсылык лэч лӱдыг. Нынын шонымышт мэмнан клас туш- 
манна — буржуазий дэн кулак-влаклан пэшак кэлша. Тэвэ 
тыгэ пурла-влак клас тушманнан — пэрвойак, кулак-влакын 
агэнтышт улыт.

Пурла-влакын койышыштым Сталин йолташ тыгэ умлан- 
дарэн пуэн:

„Йэнисэй гай куго  эҥэрыштэ, куго толкын тӱҥалмылэч 
ончыч, колызо-влакым ужмыда уло. Минь нуным ик гана 
вэлэ огыл ужынам. И к тӱшка колызо-влак толкын толаш 
тӱҥалшын, чыла вийыштым погэн, .^иктышт-вэсыштын ку- 
мыльштым нӧлтэн, тыгэ кутырат: „Йолташ-влак, пуш коль- 
мыдам пэҥгыдын кучызз, толкыным пӱчкын шууза, мэ 
сэҥэна". Вэс сорт колызо-влакат улыт. Толкын кожганыша- 
шым шижын тыгэ кутырат:

„Тэвэ куго  толкын тӱҥалэш, ындэ мэ тышагын пытэна 
чай! Шинчадам кумэн, пуш пундашыш вочса, ала сэрыш 
луктын кудалта".

Сталнн йолташ пурла оппортунист-влакым кокмышо 
тӱшка колызо, йӧсылык лэч чакнышэ-влак дэн таҥастарэн.

2 *
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Вэс тӱрлӧ оппортунист-влакат улыт. Нынышт мутышт 
дэн ССР Ушэмым индустриаҥдышаш вэрчат, колэктивизацэ 
вэрчат, кулак ваштарэш кучэдалшаш вэрчат шогат, паша 
дэяэ гын, мэмнан пашанам кӱрлаш шогат.

Ты оппуртунист-влак сайын умландарэн крэстйан-влакым 
колхозыш пуртышаш годым, вийытлэн, приказ дэн пуртат. 
Тыгэ крэстйаным сыратэн, колхоз пашам шалатат. Нунын 
тыгай пашашт кулак влаклан полша.

Мутышт дэн нуно индустриализацэ пашам пэш талын 
колташ кӱлэш маныт, чынлэнак ышташ возэшат, тыгэ ыш- 
таш ок лий, манын шойыко чакнат. Тыдэ „шола“ оппорту- 
нист-влак.

Партий контррэвольцийан троцкизм дэн кучэдалэш.
Троцкий — тошто оппортунист — ӱмӱржо мучко Лэнин 

ваштарэш кучэдалын. Окчабрьштэ Лэнин партий пашазэ 
класым сэҥымашыш шуктымӧҥгӧ, мэмнан партийыш пуры- 
шын койо. Вашкэ палэ лийэ: тудо тошто кышаж дэнак 
кайаш тӱҥальэ; партийым Лэнин корно гыч ӧрдышкӧ, па- 
шазэ класым буржуазийлан сэҥшаш корнышко шупшаш тӱ- 
ҥальэ.

Тудо эрэак—мэмнан элыштэ социализмым ыштэншукташ 
ок лий, пашазэ клас дэн крэстйан-влак пырльа ушнэн илэн 
огыт кэрт — манын илыш. Чын, крэстйан-влаклан куго  на- 
логым нумалтэн, индустриализацэ пашамат талын ончыко 
колташ кутырышын койо. Партий ССР Ушэм индустриаҥ- 
дымэ пашам да йал озанлык колэктивизацэ пашам Лэнин 
шӱдымӧ корно дэн талын ончыко колташ тӱҥалшын, Тро- 
цкий торэш шогальэ, тыдыжат-тудыжат ок кӱл, манын ку- 
тыраш тӱҥальэ.

Троцкийым да тудын корно дэн кайышэ-влакым партий 
шкэ коклаж гыч лукто. Нунын дэн — пашазэ клас пашам 
буржуазийлан ужалаш тыршышэ-влак дэн партий пэш чот 
кучэдалэш. Троцкизм контрэвольуцийын ончыл отрӓдыш- 
кыжэ савырныш. Контррэвольуционьэр-влак дэн пырльа 
Троцчий мэмнан эл ваштарэш кучэдалэш.

Пурла да „шола“ оппортунист-влакым, контррэвольуцийан 
троцкизмым комунист партий йӧршэш шалатэн пытарэн, 
Лэнин шӱдымӧ пашам талын шуктэн шога.

Окчабрьштэ крэдал налмым чыланат — изыштат, 
кугыштат пэҥгыдын аралат!
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Шэмэр калык илыш эрэак сайэм шога.

ГССР^Ушэм~шэмэр калык илышым сайэмдымэ шотышто 
пэш куго  сэҥымаш-влакым ыштышна.

Совэт элыштэ пашадымылыкым йӧршэш пытарышна. 
Пӓтилэткын нылымышэ ийыштыжэ шым час ыштымэ паша 
кэчым мучкыждэн пуртэн шуктэна. Пашазэ-влакын паша — 
дарышт кӱзэн шога. Пашазэ-влаклан илымэ вэр ыштымаш 
кумдан шарлэи шога, кажнэ йэшыштэ пашазэ вий йэшарал- 
тэш, тугэ лиймӧҥгӧ кажнэ посна пашазэ йэшын илышыжат 
сайэмэш. Утларак да утларак социальнэ страхованьылан 
оксам ойыралтэш. Пэрвой пӓтилэткэ кӧргэш  туҥ шотышто 
грамотдымылык пытаралтэш.

Йал шэмэр калыкынат илышыжэ утыр сайэм шога. Колэ- 
ктив 'дэн ыштымаш крэстйанын доходшым кугэмда. Шэмэр 
крэстйан у заводлам ыштымаштат ыштэн йатыр оксам на- 
лэш.

Кокымыш о пӓтилэткыштэ шэмэр калыклан кӱлэш 
промышлэныс дэн кочмо-йӱмӧ таварым кизытсэ лэч 
кок-кум  гана дэч шагал огыл лукташ палэмдалтэш. 
Тыганьэ пашам ик буржуазий кугыжаныш ынат ыш- 
ташыжэ вийжэ ок шуто.

Социальнэ страхований.

Мэмнан Совэт Ушэмысэ ганьэ туньамбалнэ нигуштат 
пашазэ-влаклан социальнэ полыш пумаш укэ. Социальнэ 
шот полыш Окчабрьын эн куго сэҥымашыжэ.

Пашазэ чэрлана гын, соцтрах орган пашазын пашадар- 
жым тула.

Идалук мучко соцстрах пэл мильйон утла пашазэ, кол- 
хозник-влаклан канымэ пӧртлаштэ, куротлаштэ, санаторий- 
лаштэ канымэ вэрым пуа.

Промышлэн олалаштэ, йаллаштэ, совхоз-колхозлаштэ пэш 
шуко аптэкым, амбулаторийым столовыйлам почэдымэ.

1931 ийыштэ соцстрах турлӧ полыш пашалан 2138 миль- 
йон тэҥгэ оксам кучэн.

Нимоганьэ капиталист кугыжанышыштат пашазэ лэн 
шэмэр крэстйан илыш вэрч тыганьэ тыршымаш лийын ок 
кэрт.
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ССР У-тэ паша вййым аралымаш.

Паша вийым аралаш Совэт кугыжаныш шуко мильйон 
тэҥгэ оксам куча. Завод, фабриклаштэ вийан вэнтильатыр- 
влакым шындалтэш. Эмганымаш ынжэ лий манын тӱрлӧ 
сэмын станоклам йӧнэштаралтэш. Тыгэ ыштылмэ дэн эмга- 
нымаш-влак пэш шагал лийыт.

Мэмнан закона-влак ӱдрамаш паша вийым посна чотрак 
аралат. Кап вийжэ шотышто ӱдрамаш пӧрйэҥлэч пушкыды- 
рак. Кажнэ ӱдрамаш пролэтарийын аважэ лийшаш. Сандэн 
ӱдрамаш паша вийым утларак аралаш логалэш.

Азан лиймыж годым ӱдрамаш нил тылзаш отпускым на- 
лэш; азажым пукшаш паша гыч кэчэш кок гана пӧртылэш.

Вашталтышнан тазалыкыштым аралышаш вэрч совэт за- 
кон почэш 16 ийаш лэч изэ-влакым пашашкэ йӧршэш огыт 
нал. Чыла кушкын шогышо-влаклан йӱд пашам, ончыктымо 
лэч утыжым закон ыштыкташ ок шӱдӧ. 16 ий гыч 18-ийыш 
шумэшкэ рвэзэ калык пашам 6 час жапышкэн гына ышта.

Поктэн шуын, эртэн кайэна.

Озанлыкнам пэш талын ончыко колтэн шогэна гынат, мэ 
альэ чыла капиталист кугыжанышлам поктэн шуын она ул. 
Сандэн мланна ончыкыжат тунарак талын ышташна логалэш.

XVI погынымашэш партийнан онжо, Сталин йолташ, тыгэ 
ойлэн:

.Ончылно шогышо элла лэч мэ 5 0 — 100 ийлан 
шойылан кодынна. Ты вэрым мланна 10 ийыштэ кур- 
жын лэкман. Йа мэ тыдым ыштэна, йа мэмнам ло- 
зыртат“. (С т а л и н).

Капиталист кугыжанышлам эртэн кайэн кэртына мо вара?
Кэртына, эртэн кайашна кӱлэш условий-влакат улыт.
Пӱртыс пойанлыкшэ дэн мэмнан эл тӱньаштэ эн пойан эл. 

Кӱртньӧ руда, нэптэ, мландэ шӱй мэмнан нарэ нигуштат укэ.
ССР Ушэмыштэ мильйонлэн шэмэр калык вашэпГ планым 

пуэн ыштат. Тэвэ ты шотат капиталист эллам эртэн кайы- 
шашнам ончыкта.

— Власть комунист партий вуйлатымэ пашазэ клас ки- 
дыштэ, сандэн мэ капиталист эллам эртэн кайэна.

Ш кэ озанлыкнам план почэш ыштэна, садылан мэ нуным 
рэтэн кайэна.
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„Большзвик-влалан тзхникым
палзн налман'

1931 ийын фэвраль тылзыштыжэ Сталин йолташ „Б^о л ь" 
ш э в и к-в л а к л а н  т э ' х н и к  ьГм п а л э н  н а л м а н “ лозун- 
гым лукто. Тэхникым , палэн налдэ капиталист кугыжаны- 
шлам эртэн кайаш ок лий.

Тэхникым палэн налаш манмэ мо лийэш?
Тэхникым папэн налаш — ыштымэ пашанан устажэлий- 

маш, пашанан озажэ лиймаш. Вэс сэмын каласаш — машина, 
станок-влакын кузэ ышталтмыштым палэн налаш, нуным 
кучылт мошташ, нуным ыштэн, олмыктэн мошташ. Йал 
озанлык пашаштэ тыдым тыгэ умлыман: вӱдышаш шурно 
пырчым йамдылэн мошташ, кочо вӱд дэн мушкын йамдылаш, 
вудэн мошташ, вольыкым ончэн мошташ т. м. Ыштымэ 
пашаштэт чыла шотшымат умлымаш лийэш.

Паша вуйлатышэ-влаклан вэл огыл, чыла пашазэ влак- 
лан, чыла рвэзэ калыклан, чыла тунэмшэ-влаклан тэхникы- 
лан тунэмман.

„Тэхниклан тунэмаш йӧсӧ манын ойлат. Чын огыл. 
Большэвик-влак налын кэртдымэ крэпыс укэ. Мэ 
ш уко нэлэ паша-влакым ыштэн шуктышна. Мэ капи- 
тализмым сэҥышна, мэ властьым кидышкына нална, 
мэ куго  социалист промышлэнысым ыштышна. Мэ 
кокла крэстйаным социализм корнышко савырэн шо- 
галтышна. Строичылствэ шотышто эн кӱлэшыжым мэ 
ыштэн шуктышна. Мланна шуктышаш ш уко кодын 
огыл „тэхникылан тунэмаш, наукым палэн налаш". 
Тыдым ыштэн шуктышын, кизыт шоналтэнат мошты- 
дымашын паша тэмпна нӧлталалтэш. Чынлэнак ыш- 
таш шонэна гын, мэ тыдым ыштэн шуктэна".

___________________________________________ (С т а  л и н).



—  24 —

Партий онын ӱжмыжым колын мэмнан эл пашазэ клас, 
шэмэр калык чыланат тэхникым тунэмаш пижыч. Ш кэ па- 
шаштым кӱрылтдэ ыштэн, шэмэр калык тэхникым тунэмыт, 
наукым кидыш налаш тыршат.

Тэхникым тунэммэ шэтышто тэвэ мэмнан ик 
сэҥымашна.

Йужик чойын корнылаштына ӱзгар шупшыктылмым йэ- 
шараш возэш; тыдым шуктышашлан вагон-влакым шукэм- 
даш да нунын кошт.мыштым вашкэмдаш кӱлэш. Тыдлан 
вэрч вийан паровоз-влак кӱлыт.

Луганск заводэш тыгай ко к куго  паровозым ыштымэ. 
И к парвозшым 72 кэчыштэ ыштэн шуктымо. Пашазэ дэн 
инжэньэр-влакын пашам ударлын‘ ыштымышт дэн тыгай кӱ- 
чык срокышто ыштэн шукталтын.

Касвэл Йэвропышто тыгай куго, вийан паровоз-влак 
укэ улыт. Тыгэ мэ ончыко куго ошкылым ыштышна. Ты 
шотышто касвэл Йэвропым эртэн кайышна.

Тэвэ адак вэс сэҥымашна.

Сталинград оласэ трактыр ыштымэ заводым ончалына. 
Моло кугыжанышла гыч шӱдылэн тӱрлӧ станок, машина- 
влакы.м кондэн шындышна. Цэх-влак ышташ тӱҥалшын ма- 
шина станок-влак эрэ пудыргыльыч вэлэ. Сталинград завод 
трактырым пуэн ок кэрт. Молан тыгэ лиймын чийжым кы- 
чалаш тӱҥальыч. Палэн нальыч. Улыжак ик чий гына — 
мэмнан пашазэ, инжэньэр, тэхникна-влак кондымо машина- 
влак дэн ыштэн моштэн огытыл, тэхникылан тунэмын 
огытыл.

Мом ышташ?
Тунэмаш, тэхникым палэн налаш! Сталинградьэц-влак 

тунэмаш тӱҥалыныт, тэхникэ кружок-влакым почыныт ФЗУ-н 
пашажым сайэмдэныт. Тыгэ нуно кэчын тыршэн ыштэн, ту- 
нэмын, завод пашаштым нӧлтальыч.

Кизыт Сталннград завод совхоз, колхоз пасу-влаклан 
кажнэ кэчын 150 дэн сай трактыр-влакым пуэн шога.

Тыгай сэҥымаш влакым мильйонлэн муаш лийэш.

ЙОДЫ Ш -ВЛАК.
1. Тэхникым палэн налаш манмэ мо лийэш?
2. Мэмнан эл шэмэр каликлан модан тэхникым тунэмман?
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ПАША.
Школыштыда тэхникэ паша тунэммэ кружок-влакым — 

элэктрокружокым, радиокружокым, йал озанлык паша кру- 
жокым организоватлыза.

Кокымышо пӓтилэткыштэ ССР Ушэм социалист 
обшэствым ыштэн шукта.

1932 ийын йанвар тылзыштэ Моско олаш комунист пар- 
тийын ХУИ-шэ Чыла Ушэм конфэрэнцийжэ лийэ.

Конфэрэнций пӓтилэткын пэрвой ийлаштыжэ ыштымэ 
промышлэныс пашам, нылымышэ ийыштыжэ мом ышты- 
шашым, варажым кокымшо пӓтилэткыштэ ыштышаш про- 
грамым лончылэн ончыш.

Партийын ХУП-шэ конфэрэнцийжэ социализмын нэгызшэ 
ышталт шумым палэмдэн.

Нэгызлэч посна пӧртым ышташ ок лий. Тугэ гынат, 
нэгызым гына ыштымаш пӧртым ыштэн шуктымаш огыл. 
Социализмын нэгызшым мэ пэрвой пӓтилэткыштэ ыштэн 
шуктышна, кокымышо пӓгилэткыштэ класдымэ социалист 
обшэствым ыштэн шуктэна.

Кокымышо пӓтилэткыштэ мэ йӧршэш ССР Ушэмыштэ 
капиталист элэмэнт-влакым пытарэна. И к йэҥ вэс йэҥ вий 
дэн илымэ йӧршэш пыта. Мэмнан эл шэмэр калык соци- 
алист обшэствым тыршэн, кожмаклын ыштышыш савырна. 
Тэвэ тыдэ класдымэ обшэствэ лийэш.

Кокымышо пӓтилэткыштэ ыштышаш паша каньылэ огыл.
Кучэдалдэ шукташ лийэш, укэ?
Укэ, ок лий. Мланна пэш талын тыршэн ышташна вэ- 

рэштэш. Кажнэ пашазылан, кажнэ колхозниклан ты пашаштэ 
кугын тыршашыжэ возэш.

Кокымышо пӓтилэткыштэ клас кучэдалмаш лушкыдэмэш 
манын шонаш ок воч.

Мэмнан элыштэ тошто гыч кодшо коса-влакым пытараш 
куго  пашам ышташ логалэш.

Клас тушман уло кэртмыж дэн кучэдалэш, ончыкыжы- 
мат кучэдалдэ ок чакнэ.

Тэвэ ты шотымат уш гыч лукташ ок кӱл — мэмнан 
элым йыр могырым капиталист кугыжаныш-влак авырэн 
илат.

Кокымшо пӓтилэткыштэ чыла озанлык ужашланат у тэх- 
никэ нэгызым ышташна вэрэштэш. Вэс сэмын каласаш,
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мланйа машина ыштымашым вийаҥдыман. Машина ышты- 
маш 3 — 3 ‘/2 гана йэшаралтэш.

Элэктричэс вий ыштымым 6 гана йэшарэна, мландэ шӱй 
лукмым 3 гана, нэптэ лукмым — — гана.

Посна шотышто шогышо пашалан транспорт паша 
шотлалтэш. Умбакыжым транспорт шойылан кодын мийэн 
ок кэрт.

Тавар, кочмо-йӱмӧ ӱзгар ыштымэ 2—3 гана йэшаралтэш. 
Тыдлан вэрч кэм, ӱмбал-йымал вургэм, тулэч моло кӱлэш 
тавар ыштышэ у завод-фабрик-влакым ышталтэш. Хлопок 
дэнэ йытынымат ко к гана утларак лэктышыштым кугэм- 
дэна; тыгэ ыштымэ дэн завод-фабрикна-влаклан кӱрылтдэ 
ышташышт сырйом ситарэна.

Кокымышо пӓтилэткыштэ кочыш-йӱышым сайэмдышаш 
вэрч шурно лэктышым нӧлталаш, вольык ашнымэ пашам 
кумдан шарэн колташ чот тыршаш вэрэштэш.

Кокымышо пӓтилэткым тэмышын, ССР Ушэм 
тӱньамбал озанлыкыштэ могай вэрым налэш?

Кокымышо пӓтилэткыштэ шкаланна мо кӱлэш гынат, 
тудым шкэак ыштышаш условийым ыштэн шуктэна.

ССР Ушэмлан экономикэ шотышто моло кугыжанышла 
лэч посна илышашлык условийым ыштэн шуктэна.

Кокымышо пӓтилэткыштэ машина ыштымым 3 — 3‘ /з гана 
кугэмдэна. Тыдэ ССР Ушэмым экономикэ шотышто кокы- 
мышо вэрэш шогалта.

Мэмнан заводна, фабрикна, машинана-влак эрэ у тэхникэ 
почэш ышталт шогат. Тэвэ тыгэ ышталтмылан лийын^ мэ 
тэхникэ шотыштат кокымышо пӓтилэткэ пытартышэш Йэв- 
ропышто пэрвой вэрым налына.

Автомобиль-влак ыштымэ шотышто млэчна ончылнырак 
Амэрик гына лийэш. Чыла моло эллан автомобильышт 
мэмнан дэч шагалрак лийэш.

Мэмнан трактыр заводна-влак чыла Йэвроп эллан пырльа- 
жылэч шукырак ышташ тӱҥалыт. Трактыр ыштЬшэ шо- 
тышто поктэн шуашна Амэрик гына кодэш.

Элэктрис энэргийым ыштымэ шотышто Гэрманийым, 
Францийым, Английым эртэн кайэна, Амэрикымат поктэн 
шушашна тора ок код.

Нэптэ лукмаштэ тӱньамбалнэ кокымышо вэрыштэ лийына, 
пэрвой вэрыш лышэмынак шуына.
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Мландэ щуй лукмо шотышто Англий дэн тӧр вэрым налына, 
чыла моло Йэвроп эллам,— Гэрманийым, Францийым молы- 
мат шойылан кодэна. Амэрик лэч гына шойылнырак лийына.

„Мланна ончыко пэш вашкэ кайыман. Тӱньамбал 
чыла пашазэ клас мэмнам ончэн: тэвэ тыдэ — мыйын 
ончыл отрӓдэм, тэвэ тыдэ — мыйын ударнэ бригадэм, 
тэвэ тыдэ — мыйын пашазэ властьэм, тэвэ тыдэ 
мыйын элэм, манын кэртшэ. Нуно шкэ пашаштым 
ыштат, мэмнан пашана — сай; нунын капиталист-влак 
ваштарэш пашаштышт полшэна, тӱньамбал рэвольу- 
ций пашам нӧлталына“. ( С т а л и н ) .

ССР Ушэм 1932 ийыштэ мо вэрч кучэдалэш.

Кокымышо пӓтилэткыштэ ыштышаш паша-влакым шук- 
тышаш вэрч, пэрвой пӓтилэткэ планым тэмцман. Пати- 
лэткын нилымышэ ийжэ — 1932 ийын планжым тэмашна 
возэш. 1932 ийыштэ мэ тэвэ мо вэрч кучэдалына:

С о в э т  У ш э м  т э х н и к э  ш о т ы ш т о  м о л о  к у -  
г ы ж а и ы ш л а  к и д  й ы м а л н э  л и й д ы м а ш ы ж  в э р ч  
б о л ы п э в и к л а  к у ч э д а л ы н а .

1. 24 домэн (чойын шыратымэ) коҥгам пашаш шогал- 
тышаш вэрч.

2. 90 мильйон тон мландэ шӱйым лукшаш вэрч.
3. 10 мильон тон чойыным вэлышаш вэрч.
4. 17 млн. квт. элэктрис энэргийым ыштышаш вэрч.
5. 82 тӱжэм трактктырым ыштышаш вэрч.
6. 23 тӱжэм комбайным ыштышаш вэрч.
7. 73 тӱжэм автомобильым ыштышаш вэрч.
8. 1 300 паровозым, 50 тӱжэм тавар кондыштмо вагон- 

влакым ыштышаш вэрч.
9. Куштылго промышлэнысым вийаҥдышаш вэрч.

10. 3 061 млн м кумо настам ыштышаш вэрч.
11. 91,5 млн. мужыр кэм тавар ыштышаш вэрч.
12. 1 млрд. банкэ консэрвым ыштышаш вэрч.
13. Паша лэктышым ^^''/о-лан нӧлталшаш вэрч.
14. Пашадарым 11® 'о."лан, таварын ыштымэ акшым 7“^лан  

волтышаш вэрч.
15. Шурно лэктышым нӧлталшаш вэрч, агротэхникэ вэрч.
16. Вӱдымӧ мландым 144 млн. га-ш щуктышаш вэрч.
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1932 и й ы ш т э  о л а й а л л а н  940 млн.  т э ҥ г а ш  й а л  
р з а н л ы к  м а ш и н а м ,  82 т ӱ ж э м  у т р а к т ы р ы м ,  1 700 
у м а ш и  н а-т р а к т ы  р с т а н ц  и й-в л а к  ы м пуа.

П ӓ т и л э т к ы н  п ы т а р т ы ш  и й ы ш т ы ж э  м л а н н а  
т э в э  т ы г а й  к у г о  п а ш а - в л а к ы м  ы ш т а ш н а  во-  
3 э ш.

„Социализи ыштымаштэ у сэҥымаш-влакым па- 
шазэ клас капитализмын кодшышт-влак дэн ку- 
чэдылын, пыгэн шогышо капитализм элэмэнт-вла- 
кым йӧршэш чот чактарэн, ыштэн кэртэш" (Молотов 
дэн Куйбышэв йолташ-влакын докладыштлан лукмо 
пунчалмут гыч).

ПАША.
„Молаи вэрч ССРУ 1932 ийыштэ кучэдалэш" плакатым '

ыштэн, лудмо гӧртын, клубын, йошкар пусакын йэҥ ужмо 
вэрэшышт сакыза. ,

I

Кокымышо пӓтилэткыштэ молан мэ капиталист 
элэмэнт-влакым пытарэн кэртына:*

Пэрвой пӓтилэткын пытартышынслан шкэт вуйа кучымо 1
озанлыкын ужашыжэ чыла калык озанлыкын 10®/о лэч ша- |
галрак лийэш. Колэктивлымэ озанлыкна-влак 60% лэч ут- 
ларак. Партийын 1932-33 ийыштэ йал озанлыкым туҥ шо- ,
тышто колэктивлэн шукташ ыштымыжэ шукталтдэ ок код. 1
Вэс сэмын каласаш, тыдэ шушаш ко к ий жапыштэ йалын 
капиталист элэмэнтышт-влакым тӱҥ шотышто пытарымаш ;
лийэш. I

Пытартышыжлан тышкэ адак куго  промышлэнь*сыштэ I
капиталист элэмэнт-влак шукэртак пундашыш волэн кайы- |
мым, тыгыдэ промышленсыштыжэ вашкэ пытэн шогы- I
мыштым ушыза. |

Тыгэ, лиймӧҥгӧ, кокымышо пӓтилэткыштэ партийын ка- ]
питалист элэмэнт-влакым йӧршэш пытарэн кэртшашыжэ 
шотышто нимогай аптранымашат лийын ок кэрт“ . (Молотов !
йолтавдьщ XVII партконфэрэнцэш ойлымаж гыч). 1
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Сталин йолташын куд условийжым шуктымо —  
мэмнан сэҥышашнан эн куго условийжэ.

Мэмнан ончылно шогышо, 1932 ийыштэ ыштышаш пашам 
шуктышаш вэрч, тугак кокымышо пӓтилэткыштэ ыштышаш 
пашам шуктышаш вэрч, пашанам утларак организоватлашна 
вэрэштэш.

Тыдым кузэ сайрак ышташ Сталин йолташын куд усло- 
вийыштыжэ ончыктымо.

Мом ыштыман?

1. Мэмнан элыштэ пашадымылыкым пытарымэ вэлэ огыл, 
фабрикна, заводна-влаклан пашазэ-влат огыт ситэ. Ожно 
крэстйан нужнан илымыжлан фабрикыш шылын кайэн, 
ындэ йалгыч тугай шылын кайымаш укэ.

Сандэн пашазэ-влак фабрикыш ш как толыт манын ву- 
чыман огыл. Пашазз-влакым колхоз дэн договорым ыштэн 
погыман. Паша вий ситыдымэ прэдприатийлашкэ намийы- 
шаш вэрч уто пашазэ уло вэрлам палэн налаш кулэш. Кид 
дэн ыштымэ пашам машина дэн вашталташ тыршыман.

1. Паша вийым колхоз-влак дэн договорпочэш ор- 
ганизовано погаш, пашам мэханизлаш,— ыштышаш 
паша тыганьэ. ( С т а л и н ) .

2. Ожно йатыр фабрик, заводлаштэ квалифицированнэ 
пашазат, квлифицированнэ огылжат (пашам сайын ыштэн 
моштышыжат, шагал моштышыжат) пашадарым ик ганьак 
налынныт. Уравпиловко лийын. М ут гыч, чойын корнышто 
ыштышэ машинист шэм паша ыштышэ нарак налын. Тыгэ 
лиймэ дэн пашазэ-влак тунэмаш, ик вэрыштэ ышташ тыр- 
шэн огыт ул. Озанлык пашазэ-влак пашазэ илыш нэргэн 
ситышын тыршэн огыт ул. Чылажат пашазым ик паша гыч 
вэс пашашкэ коштмашыш шуктэн. Уэш пашаш пурышо 
пашазэ пашаланйылэ тунэмын ок кэрт. У пашазэ вашкэ да 
сайын ыштэн ок кэрт, ыштэн моштыдымыж дэн машинам 
локтылэш. Тылэч посна уравниловка лиймэ дэн пашазэ 
паша лэхтышымат нӧлталаш тыршэн огыл.
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2. „Пашазэ-влак вашталт шогымым да уравнилов- 
кым пытараш; пашадарым моштэн организоватлаш, 
пашазэ-влакын илыш шотыштым сайэмдаш,— ышты- 
шаш паша тыганьэ". ( С т а л и н ) .

3. Иатыр прэдприатийлаштына пашам моштэн организо- 
ватлымэ огыл улмаш. Посна пашазэ-влаклан посна машина- 
влак пумо огыл улмаш. Ыштымэ пашаштыжэ пашазэ мутым 
кучэн огыл. Обэзличкэ лийын.

Обэзличкэ годым тутышлан машина-влак локтылалтыт, 
пашадэ шогат, чыла прэдприатийын пашажым кучат. Умба- 
кыжэ обэзличкым чыташ ок лий!

Кажнэ пашазэ, кажнэ пашазэ тӱшка ыштымэ пащажлан, 
станокшылан, ыштымэ пашажын сайлыкшылан мутым ку- 
чыман.

3. „Обэзличкым пытараш, паша организоватлымым 
сайэмдаш, прэдприатийлаштэ пашавийым моштэн шо- 
галташ,—  ыштышаш паша тыганьэ".

(С т а л и н).

4. Инжэньэр-влак кокла гыч врэдичыл-влак лийыныт. Врэ- 
дичыл-влакым шалатэн иытармэ. Мэмнан сопиализм ышты- 
маштэ сэҥымашна-влак, озанлыкнан талын кушмыжо тошто 
интэлигэнцын шукыжым мэмнан вийнам палымашыш шогал- 
тыш, мэмнан могырыш савырыш. Клас саклыкым изэмдыдэ 
тошто спэциалист-влакым ончэн моштыман, нунын паша 
опытышт дэн, шинчымашышт дэн пайдаланыман.

4. „Тошто школын инжэньэр-тэхникэ вийжым вэс 
сэмын ончаш тӱҥалман, нунын вэрч утларак шоны- 
ман, тыршыман, лӱддэ нуным пашашкэ шупшын шо- 
гыман,— ыштышаш паша тыганьэ".

( С т а л  и н).

5. Озанлыкнам олмыктымо пашам тошто инжэньэр, тэх- 
никэ вий дэн ыштышна. Ындэ нуно мланна огыт ситэ, Со-
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циализм ыштымйштэ инжэньэр дэн тэхни:<-влак кӱм ганӓ, вич 
гана утларак кулыт. Мэмнан фабрикна дэн заводналан па- 
шазэ классын пашажым—тыдэ мыйын пашам манын ыштышэ 
инжэньэр дэн тэхник-влак кӱлыт. Мланна инжэньэр дэн 
тэхник-влакым пашазэ клас гыч йамдылыман.

5. „ССР -Ушэм пашазэ класын шкэнжын произ- 
водствэннэ-тэ>сникэ интэлигэнсыжым ышташ тыршы- 
мдн,— ыштышаш паша тыганьэ".

(С т а л и н).

6. Мланна альэ шуко фабрик, завод, шахтэ, чойын корно, 
совхоз-влакым, йал озанлык куго производствым ышташна 
вэрэштэш. Тыдлан вэрч шуко оксам кучаш кӱлэш, а мэмнан 
прэдприатийлаштына бэзхозаййствэнность (погым шалатыл 
кучылтмаш). Мланна ик килограм мачэриалымат, ик 
ырший оксамат арам кучылтман огыл. Мланна бэзхойза- 
ствэнносым пытарыман. Мланна тавар ыштэн лукмо акым 
волтыман.

Тыдлан вэрч пашазэ бригадэ-влак, пӱтынь цэх-влак шкэ 
пашаштым хозрасчот почэш ыштат. И к монар мачэриалым, 
машина, инструмэнтым налын, ыштэн лукташ ондак ончык- 
тымо нарэ сай продукцым пуат.

М ут гыч, маталист-влакын бригадышт шурыпым ышта. 
Тудын ыкэнжы? паша планжэ уло. План почэш ыштэн 
лукташ тудлан кӱртньым, моло мачэриалым кулэшым гына 
пуал 1 эш.

Планжым тэмышаш вэрч бригадылан тылзыштэ 100 
тужэм сай шурыпым ышташыжэ возэш. Бригадэ бракым 
ыштыдымашын мутым куча. Кажнэ пашазэ ыштэн лукмо 
шот гайкыжлан гына пашадарым налэш. Утларак ышта 
гын, шукырак налэш. Ты ш от дэн ыштымым сдэльшинэ 
маныт.

Бригадэ планжым срокышто ок ш укто гын, шуко бракым 
ышта гын, мачэриалым утыжым куча гын, заводланат чыла 
озанлыкланат зианым конда. Ты зиан пашазыланат логалэш: 
пашадарым шагал налэш. Бригадэ шкэ планжым шукта гын, 
альэ утыжым тэма гын, прэмийым налэш.

Тэвэ тыганьэ сэҥышашын куд условийжэ. Ты условий- 
влакым шуктэна гын, социализм ыштымым вашкэмдэна.

3—1283
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6. „Хозрасчотым илышыш пуртымым кэлгэмдэн, 
пэҥгыдэмдэн шогыман, промышлэныс кӧргӧ  аныкым 
у 1ларак нӧлталман,— ыштышаш паша тыганьэ“ . 

   (С т а л н н)^

ПАША.
Плакатым ыштыза, ты плакатэш Сталин йолташын куд 

условийжым пэш раш возэн школын, лудмо пӧртын, клу- 
бын, адак зоврдын, колхозын, совхозын^охшар пусакэшышт, 
йэҥ ужмо Бэрэш сакыза.

. 1. Шкэндан школэшда альэ лудмо пӧртэш индустриали- 
зацэ пусакым ыштыза. Пусакланда газэт дэн журналла гыч 
пӓтилэткын сэҥымашышт-влак ончыктышо тӱрлӧ диаграм, 
сӱрэт, чэрчож-влакым пӱчкэдэн йамдылыза.

2. Шкэндан районышто фабрик, завтэдыштыда индус- 
триализацэ паша кузэ кайымыы палэн йалза.

Тыдым палышаш вэрч шкэндан илымэ вэрыштэ лэкшэ 
район, облас, край, адак „Пионерская Правда“ дэн „Газета 
дружньгх ребят“ газэт-влаклан колэктив дэн сэралтса.

3. Гигант-завод школлаштэ тунэмшэ-влаклан возэн кол- 
тыза. Сэрышыштыда заводыштын сэҥымашыжым, ударнэ 
бригадэ, социалистла таҥасэн ыштымэ нэргэн йодса. Ш кэн- 
дан пашада кузэ кайымэ нэргэн возыза.

4. Лийэш гын, таланда лышыл пӓтилэткэ ги1антыш кол- 
таш дэлэгацым сайлыза. Нунын мийэн толмӧҥгӧ, тушто кузэ 
паша ыштымым йодыштса.

Мэмнан эл шэмэр калык социализм ыштымэ пашам 
шукташ Совэт кугыжанышлан мильйард тэҥгэлэн 

зайомым пуа.

Мэмнан эл шэмэр калык тымартэ тӱньамбалнэ лийдымэ 
куго  завод, фабрик-влакым шкэнжын вийжэ, ок^^ажэ дэн 
ышта. Индустриализацэ паша талын кайымэ дэн пашазэ 
клас нужна да кокла крэстйан-влаклан колхозыш ушнаш 
полшыш. Ты сэҥымашым ыштымэ дэн гына мэ чарнэн 
огына кэрт. Капиталисг кугыжанышлалэч посна йӧршэш 
шкэ вуйа илышаш вэрч, у завод, фабрик-влакым, пашазэ- 
влаклан у илымэ вэрлам ыштышаш вэрч, йаллан утларак 
трактырым, чыла шэмэрлан промышлэн таварым пушаш вэрч 
мланна утларак тыршашна возэш.
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Ты ыштышаш паша-влакым шуктышаш вэрч шэмэр калык 
кугыжанышлан зайом налаш сэралтын полша „Пӓтилэткым 
нил ийштэ“ да „Кумышо рэшайуший“ зайом-влаклан шэмэр 
калык гыч сэралтыдымэ йэҥат ыш код. „Кумышо рэшайу- 
ший“ займылан шэмэр калык 2 мильйард тэҥгэлан сэралтэ.

Пӓтилэткын пытартыш ийжэ тэмышаш зайомым лукшаш- 
лан Москосо Сталин лӱмэш почмо автомобиль заводын па- 
шазышт-влак мэмнан эл чыда шемэр калыклан тыгэ возышт:

„ С о в э т  к у г ы ж а н ы ш л а н  с о ц и а л и з м  ы ш т а ш ы -  
ж э  м и л ь й а р д  т э ҥ г э л э н  к ӱ с ы н э ш . п у э н а " .

Пашазэ-влак Совэт кугыжанышлэч у пӓтилэткын „Нылымы- 
шэ пытартыш ийжэ зайомым" лукташ йодаш кэлыштарышт.

Сталин лӱмэш почмо автомобиль завод пашазышт-влакын 
йодышыштым эл кӧргӧ чыла шэмэр йӧплыш.

„Сталин лӱмэш почмо заводын тӱҥал пумыжым йӧплэна!“
„Пэрвой рӓгыштэ лийына!“
„Ончылно шогышо пашазэ-влак ойыш ушнэна“ .
„ С С Р  У ш э м  — м э м н а н  о ч э ч э с т в ы н а“ .
Тыгэ „Динамо“ заводыш моло кугыжанышла гыч ышташ 

толшо пашазэ дэн уста-влак Сталин лӱмэш почмо заводын 
пашазыштлан ваш мутым пуышт,

„Мланна, моло кугыжанышла гыч толшо пашазэ дэн 
уста-влаклан, ССРУ ш кэнан, очэчэствына лийэ, социализм 
ыштымэ паша — мэмнан шкэнан паша. Мэат пӓтилэткын 
пытартыш ийжэ зайомым лукташ йодына.

Моло кугыжаныш гыч толшо, пашазэ-влак, шкэнан Совэг 
эл изана-шольына дэн пырльа, социализм ыштышэ чыла 
шэмэр дэн пырльа зайом налаш сэралтса!

Пэрвой пӓтилэткым нил ийыштэ шуктымо эсэн лийжэ!
Чыла шэмэрын очэчэствыжэ эсэн лийжэ!“
Мэмнан эл шэмэрын йодышыжым шуктышаш вэрч пра- 

вичылствэ „Пӓтилэткын нылымышэ, пытартыш ийжэ зайо- 
мым“ 3 млрд. 200 млн. тэҥгашым лукто.

„Пӓтилэткын нылымышэ, пытартыш ийжэ зайомын“ 3 
млрд. 200 млн. тэҥгэ оксажэ дэн мом ышталтэш? Мландэ 
шӱй,мэтал, нэптэ лукмым йэшаралтэш; автомобиль, трактыр, 
комбайн-влакым ышталтэш; киндэ, шыл лэктышым йэшарал- 
тэш, пакча йэмышым йэщарэн шындалтэш; пашазэ-влаклан 
пӧртым ышталтэш; йасльэ, культур учрэжэнлам шуко ыш- 
талтэш.

Тэ вара, тунэмшэ, йоча-влак, „Пӓтилэткын нилымышз, 
пытартыш ийжэ зайомлан сэралтда, укэ?

3*  _______________________



II. Машина ыштымаш дэн мэтал 
лукмаш.

с

Мэтал.

Мэтал гыч трактыр, автомобиль, аэроплан, корабль-влак 
ышталтэш. Мэтал гыч завод, фабрик, элэктростанций-влак- 
лан кӱлэш ӱзгар-влак ышталтыт. Чойын корным мэтал лэч 
посна ышташ ок лий. Эн сложный машина гыч тӱҥалын, эн 
простой пуда-влак мэтал гыч ышталтыт. Мэтал мэмнам моло 
кугыжанышла гыч машина ӱзгарым кондыма гыч утара. Мэтал 
шкэнан эл аралымашым пэҥгыдэмда.

ССР Ушэмым индустриаҥдымэ — тудым мэталаҥдымэ 
лийэш.

Мэтал промышлэннос утларакшым импэриалист сӧй дэн 
граждан сӧйэш шолдыргыш. Совэт озанлык нӧлталалт шо- 
гымо годымат, мэтал промышлэннос шойылныр^к кодын, 
куш кын шогыш. Тэвэ сандэн мэтал шотышто мэ моло ка- 
питалист кугыжанышла лэч вараш кодын шогышна, мэтал 
узгарым, машинам нунын дэч кондэн илышна.

Чыла эртышэ ийлам мэтал вэрч чот кучэдал эртарышна.
1932 ийыштэ эллан 9 мильйон тон шэм мэталым пуаш — 

партийын заданьыжэ ильэ. Пашазэ-влак тыдлан вашэш пла- 
ным пуыч. Ты план почэш 9 мильйон тоным огыл, эллан 
10 мильйон тоным пуат.
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Капиталист-влак эллаштэ лулэн чойын шыратымэ. мартэн 
коҥга-злак пӓша ыштымыштым чарнэн шогат, тугак нунын 
фабрикышт, заводыштат паша ыштымыштым чарнат. Ты 
жапыштак мэмнан заводна-влак эрэ куш кын вэлэ шогат. 
Тэвэ тыгэ кокымышо пӓтилэткын пытартышыжлан (1937 ий) 
мэмнан чойын шыратэн лукш о заводна-влак эллан кӱлэш 
шэм мэталым 22 мильйон тоным пуат.

Мэ у мэталургий гигант-влакым ыштэн шогэна. Магни- 
тогорск заводын ко к домнажэ (чойын шыратымэ коҥга), 
Кузньэцк заводын ик домнажэ кизытак пашаш шогалыныт. 
Ты завод-влак почэш Азовсталь, Косогорский, Липэцкий, 
Запорожсталь завод-влак молат ышташ тӱҥалыт; 1932 ий- 
ыштэ чойын шыратымэ коҥга-влак 24 ышталт шуыт — пашаш 
шогалыт.

Кокымышо мландэ шӱй-мэталургий нэгыз.
У КК  мутым тутышак колыда.
Ты кум буква мо лийэш вара?
УКК-Урал — Кузньэцк Комбинат манмэ лийэш.

Лэнин дэн Сталин Урал-Кузбас нэргэн.

1918 ийыштэ Лэнин йолташ Уралыш тыгай ой пушо тэ- 
лэграммым колтэн: „Уралын мэталургий промышлэныс дэн 
Кузнэцк мландэ шӱч лукмо'басэйным ик озанлык организа- 
цыш ушаш“ .

Партийын ХУ1-Ш0 погынымашэшыжэ Сталин йолташ тыгэ 
каласыш:

„Украиныштэ мландэ шӱй дэн мэтал лукмаш куш кын 
шогат гынат мланна ындэ огыт ситэ. Мланна у мэталургий 
нэгызым — Урал Кузбасым ыштыман".

Партийын X V I погынымашыжэ лышыл жапэш Урал-Куз- 
ньэцк комбинатым ышташ тӱҥалаш кэлыштарэн. Кузбасын 
шӱйжӧ дэн Уралын рудажэ мэмнан заводна-влакын кочы- 
шышт.

Партий ик гигант заводым Уралэш (Магнитострай), вэс 
заводым — Кузньэцкрайонэш Сибирэш ышгаш кэлыштарэн. 
Уралысэ завод шкэ мэталжэ дэн да пэлыч кондымо шуйдэн 
ышташ туҥалшаш, Кузньэцк районэш ыштымэ шкэ шуй 
дэн да пэлыч кондымо мэтал дэн ыштышан.

Тэвэ тыгэ Урал Кузньэцк комбинат туҥалалтэ. Урал-Куз- 
ньэцк комбинатыш лулэн прэдприатий-влак ушнат, ру-
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дыжлан Магнитогорск дэн Кузньэцк гигант завод-влак 
шотлалтыт. .

Вагон-влак Кузбас гыч Уралыш мландэ шӱйым намийат, 
тувэчын рудам оптэн пӧртылыт. Ново-Сибирск воктэн Обь 
эҥэр коч мландэ шӱй дэн руда шупшыкташ лӱмын кӱварым 
ыштымэ. Кӱварым Ново-Сибирскын комсомолжо ыштэн. 
Кӱвар ыштымэ пашаштэ нуно партийын заданьыжым лач 
срокыштыжо шуктышт. Ты кӱвар коч идалукэш Кузбас 
Уралышкэ 4 мильйон тон мландэ шӱйым, 750 тӱжэм тон 
коксым колтэн шогышан, Уралжэ Кузбаслан 3 мильйон тон 
рудам пуэн шогаш тӱҥалэш. Ий гыч ийын Кузньэцк завод 
эллан 1 200 тӱжэм тон чойыным, 1 450 тӱжэм тон стальым, 
1 130 тӱжэм тон прокат кӱртньым (рэльс, кашта куртньым 
молымат) пуаш тӱҥалэш.

Т ы г э  В. И. Л э н и н  д э н  С т а л и н  к а л а с ы м ы ш т  
ш у н  ш о г а т .

Кузньэцкстрой.

Сибирыштэ социалист промышлэныс ыштымаштэ Куз- 
ньэцк завод тӱҥ  нэгыз улэш. Тыштэ чойын, кӱртньӧ, сталь 
шочаш тӱҥалыт. Сибирыштэ машина ыштышэ, тӱсан мэтал- 
лургий.химий заводла ышталтыт, тугак элэктрис станцэ-вла- 
кат шуко ышталтыт. Нунылан чылаштланат Кузньэцк за- 
водын мэталжэ нэгызышт лийэш.

Шӱдылэн у шахтэ-влак чойын корно, шӧртньӧ рок лукмо 
промышлэныс Кузньэцк заводын мэталжым вучат. Кузньэцк 
заводын мэталжэ совхоз дэн колхоз-влаклан кӱлэш трактыр, 
моло машина-влакым утларак лукташ йӧным ышта.

Кузньэцк заводын пэрвой ыштышаш пашашт-влакым 
ыштэп шуктымо. Чойын шыратымэ кок коҥгам ыштымэ, 
нынэ суткаштэ 750 топ мэталым пуат. Ты мэталым завод 
гыч наҥгайаш гына кэчын 100 вагон кӱлэш,

Совэт Ушэмыштэ вэл огыл, Иэвропысо капиталист кугы- 
жанышлаштат чойын шыратэн лукмо тыгай куго  коҥ 1%-влак 
лийын огытыл.

Кузньэцкстрой ыштышэ-влак ныгунам уждымын талын 
ыштэныт. Пашазэ-влак Сибирын 50 гралусан йӱштыштыжат 
чарныдэ ыштэныт. Шӱдылэн бригад-влак чын большэвик 
тэмп дэн ыштэныт.

Социализм ыштымаштэ Кузньэцк гигантым ыштымаш 
пэш куго сэҥымаш,
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Тӱньамбаллан эн куго заводым ыштэна.

Уралыштэ Магнит курык уло. Ты курыкышто кӱртньӧ 
рудам мумылан 180 ий эртэн. 180 ийышкэн ты курыкын ру- 
дажэ дэн пэш шагал пайдаланэныт.

Капиталист-влак ӱмбал руда дэн гына лайдаланэныт. Маг- 
нит курык рудан 100 килограмжэ 60 килограм кӱртньым 
пуа. Ожно Магнит курыкын кӱртньӧ рудалан тынарэ куго  
пойанлыкшэ уло манын ушэштарышат лийын огыл.

т ж " ' — -•

Магнитострой.

Совэт власть вэлэ Магнит курыкын 300 мильйон тон 
лэч \тларак кӱртньӧ руда пуэн кэртшашыжым палэн налын.

Тэвэ ты курык воктэн Комунист партий дэн Совэт власть 
пэш куго мэталургий заводым ышташ кэлыштарышт.

Тыдым Магнитострой маныт.
Пашазэ дэн колхозник-влак кокла гыч Магнитострой 

нэргэн шинчыдымэ иктаж йэҥ уло гын?
„Пэш вашкэ. Магнитостройыш наҥгайымэ ӱзгар".
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„Магнитостройын заказшэ — ида к у ч )“ .
„Магнитостройым ыштымэ Совэт Ушэм чыла иролэта- 

рийын чэстлэ пашажэ".
Заводлаштэ, фабриклаштэ, чойын корно вагонлаштэ ты- 

гай лозунг-влакым чыла йэҥат ужыт.
Тыгайак лоз/нг-влакым моло кугыжанышлаштат, Магнито- 

стройлан кӱлэш ӱзгарым кондэн йастарымэ вэрлаштэ адак 
тэҥгыз портвлакыштат ужаш лийэш.

Магнитостройыш кӱлэш ӱзгарым вашкэрак намийэн шук- 
тышашым эскэраш комсомол организацэ чыла Совэт Ушэм 
мучко шкэ постышт-влакым шогалтылын.

Магнитогорск завод ыштымым Комунист партий пэшак 
эскэрэн онча. Магнитогорск ыштымэ шотышто шуко гана 
Рӱдӧ Комнтэт кузэ ыштышашым ончыктэнак шога. Чыла 
годымат партийин Рӱдӧ Комитэтшэ Магнитогорск завод 
ыштымым чыла партийын, чыла пашазэ класын пашажлан 
шотла.

Мо вара туганьэ Магнитострой? Магнитогорск завод мом 
ышташ тӱҥалэш? Молан партий, Со эт власть ССРУ про- 
лэтариат ты пашам посна шотан ончат?

Магнитогорск завод мэмнан эллан пэш кӱлэш мэталым, 
чойын дэн стальым пуаш тӱҥалэш. Машина, рэльс, трактыр, 
комбайн, автомозиль, параход, прокат станок-влак мэтал 
гыч ыштымэ улыт. Мэтал социалист озанлыкын — кап л>лэ- 
I ыжэ.

Мэтал мэмнан элым моло кугыжанышла гыч шэргэ акан 
машина-влак кондыма гыч утара. Мэтал тэхникэ шотышто 
ончылно шогышо капиталист эллам поктэн шуын, эртэн 
кайаш полша.

Магнитостройым тушто ыштышэ 60 тӱжэм пашазэ-влак 
вэлэ огыл, чыла эл ышта.

100 лэчат утла завод-влак — йӱдвэлыштэ да кэчывалвэ- 
лыштэ; Днэпропэтровскышто, Донбасыштэ, Уралыш т^ У к- 
раиныштэ, Йӱдвэл Кав:<а*ыштэ, Моско обласыштэ, Лэннн- 
градыштэ Магнитогорск заводлан кӱлэш ӱзгарым, машина- 
влакым ыштат. Магнитогорсклан кӱлэш чодра руалтэш. 
Пушэҥгэ ӱзгар ыштышэ завод-влак йамдэ пӧрт ужашлам 
йамдылэн, пойэздэш оптэн Магнитогорскыш ужатат. Тэҥ- 
гыз параходна-влак моло кугыжанышла гыч машина- 
влакым кондат. Чыла тыдэ Магнитогорск завод ышташ 
кучалтэш.
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Клас тушман Магнитостройыш пураш тырша, клас туш - 
ман чыла вэрышкат шуаш тырыша.

Колчак армийыштэ офицэр лийшэ ик йэҥ Магнитогорск 
заводын домэн цэш ш кы ж э шэм паша штышэ Л1йын пурэн. 
Пашам сай ыштышын койын цэх комитэтын члэнжэ л 1Йын, 
партийышкат зайаельэньым пуэн, шкэжэ шолып пашазэ- 
влакым паша гыч шылаш кутыртэн. Пашазэ-влак партийын 
погынымашэшыжэ тыдын клас тушман улмыжым туж- 
валтарэн, шкэ йэшышт гыч поктэн колтэныт.

Клас тушман тӱрлӧ участкылаштэ шкэнжын врэдичыл 
пашаж дэн мэмнан пашанам курлаш тыршэ ь Стройко па- 
шам пэш талын шуктэн шогымо годым элэктрис моторым, 
бэтон рарымэ машинам йулатэн колтэныт, тыгэ нуно бэтон- 
лымо пашам ш.йэныт.

Кокскомбинатыштэ клас тушман эрыктэн гына шындымэ 
кокс конташ нэлэ куртньӧ узгар-влакым куй комыльа-вла- 
кым шушкын кодат улмаш. Ныным эрыкташ пэш шуко тыр- 
шаш вэрэштын.

Чойын шыратымэ коҥга-влакым ыштьтмэ годым, клас 
тушман турлӧ нэлэ узгарым куш кӧ кузыкташ ыштымэ 
куртньӧ канатым ойырэн шуктыдэ пучкэда улматп. Тыгэ 
тудо ш укотон нэлгытан узгарым кузыктымӧ годым курыл 
кайыжэ манын ыштэдылын.

Клас тушман-влакын ударлын ыштышэ, партий члэн, ак- 
тивист пашазэ-влак ваштарэшат лэктэдымышт лийэдэн. 
Пашазэ-влакым пуштмэшкэ кырымаш-влак лийэдэныт, ту- 
лэч моло осал паша-влакым клас тушман ыштылын.

Партий организзцын сак шогымыжо дэн, тудын пашазэ- 
влакым шкэ йыржэ организоватлэн моштымыжо дэн, клас 
тушман чыла вэрэат сэҥалтын.

Сай, пэҥгыдэ, шкэ класшылан умлэн ыштышэ пашазэ- 
влак социалист стройкын тушманыштым шоныштьш удар- 
лын ыштымышт дэн чактарат.

Социализм ола —  Магнитогорск.
Завод ыштымэ вэрлэч ӧрдышкырак, Урал эҥэр воктэн, 

Магнитогорск ола ышталтэш. Пар дэн ырыктымэ, водопро- 
вод дэн канализацан куго  пӧртлаштэМагнитогорск гигант 
завод пашазэ-влакын квартирышт лийэш. Социализм ола 
пашазэ-влакын йочаштым ончэн кушташ туҥалэш, пырльа 
кочмо-йумӧ вэрлам почэш, культур учрэждэнлам, туҥал- 
ТЬ1Ш, кокла, куго щкол-влакым ышта,
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Элнам моло кугыжаныш-влакын тӱсан мэталышт 
лэч утарэна.

Тӱсан мэтал-влаклан вӱргэньым, ош вулным, вӱд вулным, 
никэльым, альуминийым молымат шотлэна.

Кугыжан Росийыштэ чыла мэтал-влак гыч вӱргэньым, ош 
вулно дзн вӱд вулно руда-влакым гына изыш луктыныт. 
Моло мэталышт-влакым йӧршэш луктын*огытыл. Социалист 
строймаштэ пэш шуко тӱсан мэтал-влак кӱлыт. Сандэн 
мланна пэш вашкэ тэмп дэн тӱсан мэталургий пашам ша- 
рэн колташна вэрэштэш.

Элым элэктричэслышашлан пэш шуко тӱсан мэтал кӱлэш 
лийэш. Кабэль, провод-влак ышташ шуко вӱргэньэ кӱлэш. 
Авиацийлан, тӱрлӧ машина ышташ, транспортлан альуминий 
кӱлэш.

Тошто кугыжан правичылствылэч пэш начар тӱсан мэ- 
таллургий кодын. Мэ тудым кӱш кӧ нӧлтал шуктышна. 
1928 ий ыштэ Казакстаныштэ Карсакпайский вӱргэньэ вэлымэ 
завод пашаш шогальэ, 1930 ийыштэ Донбасыштэ Константи- 
новский, Кузбасыштэ Бэловский вулно завод-влак пашаш 
ушнышт. Лэнинградыштэ да Дньэпрыштэ альуминий завод- 
влакым ыштэн шуктышна. Сэдэ ийыштэ вӱргэньэ вэлымэ 
заводым Уралэш ыштышна. Казакстаныштэ Йэвроплан эн 
куго  вӱргэаьэ шыратымэ да вӱргэнэ ӱзгар ыштымэ завод- 
влакым ыштэна, Сибирыштэ — Минусинскэш вӱргэньэ ком- 
бинатым. 1932 ийыштэ Чэльабинск олаштэ вулно завод 
ышташ тӱҥалэш. Тыганьак куго завод-влак Кузньэцкыштэ, 
Кэмэроваштэ (Кузбас), моло вэрат ышталтыт.

Тугэ гынат, мэмнан тӱсан мэталургийна шойылан кодын 
ыийа.

Тӱсан мэталургийым шкаланна ситышашлык шкэнан 
элыштак ышташ тӱҥалман.

Кокымышо нӓтилэткыштэ моло элла гыч ты мэтал кон- 
дымым йӧршэш чарнэна.

Красноуральский вӱргэньэ вэлымэ комбина!.

1929 ийыштэ КоклаУралэш Кувшинский заводын йӱдвэл- 
дэн эрвэл кокла могырышкыжо 25 км тораштэ, Красно-урал 
вӱргэньэ комбинатым ышташ тӱҥалмэ. Ты вэр вӱргэньэ ру- 
далан пэш, пойан. Пэрвой ийыштак Красно-урал комбинат 
20 тӱжэм тон вӱргэньым пуа. Вӱргэньэ вэлымым 1933 ий- 
ыштак 35 тӱжэм тоныш шуктышашлан, кизьҥ тушто утла-
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{)ак вӱргзньэ лукшаш вэрлам кычалалтэш. Заводым эн у 
тэхникэ почэш ышталтэш. Пашам ышташ 1932 ийыштэ 
тӱҥалэш.

Бэловысо цинк завод.

1930 ийын 7 окчабрьштыжэ Бэлов станцэш ыштымэ цинк 
заводын пэрвой шыратымэ коҥгашт-влак ышташ тӱҥ- 
альыч. Пашазэ да инжэньэр-влакын тыршымышт дэн заводым 
правичылствын ончыктымо срокшо дэч ондакрак ыштэн 
шукталтэ. Завод идалуклан >3 тӱжэм тон цинкым, 25 тӱжэм 
тон сэрный кислотам пушашан. Завод пӱтыньэк мэханиз- 
лымэ.

Лэнинградысэ альуминий завод.

Кугыжан Росий эллан кӱлэш альуминийым моло кугы - 
жанышла гыч кондэн. Тэвэ 1913 ийыштэ 1847 то11Ым 
кондымо.

Мланна кугыжаныш Росий кыша дэн кайаш ок лий. 
Мэмнан талын куш кын шогышо авиацийна, трактыр-авто- 
мобиль ыштымэ пашаштына альуминийын кӱлэшыжэ пэш 
куго. 1929 ийыштэ Лэнинград олаш альуминий заводым 
ышташ тӱҥална. Ыштэн шуктышын, ты завод идалукэш 
5000 тон альуминийым пуаш тӱҥалэш.

• V

Ридэрстой.

Ридэрстрой Алтайыштэ, Сэмипалатинск обласьыштэ. Сӧй 
дэч ондак Ридэрыштэ англичан капиталист-влак ыштэныт. 
Нуно пашазэ калык вэрч тӹршэн огытыл, улыжак шэргэ- 
акан рудам шкэ дэкышт гына наҥгайш шонэныт. Рудник- 
влак аламан ачалымэ лийынт, мландэ сӱмырлэн пашазэ- 
влакым пызырэн, вӱд иогэн пурэн, газ пудэштын пашазэ- 
влакым пытарэн.

Варажым сӧй тӱҥальэ, сӧй почэш рэвольуций лийа. Ан- 
гличан капиталист-влакын Ридэрыштэ вуйланымыштлан му- 
'чашыжэ шуо.

Кайымыштлэч ондак нуно рудниклаш вӱдым тэмэн кодэ- 
иыт, план, чэртьож-влакым йӱлатэныт.

1922 ийышкэн рудник-влак йара шинчышт — ыштышэ ыш 
лий. Тунам рудникыш очналшаш ганьэ огыл иль^ — ош 
гвардэйц-влак дэн илаш-колаш кучэдална.
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Ридэрстрой.

Ридэрыштэ ко к тӱрлӧ вулнын, шийын, шӧртньын шукы- 
жым мэ пэш раш палэн илышна. Тугэ гынат, ышташ тӱҥа- 
лаш нэлэ жап лийэ: шужэн, пэлэ чараватын коштна. Вара 
мом ышташ?

Монарэ йӧсӧ ыш лий гынат, шахтьор-влак пашалан 
пижаш кэлыштарышт; йӱдшӧ, кэчыжэ ышташ тӱҥальыч. 
Машинадэ, чара кид дэнак ыштышт. Ыштэн шуктышт. Ин- 
жэньэр-влак могай вэрыштэ могай руда, муннарэ улым палэн 
нальыч; у план чэртьож-влакым ыштышт.

1929 ийыштэ врэдичыл-влак руда эрыктымэ завс^^ым 
йӱлатэн колтышт. Рудниклаштэ ыштымэ паша адак чарнэн 
шогальэ. Врэдичыл-влак ындэ заводым вашкэ ыштэн огыт 
ш укто шонышт.

Чынак, ыштэн шуктышаш ганьат огыл ильэ — тэлэ шуо, 
куго йуштӧ-влак толаш тӱҥальыч. Пашазэ-влак уло вийыш- 
тым пыштэн ышташ тӱҥальыч. Ыштэн шуктыдымашым 
ыштэн шуктышт. Заводым кок тылзэ жапыштэ нашаш шо-
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галтышг. Тыгэ талын ыштымыштЛан Ридэрысэ пашӓзэ-влак 
йошкар знамам налыч.

ПАША.
Тӱрлӧ мэтал погымым организоватлыза.

1898 ий гыч 1917 ий мартэ —  20 ийышкэн — ку  
гыжан Росийыштэ мэталургий завод иктат ышталтын 
огыл. Совэт власть вич ий коклаштэ 10 гигант завод- 
влакым, 15 тӱсан мэталургий куго  прэдприатийлам, 
63 машина ыштымэ дэн элэктротэхник заводлам ышта.

Машина ыштымаш.
„Ш укы рак мэталым ышташ!“ — бойэвой лозунг — шукы- 

рак машииа-влакым ышташ манмэ дэн иктак. Завод-фабрик- 
влаклан, транспортлан, элэктрофикацийлан, совхоз-колхоз- 
влаклан шуко машина кӱлэш. Совэт мэтал гыч Совэт 
машинам утларак ышт^ш.

Тыдым социализм ыштымаш йодэш
Мланна тӱрло-тӱрло машина-влак кӱлыт. Рэвольуций — 

лэч ондак сложный машина-влакым вэлэ огыл, простой 
машина-влакымат, тулэчат путырак, пуда ыштымэ чэпымат, 
моло кугыжанышла гыч кондэн илэныт.

Шкэнан элыштэ машина ыштымэ шотышто мэ пэш шуко 
ончык кайышна.

Вашкэ Урал, Краматор машина ыштышэ заводлам ыштэн 
шуктэна. Горловский врубовый машина ыштышэ заводым 
уэш, молэмдэн ыштышна. Рэвольуций дэч ондак тыгай ма- 
шинам рудникна-влак ужынат огытыл. Моско дэн Нижний- 
Новгородышто фрэзэрной дэн рэвольвэр станок-влак ыш- 
тымэ заводлам ыштэн шуктымо.

Москосо элэктрозавод трактыр дэн автомобиль-влаклан 
кӱлэш магньэто ыштымым йӧнэштарэн. Тыштак Лэпсэ 
завод мотор-влакым ышташ тӱҥальэ. 1927 ийыштэ ик мото- 
рым ыштэн лукто, 1930 ийыштэ — 45 тӱжэмым. Пӓгилэткын 
пыгартыш ийыштыжэ 150 тӱжэмым, вэс пӓтилэткын тӱҥал- 
тыш ийыштыжэ 300 тӱжэм моторым ышта. Ындэ ожно 
нигунам ыштыдымэ машина-влакым ышташ тӱҥална. Трак- 
тырым, автомобильым, трактыр плугым, пэчэтлымэ машинка- 
влакым ожно мэмнан дэн ыштымаш укэ ильэ. Кизыт ты 
машина-влакым шкэнан заподна-влак ыштат.
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Москошто Статин лӱхош почмо автозаводым ыштымэ. 
Ты завод кэчэш 74 автомашинам ыштэн луктэш. Уэш Н иж - 
Новгород заводым ыштэн шуктымо, идалукэш 140 тӱжэм авто- 
мобильым ышта. Вашкэ Иэрослав олаш ыштымэ грузовой 
(ӱзгар шупшыкташ ыштымэ) дэн автобус-влакым ыштышэ 
завод пашаш шогалэш. Чыла машина-влак ыштымэ шотышто 
кокымышо вэрым налмашыш, йал-озанлык машина-влак 
ыштымаштэ гын, пэрвой вэрым налмашыш лышзмына.

Мланна промышлэнносыштат, транспортыштат, йал озан- 
лыкышгат кӱлэш у станок-влакым, вийан паровоз, элэктро- 
Боз-влакым, трактыр, шурно погымо машина-влакым ыш- 
тыман.

Тэвэ сандэн партийын ХУП-шэ конфэрэнцийжэ машина 
ыштымэ нэргэн тыганьэ пунчалмутым луктын:

„Тэхникым вэстӱрлэмдэн ыштэн шуктымаштэ эн ончылно 
машина ыштымэ паша шога. Конфэрэнций машина ышты- 
мын продукцийжым пӓтилэткын пытартышыжлаи, 1932 ий- 
ыштэ ыштэн лукмын 3 — 3'/2 жэ лэч шагал огыл йэшарыман. 
Ты, шкэнан эл кӧргыш гӧ ыштымэ у машина-влак дэн вэс- 
тӱрлэмдэи ыштымэ промыш.лэнносышто, транспортышто, йал 
озанлыкыштэ, озанлыкын моло ужашлаштыжат у тэхникэ 
почэш ыштымэ машина-влак ситышашлык иарэ лийышг“ .

Машнна ыштымэ шотышто ССР Ушэм тӱньа 
ӱмбалнэ моганьэ вэрым калэш.

Машина ыш*тымым 3— З'/^ гана йэшарэна гын, ССР Ушэм 
тэхникэ шотышто ончылно шогышо эл лийэш, Иэвропышто 
пэрвой вэрым налэш.

Автомобиль ыштымэ шотыштю мэмнан ончылно Амэрик 
/ ына лийэш. Трактыр-влакым идалукэш 170 тӱжэмым ыштэн 
лукташ тӱҥалына. Тынар трактырым чыла Йэвроп эл-влак 
пырльажат огыт ыштэ.

„АМО“. ^

Машина-влак рӓд дэн шогалын, кожганаш командорын 
знакшым вучат. Суран пальтом, йанда шинчам чийышэ, 
вуйыштышт шлэман йэҥ-влак пытартыш гана машинаштын 
тогыяышт дэн моторыштым ончат. Йошкар плошчадьыштэ 
калык пэшак шуко. Кумда вачан, куго капап шофэр-влакым, 
тӱрлӧ систэм машина влакым пэлнырак шогышышт-влак
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бинокль дэн ончат. Машина-влак воктэнак иностраньэц-влак 
шогат — Мэрсэдэс... Бэнц... Форд... О, Форд.— машина-влакын 
куш то ышта.ттмыштым палэн нальш, иностраньэц-влак ку- 
тырат. Нунын кокла гыч иктышт чарналтэн,— А... ам... мо, 
— манын, ик машинаш пыжыктымэ йалт у лӱмым лудын 
лукто.— Тыдэ моганьэ, кушто ыштымэ^ашина?

— „А М О “ возалтын,— вэсыжэ пэлэштыш.
— Тугэ, АМО.

Й

Сталин лумэш^завод (А М О ).

— Эй,— ыштальэ кокымшыжо,— ала моганьэ „Аможат“ 
кодын огыл, чылан тышкэ шӱдырнэныт.

Командор сигналым пуо, машина-влак кожганышт.
Тыгэ 1925 ийыштэ ыштымэ чыла ушэм автопробэг тӱ- 

ҥальэ.
Мо томаша! „Мэрсэдэс“ , „Форд", „Бэнц“ , „К р упп “ авто- 

мобиль-влак „ала моганьэ“ „Амо“ дэч кодаш тӱҥальыч.
Росий лакэ-лукан, тӧрсыр корно данлэ лӱман автомо- 

биль-влакым пэшак чот рӱчкалыш, тогыныштым йгыш, 
ышкэныштым сусыртыш.

„Ала моганьэ“ „А м о“ кайа да кайа. Пӧртылшын автомо- 
биль-влакым эша рӓт дэн шогалтэн суран вургэм чийышэ 
йэҥ-влак ончаш тӱҥальыч.

„Дӓнлэ иностраньэц-влакын — „Бэнцын“ , „Круппы н“ , 
„Фордын“ , „Мэрсэдэсын“ кӱмылышт йӧршэш волэп, пэщ
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йӧсын пӧртыл шуыныт, сусыргылыныг. „Амо“ тап-таза мо- 
торжо садэ уак, тогымшт-влакат нымо лийын огытыл.

Иностраньэц-влак „А М О “ машина йыр чумыргэн ончат, 
кидышт дэн кучылтыт.

— Тыгай машинам кушто ыштат?— ӧрын йодыштыт.
•

Сталин лӱмэш (ожсо ,,АМО“) почмо заводын исто- 
рийжэ.

„А М О “ завод — у Совэт завод.
Сӧй тӱҥалшын кугыжан Росийланат автомобиль-влак 

кӱлэш лийын. Автомобиль заводым ышташ капиталист-влак 
ышкэ налыныт: нуно 1916 ийыштэ ыштэн шукташ мутым 
пуэныт. Чынжым, заводым ышташ тӱҥал гына кодэныт. Ок- 
чабр рэвольуций лэч вара завод пашазэ-влак кидыш вэрэштэ. 
Завод ышташ кӱлэш ӱзгарӹм Амэрик дэн Англий гыч кон- 
даш договорым ыштымэ улмаш. Ты ӱзгар влак пэш ольан 
толын шогэныт, толын шушыжат оралтыштэ йӱр да лум 
йымалнэ кийэныт. *

Граждан сӧй жапыштэ йатыр пашазэ-влак сӧйыш кайэн- 
ыт, кодшышт-влак машина ӱзгарым олмыктылыныт. Завод 
оралтыштэ тӱрлӧ кугыжанышла гыч кондымо пудыргылшо 
машина-влак тӱжэмлэн кийэныт. Ты машина-влакын тӱрлӧ 
ужашыштым погэстарэн у машина-влакым ыштылыныт. Па- 
шазэ-влакын кочкашышт киндышт лийын 01ыл, заводын 
олтымо ӱзгаржэ укэ улмаш. Кэчылэч-кэчын пашазэ-влак 
коклаштат — заводым йӧршэш пэтыраш сайрак ок лий гын,— 
манмэ ой-влак лэктын шогэныт. Тугэ гынат, завод ыш пэ- 
тыралт.

Завод чойын^ корнылан кӱлэш ӱзгар-влакым тывэч-тувэч 
ыштылын адак карасэн йӱлатымэ лампэ-влакым луктын. 
Автомобиль ыштышаш нэргэн шонышо йэҥат лийын огыл.

1927 ийыштэ Москошко ожнак Амэрикыш кайышэ па- 
шазэ-влак пӧртылыныт. Амэриканьэц-влак АМО заводым 
концэсийыш налаш толыныт манмэ укэ мут шарлэн. „А М О “ 
заводышто ыштышэ нашазэ-влак тыгай мутым колын, Лэвин 
йолташын полышыжым йодыныт.

Лэнин иунын дэк заводыш мийаш лийын. И к гана лачак 
заводышто погынымаш ыштымэ годым гына Лэнин мийэн. 
Пашазэ-вл^1к тудым пэш йыбыртэн ваш лийыныт. Лэнин 
нунылан Йошкар армийлан автомобиль кӱлэшым, ошгвар- 
дэйц-влаклан капиталист-влак полшымым умландарэн пуэн. 
Пытартывдыадан Лэнин йолташ — мый ивданэм, вич ий гыч
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„А М О “ заводэш ыштымэ ышкэнан совэт машина-влак лий- 
ыт,— маньш завод пашазэ-влакын кумылыштым нӧлтал кодэн.

1922 ийын пытартышэшыжэ „А М О “ заводышто паша шо- 
лын кайаш тӱҥальэ. 1924 ийын 7-шэ нойабржылан пашазэ- 
влак 10 машинам ыштэн лукташ мутым пуэныт. Амовэц- 
влакын ты пашаштэ опытышт лийын огыл, срок лышэм 
шогэн.

7-шэ нойабрлан 10 машина Йошкар плошчадьыш лэктын 
шуыт гын, амовэц-влак шуктат гын? _

И к гана йӱдым, пэл йӱд жапыштэ,’пэрвой погымо мотор 
йыр заводын чыла администрацыжэ чумыргэн, пашазэ-влакат 
улыт. Совэт Ушэмэш пэрвой ыштымэ моторын йӧрымыжым, 
укэжым шынат. Бакыш бэнзиным пыштышт, шып пэтырышт, 
мотор кучэмым пэҥгыдэ кид дэн пӱтыральыч. Мотор чыгы- 
ралтыш, ишанлын ышташ тӱҥальэ.

Пытартыш кэчылаштэ амовэц-влак 12 сагат йӱг мартэн 
ышташ тӱҥальыч. Мутыштым шуктышт.

7-шэ нойабр кэчыштэ амовэц-влакын 10 машинашт Йош- 
кар плошчадьыш лэктын, пэшак сынлын амовэц-влак коло- 
нышто койын кайышт.

1931 ийын 30-шо сэнчабрыштэ „А М О “ заводын пролэта- 
риатшэ заводым уэш вэстӱрлэмдэн ыштэя шуктымо нэргэн 
партий дэн правичылствылан рапортым пуо.

1931 ийын окчабр тылзышгыжэ — ышташ тӱҥалмыжын 
пэрвой тылызыштыжэ эллан 75 автом^шинам пуо. Нойабр 
тылызыштэ 217 машинам, дэкабр тылзыштэ 508-м. Вэстӱр- 
лэмдэн ыштымылэч вара Сталин лӱмым пумо завод кэчэш 
74 машинам ыштэн луктэш.

„ССР Ушэмым автомобильэш, крэстйаным трак- 
тырэш шындэн шуктышын, ышкэныштын цивилизат- 
сышт дэн моктанышэ капиталист-в.!|ак, мэмнам п о к -  
т э н  ш у ы н  ончышт альэ“. ( С т а л и н ) .

Нижэгород гигант — автозавод.

Нижэгород автомобиль завод пӓтилэткын кумышо рэша- 
йышэ ийыштыжэ стройыш шогальэ. Тыдэ пэш кӱлэш, 
куго прэдприатийлан шотлалтэш. Ты завод ончылно шогы- 
шо капиталист эллам поктэн шуын, эртэн кайышаш шот-
4— 1283
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•

ышто эн сай примэрым ончыкга. Нижэгород завод ышташ 
тӱҥалмэ ийыштыжак 140 тӱлом трактырым ыштэн луктэш, 
кокымышо ийыштыжэ 200 тӱжэмым ыштэн лукташ шотлымо. 
Заводым ыштышышт-влак тыгай рапортым пуэныт.

Нижэю род автозавод.

Нижэгород автогигантым ыштышэ-влакын рапор- 
тышт.

„ВКП  (б) Рӱдӧ Комитэт — Сталин йолташлэн.
ССР Ушэм Ц ИК — Калинин йолташлан.
Совнарком— Молотов йолташлан.
ССРУ ВСНХ^— Орджоникидзэ йолташлан.
Наукын эн пытартыш мутшо дэн эн у тэхникэ почэш 

ыштымэ Нижэгород автомобиль завод 1932 нйын 1-ой йан- 
варэшыжэ планжым шукташ тӱҥальэ. Заводым 17 тылзыштэ 
ыштэн шукталтэ.

Чыла пашазэ, чыла инжэньэр, чыла тэхник-влак срокыш- 
тыжо шукташ тӧчэн тыршэн, ыштымышт дэн гына тыгай 
сэҥымашым ыштышна. Рӱдӧ Комитэтын да тудым вуйла- 
тышэ Сталин йолтайгын Лэнин корно дэн вуйлатэн шогы- 
мышт дэн тыгай куго  сэҥымашыш шуын кэртна.

Строичылствыштэ ыштышэ 822 ударнэ бригадылащтэ 
чыла пашазэ-влакын 78 процэнтышт шога. Завод ыштымэ 
жапэш партий организаций 239 йэҥ гыч 3 372 йэҥыш шуо. 
Чыла паша участкылаштат нойыдэ ыштышэ комсомол орга- 
низаций 60 йэҥ гыч куго  армий лийэ — 6000 йэҥыш шуо.

Пэрвой кварталэш 700 автомобильым ыштышна. 1932 
ийын 1 апрэльжэ гыч автомобиль ыштымым кумдан шарэн 
колтэна,
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Тыдын дэн пырльа строичылствыиитэ улшо йатыр ыштэн 
шуктыдымо паша-влакым ыштэн шукташ взрэштэш. Шушаш 
ийыштэ пашазэ-влаклан илымэ вэрым, адак культур учрэж- 
дэн-влакым да монь ышташна вэрэштэш.

Пашазэ массэ, партий дэн профсойуз организацэ-влак, 
чыла обшэствэнносат Владимир Ильйич Лэнинын эн сай 
Т-унэмшышт-влак гыч иктыжын Вӓчэслав Михайлович Моло- 
товын (Скрӓбин) лӱ.мжым заводлан пуаш кӱмыл нӧлтын 
пунчалым луктыч. Молотов йолташын данлэ лӱмжым чэст- 
лын шукташ тыршэна.

Мэмнан заводна „капиталист эллам, поктэн шуын, ^эртэн 
кайаш“ лозунгым илышыш пуртышо бойэи-влакын пэрвоИ 
рӓтэшышт шогалэш. Мэмнан заводна Совэт Ушэмыштэ ав- 
томобиль ыштымын нэгызшэ лийэш“ .

Сталин йолташ Нижгород заводын паша йэҥыштлан 
автогигантым пашаш шогалтымэ лӱмэш тыгай саламым 
колтыш:

Нижний-Новгород. Автостройын начальникшылан 
да Молотов йол. лӱмэш автозаводын дирэктыржэ Ды- 
бэц йолташлан.

Пашазэ-влаклан, административнэ, политикэ да 
заводын тэхникэ пашам вуйлатышыштлан автогиган- 
тым шуктымо да тудым пашаш шогалтымэ лӱм дэн 
саламым колтэм.

Пашан нэлылыкшым сэҥышэ автостройын удар- 
никыштлан пэш куго  салам.

Совэт Ушэмын пашазэ класшылан полыш пушо  
моло кугыжанышла гыч толшо пашазэ, тэхник, ин- 
жэньэр-влаклан тау. Йолташ-влак, сэҥымаш дэн па- 
галэм!

Паша план шуктымаштыжэ чыла йӧсылыкым 
вашкэ, путӱньэк Автозавод сэҥэн ш укта манын иша- 
нэн илэна. Йуж  дэн вӱд ганьак элнан озанлыкшылан 
кӱлэш машина-влакым тӱжэмлэн, лӱ тӱжэмлэн Авто- 
завод пуаш  тӱҥалэш манын вучэн илэна.

Он чык о— у сэҥымаш-влак дэк!
И. С т а л и н .
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Ростовысо йал озанлык машина завот.

Дон воктэнсэ Ростов ола воктэн вич ий ондак коклан- 
коклан чоҥгалан да курган-влак улан стэп мландэ лийын. 
Ындэ тыштэ цромышлэныс ола лийын шинчэ. Кизытак тушго 
35 завод оралтым, пашазэ-влак илымэ 50 пӧртым ыштымэ 
13 рӱдӧ цэхла 30 га нарэ вэрым налыныт. Тыдэ чыла эл- 
калык палымэ у промышлэныс рӱдӧ.

Ростовысо Й1Л озанлык' 
машина завод.

План почэш завод пӱтынь- 
"эк пашалан 1933 ийыштэ пиж-

  |^шашан. Партийын социализм
— 3 ''сгройымо тэмпым вашкэмдаш

ӱжмыжлан лийын, тугак ончыл 
Щ пашазэ-влакын пӓтилэткым нил 
I  ийыштэ шукташ ӱжмыштлан

лийын Сэльма"1Стройын па- 
шазышт-влак ышкэ пашашт дэн вашмутым пэрвой пуыч.

Тӱҥ шотышто заводым 1930 нйыштак ыштэн шуктышт.
1932 ийыштэ завод 100 тӱжэм крэстйан орвам, 100 тӱ- 

жэм трактыр плугым, 100 тӱжэм трактырэш пыжыктымэ 
тӱрэдмэ машинам, 100 тӱжэм имньэ дэн удырымо шорвондым, 
50 тӱжэм салман тырмам, 6 тӱжэм прицэпым ыштэнлуктэш.
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ССР Ушэм колэктивлымэ пашам вашкэ тэмп дэн шукты- 
мо шотышто Ростов йал озанлык машина ыштышэ гигант 
завод ССР Ушэмын пэрвой заводшылан шотлалтэш.

Пушко олмэш — трактыр-влак.

ФП-м маркэ Трактырым ССР Ушэмыштэ мильйонлэн шэ- 
мэр калык шинча. Тыдэ — путиловский фордзон. „Йошкар 
путиловэц“ Росийын мэтал ӱзгар ӹштышэ заводышт-влак гыч 
эн ожно ыштымылан шотлалтэш.

Рэвольуций дэч ондак Путилов заводышто пушкым ыш- 
тэныт.

Кэчылэч-кэчын заводышто тошто руш мурым — Эй, ух- 
ньэм...— ойгырэн пашазэ-влак мурэныт.

1905 ийыштэ тыштэ пушко ыштымэ мастэрской гыч 
рэвольуций нуш лэктэ; шуко леч шуко штраф-влак, озалан 
ужалалтшэ мастэр-влакын пашазым пиктымышт, вий шу- 
тыдымо нэлэ цаша-влак пашазэ-влакым рэвольуций корныш 
шупшын шогышт.

Пушко ыштымэ завод паша ыштымыжым чарныш. Па- 
шазэ-влак 8 часан паша кэчым йодаш тӱҥальыч. Капита- 
лист-влакын тӱрлӧ сэмын игылтмышт дэн чонышт ви- 
тышэ пашазэ-влак тэхничэский контор тӧрзалашкэ кӱйым, 
гайкэ-влакым кышкаш тӱҥалыныт. Ш уко пашазэ-влак ту- 
пэш казак нагайка кыша кодын.

Тулэч вара йатыр жап эртыш.
Пушко ыштымэ вэрэш трактыр-влакым ышташ тӱҥалалтэ.
Путилов завод тра^ктыр-влакым ышташ тӱҥалшэ пэрвой 

завод. Пэрвойжым „Й ош кар путиловэц“ заводышто моло 
кугыжанышла гыч кондымо трактыр ужашла гыч трактыр 
погымо цэхым почмо улмаш. Варажым пӱтӱнь трактыр- 
влакым ышташ тӱҥальыч. 1924- ийын 1 майыштыжэ Путилов 
завод капка гыч пэрвой Фордзон трактыр дэмонстрацыш 
лэктэ.

Кизытсэ жапыштэ трактыр ыштымэ цэхым посна завод- 
ыш савырымэ: у корпус-влакым ыштымэ, у машина-влакым 
шындымэ.

1932 и й ы ш т э ,  т ӱ н ь а м б а л  п р о л э т а р й а т ы н  вий-  
ж ы м  о н ч ы м о ,  п э р в о й  м а й  к э ч ы ш т э ,  З б т ӱ ж э м а н ,  
й о ш к а р  з н а м э н а н  „ Й о ш к а р  п у т и л о в “ з а в о д ы н  
п а ш а з ы ш т  д э н  и н ж  э н ь э  ры шт-в л а к  п э р в о й  пӓ- 
т и л э т к ы м  3 и й а т  7 т ы л ы з ы ш т э  ш у к т ы м о  ра- 
п 0 р т ы м п а р т и й л а н п у ы ч.
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Сталинград трактыр завод кузэ ышталтын.

„Кажнэ ий ыштышаш 50 тӱжэм трак- 
тырда тошто буржуазий тӱньам пудэш- 
тарышэ, йал илыш йӱлам у, социализм 
корныш шогалтышэ 50 тӱжэм снарӓд 
улэш “.

Тыгэ Сталин йолташ Сталинград трак- 
тыр заводын пашазышт-злаклан да тэх- 
никэ дэн инжэньэрышт-влаклан возэн.

1927 ийыштэ Йул вӱд дэн волышо шоло Сталинград 
ола лышан чарныш. Шоло гыч сэрыш волышо партийын 
колтымо йэҥышт-влак стэпын 520 га-жым вйсэн налын, 
планым ыштышт. Тушто улшо Ж урково йалымат кусарышт. 
Пашазэ-влаклан пэрвой палаТкэ-влакым, варарак барак-вла- 
кым ыштышт.

Ты вэрым трактыр ыштымэ вэр манын лӱмдышт.
Ожно ты йара вэрыштэ мардэж гына шӓпланэн коштын. 

Ындыжым тушто эр тӱҥалыя, пичкэмыш мартэн пашазэ-влак 
ыштат:

Мландэ кӱнчышышт, бэтонлышышт, слэсырышт, плот- 
никышт, апшатышт, тулэч молыжат, кажныжэ ышкэ паша- 
жым ышта: мландым ик вэрэжэ тӧрлатат, вэс вэрэжэ кӱн- 
чат, кумышо вэрэжэ цэмэнтлат — руат, пӱчкыт, шымартат.

Кӱртньӧ-бэтон гыч ыштымэ пэш вашкэ куго  завод орал- 
тз-влак куш кын шогышт.

Й ужик инжэньэр-влак тынарэ вашкэ ышткмаш лэч лӱ- 
даш тӱҥальыч.

— Ала ушда кайыш,— нуно кутырышт.— Тынарэ вашкэ 
ыштэн, шӱйымат тодылаш лийэш.

Нуным колыштшо лийын огыл; инжэньэр-влак пашаштым 
кудалтэн кайэныт.

Инжэньэр влак вэл огыл, вашкэ ыштымын кӱлэшыжым 
умлэн шуктыдымо пашазэ-влакат пашан йӧсылыкшӧ ончы- 
лан лӱдын, тыршэн ышташ пижын огытыл.

— Тачэ пашашкэ огына лэк. Кизытат лаврам шагал гына 
ышна кэл!— жаплан пашаш мийышэ-влак шыжым кычкырлэ- 
ныт.— Сита ындэ, вашкэ тэлэ шуэш!

Молышт:
— Пэрзой мануфактурым пуза! Нунын трактырышт кӧ- 

лан кӱлэш. Мануфакгурым, паша вургэмым пуза! Тунам пд- 
тнаш дактына.
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Паша ыштымэ годым „тыдым пуза, тудым пуза“ йук-влак 
шоктэныт.

Тугэ гынат, тыгэ кичкырлышышт-влак пэш шагал лий- 
ыныт. Пашазэ-влак кокла гычат, инжэньэр-влак кокла гычат 
шукышт пашам шыжымат, тэлымат ышташ лийыныт. Амэ- 
рикан инжэньэр-влак чотлэнытат, сборочный цэхым 163 кэ- 
чыштэ ыштэн шукташ лийэш маныныт. Мэмнан инжэньэрна- 
влак ты пашам 52 кэчыштэ ыштэн шукташ чотлэныт.

Сталинградысэ трактыр завод.

Чыла пашазэ-влакат тыр- 
шэн ышташ тӱҥалшын, сбо- 
рочный цэхым 28 кэчыштэ 
ыштэн шуктэныт. Тыгэ ыштэн 
шуктымым ужын амэриканьэц- 
влак нымом каласаш ӧрыныт.

— Мэ совэт элын улына..— 
пашазэ-влак воштылыныт.

— Мэ пашалаи осал улы- 
на ...

Пашам тыршэн, куатлын 
ыштышышт-влак посна шудӧ дэн ойырлэн ыштэныт, нунын 
кокла гыч эша эн талышт-влак лулэн ойырлэн шогэныт.

Заводын тӧрзашт-влакым йандалышаш вэрч Плотник-влак- 
лан кушагын таскакым ышташ логалын. Ыштэн шукташышт 
I I  сагат жапым пуэныт. Ты пашам ударнэ бригадэ 4 сагат 
жапыштэ ыштэн шуктэн. '•

Гборычнойыч кучаржым смолалаш возын. Дэкабр^тылзэ 
эртэн шогэн. Чытыдымаш йуштӧ; кидым, нэрым йуштӧ на-
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лэш. Тыгай йӱштыштӧ нымоганьэ пашамат ыштышашлык 
огыл. Кочо смола шикш шинчам кочкэш,- талэ мардэж йол- 
гыч сумырэн кудалтышаш ганьэ пуа. Чытэн кэртдэ пашазэ- 
влак баракыш пӧртылыныт. 19 рвэзэ ударник-влак ты па- 
шалан пижыч. И к могыржым нуным смола шокшо эҥда, вэс 
могыржым йӱштӧ дэкабр мардэж кылмыкта. Кид кылмэн 
тӱҥгырга, чурийым йӱштӧ налэш. Тугэ гынат, 19 ударник 
пашам пытарыдэ ышт кайэ.

15 мэтр кӱкшытыштӧ заводым йандалаш возын. Чыты- 
дымаш йӱштӧ шогэн. Йандазэ-влак ты паша ыштымылэч 
кораҥыныт. Ты п шам ышташ 200 комсомольэц - влак 
пижыныг. Кидышт пӱчкылтын, йӱштӧ налын. Тугэ тынат, 
коклаш т гыч иктыштат пашам кудалтэн кайэн огыл. 
Нунын коклаштэ -5 ӱдыр лийын, нунат тугак тыршэн ыштэ- 
ныт. Чылажэ нуно коло кандаш тӱжэм мэтр йандам шындэныт.

Сталинград завод ыштымаштэ пашазэ-влакын гэройло 
примэрыштым шӱдылэн каласаш лийэш ильэ. Тугэ гынат, 
ты ойлымо гычат пашазэ класын моганьэ йӧсым сэҥэн ыш- 
тымыжым раш умлэн налаш лийэш.

Сэҥымаш почэш сэҥымаш-влакым ыштэн, Сталинград 
завод шукталтэ. 1930 ийын ийунь тылзыштыжэ пашаш шо- 
гальэ, План почэш пӓтилэткын пытартыш ийыштыжэ суткаш 
140 трактырым ыштэн лукташ тӱҥалшаш 1932 ийын пэр- 
вой Май кэчыштэ Сталинград трактыр завод сугкаштэ 150 
трактыр ыштэн лукмо рапортым эллан пуэн.

„Эллан ышкэнжын сай пашазышт-влакым — маши- 
нист, кочэгар, трактырист, сталь шолтышо, молыжым- 
ат, эн сай инжэньэр, тэхник. мастар-влакым, пашаж  
дэн примэрым ончыктышо завод, шахтэ, совхоз, цэх 
бригадышт-влакым палэн налман. Тыдэ эн сайын 
сайышт-влакым, эн ончылын ончылышт-влакым сайын 
ончыман, ойгыртыман“.

(ВЦСПС-н возымо гыч).

Чэльабинск трактыр завод.
1. Тӱньамбалнэ эн куго.

1929 ийыштэ правичылствэ Уралэш нэлэ трактыр-влакым 
ышташ тӱҥалаш пунчалым лукто. Тыгай трактыр-влак 
ыштымэ заводым Чэльӓбинск олаш ыщгаш кэлышгарэныг,
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Тыштэ куго завод-влакым ышгаш мландыжат пэш йӧнап: 
гранит, тӱрлӧ тӱсан шун, ошма, звэстка шуко. Чылажат ны- 
нэ шэргэ акан стройко мачэриал улыт. 1927 ийыштэ ты- 
шагын куго элэктричэс станцым ышташ тӱҥалмэ. Тышагынак 
тӱньамбаллан иктэ лийшэ совэт катэрпиллэр эаводым ыш- 
таш тӱҥалмэ.

Чэльабинскэш ышташ тӱҥалмэ завод Сталинград трак- 
тыр завод лэч иктат пэлэ гана кугырак лийэш. Ты засод 
60 имньэ вийан катэрпиллэр систэм (чылвыран, гусэничный) 
трактыр-влакым ышташ тӱҥалэш.

Катэрпил.тэр манмэ мут англичанла чылвыран манмэ мут 
лийэш. Чылвыран трактырлан канау, лакыла, пижшэ си- 
бирысэ шун лӱдмашан ок лий.

Завод тэхникын эн пытартыш мутшо почэш ышталтэш. 
Завод кажнэ 6 минут жапыштэ индэш тон нэлгыт нумалшэ 
куго  чылвыран трзктырым ыштэн лукташ тӱҥалэш.

Заводым ышкэнжым да пашазэ-влак илымэ пӧрт-влакым 
ыштымэ 378 мильйон тэҥгэш возэш. Пэрвой ийыштыжак 
завод 284 мильйон тэҥгаш трактыр-влакым пушаш.

Тӱньамбалнэ ик капиталистат тыганьэ куго  заводым ны- 
гунамат ыштэн ок кэрт. Совэт элыштэ вэлэ тыганьэ завод- 
влакым ышташ лийэш.

2. Плотник-влак.

Шыжым стэпыш плотник-влак тольыч.
Плогник-влакын старшинашт, Фролов, олаштэ завод нэр- 

гэн пэш шуко йодыштын. Завод кизыт ышташ тӱҥалалтын 
огыл маиын каласымылан пэш ӧрын.

Чынак завод ыштышаш вэрыштэ стэп шудылэч посна 
нымоат укэ улмаш.

Рвэзэ тэхник ныржэ ончальат — заводым тэвэ тышагын 
ышташ тӱҥалына,— маньэ.

Касыжланак изз коиторым ыштэнат шуктышт. Тыгэ тӱ- 
ҥалтышым ыштышт. Тӱрлӧ пашазэ-влак шӱдылэн толын 
шогат.

Лышыл станцэ гыч чойын корным ышташ тӱҥальыч, чэп- 
ым Шуйэн ола гыч элэктричэсым кондат. Купэшак мэҥгэ- 
влакым шындат.

Фроловын артэльжэ пашазэ-влак илаш баракым ышташ 
тӱҥальэ. Тудлан полшаш эша ик монар артэльым йэшарышт.

Погынымашэш Фроловын артэльжылан ыштэн шукташ 
'^о кэчым пуыч. Фролов 28 кэчыштэ шукташ лийэ. Тыгак
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ыштэн шуктӓш моло бригад-влакымат ӱжӧ. 28 кэчэ олмэш 
25 кэчыштэ ыштэн шуктыш г. Фролов артэль ондакрак пы- 
тар^пл. Фроловын артэльжэ сэҥышылан пумо знамым нальэ. 
Знамэш тыгэ сэрымэ „Сталин гигантым — Сталинла ыш- 
тыман“ .

3. Тушман паша.

Кажнэ индустрийын у гигантшым ыштымаш — социализ- 
мын ужашыжым ыштымаш.

Клас тушман социализмын сэҥышашыжым тудын дэн 
пырльа ышкэнжын пытышашыжым ужын шога. Сандэн тудо 
социализм ыштымэ пашаштына кузат зийаным ышташ тырша.

Шыжэ пичкэмыш йӱдым Завод ышташ тӱҥалшаш вэрын 
мэнтышт-влакым кусарэн, планжым пулаштараш тӧчэныт. 
Тушман-влак тыгэ ыштэн кэртыт ильэ гын, заводым пужэн, 
угычын ышташ возэш улмаш.

Пашалан пижмылэч ончыч Калиновский угыч ончэн лэк- 
тын, тушман пашам палэн налын.

Заводлан кӱлэш оҥа ыштышаш пырньа-влакыш кӱрт- 
ньым кырэн, тушман-влак 18 машина пискым пужэныт.

Окчабр пайрамлан пашазэ-влакым социаливт олан пэрвой 
пӧртышкыжӧ кусараш шонымо улмаш. Окчабрын 23-жо 
врэдичыл-влак у пӧртэш тулым чыкэныт. Тул пӧрыкыштӧ 
пӧртын тӱрлӧ вэрэшыжэ пижын. Пожар йӧрташ толын шу- 
шо пожарный-влакынат машинаштын шоктэжэ тӱрлӧ вэр 
гыч руымо лийын.

Вэс кэчыжым'митингэш инжэньэр Шальда тыгэ ой.гэн:
— Врэдичыл — кулак-влак мэмнан стройымо пашанам 

чараш тыршат. Йолташ-влак, Окчабр пайрам мартэ кок 
арньа кодэш, уло вийнам пыштэн, йӱлышӧ пӧртым пайрам 
шумэшкэ ыштэн шмктэна.

Ш уко пашазз-влак митинг гыч внкок йӱлышӧ пӧрт дэк 
кайэн, инжэньэр Шальд вуйлатымэ почэш ышташ тӱҥалын- 
ыт; Окчабр пайрамлан ыштэн шуктэныт. *

Ш ыжэ шушын угычын кулак-влак агитацым колташ тӱ- 
ҥальыч:

—  Тэлэ шуэш, цум огыт пу. Тышагын мэмнам кылмык- 
тэн пуштыт ындэ. Тывэчын кайэна, кылмэн колаш ок лий. 
Адак пашадарымат мунарак гына пуат! Йолташ-влак, пӧр 
тылына!

Нунын мутыштым йал гыч тока гына мийышэ, альэ ум- 
лэн шудымышт гына йужиктыш т колыштыч. Батр^к, нужна-
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влак утларак талын ы’шташ тӱҥальыч. Ударнэ бригадыш 
ушнэн планым эртарэн тэмаш тӱҥальыч.

Жаплан ыштымэ пашазэ-влак ола шуо.
Йӧршэш ыштымэ олан 8 кварталжэ лийэш. Кажнэ квар- 

талэш 32 пӧрт ышталтэш. Заводын пашаш шогалмашыжэ 
лышан олаштэ илышэ 18 тӱжэм йэҥ лийэш. Умбакыжым 
ты шот 50 тӱжэмыш шуэш. Кажнэ кварталын ышкэ клубжо, 
столовыйжо лийэш. Завод дэн ола ушнымо тӱҥ  урэмэш 
комуч пӧрт-влакым ышталтэш.

Умбакыжым совэт пӧрт, магазин-влак, пошто, фабрик- 
кухньа, школ-влак ышталтыт.

Тыгэ социализм ола ышталтшашан.

Ударлэ тэмп дэн.

И к гана кэрмыч оптышо пашазэ-влак стройкыш толын 
тыгай плакатым ужыныт:

Мэ, Пэтровын кэрмыч оптышо ударлэ бригадыжэ, 
тымартэ смэна ыштымэ жапыштэ 450 кэрмычлэн оп- 
тышна. Тачсэ кэчэ гыч 620 кэрмыч дэн опташ тӱҥа- 
лына.Мэмнан дэн таҥасэн ышташ чыла кэрмыч оп- 
тышо-влакым ӱжына.

Тыгай плакатым ужын шойылан кодшо пашазэ-влак, 
альэ умлэн шуктыдымышт, комсомольэц-влаклан сырэн ыш- 
кэ коклаштышт кутыраш тӱҥальыч.

Рвэзэ калык утларак улан артэл-влак комсомольэц 
бригадылан тыганьэ вашмутым пуыч.

Барэцков, Климов, Самойлов, Дьачэнко артэль-влак ӱж- 
мо дэн кэлшэна.

И к мунар кэчэ участкыштэ ыштышэ чыла бригадэ-влакат 
таҥасэн ышташ тӱҥальыч.

Ыштымаштэ тӱрлӧ машина шуко лийын гынат, чылашт 
пашадэ шогэныт. М ут гыч, бэтон нӧштылшӧ машина 200 ва- 
рышым пушаш олмэш 30—40 вэлэ пуэн. Эскаватыр-влак 
ыштэн кэртшаш пашаштын 10— 15 процэнжым гына ыш- 
тэныт. И к монар машина йӧршэш пашадэ шогэн. Сайын он- 
чыдымо дэн машина-влак пудыргылыныт.

Комсомольэц-влак тыгай пашам ужын лозунгым лук- 
тыныт:

„Машина-влакым адэмэ сэмын ончыман".
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„Машина-влаклан 100 процэнт пашам пуман“ .
Тылэч варажым комсомольэц-влак машина-влакым ончаш 

ышкэ умбакышт налыныт: пудыргышыштым жапыштыжэ 
олмыктаг, нунын дэн моштэн пайдаланат.

5. Пэрвой трактыр.

Трактыр ыштымэ пашам сайын тунэмшаш вэрч, тӱҥ  за- 
водым ыштэн шуктымылэч ончыч трактыр ыштымым шы- 
нымэ заводым шукташ кэлыштарэныт. Тыгай заводым 1930 
ийын пытартышэшыжэ ыштэн шуктэныт.

Шынышашлан вэрч ыштымэ пэрвой трактырым пэш 
йӧсын ыштэн шуктэныт. Трактыр ыштэн шуктышаш срок 
лэч арньа ондак заводын дирэктыржэ Мани дэн инжэньэр 
Йакобсон приказым луктыныт.

„15-шо фэвральлан завод трактырым ыштэн ок 
шукто. Сандэн, ш укташ , тӧчэн, тыршымэ ок кӱл. Трак- 
тырым ыштэн шукташ у срокым, мартын 20-шо 
числажэ пуалтэш".

Ты приказым лудычат, заводын чыла цэхлаштыжэ ми 
тингым эртараш тӱҥальыч:

П э р в о й  ш ы н д ы м э  к а т э р п и л л э р ы м  т ы г а т - т у -  
г а т  ф э в р а л ь ы н  15-жо ы ш т э н  ш у к т а ш  п у н ч а л -  
м у т ы м л у к т ы ч.

Пашазэ-влак мутыштым шуктышт: пэрвой шынымэ ка- 
тэрпиллэрым 15-шо фэвральлан ыштэн шуктышт.

Дирэктыр дэн инжэньэрым пашазэ влакын вийыштлан 
ишаныдымыштлан паша гыч луктыч.

1932 ийын нойабр тылзыштыжэ Чэльӓбинск завод шыны- 
шаш вэрч ыштымым огыл, чын катэрпиллэрым ыштэн лук- 
тэш.

Совэт л'ачэриал гыч совэт машинам ыштэна.

Совэт завод-влак моло кугыжанышла гыч станок-влакым 
кондэн 'илэныт. Кондьшо станок-влак пэш шэргын шогэныт.

Одэссыштэ Лэнин лӱмэш почмо йошкар знаГмӓн станко- 
строичылнэ заводын пашазышт-влак тыгай лозунгым лук- 
тыныт:
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„ДИ П  маркэ станок-влакым ышташ тӱҥалман“ .
Д И П  манмэ — поктэн, шуын, эртэн кайаш манмэ.
Лэнин лӱмэш почмо заводын ыштымэ станокышт-влак 

моло кугыжанышла гыч кондымо станок-влак лэчаг сайрак 
лийыныт,

Чойын шыратымэ коҥгалан кӱлэш лэбэдки^^-влакымаг 
Амэрик гыч кондэн илэныг. Ты ӱзгарым Амэрикышгэ гына 
ышгат улмаш. Краснодарысэ Кубаноль завод (Кубаньыштэ) 
лэбэдки ыштымэ пашам ышкэ йӧнэштарэн.

Льубэрэц завод йыгын тулымо машинам ышташ тӱҥалын.
Украинысэ „Комунар" завод комбайн ыштымэ пашам 

йӧнэштарэн.

Пэрвой совэт бльуминг.

Бльуминг сталь кашакым кӱлэш формышкотэмдэн савы- 
рышэ стан. Запас ужашыжлэч посна 1 650 тон нэлгытан. Бльу- 
мингын чыла ужашыжымат элэктричэс вий дэн кожгатат. 
Станоклан ыштымэ эн куго моторжо 7500 имньэ вийан.

Пӓгилэткэ план почэш СсР Ушэмыштэ бльумингым 
ышташ шонымо огыл ильэ. Тугэ гынат, мэталургий пашана 
пэш талын ончык кайаш тӱҥалмылан бльумингым ышташак 
логальэ. Бльуминг-влакым моло кугыжанышла гычат кондаш 
шонэнна ильэ. Амэриканьэц-влак млэчна 16 млн. тэҥгэм 
шӧртньӧ шот дэн йодыч. Тыгэ лиймӧҥгӧ, мэ ышкэнан эл- 
эшак ышташ тӱҥална.

1931 ийын 30-шо апрэльыштэ Ижор завод пэрвой 
совэт бльумингым ыштэн лукто. Ижорэц-влак партий он, 
Сталин йолташын „Б о л ь ш э в  и к-вл  а к л  ан т э х н и к ы м  
п а л э н  к и д ы ш  н а л м а н "  манын каласымыжым пэш йӧр- 
шын умылэн налыныт.

Пэрвой совэт бльумингым ыштэн шуктышаш вэрч Ижо- 
рэц-влак пэш чот тыршэныт, гэройло паша ыштымэ при- 
мэрым ончыктэныт.

Пэрвой совэт бльумингым совэт чэрчож-влак почэш, со- 
вэт мачэриал гыч, моло кугыжаныш уста-влак лэч посна 
ыштымэ.

Капиталист кугыжанышлаштэ йамдэ чэрчож дэн ыштат 
гынат, бльумингым 11— 12 тылзэ жапыштэ гына шуктат.

Ижор заводэш совэт бльумингым 9 тылзыштэ ыш- 
тэн шуктымо.

1) Лэбэдки —  нэЛгыт нӧлтымӧ машина.
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Кизытсэ жапыштэ шкэнан элэш' ыштымэ кок бльумин- 
гна уло, кумышыжым ышташ тӱҥалмэ, пӓтилэткэ пытар- 
тышлан совэт бльуминг шымыт лийэш.

ИОДЫ Ш -ВЛАК:
1. Кокымышо пӓтилэткыштэ моганьэ промышлэныс-влак 

тӱҥ  промышлэныслан шотлалтшэ лийыт?
2. Кокымышо пӓтилэткыштэ машина ыштымэ паша оп- 

чылно могай ыштышаш паша-рлак шогат?
3. Кокымышо пӓтилэткыштэ машина ыштымэ паша шо- 

тышто тӱньамбалнэ ССРУ могай вэрым налэш?

Мэлэ промышлэныс куштылго промышлэныслан 
талын кайашыжэ корным ыштыш.

Нэлэ промышлэнысым йол ӱмбак шогалтэн, йал озанлыкым 
вэстӱрлэмдэн ыштэн, мэ куштылго промышлэнносым вашкэ 
ончык колтышаш условийым ыштышна.

Сталин йолташ комунист партийын XVI погынынымашэ- 
шыжэ тыгэ каласыш:
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„Нэлэ проыышлэнносым нӧлталшаш вэрч мэ тымартэ чыла 
шотыштат, тушот гыч куштылго промышлэнысыштат эко- 
номийым ыштышна. Ындэ тудым умбакыжэ шарэн шогашна 
гына возэш, ындэ мэ вашкэ тэмп дэн ончык колтышашлан 
кушгылго промышлэныс дэк савырнэя кэртына".

Партийын XVI конфэрэнцыжэ тыгай ыштышаш пашам 
ончэн: шэмэр калыклан кӱлэш промышлэныс тавар дэн коч- 
мо-йӱмӧ продукто-влакым пӓтилэткын пытартышыжлан 
кок-кум гана йэшарэн лукташ.

Тыдэ тӱньамбал чыла шэмэр калыклан социализм ыштышэ 
пашазэ класын чынлэнак куго  паша-влак ыштэн кэртмы- 
жым ончыкта.



111. Мландэ шӱй.

„Мландэ шӱй — промышлэны- 
сын киыдыжэ". (Л э н и н).

Фабрик-заводлаштэ ий гыч ийын машина-влак кушкыт. 
Машина-станок-влакым кожгаташ йӱлатымэ ӱзгар кӱлэш. 
Ш уко тӱрлӧ йӱлатымэ ӱзгар гыч эн кӱлэшыжлан м л а н д э 
шӱй шотлалтэш.

Чойын корнылаштэ тӱжэмлэн пойэзд-влак коштыт. Тэҥ- 
гыз, эҥэрлаштэ цараход-влак коштыт. Нуно ик вэр гыч вэс 
вэрыш киндым, таварым строймо мачэриалым, йэҥ-влакым 
кондыштыт. Пойэзд, параход-влаклан кошташышт мландэ 
шӱй кӱлэш.

Мэмнан заводна, фабрикна-влакын коҥгашт мландэ шӱй- 
ым вучат. Мландэ шӱй мэмнан заводна, фабрикна, транс- 
портналан кӱлэш.

Рудам кӱртньыш савыршашланат мландэ шӱй кӱлэш. Тэвэ 
сандэнак мэмнан промышлэныслан мландэ шӱй киндэ сэмы- 
нак кӱлэш манын Лэнин каласэн. 

б Мландэ шӱй шотышто мэмнан Совэт Угаэмна эн пойан эл- 
лан шотлалтэш. ССР Ушэмын чыла вэрыштыжат шӱй уло: 
Украиныштэ, Мӱндыр Эрвэлыштэ, Моско лышнэ, Уралыштэ, 
Кокла Азийыштэ, Закавказийыштэ, Сибирыштэ. Мландэ шӱй 
лэкмэ вэрым чылажымак палэн налмэогыл альэ. Мэмнан соци- 
ализм стройымо пашана кэчылэч-кэчын утларак да утларак 
мландэ шӱйым йодэш.

Мландэ шӱй лукмым 1932 ийыштэ 90 мильйон тоныш 
шукташ; кокымышо пӓгилэткын пытартышыжлан 250 миль- 
йон тонлэч гаагал лукташ огыл,—тыгэ ХУП-шэ партконфэрэн- 
цэ пунчалын. »

Ты пашам шуктышашлан мландэ шӱй промышлэныс па- 
шаштэ ыгатыгаэ пашазэ-влаклан большэвикла кучэдалман.

Мтандэ шӱй промышлэныс мэмнан фабрикна, заво.вда, 
паровозна-влаклан ситышашлык йӱлатымэ ӱзгарым пуа. Ты 
паша ышталт шукталтэш.

1932 ийыштэ 90 мильйон тон мландэ шӱйым лукташ кӱ- 
лэш манмым кузэ умлыман?

Тэвэ тыгэ:
Мландэ шӱйым уэш почмо 89 шахталаштэ лукташ тӱҥа- 

лаш, ты шахтылаштэ 38 мильйон тон мландэ шӱйым 
лукташ.
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Францийыштэ, Бэльгийыштэ, Льуксэмбургышто пырльа 
моннарэ луктылтэш гын, тунарак ССР Ушэмыштэ мландэ 
шуйым лукташ.

ПАША.
Гэографий урокышто мландэ шӱй лукмо тӱҥ-зэрлам он- 

чыктыза — нуно куш то улыт?

Мэмнан сэҥымашна— социализмын сЕнгымашыжэ.

Мландэ шӱй лукмо промышлэнноспа пэш нашкэ кушкэш 
Нимоганьэ капиталист кугыжанышыштэ ныгунам тыганьэ 
вашкэ кушмаш лийын огыл. Тыгань кушмаш совэт элыштэ 
гына лийын кэртэш.
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Капиталист кугыжанышлаштэ мландэ шӱй лукмаш эрэ 
изэмэш да изэмэш. САСШ-тэ чыла шахтыжын пэлыжэ гына 
ышта. Английыштэ мильйонлэн мландэ шуй лукшо пашазэ- 
влак пашадэ кодыныт,

1 -1 2 8 3



—  66  —

Чыла капиталист кугыжанышлаштэ мландэ шӱй промыш- 
лэнысышто ыштышэ пашазэ-влакын пашадарыштым пэш 
кугын волтэныт.

Мландэ шӱй лукмо пашаштэ капиталист эллам ик мона- 
рыжым мэ альэ поктэн шуын огына ул, тугэ гынат, нуным 
вашкэ поктэн шуына.

Мландэ шӱй лукмо шотышто 1927/28 ийыштэ ССР Ушэм 
шымышэ вэрым налын шогэн, 1931 ийыштэ нилымышэ вэ- 
рым нальэ. Кокымышо пӓтилэткын пытартышыжлан Англий 
нарак лукташ тӱҥа.чына, чыла моло Йэвропысо капиталист 
эллам шойылан кодэна.

Чыла ты сэҥымаш-влакым пашазэ клас Лэнин партийжэ 
да тудын Рӱдӧ комитэтшэ вуйлатымышт корно дэн кайэн 
гына ыштэн кэртэ.

Шахтэ вэрч кучэдалмаш.

Эн шуко мландэ шуйым Донбасыштэ луктылтэш. 1931 ий- 
ыштэ лукмо кажнэ 1000 тон мландэ шӱйын 7оО тонжо 
Донбасын улмаш.

Граждан сӧйэш Донбас йӧршэш начарэмэ. Чакнымышт 
дэч ондак ошо-влак йатыр шахтыш вӱдым тэмэн кодэныт, 
сӱмыркалэныт, шахтыштэ ӱзгарлам пудыртылыныт.

Тӱжэмлэн шахтьор-влак Йошкар армийыштэ ош бандит- 
влак ваштарэш кучэдалыныт, шукыжо нуно тушэчын пӧр- 
тылын огыл, ту жапыштэ паша чарнэн, шогэн

Ошо-влакым поктэн колтышна. Совэт власть шкэ озан- 
лыкшым олмыктылащ пижэ. Донбас гыч туҥалаш возо. Дон- 
басын шуйжылан чарнышэ паравоз-влакым кожгаташ, йӧрышӧ 
чойын шыратымэ коҥга-влакым ылыжташ возын.

1905 ийыштэ Донбасын шахтьорышт-влак кугыжан ка- 
зак-влак ваштарэш крэдалыныт. 1918-20 ийлаштэ кутыжан 
гэньэрал-влакым кырэн шалатышт. Озанлык нӧлтымӧ пашам 
ышташ тӱҥалшын, ныгуна.м уждымын талын ыштышт.

Шужэн, пэлэчара, сумырлышӧ, вуд тэмшэ шахтэ-влакым 
олмыктэн угыч йол умбак шогалтышт, Донбас угычын млан- 
дэ шуйым пуаш туҥальэ. Донбас дэн пырльа промышлэныс 
дэн транспорт пашам ышташ туҥална.

Граждан сӧй лэч вара Донбас гыч гэньэрал-влакым пок- 
тэн колтышна; нунын кодшо кулыштСовэт власть ваштарэш 
кучэдалаш туҥальыч. Нынэ Донбасын озанлыкшылан шуко 
зийаным конлышт. Д'ландэ шуй шуко лэкмэ вэрлам врэдичыл- 
в.так ышт каласэ. Сай шахтэ-влакыш вудым тэмышт, врэ-

,
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дичыл пашаштым моло сэмынат ыштыльыч. Тыгэ нуно Со- 
вэт властьлан зианым ыштэн, озашт пӧртылмым вучэн ил- 
ышт.

Донбас озанлыкым врэдичыл-влак шалатэн ышт кэрт. 
Нунын врэдичыл пашаштым, мландэ шӱй лукмо пашам шкэ- 
пашатлан шотлышо, шуч вэрч тыршэн кучэдалшэ шахтьор- 
влак тӱжвалтарышт.

Донбасым мэханизлэна.
Машина вий дэн ышташ тӱҥалына.

Мландэ шуй лукмо промышлэнысна пэш вашкэ кушкын 
шога гынат, чыла озанлыкнан кушмыжым ончымаштэ шой- 
ыланрак кодын мийа.

Мландэ шуй промышлэныс шойылан коддымашын вара- 
мом ыштыиан?

Мэмнан кызытат кид йӧн дэн ыштымэ шахтына-влак улыт 
Тыгай шахтылаштэ шахтьор-влак мландэ шуйым торэш — 
товар дэн руат, кид проу дэн шуткалат, имньэ дэн шуп- 
шыктат.

Мланна шахтылаштэ пашам у йӧн дэн ышташ туҥалман. 
Пашазылан машина полшыжо. Шахты-влакым мэханизлаш 
вэрэштэш.

Кизытат Донбасын йатыр шахтылаштыжэ кид дэн ыш- 
тымэ пашам машина вашталтэн.

Лу тужэмлэн пашазэ-влак ыштышаш пашам машина-влак 
ыштат. Машина дэн лукмо мландэ шуйым машина^вагондэк 
намийа, вагон-влак дэн элэктричэс машина мландэ шуйым 
мландэ умбак лукмо вэрыш конда.

Машина мландэ шуйым сортоватла, сортоватлымэ шуйым 
ССР Ушэм мучко кулэш вэрлаш колтат. Пашазэ машинан 
пашажым гына виктарэн шога. Машина эн нэлэ паша-вла- 
кым ышта.

Машина дэн ыштымылан лийын мландэ шуй лукмо кажнэ 
пашазэ шотлан 5 — 6 гана йэшаралтэш.

Мэханизлымэ шотышто тыгэ гына ончык кайымэ ша- 
гал альэ. Мланна шахтыштэ чыла пашамат машина дэн ыш- 
тымашкэ шуктыман.

, М л а н д э  ш у й  л у к м о  п а ш а м  м э х а н и з л ы м э  
м э м н а н  ы ш т ы ш а ш  б о й э в о й  п а ш а н а " ,  манын парти- 
йын ХУП-шэ конфэрэнцыжэ пунчалмутым луктын.

8*



Кид дэн шӱй лукшо, кольмо 
дэн оптышо да ш упш ыктышо 

олмэш машина ышта.

Шахтэ мэханизлымэ пашам 
илышыш пуртышаш вэрчсовэт 
инжэньэр, тэхник-влак ыштат.

Ш укэртэ огыл, Донбасын ик 
шахтыштыжэ шӱй оптымаштэ 
мэханизлымэ йӧным ыштэн

ончышт. Ты машана кид дэн оптышо лу 
йэҥым вашталта.

Ш ӱй лукмаштэ врубовый машина- 
влак дэн пайдаланэныт. Нуно шуко 
мландэ шӱйым луктын кэртыныт. Нунын 
лукмо шӱйым оптышо влак погэн шук- 
тэн огытыл.
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Ш уй опташ Гэрманий гычат машина-влакым кондымо ул- 
маш. Кондымо машина-влак мэмнан дэн ышташ кэлшышэ 
лийын огытыл.

У  ыштымэ машина дэн опташ тӱҥалшын, шӱй оптышо 
8— 10 тон олмэш 29 тоным оптэн шукта.

Пашазэ инжэньэр, тэхник-влак умбакыжат шуй лукмо 
пашаш машина дэн ыштымэ йбным пуртэнак шогат, шуй 
лукмо пашам ончык колтышаш вэрч тыршэн кучэдалыт- 
Машина дэн ышташ туҥалмэ шахтылаштэ шуй лукшым, оп. 
тышым шупшыктышым машина вашталта.

Ударник Хаснутдинов.

Хасан Хаснутдинрв шуй лукшо суас бригадын брига- 
диржэ.

Ш кэ бригадыжэ дэн эн нэлэ пашамат сэҥышэ Хаснут» 
динов нэргэн шахтыштэ чыланат шинчат.

Тудын нэргэн,—тул ганьэ ышта, нымоганьэ паша дэчат 
ок луд,— маныт.

Тудын бригадыжэ эрэ йошкар оҥаштэ. И к  тылзыштэ 
мландэ шуй руэн лукмаштэ нымом шинчыдымэ рвэзэ-влакым 
туныктэн шуктэн. Ындэ туныктымо рвэзышт-влак могай гына 
пашам огы г нал гынат, чылажымат утыж дэн шуктэн 
шогат.

— Тый нуяым кузэ туныктэн шуктышыч, нуно . кузэ 
пэш талын ыштат? — Хасан лэч ӧрын йодыт.

— Мыйын бригадэм ударлын ышта, мый нуным туныктэ- 
нам. Тылэч посна мо кулэш адак?

Шахтышкэ врубовый машинам кондышын иктынат ма- 
шина дэн ыштымыжэ шуын огыл, машина дэн ыштэн паша- 
дар вола шонэныт.

— Мыйын бригадэм машина дэн ышташ кӧна,— Хасан 
пэлэштыш.

Машинам шахтыш волтэн, шуй руымо вэрыш намийышт 
машинист элэктричэс токым ушыш. Машина ышташ туҥальэ.

Ай-ай-ай! — машина ыштымым ончэн ӧрын шогат.
— Машина пэшак сай ышта!
Машина чынжымак пэш сай ышта. Куго нэлгытан шуй  

кашак-влак иктышт почэш вэсышт сумырлэн вэл шогат. Ма- 
шинист машинаш ток миымым чарыш.

— Ындэ тэ шуй кашак-влакым оптыза,— инструктыр 
каласыш.
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Куго шӱй кашак-влакым конвэйэрыш опташ тӱҥальыч — 
конвэйэр вашкэ кайэн шога, онтэн шогат.

Машина дэн шӱй рушо-влак кид дэн руэн ыштымылэч 
кок гана утларак шӱйым луктыч.

Кӱш кӧ лэкмӧҥгӧ Хаснутдиновым йыр авырэн нальыч.
— Кузэ вара? Когаргышыч мо?
— Укэ. Пэшак шуко шӱйым лукна,— эркын Хасан ваш- 

мутшым пуо.
— Шойакла!
— Мий ончал, шкат ужат...
Эрлашым эр Хасан бригадым йошкар оҥаш сэрэн пыжык- 

тэныт. Эн шуко тудын бригадыжэ луктын.
Хасан бригадын паша лэктышыжэ эрэ йэшарнэн шогэн, 

тыдын дэн пырльа пашадарыштат кӱзэн шогэн.
Моло бригад-влакат врубовый машинам йодаш тӱҥал- 

ыныт.
Тэвэ тыгэ Хасан тӱҥал пумо дэн шахтыштэ мландэ шӱ- 

йым врубовый машина-влак дэн лукташ тӱҥалыныт.

Ожно мландэ шӱйым тыгэ луктыныт.

Кизытсэ да ожсо Донбас.

Окчабр дэч ондак Донбас каторга дэчат аламарак лийын. 
Шахтьор-влак 12 — сагат жапышкэн ыштэныт. Шахтьор-влак 
вӱрым йӱын капиталист-влак пойэн илэныт. 12 -  14 сагат 
ыштымыжлэч вЗра шахтьорын каналташ йбнлӧ пӧрт. 
шӧ лийын огыл. Шкэныштын илымэ вэрыштым шахть ор-
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влак „Собачий городок* манын лӱмдэныт улмаш. Лавра, 
тий, умдыла, шуршо дэн пырльа илэныт. Шахтьор тылзэш 
22 тэҥгэ пашадарым налын. Ты оксадэн шкаланжэ, йэшыжлан 
кочкаш-йӱаш, чийаш-шоҥалташ кӱлэш улмаш. Пашазэ- 
влакын тазалыкышт нэргэн капиталист-влак ушышкышт 
налын огытыл. Ий гыч ийын пашазэ-влакын 30 процэнтышт 
эмганэн, сусыргэн. Мэдицин полышат лӱмжылан вэлэ 
лийын. Пашазэ-влак коклаштэ нымоганьэ культур паша ыш- 
талтын огыл.

Шахтыштэ паша йӧн мэханизлалтэш.

Совэт власть пашазэ-влакын илыш условийыштым сайэм- 
дышаш вэрч пэш шуко тырша. Машина йӧным пуртымо дэн 
пашазэ-влакын пашашт куштылэмэш Мландэ йымалнэ ышты- 
шэ-влакын паша кэчышт 6 сагатыш шумэш кӱчыкэмдалтын. 
Пашазэ-влак илымэ куго  пӧрт-влак ышталтыт. Тылэч посна 
монча, столовый, клуб, больница, школ-влак ышталтыт.

1931 ийыштэ пашазэ-влак илымэ вэрым ышташ 201 ми- 
льйон тэҥгэм кучымо.

12 — 14 сагат паша кэчэ олыэш 6 сагатан паша кэчым, 
кид дэн ыштымэ олмэш машинам, зэмльанкэ олмэш, йандар 
волгыдо пӧртым Октьабр рэвольуций пашазэ-влаклан пуо.

I

Пашазэ-влакын Окчабр рэвольуций лэч ожсо илышышт.

Ж уков пашазэ рэвольуций лэч ондак шахтыштэ ышты- 
мыжэ нэргэн тыгэ ойла:
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„Тышкэ толын, шахтыштэ шӱй шупшыктышо лийын 
ышташ туҥалмэм годым 19 ийаш ильым. Шахтым тунам 
Стэбэльэвоза куча ильэ. Тудо пашазын пытартыш вӱржым 
йӱаш тыршы ш.

Тэр!.. Пэшак йӧсӧ ильэ тэр дэн шупыктымо паша. Кизытсэ 
рвэзэ калык тэр нэргэн бгытат шинчэ. Сэдэ ийлаштэ тэр- 
влак йӧршэш пытышт. Тэрэш 15—20 пут шӱйым оптат. Туша- 
гын кичкалтын нил йолын шупшат. Шогалаш ок лий аршын 
кӱкш ыт рож вэлэ. Шупшашыжат адак пэш йӧсыс, ошма 
шӱй ӱмбач 15 — 20 путым шупшын кайаш лум ӱмбач наҥ- 
гаймэ ганьэ огыл вэт. Пэрвой кэчэ ыштымашэшэмак нушкын 
шупшмо дэн пулвуйэм-влак вӱр лэкмэш йыгалыч. Кӱш кӧ вол- 
гыдыш лэктын каналтэн от шукто угычын мландэ йымакак пур- 
эт, угычын кичкалтат, угычын шупшаш тӱҥалат. 12 сагат жа- 
пышкэн ыштэна ильэ. Мландэ ӱмбак лэктатат йол-влак чы- 
тырат, шинчалан чылажат вудакан койэш. Иктаж  мом коч- 
шын койатаг, малаш возат, нымо шиждэ малэт. Киньэлшын 
адак 12 сагат ыштэт.

Пичкэмышын, пэшак йӧсын илышна. Созэт власть лий- 
шын, илыш йалт куштылэмэ.

1 ндэ мэмнан рвэзэ жапыштэ пикталт, шочмо кэчым 
ӧк^нэн ыштымэ вэрыштэ — кизыт конвэйэр, машина-влак ыш- 
тат. Ындэ ыштымэт вэлэ шуэш!

Кокымышо кочэгаркэ.

Донбасыштэ лукмо мландэ шӱй мтанна сита альэ укэ? 
Укэ, ок ситэ. Мэмнан фабрик, заводча-влаклан ситыдымэ 
мландэ шӱчым моло районлаштэ лукташ возэш.

Мэнмнан чыла ушэм пэрвой кочэгаркылан Донбас шот- 
лалтэш.

Кокымышо чыла ушэм кочэгаркэ — Кузньэцк улэш.
Кузньэцк басэйныштэ мландэ шӱй запас куд Донбасын 

нарэ шотлалтэш.
Гэрманийыштэ, Английыштэ, Бэльгийыштэ, Донбасыщтэ 

мландэ шӱйын кокла шот кӱжгытш о 1 — П/з
Кузбасын эн пойан вэрьинтыжэ — Прокопьйэвскыштэ 

10— 16 мэтр кӱжгыт. Тушто мландэ шӱй пэш кэлгэ вэрыш- 
тат ок кийэ. Сай шотшо дэн Кузбасын шӱйжӧ тӱньамбал- 
лан пэрвой вэрым налэш. Тыдэ у кочэгаркыштэ утларак- 
шым кид йон дэн луктылтэш — машина йӧным шагал 
пуртымо.
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Тугэ гынат, сэдэ ий гыч туҥалын шахтылашкэ элэктровов- 
влак, конвэйэр-влак пургалтыт.

Рудникэшак у элэктричэс станцэ ышталтэш.
Ш ушаш ий гыч тышкэ Кузнэцк дэн Кэмэровск кок 

гигант элэктричэс станцийла гыч элэктричэс вийым пуртат.

Кумышо чыла ушэм кочэгаркэ.

Кумышо мландэ шӱй лэкмэ вэрыштэ Карагандыштэ 1930 
ийыштэ гына ыщташ туҥалмэ.

Карагандэ шахтэ-влак Казакстаныштэ улыт.
1931 ийыштэ тушто 23 шахтэ ышталтэ, тэнэй 1932, ий- 

ыштэ 14 ышталтэш.
Учоный-влак Карагандын мландэ шуй запасыжым 10 мил- 

йард тонлэч шагал ок лий, манын шонат.
Ий гыч ийын Карагандэ мланна мландэ шуйым утларак 

да утларак пуаш тӱҥалэш.

Казак-влак ойлымо гыч.

Ожсо жапыштэ Карагандыштэ шахтэ кучышо оза-влак 
гыч иктыш т — мистэр Харботл, ила гын, Ш аит Асаинов 
казакым мондэныт дыр. Тугэ гынат, туды м ' Шаит мондэн 
огыл. И к гана йалт укэ гыч Харботл Шаитым шуйжӧ гыч 
пэрэн. Шаит тунам мландэ шуйым шупшыктэн илэн.

Англичан-влак илымэ жапым Сэрдолинов Нуханат ойла;
— Илышна, мландэ йымалнэ у^ыркалышна. Кэчэш20—40 

ырший пашадарым тулат ильэ. Йужгунам чийаш тувырат 
ышлий. Тэлым чара йолын кошташ возэш ильэ. Капиталист 
влак мэмнан вурым ш уко йуыч. Сэрдолинов лудын, сэрэн 
ок мошто, пэш сайын ишандарэн ойлэн мошта.

— Ожно мэмнам ышт туныкто. Тунэмаш шонэт гын 4 
ийышкэн тылзэ йэда ко к ушкыжым пуэн шогаш кулэш 
ильэ. Пойан эргэ-влак гына тунэмыч.

Англичан капиталист-влак пашаштым кырэн орланда- 
рэн ыштыктэныт гынат идалукышто 17 тужэм тонлэч 
утыжым мландэ шуйым луктын огытыл. Ындэ мэ тушто 
700 тужэм тон шуйым луктына. Кушмаш пэш куго. Ындэ 
мэмнан Шаитымат кырышэ укэ, Нуханымат тэлым чара 
йолын кондыштшо укэ.Тэвэ ты шо оты кушмашна утла- 
рак куго.
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^Торф.

Мэмнан мландэ шӱйна шуко.
Мэ тэвэ ты шотым ушыш налын огына ул.
Мэмнан фабрикна, заводна-влак утларакшым кушто 

улыт? Лэнинградыштэ, Москошто, Уралыштэ, Украиныштэ.
Вара "кушто мландэ шӱйна лэктэш?
Мӱндырнӧ Кэчывал вэлыштэ, тулэчат мӱндыр Сибирыштэ, 

Кузбасыштэ.
Уралышкэ мландэ шуйым Кузбас гыч намийэна, Украин- 

ышкэ — Донбас гыч. Моско дэн Лэнинградышкэ кушэч на- 
мийышаш вара?

Тӱжэмлэн киломэтр вэр гыч намийаш? Намийымэ акшэ 
мош возэш?

Мландэ шуй ик вэрыштэ лэк*Гэш, завод-влак вэс 
вэрыштэ.

Ты шотышто мэ титакан огына ул. Заьод, фабрик вла- 
кым ны моганьэ план дэч посна ыштышэ фабрикант-влак 
титакан улыт.

Фабрикант-влак заводым паша вий шулдо вэрэш ышташ 
тыршэныт.

Мланна йулатымэ узгарым фабрик-завод-влаклан лышыл 
вэрлаштэ кычалашна логалэш.

1918 ийыштэ Моско Донбаслэч пучкылтын ильэ. Тувэчын 
М оскошко мландэ шуйым кондаш ыш лий. Москосо элэк- 
тричэс станций-влак пытартыш запас мландэ шуйыштым 
йулатэн пытарышт. И к станцэ гына чарныдэ ыштыш. Тыдэ 
„Элэктропэрэдача" станцэ — йулатымэ узгаржылан торф 
(куптыргыж) дэн пайдаланыш. Моско ола йыр торф пэш 
шуко. Совэт власть кокымышо элэктричэс станцым Шату- 
рэш ышташ кэлыштарыш. 1918 ийыштэ, шошым пашазэ-влак 
шужэн кылмэн, вудым пулвуй йотын кэлын коштын, зэмль- 
анкылаштэ илэн, торфым лукташ туҥальыч.

Торф йулаташ у коҥгам шонэн луктыч. И к идалук гыч 
Шатур гыч Москош чэпым шупшыч. Шатурын элэктричэсы- 
жэ Москош толын шуын, фонарлаш ылыжэ, заводлаш пу- 
рэн станок-влакым пӧртыкташ туҥальэ.

ЙОДЫ Ш -ВЛАК.
1. ССР Ушэмын моганьэ районышт-влак мландэ шуйлан 

и пойан улыт?
2. 'Мландэ шуй промышлэнысыштэ сэҥымашна-влакын 

чийышт моганьэ?
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3. Эрвэл мэталургий промышлэнысым шарэн колты- 
маштэ Кузбасын могай кӱлэш шотшо уло?

4. Кокымышо пӓтилэткын пытартышлан мландэ шӱйым 
моннарэ лукташ шонэна?

5. Эл индустриаҥдымаштэ мландэ шӱй промышлэннос- 
ым молан нӧлталман?

ПАШ А.
Мландэ шӱй районысо школыш сэрышым колтызд. 

Нунын дэч шахтысэ паша-влак кузэ каймым, шахтыштэ 
машина-влак дэн альэ кид йӧн ыштымым йодын сзрыза, 
Социалистла таҥасымаш, ударлын ыштымаш кузэ мийат 
йодса. Пашазын паша лэкташыжым, Сталин йолташын куд 
условийжэ кузэ шуктымым йодыа сэрыза.



IV. Нэптэ.

Нэптэ пӓтилэткэ кок ийат пэлыштэ тэмалтын.

„Мэмнан эл—мэтал эл, авто- 
мобиль эл, трактӹр эл лийын

• ( С т а л и н ) .

Мэмнан элын гигант заводышт-влак куш кы т — Сталин- 
град, Харько^ трактыр ыштышэ завод-влак, Москосо „У  АМ О “ 
Нижгород, Йарослав автозавод-влак ышташ тӱҥальыч.

Ты завод-влак ий гыч йиын тӱжэмлэн трактырым, авто- 
мобиль-влакым ыштэн луктыт. Кизытак колхоз пасулаштэ 
250 тӱжэм нарэ трактыр-влак ыштат.

Нэптэ лукшо-влак социалист пасулаштэ ыштышэ трак- 
тыр-влаклан кочкашышт пуман. Нэптэ лукшо-влаклан шкэ 
продукцышт дэн аэроплан, дирижабль, автомобиль, тэпловоз- 
влакым кожгатыман.

Моло кугыжанышлашкат машина дэн вашталташ нэптым 
лукташ вэрэштэш.

Ий гыч ийын мэмнан элыштэ нэптэ лукмаш йэшаралт 
шога.

— Большэвик-влак ыштэн огыт кэрт,— капиталист-влак 
пӓтилэткэ нэргэн ондакшым кутырышт.
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— Нымомат ыштэн огыт кэрт — нунылан вашэш врэдичыл- 
влак пэлэштышт.

— Ой, огына ш укто,— оппортунист-влак кычкырлышт.
— Нил ийыштэ шуктэна,— мильйонло шэмэр калыкш кэн- 

жын вашмутшым пэҥгыдын пуо.
— Кум ийштэ,— Донбасыштэ мландэ шӱй лукшо пашазэ- 

влак пэлэштышт.
Баку дэн Грозныйын пролэтариатшэ пӓтилэткын пытар- 

тышыжлан 21,7 мильйон тон нэптым пушаш ильэ, 1931 ийы- 
штак 23,1 мильйон тон нэптым пуыш, нэптэ лукшо-влак 
тэвэ моганьэ рапортым пуыч:

„Трактыр дэн заводна-влакым нэптыдэ огына шогыкто.
Совэт НЭ.1ТЭДЭН Дэтэрдингын логаржым пэтрэна
Баку пролэтариат у сэҥымаш-влакым ышташ йамдэ шога.
Рӱдӧ Комитэтын вуйлатымыжэ почэш у сэҥымаш-влакым 

ыштэна!"
Сталин йолташ нунылан тыганьэ вашмутым пуыш:

Азнэфть дэн Грозньэфтьын пашазышт дэн адми- 
нистративнэ-тэхничэский пэрсоналжым пӓтилэткым 
кок ийат пэлыштэ тэмымышт дэн саламлэи. Йолташ- 
влак, сэҥымаш дэн! Капитализмым сӱмырышо, шкэ 
элжылан оза лийшэ ССР Ушэм пашазэ клас эсэн 
лийжэ!

Эсэн лийжэ совэт власть!
Эсэн лийжэ большэвик партий!

1-шэ Апрэль 1932 ий

(И . С т а л  и н).

Нэптэ лукмо шотышто мэмнан эл туньамбалнэ кокымы- 
шо вэрэш шогальэ.

Кокымшо пӓтилэткын пытартышыжлан, 1937 ийыштэ млан- 
на 80—90 мильйон тон нэптым лукман.

Нэптэ вэрч кучэдалмаш.

Кизыт тӱньамбал мучко нэптэвэрч кучэдалмаш кайа. Нэп- 
тын туньамбал запасыжэ вашкэ пытэн толэш. Учоный-влакын 
шотлэн налмышт почэш Амэрикыштэ нэптэ запас 20 ийлан 
вэлэ сита.
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Граждан сӧй годым буржуазий пэрвойок Кавказыш кид- 
шым шуйыш — нэптэ промысл-влакым нальэ.

Буржуй-влаклан Кавказ гыч шылаш вэрэштэ. Тугэ гынат, 
нуно тымартэ Кавказ нэптым мондэн огыт кэрт,— угыч на- 
лаш ок лий гын, манын шонэн илат.

ССР Ушэм нэптэ промышлэнносын талын куш каш  тӱҥ- 
алмыжэ капиталист-влакым пэш чот лӱдыктыш.

Совэт нэптэ моло кугыжанышлаш лэкташ тӱҥалшӹн 
Иэзропыштат, Амэрикыштат капиталист-влак пэш шыдэш- 
тьп.

Нэптэ король-влак Рокфэлльэр дэн Дэтэрдинг шкэ пра- 
вичылствышт лэч моло кугыжанышлаш ужалаш лукмо 
нэптым, ту эллаштэ илышэ ожсо нэпты оза-влаклан пуаш 
йодыч.

Нунылан кичкырлымышт ыш полшо. Мэмнан нэптынам 
чыла эллашкат налаш тӱҥальыч. Илэн-толын Рокфэллэр 
дэн Дэтэрдинг шкэштат Совэт нэптэ налаш ССР ушэмын 
ньэфтэсиндикатшэ дэн договорым ыштышт.

Совэт элын нэптэ ужалмэ пашажэ моло кугыжаныш- 
лаштэ эрэ кушкын шога.

2874 мильйон тон 
, 1230 

930 .
775 .
602

ПАША.
Нэптэ запас шотышто ССР__Ушэм туньамбалнэ пэрвой эл.

ССР Ушэм ...........................
Кэчывэл Амэрик . . . .
С А С Ш ....................................
Пэрсий дэн Мэсопотамий
М э к с и к а ................................
Чыла моло кугыжанышлан . . .  231 .  ,

1. Диаграмым ыштэн тӱньамбал запасыштэ ССР Ушэм 
нэптын мунар процэнт лиймыжым ончыктыза.

2. Картыштэ тӱҥ нэптэ лэкмэ вэрлам ончыктыза.

Нэптэ лукмо паша ожн(г да кизыт.

Рэвольуций лэч ондак капиталист-влак вашкэрак да ут- 
ларак нэптым лукташ, варажым вашкэ ужалэн утларак 
пайдам налаш гынатыршэныт. Нуно машинам кондэн пашам 
сайэмдаш тыршэн огытыл.

Пашазылан нуно шуко ыштыктэныт, шагал пашадарым 
тӱлэныт. Пашазын каныдэ ыштымыжат шуко лийын.

Промыслалаштэ тошто паровой машина-влак дэн ыштэ- 
ныт, нэптым кужо жолонка манмэ вэдра-влак дэн шупшын
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луктыныт. Ты вэдра-влак кужо канатэш кылдымэ лийыныт. 
Тыгай нэлэ пашам ыштэн пашазэ-влак вашкэ шоҥгэмыныт.

Скважиным шӱтэн шуктатат, нэптэ кӱш кӧ пэрэн лэкташ 
туҥалэш улмаш, мландэ ӱмбакэ шарлэн ошмзшкэ шыҥа 
улмаш. Мландэ умбак лэкшэ нэптэш тул пижмашат шуко 
лийэдэн. Тыгай пожар-влак арньашкэн лийынш уко зианым 
кондэныт.

Оза-влак утларак нэптэ налаш гына тыршэн улыт, нэптэ 
запас изэммэ вэрч, пашазэ-влак илыш вэрч ойгыртэн огытыл.

Тэвэ тыгай нэптэ лукмо промысла-влак Совэт-властьлан 
тошто кугыжан правичылствэ лэч кодыныт.

Совэт власть нэптэ лукмо вэрлам у тэхникэ почэш вэс- 
турлэмдэн ыштыш.

Нэптым кошталын, эркын кузышӧ вэдра-влак олмэш элэк- 
тромотор дэн ыштышэ кэлгын колтымо насос-влак нэп- 
тым мландэ умбак кузыктат. Нэптылан мландэ умбӓк ша- 
лаяаш эрыкым огыт пу. Пэш ачалэн пэтырымэ скважин 
гыч лумын ыштымэ пуч дэн^нэптэ бакыш алэ выньэмыш 
йога. Нэптэ кэчым ок уж. Йогымо корнэшыжак ошма, ла- 
вра дэч эрыкталтэш.

Чыла фочтан-влак умбал могырышт гыч куртньӧ дэн 
лэвэдмэ. Тышкэ тул логалын ок кэрт. Нунын кӧргыш нэптэ 
насос дэн чарныдэ толынак шога.

Масльоншик альэ инжэньэр гына коклан насосын кузэ 
ыштымыжым шэкланэн кайат. Ожсо жапын пуракшэ, лавы- 
ражэ пожаржэ олмэш кизыт чыла вэрэат порӓдык, йандар- 
тымэ, план почэш гына ыштымэ, машина-влак ыштат.

Промысла-влак нэргэн Горький йолташ тыгэ воза. Тудо 
промыслаштэ рэвольуций лэч ожно лийын: ,Ындэ иуным 
палашат ок лий — вышкэ-влак шагалэмыныт: чыла вэрэат 
нэптэ лукшо насос-влакым шындымэ. Ныгуш то шэм койа 
дэн шуралтшэ пашазэ-влакат огыт кой. Начальствынат кы- 
чкырлымэ, урмыжмо (ожсо ганьэ) йукшӧ ок шокто, куртньӧ 
йук дэн машина гына шоктат*.

Жолонко дэн пырльа пашазэ-влакын ожсо илымэ вэр- 
ыштат тоштэрыш лэктэш.

Промысла-влак лышнэ, ужар сат лонгаштэ, у йандар, 
волгыдо, йоҥыдо квартирла куш кыт. Тыгай квартирлаштэ 
пӓтилэткым ко к  ийат пэлыштэ шуктышо пашазэ-влак ила^.

Бакушто ожсо жапыштэ пашазэ-влак пэлэ пичкэмыш, 
осал пушан зэмльанка пӧртлаштэ илэныт. Совэт власть 
нуным ты пичкэмыш гыч волгыдо илышыш лукто.
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1. Али Мардан.

Йоча-влакын модын куршталмэ вэрыш пышаэзэ-влак 
толын заводым ышташ тӱҥалмыштлан ын тэ шуко ий эртэн.

Нэптэ промысла-влакын озажэ — Нобэль тышагын кар- 
асин заводым ыштыкташ тӱҥалын.

Ту жапыштэ изэ Али Мардан чыла годымат пэлэшужэн 
коштын, Изыньэкак тутлан шкэ вийжэ дэн илэн киндым 
муаш вэрэштын. Тудо пашазэ-влаклан полышкалэн. Кэрмыч 
отпышо-влаклан шуным нумалын, ты пашажлан ик мунар 
ыршиӓ оксам налын.

Заводын шочмо кэчыжэ гычак Али Мардан завод пашаш 
ушнэн.

Заводым вашкэ ыштэн шуктэныт.
Завод воктэнак пашазэ-влак илымэ вэр кушкын, нэлэ, ну- 

гыдо шикш кӱш  кӱзэн кэчым авырэн, кочо, нэлэ пуш шар- 
лымэ дэн шӱлаш йӧсӧ улмаш.

Йужгунам Али нэлэ паша ыштымыжлэч вара тӱжэмлэн 
элэктричэс тул дэн волгалтарымэ Баку олаш мийэн коштэш 
улмаш.

Али Мардан шкэ илышыштыжэ шукоужыҥ. пашазэ-вла- 
кын моннарэ тыршэн огыт ыштэ гынат, лавран пычкэмыш 
вэрыштэ шужэн илымыштым, пойан-влакын нымо пашам 
ыштыдак порылэч-порым кочкын-йӱын илымыштым, пашазэ- 
влак вий дэн пойымыштым.

Тудын пэш тунэммыжэ шуын. И к гана кочэгар лийын 
ьтштымыж годым завод инжэньэр лэчат тунэмаш йодын 
ончэн. Тудыжо Алим воштылаш вэлэ туҥаАын.

Тьурк вуйжо дэн тунэмаш шона! Молан? Кажнэ йэҥлан 
шкэ пашажым шинча гын, ок ситэ мо?

Нобэль капиталистлан кэчэш 12— 14 сагатжап ыштышэ 
пашазэ-влак гына кулэш улмаш. Нобэльпашазэ-влаклан ка- 
нымэ кэчым пуэн огыл.

Инжэньэр Али Марданым туныктэн огыл.

2. Тудым илыш туныктэн.

1905-шэ ий. Пашазэ-влак бастоватлат.
Али Мардан забастовкым вуйлатышэ лийын огыл. Тудо 

лудшӓн улмаш, ойлэн моштэн огыл, пашазэ-влакын ойышт- 
ланат кэлшышэ лийын огыл. Тугэ гынат, шужаш, кылмаш, 
кыралташ возэш гынат тудо бастовкым мучкыжо шуктышо 
йэҥ лийын.
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Тунам шужымаш, тьурма, полицийын лупшыжо утыж 
дэн лийыныт.

Пашазэ-влак 52 кэчышкэн пашаш лэктын огытыл; паша 
кэчым кӱчыкэмдаш, пашадарым кузыкташ пашазэ-влак 
йодыныт. Пашазэ-влакын йужик йодышыштым шуктэныт.Тугэ 
гынат, Нобэльын „кӱрылтдымӧ" арньажэ вашталтдэак кодын. 
Пашазэ^влак шкэ гычышт кажнэ шымышэ кэчэ пашаш лэк- 
дымашын ыштэныт.

Полицийым кондэн пашазэ-влакым кырыктэныт, арэсто- 
ватлэныт. Тугэ гынат нымоат полшэн огыл.

Али Марданын вуйжо садэш ошэмаш тӱҥалын.

3. Совэт власть вэрч.

Рэвольуций туҥальэ.
Завод гыч толшо Шаумӓн Стапанын ойлымыжым пэш 

сайын колыштат: „Ындэ тунэмаш лийэш улмаш"— Али Мар- 
дан шоналтыш.

Вуйжат йӧршэшак ошэмын, тупшзт пугырнаш туҥалын. 
Ш кэ ок тунэм гын моло-влак тунэмыт. Тудо нунылан илы- 
шыштэ шынчымыжым ойлэн пуа.

Пашазэ власть шуко ыш шого. Англичан-влак тольыч. 
Пащазэ-влак шолып ышташ туҥальыч. Али Мардан ындэ 
ожсыж ганьэ огыл — шукым умлэн налын. Большэвик-влак- 
ын молан кучэдалмыштым Али Мардан умлэн налын. Тудо 
большэви1̂ влакын угыч толшашыштым вуча, сандэн нэп- 
тым, карасин заводым аралаш кулэш, большэвик-влаклан 
кулэш шона.

Бакушто Али Марданын йолташышт-влак Пэрсийыш 
нэптым колтымо чий дэн Астраханьыш большэвик-влаклан 
бэнзиным колтэя шогышт.

Ты паша пэш лудмашан улмаш. Астрахань олаштэ улшо 
большэвик-влакын самольотыштлан бэнзин пэшак кӱлын. 
Тэвэ молан Алин йолташышт-влак шкэ илышыштым чаманыдэ 
бэнзиным намийэныт.

Тыгэ 1919 ийын август тылзыж гыч 1920 ийын апрэльжэ 
мартэ Астраханьыш кум тужэмат пэлэ пуд нарэ бэнзиным, 
500 пут нарэ мотор уйым намийэныт.

Тыгэ нуно Астраханысэ Йошкар йуж флотым коштыктэ- 
ныт.

Али Мардан йолташышт-влак дэн пырльа большэвик-вла- 
кым вучэн, нунын толшашлан нэптым аралэн.

6-1283
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4. У  илыш.
Кудло ийаш Али Марданлан у илыш шуо. Кузэ ондакрад 

тыганьэ илыш шуын огыл! Али Мардан кэчэ мучко завод 
гыч лэктдэ ыштэн. Ту жапыштэ илыш нэлэ лийэ — про- 
мысла-влак сӱмыркалзн пытарымэ лийыч.

Труба-влак гыч нэптэ йогымо пэшак ольаҥэ. Нэптэ про- 
дуктым лукшо заводат нойышо йэҥ сэмын гына ыштыш.

Промысла, завод-влакым йол ӱмбак шогалташ возо. 
Кэчылэч кэчын тыршэн пашам ыштэн пашазэ-влак завод, 
промысла-влакым угычын паша ышташ тӱҥалмашыш шук- 
тышт.

Али Мардан заводым ороллэн илэн. Тудо эрэ заводымак 
шонэн. Йужгунам заводшӧ нэргэн шонаш тӱҥалэшат, пэл 
корногычшо пӧртылын угыч толын, завод йыр ончэн савы- 
рна улмаш.

И к гана Москогыч Али Мардан дэн йолташышт-влаклан 
В. И. Лэнин сэрышым колтэн.

„Пагалымэ йолташ-влак! Альэ гына Азньэфть нэргэн док- 
ладым колыштым. Пашаштэ йӧсылык-влак изэ огытыл. Па- 
галэш саламым колтэн, кузэ гынат тэндам сэдэ лышыл 
жаплан чыташ йодам. Умбакыжым куштылэмэш. Мош воз- 
эш гынат, мланна сэҥыман. „Лэнин“

Чытышт, сандэн сэҥыштат.

ГРАМЫТ.
Пашазэ, крэстйан, Йошкар армэйц, матрос-влак 

совэтын исполничылнэ комитэтыш т Али Марлан 
Йахйа оглы йолташын АССР ончылно нэптэ промы- 
шлэныс пашам нӧлталшаш вэрч ударлын ыштымаш- 
тыжэ ойыртышан ку го  пашажым ужы н, Лли Мар- 
данлан паша гэрой лумым пуа.

Али Марданын ты грамотым налмынслан шуко ок лий. 
Грамотшым пэш аралэн куча.

Эл кумдыкэш нэптэпровод-влак ышталтыт.

Мэмнан чойын корнына-злак дэн йудшо-кэчыжэ нэптым 
М оскошко, Лэнирградышкэ, Иваново-Возньэсэнскышкэг 
Пижнийышкэ цистэрн вагон-влак дэн наҥгайат.
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I Нэптым промышлэныс рӱдӧ вэрлашкэ лышэмдышаш вэрч
I ССР Ушэм нэптэ йоктарымэ пуч-влакым (нэптэпроводым)
I ышта. Чыла Закавказий эл коч Каспий тэҥгыз гыч Шэм

тэҥгызыш шумэшкэ — Баку гыч Батумыш нэптэпроводым 
пыштымэ. Ты труба стэп кочат, тӧр мландэ кочат эрта, вэ- 
рын курыклаш кӱза, купан мальарий эл гыч эрта, шӧнчал 

I ' рокан мландышкат пура.
Йӱдшӧ кэчыжэ Баку промысла-влак гыч нэптэ продукт 

1 лукмо Батум заводлашкэ тӱжэм тонлэн нэптэ йога.
, У нэптэпровод-влак утларак кужо лийыт — эл мучко лэк-
I тыт. Мландэ шэм вӱр Грозный гыч Лисичанск, Майкоп гыч
I . Москош, Эмба гыч Уралыш йогаш тӱҥалэш.
I Кугыжан Росий мланна ик нэптэ проводым гына кодэн,
I — Баку гыч Батумыш.

Пашазэ клас у нэптэ проводым пыштыш.
I Баку — Батум, Грозный — Туапсэ.
! Йӱдшӧ кэчыжэ мландэ шэм вӱр Баку гыч Батумыш йога.
! Тыдэ гына ок ситэ. Баку-Батум нэптэпровод почэш удар-
I лэ тэмп дэн Армавир-Лисичанск нэптэпровод пышталтэш.

Нэптэпроводым социалист тэмп дэн ышталтэш. Тудо 
совэт элын нэптэ шочмо элжэ дэн Украин кокла пасу, эҥэр- 
влак коч эрта.

Нэтпэпровод ударлын ыштымэ паша йӱдшӧ кэчыжэ он- 
чыко кайэн шога.

Б а т у м .  Батумгыч совэт нэптэ чыла кугыжанышлаш 
луктылтэш.

Г р о з н ы й .  1931 ийштэ 8,5 мильйон тоным лукмо, 1920-21 
ийыштэ 1,2_^мильйон тон вэлэ. Тупсэ гыч бС̂ /о лэч утларак 
бэнзиным Йэвроп дэн Эрвэл кугыжанышлаш луктылтэш.

Оха.  Сахалиныштэ нэптэ лукташ тӱҥалмылан шуко ок 
лий. Тушто идалукэш 150 тӱжэ.м тон нэптэ лэкшаш.

Э м б а .  Эмба район 1931 ийыштэ 850 'тӱжэм тоным 
1920/21 ийыштэ—57 тӱж. тон.

М а й к о п .  Тымартэ Майкоп нэптым шагал пушо район- 
лан шотлалтын. 1931 ийыштэ 600 тӱж. тон нарэ пуэн. Ончы- 
кыжым тудо нэптэ лукмо куго  районыш савырна.

ЙОДЫ Ш -ВЛАК.
1. Молан мланна нэптэ лукмым вашкэ ончык колтыман?
2. ССР Ушэмын нэптэ промышлэносшо кузэ шарлэн шо. 

гымо диаграмым ыштыза.



V. Элэктрофикаций,

я

*Я1Ш

Гоэлро план.

Граждан сӧйын йӱкшӧ пушланаш тӱҥалшын гына, 1920 
ийыштэ, Совэт власть шкэ озанлык пашажым ачалаш пиж- 
ын кэртэ. В. И. Лэнин партий дэн чыла пашазэ 
клад ончылан эл элэктричэслымэ паша ыштышашым шын. 
дыш.

Лэнин ой почэш ГОЭЛРО планым ышталтэ.
ГОЭЛРО манмэ мо лйэш вара?
ГОЭЛРО Росийым элэктрофикацийлымэ кугыжаныш ко- 

мисий. Ты комиссийышкэ 200 спэциалист-влак пурышт. Ты 
комиссий озанлыкнам элэктрофикацийлымэ нэгызэш планым 
ыштыш.

ГОЭЛРО планым кажнэ район шкэ пӱртыс пойанлыкшэ 
дэн пайдаланышашым ончэн ыштымэ. Торф шуко вэрыштэ 
йӱлатымэ ӱзгарлан торф дэн пайдаланышэ элэктричэс стан- 
цийым ышташ, мландэ шӱй лэкмэ вэрыштэ — мландэ шӱй 
дэн пайдаланышым, шуҥгалт йогышо вӱд дэн пайдаланаш 
лийшаш вэрыш тэ— вӱд (ош шӱч) вий дэн пайдаланышым-г- 
гидростанцийым ышташ. Варажым чэп (провода) дэн 
шӱдӧ киломэтрлэн вэрлашкэ элэктричэс вийым нам- 
ийаш. Тыгэ шэргэ акан олтымо ӱзгар — мландэ шӱй, нэптэ 
аралалтэш, ныным вэр гыч вэрыш шупшыктылаш ок воч,

Ындэ мэ йатыр у элэктростанцийлам ыштэн шуктышна — 
Лэнинградыштэ, Москошто, Нижний - Новгородышто, Ива- 
ново - Возньэсзнскыштэ моло вэрэат.
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Чыла ты станцийла вэрысэ йулатымэ ӱзгар дэн ыштат 
альэ вуд вий дэн. Тыгэ ыштымэ дэн мэмнан транспортна 
пэш йатыр шупшыктышаш узгар дэч йарсыш. Элэктричэс стан- 
цийна-влак транспортнам шагал гын 4 м ть й о н  тон нэлгыт 
шупшыктымо гыч утарышт. Вэс турлын каласаш, илалукэш 
5,5 тужэм состав пойэздым моло узгар шупшыкташ пуэна.

ГОЭЛРО планым 1920 ийын 29 дэкабрштыжэ Чыларосий со- 
вэт-влакын УШ-шэ поганымашышт пэҥгыдэмдыш. Ту жапыш- 
тэ Совэт Российым йыр могырым тушман-влак авурэн налы- 
ныт ильэ; киндэ, мландэ шуй, пэптэ, мэтал тушман кидэш 
кодын ильэ; завод, фабрик-влак труба гыч шикш шуэн лэк- 
тэш ильэ.

Тугай жапыштэ ГОЭЛРО план ганьэ куго  планым шук- 
таш пэшак йӧсӧ ильэ. Ш уко йэҥ-влак шукташ лийшашлан 
ишанэн ОГЫТЫ.Л.

Владимир Ильич ты планым пэш кулэш шотанлан ончэн.
Ту жапыштэ элэктрофикаций пашаштэ улшо изыш ончыко 

кайымымат Владимир Ильич йыбыртэн ончэч.
Коминтэрнын 111-шо конгрэссыштыжэ Владимир Ильич 

тыгэ ойлэн: „12 тужэм киловат пэшак шагал, Гэрманийын 
альэ Швэцийын элэктрофикацийжым шинчышэ йэҥ тыдын 
нэргэн воштылэшат дыр, тугэ гынат, пытартыш воштылшын 
вэлэ воштылтышыжо сай лийэш".

Лэнин кучык жапыштэ мильйон киловат дэн станцийла 
ыштышашым ужын ойлэн.

Тул кыша-влак дэн.
Тыдэ Москошто, Совэт влакын 1921 ийштэ погынымашэ- 

ш ышт лийэ.
Трибунышто ССР Ушэмын куго  картыжэ воктэн доклад- 

чик шогэн. Тыдэ шоҥго большэвик, В. И. Лэнинын йол- 
ташыжэ — Гоэлро планын туҥ организатыржэ, Кржижанов- 
ский, Г. М. Картэ дэн таҥастарымаштв тудо йалт изэ койэш.

Докладчик тыгэ каласыш:
—  Элэктростанцийлам пуза.
Залыштэ пичкэмышалтэ, картыштэ ик монар кандэ, ужаргэ, 

ошо тул-влак волгалтыч. Простой картэ огыл, волгалтшэ 
картэ улмаш.

Картыштэ покшэлнэ Моско, Лэнинград воктэн гына тул- 
влак ылыжыч, моло вэрлаштыжэ йӧршэш укэ —  пичкэмыш.

— Тэвэ тыдэ мэмнан элэктричэс станцийна-влак кизыт 
альэ мэмнан элэктричэс станцийна-влак шуко огытыл. Тэвэ
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тыштэ Лэнинград воктэн Волховстрой станцийна, мундырно 
кэчывалыштэ кандэ волгыдо — Зэмоавчал гидростанций. 
Мэмнан куго  станцийна коктыт вэлэ. Тэвэ тыдэ ош волгыдо- 
влак мландэ шӱй йулатэн ыштышэ станцийна-влак. Тыдышт- 
влак шукырак улыт. Лэнинградыштэ тыгай нил тул койэш. 
Москошто коктыт — трамвай станцийна дэн МОГЭС. Ужар 
волгыдо рӓт дэн торф дэн ыштышэ мэмнан пэрвой станций- 
на. Ужыда, Моско дэч пэлнырак — Шатур станций. Донбас- 
ыштэ ош волгыдо — Штэровск станций. Тэвэ тыдэ ужар 
вологыдо — Йул вудыштӧ — Балхна, — тыгэ докладчик ум- 
ландарэн пуо.

— Ындэ вичий гыч лийшаш чыла станцийна-влакымат 
ы лыж1эна, — умбакыжым докладчик ойлаш тӱҥальэ.

Пӧрыкыштӧ чыла картэ ошо, ужаргэ, кандэ волгыдо-влак 
дэн волгалт шинчэ. Ш уко ош тул-влак. Йул эҥэр воктэн вол- 
галтыч. Кандэ волгыдо-влак.Кавказ курыкым волгалтарышт, 
Дньэпр вӱд ик кутлажэ волгалтэ, Урал, Сибир, Туркэстан 
волгалтыч. Тэвэ монарэ мэмнан элэктричэс станцийна-влак 
вичий гыч лийыт, — докладчик мутшым кошартыш.

Лэнинын элэктрофикаций планжым шуктэна.
Гоэлро планым илышыш пуртэн шукташ 10— 15 ийыштэ 

шотлымо улмаш. Чылажэ 30 районэш 1 млн. 750 тӱжэм ки- 
ловатан электричэс станцийлам ышташ шотлымо улмаш.

1920 ийштэ станцийна шагал лиймылан шуко крэстьан- 
влак элэктричэсын мо улмыжымат палэн огытыл.

Пӓтилэгкын кумышо улыштыжэ Гоэлро планым тэмымэ. 
1920 ийштэ ты станций-влак куго тэатр_ кӧргыштӧ картыштэ 
гына йӱлэныт. Ындыжым ты тул-влак Йудвэл дэн Рӱдӧ кун- 
дэм чодра,куплаштэ,Донбасыч стэп мландыштыжэ, Уралыштэ 
йӱлаг. Волховын Каширын, Шатурын, Шгэровкан, Чэгрэсан 
адак лулэн молат элэктростанцийна-влакын элэктричэс ту- 
лышт волгалтэ. •»

Дньэпрын вудшӧ туньаштэ укэ куго трубин-влакым пӧр- 
тыкта. Пасу, чодра-влак коч элэктричэс колтымо чэп-влакым 
шупшмо. Йӱдшат-кэчыжат чотдымо шуко элэктричэс мотор- 
влак фабрикна, заводлалаштна ыштат. Элэктричэс вий дэн 
ыштышэ врубовый машина мландэ шӱйым луктэш, конвэйэ- 
рым пӧртыкта, стальым шырата (Чэльабинск дэн Лэнингра- 
дыштэ элэктричэство вий дэн мэтал шыратымэ коҥга-влакым 
ыштымэ).
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Москошто, Лэнинградыштэ, Харьковышто элэктрозавод* 
влак пэш сложный паша-влакым ыштат.

Илъичын лампышт-влак пичкэмыш йалышкат мийэншуыч. 
Кизыт куго элэктричэс станций Лэнинград лышан Свир 

вҥэрэш ышталтэш.

ССР Ушэмын элэктричэс вийжэ кушмаш.
Кокымышо пӓтилэткыштэ утларак да утларак элэктричэс 

вийым транспортыш пуалтэш. Тугакэлэктричэс вийым утла- 
рак йал озанлык пашаш ушалтэш.

Кокымышо пӓтилэткэш Камышин ола вйонэш гидро- 
станций ышталтэш. Ты станций 4—4,3 млн. га Заволжьйэ 
мландым вудыжаҥгда. КизытЗаволжьйэ мландэш пэш кук- 
шо ий-кэчэ пэрнэн вӱдымӧ шурным кошта. Камышин район- 
эш элэктростанцийым ыштышын, Заволжьйэ мландэш кукш о 
ий-кэчэ логалмэ дэн умбакыжым зийан лиймаш пытаралтэш.

Камышин районэш ыштымэ ги- /
дростанций, элэктричэс вий пу- 
шашыло шотдэн, Днэпростройын 
нилытшэ нарэ лийэш.

2 мильйон га мландым вӱ- 
дыштарышаш вэрч САСШ-тэ 10 
ий кӱлэш лийын.

Мэ ты шотлэч кок гана- ку- 
гырак мландэ вӱдыштарымэ па- 
шам 5 ийыштэ ыштэн шуктэна.

Мэмнан дэн пэш кӱго  вийан 
гидростанцийлам Йул вӱдэш,
Ангара эҥэрэш, Сибирэш 
адак моло вэрлашат ыш- 
таш очнымо.

Щ]млрд.нвт.члс(

\7 млрд.ивт. 
цло

\^М ЛРД.КВГ.

7.̂ 7ЬмЛН.КВТ. 
чло

1925 нй 1931 ий 1932 ий Кокымышо вичийащлык
шукты 1вашэш.
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Элэктрофикаций пашаштэ пэш куго зийаным врэдичыл- 
влак ыштэныт. Нуно социализм ыштымэ пашаштэ элэктро- 
фикацийын пэш куго полыш пуэн кэртшашыжым ужын, тӱрлӧ 
сэмын ты пашалан зийаным ышташ тыршэныт.

Нуно вара мом штэныт?
Донбасыштэ врэдичыл-влак элэктрофикаций пашам чарэн 

шогэныт. Нуно тыгэ кутырэныт: Донбасыштэ элэктрис вий 
ок ситэ гын, мэханизмлашат ок лий, мландэ шӱч лукмы.м 
йэшараш ок лий,— тугэ лиймӧҥгӧ, завод, фабриклаштэ па- 
ша чарна, пӓтилэткэ планымат шукташ ок лий. Нуно тыгэ 
ышташак шонэныт.

Врэдичыл-влак вэрысэ йӱлатымэ ӱзгар лукмым чарэн 
шогэныт, тыдын дэн элэктростанций шарымым чарэн шогэ- 
ныт. Капиталист ойым шукташ тыршышэ-влаклан социализм 
ыштымэ куго  пашам чараш эрык ыш пуалт.

Лэнинын элэктрофикаций планжым илышыш пуртэн шо- 
гэна, кучык жапыштэ пӱтыньэк пуртэн шуктэна.

Дньэпрострой.
1921 ий.
Граждан сӧй жап.
Гоэлро план почэш Дньэпрэш, Алэксандровск ола лышан, 

гидростанций ышталтшашан.
1927 ий.
Окчабр рэвольуцийын лумышо ийыштыжэ Днэпрын пурла 

сэрэшыжэ, Запорожий ола гыч 15 киломэтр вэрэш тӱньалан 
эн куго  Дньэпр гидростанций дэн Дньзпр вӱд коч пӱйа 
ышташ туҥалалтын.

Гоэлро планым ыштымылэч вара куд ий вэлэ эртыш, ко- 
мунист партий вуйлатымэ почэш ССР Ушэм пролэтариат 
Дньэпр вӱдэш куго гидроэлэктростанцийым ышташ тӱҥа- 
льэ. Ты пашашкэ профэсыр, инжэньэр-влак, уста пашазэ- 
влак толаш тӱҥальыч.

1932 и й ы н  д э к а б р  т ы л з ы ш т ы ж э  ы ш т э н  ш у к -  
т а ш о н ч ы к т м о у л м а ш .

1932 ий.
Дньэпрын пурла сэрэшыжэ гидроэлэктростанцийм ыш- 

тэн шуктымо. Тушто тӱньаштэ эн куго  турбин-влакым шын- 
далтэш. Дньэпр вӱдым пӱйымӧ.

Дньэпр вӱдын вийжэ элэктричэс вийыш савырна, завод, 
фабрик-влакым кожгата, йал озанлыкым вэстӱрлэмдэн^ ыш- 
таш тӱҥалэш, ола дэн йал-влак урэмым волгалтара.
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Куго пӱйан бэтонэшыжэ эҥэтэн, Дньэпр вӱд"кумдан-^шар- 
лэн. Дньэпр сэрыштэ лийшэ тошто Кичкасын (изэ ола) ол- 
мыжо вӱд пундашэш кодын. Дньэпр вӱдын пундашыштыжэ 
куго кӱй-влак лиймылан, ожно параход-влак коштын кэртын 
огытыл.

760 мэтр кутышан Днэпр пуйа вуд пундашсэ куй-влакым 
эн куш кӧ лэкшыштымат 4 мэтр куж гы т вуд дэн лэвэдэш. 
Дньэпр вудыштӧ куго  параход-влак кошташ туҥалыт.

Украинын киндыжым шупшыктымо, адак машина-влак 
шупшыктымо у шулдо корно лийэш. Дньэпрын кок могыр 
сэрыштыл<ат у олам ыштымэ. Кизытак ту олаштэ илышэ ка- 
лык 100 тужэмлэч утларак.

Шола могыр сэрэшыжэ мэталургий, альуминий, химий- 
кокс завод-влак молат ышталтыт. Ты завод-влак ДГЭС-н 
шулдо элэктричэс вийжэ дэн ышташ туҥалыт.

1932 ий  1 м а й
Дньэпростройын эша ик данлэ жапшэ уло — тыдэ гидро- 

станцийым пэрвой пашаш ушымо.
Туҥалтыш план почэш строичылствэ пашам 1932 ийын 

1-ой дэкабрыштыжэ пытарышаш улмаш.
Строичыл-влак вашэш планым луктыныт.
1932 ийын пэрвой майыштыжэ строичыл-влак, партий дэн 

эллан тыгай рапортым пуэныт:

„ Д н ь э п р  ч э п - в л а к  д э н э  й о г а !

Сталин, Молотов, Орджоникидзэ, Калинин йолташ- 
влаклан да „Правдылан“ . Кичкас, 1 май.

I майыштэ, кас дэн 6 сагатат 30 минутыш то про- 
мышлэныслан токым пумо.

Дньэпростройын коллэктивжэ партий дэн прави- 
чылствэ ончылан кучымо мутшым шуктыш .

Строчылствын начальникшэ А. ВИНТЭР.
Партий комитэтын секрэтаржэ ЛИБЭНЗОН. 

Строичылиэ пашазэ-влакын райкомыштым
вуйлатышэ БРОВКО“ .

Дньэпрын сэрышкыжэ пэрвой пашззэ-влак толмылан улы- 
жак вич ий вэлэ эртыш. Ындэ тушто у олам, завод-влакым 
ыштымэ, йыр-ваш илыш шолэш вэлэ. У  ыштымэ вэрлашкэ 
чойын корным пуртымо. Мундыркӧ стэпыш чэп-влак дэн 
элэктричэс вий пуалтэш.
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Дньэпростройын ударникшэ-влак.
Бэтонлан вэр эрыктымэ.

Ш окш о ийунь кэчэш ырышэ гранит кӱй, кӱжгӧ  кэм пун-, 
даш гыч когарта. Кокла йогынысо куго  кӱй кашак пэш 
ольан вэржэгыч кожганэн. Дньэпр пундашын пэҥгыдэмалгшэ 
породшо пэш чот шогзн. Куй кашак дэн кучэдалмашэш ной- 
ышо,'кэчэ шокшэш когарышэ пашазэ-влак планыштым шук- 
тэн кэртын огытыл,

Пырдыжлаш пыжыктылмэ плакат-влак эрэ план шукты- 
дымо нэргэн увэртарат улмаш:

— „Кӱй  оптышо, бэтоншик, траспортник-влак, ийунь план 
кӱрлэш, тыршыза!

Лышыл кэчылаштак прорывым пытараш, паша лэктышым 
нӧлталаш, пашаштэ ситыдымаш-влак дэн кучэдалаш кӱлэш.

Строичылствын бойэвой участкыштыжэ талын кучэдалман!
Чыланат кокла вуд йогын пашашкэ!
Тыгай ӱжмашлан вэс кэчыжым ударник Ходьушин ваш- 

мутым пуо:
„Мый кокла вӱд йогын пашашкэ пурэм. Чыла канымэ 

кэчылаштат тушто ышташ мутым пуэм. Тушто мый кӱй пу- 
дыртышо лийын ыштэм. Чыла нашазэ-влакымат ты пашашкэ 
ужам*.

Тыдын почэш шуко йэҥ прорывым пытараш пижыч.
Бэтоншик, бухгалтэр, транспортник, статистик,дэлопроиз- 

водичыл чыланат куй дэн кучэдалаш пижыч:
Дньэпростройын эн куго инжэньэржэ— Щэдьэньэйэв, ло- 

мым, киркам кучэн, куйым пудыртылаш полшыш.
Куйым сэҥышт. Эрыктымэ вэрыш бэтоным гына пышты- 

шаш кодо.
Бэтонлан вэр эрыктымэ.

300 тӱжэм огыл, 427 тӱжэм.
Дньэпростройышто Амэрик гыч толшо спэциалист (уста)- 

влак ыштат. Амэрикыштэ бэтонлымо опыгым шотлэн, сэзр- 
нышто 300 кубомэтр бэтоным опташ лийэш манын калӓ- 
сышт. Тулэч утыжым ок лий маньыч.

— Ты сэзонышто (жапыштэ) 427 тужэм кубомэтрым оп- 
таш, манцн строймо пашам вуйлатышэ мэмнан спэциалист- 
на-влак каласышт.

Пурла да шола сэрлаштэ паша кузэ кайымым ончыктышо 
диаграм-влак улыт. Тушагын кэчын паша кузэ каймым сэрэн 
шогалтэш.
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Сэнчабр тылзыштэ йуд йэда ганьак заводын вуй лэвэд- 
ышэшыжэ турлӧ тулым чукташ ыштымэ.

Кок ужаргэ да кум йошкар тул пурла сэрын 1100 кубо- 
мэтр оптэн шуктымыжым ончыкта. Угычын волгалтшэ тул 
волгыдо 1200 кубомэтр оптэн шуктымым ончыкта.

427 тӱжэм огыл, 500 тужэм.
Дньэпростройышто ыштышэ-влак тыдын дэн гына чэрнэн 

огытыл. 2000 кубомэтры.м пуаш шӧтлэн ыштымэ бэтон за- 
водлан, бэтоным утларакышташ кулэш. Сэзонышто 427 тужэм 
кубомэтрым гына огыл, 500 тужэм кубомэтрым опташ. Паша- 
зэ-8лак шкэныштын большэвикла шукташ ыштымэ вашэш 
планыштым луктыч.

„500 тужэм кубомэтр вэрч“
Ты лозунг партколэктив гыч туҥалын, пашашкэ эн вара 

пурышо сэзонник-влак дэк шушо бойэвой лозунг лийэ.
Утларак талын бэтон завод-влак ышташ туҥальыч, утла- 

рак талын куй пӱдырдышо-влакын йӱкышт шокташ туҥальэ. 
Тужэмлэн пашазэ-влак бэтоным нумалаш туҥальыч. Комсо-. 
мольэц-влак эн ончыл рӓтэш шогальыч.Ударник-влак шукэмыч

Паша каҥаш погынымаштэ кок ой укэ.
— Вашэш планна бООтужэм. Мэшкэнам воштылаш огына 

п у —500 тӱжэм кубомэтрым оптэна.
Ты нэргэн трибуныш кӱзэн пашазэ-влак ойлэныт.
Вэсьолыйын инжэньэрышт-влак Рубин, Кандалов молат 

кӱчыкын гына: „Ш уктэна",— маньыч.
500 тужэм вашэш план чыла строичылствын планжэ лийын.
Шӱдылэн, шкэтын, йэшан йэшыж дэн пашазэ-влак бэтон 

оптымаштэ ыштэныт. Дэпошто ыштышэ Москальэв шкэ, ку- 
важэ кок ӱдыржо — Ана дэн Мотрьа ыштэныт.

Жэньа Романькын удырамаш-в-^ак гыч лийшэ ударнэ бри- 
гадыжэ эя куго  пумо нормо-влакым тэмэн шогэн. Тэмп вэрч 
кучэдалшэ комсомол Чыла Украин индустрийын сэҥымылан 
пумо знамыжым налын.

Кок сэрыштэ ыштышэ-влак коклаштышт таҥасэн ышташ 
туҥалыныт.

29-шэ сэнтабрыштэ ыштымэ тэмп нӧлталалтмаш эн кукш ӧ 
лийын. И к  минут жапат пашадэ шогымаш лийын огыл.

Пэл йӱд жапэш пурла сэрыштэ ыштышэ-нлакын 2900 
кубомэтр оптымыштым увэртарэныт. Кок могыр сэрыштэ 
ик кэчыштэ 5 700 кубомэтрым оптэныт.

Окчӓбр тылзыштак амэриканьэц-влак пумо нормым кок 
гана йэшарэн ыштэныт. Дэкабр тылзын пэрвой кэчылаш-
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ТЫЖ9 тӱньамбал мучко Дньэпростройышто^^ыштышэ-влакын 
кугылэч-куго сэҥымыштым тэлэграф коч увэртарышт.

„500 тӱжэм кубомэтрым бэтонлэн шуктымо".

Капиталист 'кугыжанышлам поктэн шуын, эртэн 
кайэн кэртына, укэ?

Элэктричэс вийым ыштымаштэ мэмнан сэҥымашна пэш 
куго  гынат, мэ альэ капиталист кугыжанышлам поктэн шуын 
огына ул.

Элым элэктричэслымэ шотышто мланна капиталист эллам 
поктэн шуман вэлэ огыл, эртэн кайаш кӱлэш.

\Ь,ЪгмРЛ.мат 1М0 
I»

\1 ППРД.КВТ.ЧЛО

\Ь^ИЛРД. нвт.' 
члс. \Ш Г<П Р Д .Н В Т

чло

1424 ий 1929 ий 
Английштэ вич ий коклаштэ 

элэктровий кушмаш.

1931 ий Г932'ий
СССР-ыштэ ик ий коклаштэ 

элэктровий кушмаш.

Капиталит эллам поктэн шуын, эртэн кайэн кэртына 
мо вара? '

Кэртына.*Капиталист эллаштэ элэктричэс вийым ыштымэ 
дэн мэмнан элыштэ ыштымым таҥастарэн ончэна гын, ыш- 
тэн кэртшашна раш палэ. -

ССР Ушэм ик ийыштак Английын вич ийыштэ ышты- 
мыжэ лэч шукырак ышта.

Кокымышо пӓтилэткын пытартышэшыжэ мэмнан ыштымэ 
•лэктричэс вийна 100 мильйард киловат час лэч шагал 
ок лий.

Тэвэ тыгэ элэктричэс вий ыштымэ пашаштэ тэхникэ шо- 
тышто ончылно шогышо капиталист эллам утларак да утла-
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рак поктэн шуын шогэна, нуным эртэн кайышашнат тора 
огыл.

ЙОДЫ Ш -ВЛАК; 1) Чыла элым элэктричэслымэ пашам 
В. И. Лэнин молан пэш куго  пашалан шотлэн?

2) Элэктрофикаций шотышто ССР Ушэм кокымышо пӓти- 
лэткын пытартышыжлан тӱньамбалнэ могай вэрым налэш?

ПАША:
1. Шкэндан районын элэктрификаций планжым лончылэн 

ончыза.
2. Газэтыштэ ончыза — тэнэй могай элэктричэс станцийна 

пашаш ушнышаш.
3. Тунэммэ жапыштэ Элэктрофикаций нэргэн тэндац шуко 

мачэриал погына: карт, диаграм, таблицэ-влак, газэт гыч 
пӱчкэдымыда-влак, йэстэствознаний урокышто сэрэн налмы- 
да-влак. Ты мачэриал-влакым погэн, пӓтилэткэ пусакэш Элэк- 
'трофикаций пӧлкам ыштыза.

4. Пусакэш элэкт.рофикаций нэргэн кнага-влакым погэн, 
нзэ выставкым ыштыза.

Кажнэ кнагажлан кнагаштэ мо нэргэн ойлымым кучыкын 
сэрэн пыштыза. Ты кнага-влакым калык коклаш шалаташ 
тыршыза!



VI. Транспорт дэн кыл кучымаш 
(свӓзь).

//ШШ,

[ЙӓоТТП

„Социализм илышым талын ышты- 
шэ эллан, ончылно шогышо, эн ончылно 
шогышо, капиталист кугыжаныш-вла- 
кын лэчат эн сай, социализм транспорт 
кӱлэш.

Чыла калык озанлыкыштэ транспор- 
тын кӱлэш ыжэ пэш куго , эл аралымэ 
пашаштэ тудын пэш куго  кӱлэш ш отш о“

(С т а л и н).

Мэмнан эллан транспортын кӱлмыжӧ.
I.

Мэ тӱжэмлэн у завод-влакым ыштэна. Ий гыч ийын 
мэмнан колэктивлымэ йал озанлыкна куш кэш . Завод 
дэн фабрик-влаклан ышташышт илэ товарым (сырйом), за- 
водлан кӱлэш тӱрло ӱзгарлам намийаш, совхоз дэн колхоз 
пасулашкэ машина-влакым намийаш вийан транспорт 
кӱлэш.

Хлопок вӱдымӧ вэрлаш'э чодра ок куш. Чодран вэрыш- 
тэ киндэ шагал, мануфактур дэн мэтал ӱзгар укэ,
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Лэнинград завод-влаклан Баку~нэптэ кӱлэш. Ваку нэптэ 
промысла-влаклан чодра матэриал кӱлэш. Баку гыч нэптым, 
промышлэныс районла гыч тӱрлӧ узгар-влакым чойын, вӱд 
корно дэн Украин, Поволжьйэ, Йӱдвэл Кавказын колхозышт, 
совхозышт, машина-трактыр станцылашкышт шупшыктылаш 
возэш.

Ура.члан, Моско дэн Иваново-Возньэсэнскын мануфакту- 
рышт кӱлэш. Моско дэн Иваново-Возньэсэнск завод-влаклан 
Уралын чойынжо кӱлэш. Алгай гыч Уралыш Кузньэцк бас- 
сэйнын мландэ шӱйжӧ мийа. Урал гыч Алтайыш Урал ру- 
дам намийат.

Чойын корно-злак дэн Моско обласын тэкстиль фабрик- 
лашкыжэ Кокла-Азийын хлопокшым кондат.

Промышлэныс рӱдӧ вэрлашкэ, строймо вэрлашкэ киндым, 
мландэ шӱйым, хлопоком, нэптым, мэталым, чодра матэр- 
йалым тӱжэм киломэтр вэрла гычат намийаш возэш

И к вэрла гыч вэс вэрлаш тӱрлӧ таварым,. продуктым 
кондышташ чойын корно-влак кӱлыт.

В э р ы ш к э  т ӱ р л ӧ  ӱ з г а р л а м  ж а п ы ш т ы ж э  ш у к -  
т ы м о  дэн ,  ж а п ц , ш т ы ж э  п р о м ы ш л э н ы с  д э н  й а л  
о з а н л ы к  п л а н - в л а к  ш у к т а л т ы т .

II.
Мӱндыр Йӱдвэл, пураш лийдымаш тайгаштэ мландэ шӱй 

кугын кийымэ вэр-влак улыт. Ш уко-ш уко эҥэрла сэрыштэ 
шӧртньӧ ошма Бэрэштэш. Пойан кӱртньӧ руда 'киймэ вэрла 
улыт. Кокла Азий мландэ помышышто пэш куго  пӱртыс 
пойанлык уло; вӱргэньэ, ко к тӱрло вулно, сира,тулэч молат 
вэрэштыт. Ты пойанлык-влак дэн пайдаланымаш укэ. Ты 
куго  чодра-влак, кумда ошман мландьш вэс могырыштыжо 
улыт.

Ту эллашкэ чойын корнылам намийаш вэрштэш. Тунам 
йэҥ-влакат, турлӧ товар-влакат тугай элашкына шуын 
кэртыт.

Мланна чойын корно, вӱд корно, шосэ корно кӱлыт. 
Мланна кизыт йэҥ кид логалдымэ пӱртыс пойанлык дэн 
пайдаланаш тӱҥалшаш вэрч корно-влак кӱ ;1ыт.

Корнына моннарэ утларак лийэш, тунарэ мэмнан озан- 
лыкна вашкэрак куш каш тӱҥалэш. Чойыя корнына-влак 
утларак сай ышташ тӱҥгалыт гын, утларак вашкэ социа- 
лизм ыштымаштэ пашана-влакым шуктэна.

Мэмнал элым—тӱньамбал пролэтариатын элжым аралымэ 
шотыштат чойын корно-влакын кӱлэшышт пэш куго.,

7 -1 2 8 3
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Капиталист-влак ССР Ушэм ваштарэш у сӧйым йамдылат. 
Элым аралышашлан транспортын пашам сай шуктымыжо 
кӱлэш.

Тэвэ молан партий дэн правичылствэ транспорт пашам 
ончык колташ тыршат.

Тэвэ молан партийын ХУЬшо погынымашэшыжэ Сталин 
йолташ тыгэ каласэн: „транспорт пашалан большэвикла 
пижын, тудым ончык колташ — тэвэ ты пашам ш уктыман“ .

(С т а л и н).

I

МӱядырнЗ йӱдйымалнэ, пичкэмыш тайга мландыштэ пӱртыс пэйаҥлык 
чотдымэ шуко уло.

Транспорт пашаштэ мэмнан ончык кайымына.
Импэриализм сӧй дэн граждан сӧйэш мэмнан транспортна 

моткоч шолдыргыш.
Чойын корно, паровоз влак туганымэ дэн, у паровоз- 

гон-влакым ыштыдымэ. дэн, йулатымэ узгар ситыдымэ
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дэн йатыр моло чий-влак уло дэнат, тэлым 1919/20 ийышт* 
чойын корно транспортна чарнымашкэ шуо.

1920 ийын фэвраль тылзыштыжэ тоштэм пудыргышо, 
паровоз-влак 65 процэнтыш, йужик кэчывалвэл чойын кор- 
нылаштэ тулэчат ш укырак—85 процэнтыш шуыт ильэ.

Комунист партий вуйлатымэ почэш пашазэ клас шолдыр- 
гышо транспортнам пӱтыньэк йол ӱмбак шогалтэн шуктыш.

Пэрвой нӓтилэткыштэ транспорт пашаштэ ку го  сэҥы- 
маш-влакым ыштышна.

Мэмнан чойын корнылаштына груз (ӱзгар) шупшыктымаш 
куш кын шога, утларак йэҥ (пасажир)-влакым шупшыктэна. 
Пытартыш 1—2 ийыштэ груз шупшыктымаш 122 мильйон 
тонлан йэшаралтэ. Тынар кушмаш кугыжаныш Росийын чыла 
грузшо шупшыктымо нарак ликэш.

П А С С А Ж И Р -В Л А К К О Ш Т М О  К У Ш М А Ш .

ш

ш
ш

ш
200

«

.........
557м л н .

V

-185 М ЛН.—---------------------

291МЛН.

/Ш г . /91гвг. /9гЮг. /9д

795 млн.

Груз шупшыктымо шотышто ССР^^Ушэм чойын корно 
транспорт Йӱдвэл Амэрик Сойэдиньон штат-влак лэч вара, 
кокымышо вэрыштэ шога.

Тытаньэ кушмаш тэмп тӱньамбалнэ нимоганэ капиталист 
влынат лийын ок кэрт.

Мэ йатыр чойын корно-влакым ыштышна. Ты чойын 
корно-влак гыч тымартэ йэҥ йол логалдымэ вэрлашат ыш- 
тымына уло.

1930 ийыштэ совэт власть 12,8 тӱжэм км. кужы т чойын 
корным ыштыш. Турксиб корным, Боровойэ-Акмолинск, Ка- 
раганда-Троицк-Омск моло чойын корно-влакӹмат ыштышна.

Капиталист эллаштэ транспорт паша улкӧ волэн шога, 
транспортышто ыштышэ-влак пашадэ кодыт; паровоз, ва- 
гон-влак ыштымв завод-вдак пэтыра^|т шогат, пашаш кодщо 

7*
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пашазэ-влакын паша кэчыштым шуйэн шогат, пашадарыш- 
тым волтат.

Мэмнан ий гыч ийын транспортыштоыштышэ пашазэ- вла- 
кын культур, мачэрнальнэ шот илышышт нӧлталалт шога. 
Чойын корно пашазэ-влакын шукышт кэчэш 7 сагат гына 
ыштат. Пашадар кӱзэн шога, пашазэ-влаклан илымэ вэр ыш- 
тымаш ий гыч ийын талын кушкэш.

ГР У З О О Б О Р О Т  К У Ш М А Ш .

1913г /«12  мли.т.

____________! 5 $  млн.т .

Чойын корнылаштэ кадр-влак йамдылӹмэ куго  пашам 
ышталтэш. Чылажэ 26 тужэмлэч утларак, машинист, кочэ- 
гар-влак, смотричыл-влак, монтьор-влак, станцийлашкэ на- 
чальник влак, кондуктыр-влак йамдылалтыт.

Транспорт альэ шойылан кодын мийа.
Социализм озанлыкын пӱтуньжӧ дэн Таҥастарымаштэ 

транспортна альэ шойылан кодын мийа.
Йатыр вэрлаштэ йулатымэ узгар ок ситэ. Шахтылаштэ 

лукмо мландэ шӱй шудӧ тужэм тонлэн вэржэ гыч кожга- 
ныдэ кийа. Станцийлаштат куры к ганьэ оптымо пу ора- 
влак улыт.

Мэтал заводлашкэ кулэш нарэ руда мийэн ок шу, руд- 
никлаштыжэ шудӧ тужэм тонлэн лукмо руда кийа.

Строичылствылан чодра дэн строичылнэ мачэриал-влак 
кулыт, а чойын корно влак ыштымэ вэрлашкэ кондэн ргыт 
шукто.

Йатыр районлаштэ киндым вашкэ оптэн огыт кэрт, йал 
озанлык-машина влакым жапыштыжэ намийэн огыт шукто.

Ч ы л а ж а т  т ы д э  т р а н с п о р т  п а ш а н а н  ш о й ы -  
л а н  к о д м ы ж ы м  о н ч ы к т а .

Партийын ХУ1-шо погынымашэшыжэ Сталин йолташ — 
транспортын кулэш шотшо пэш куго  -гынат, тудым 
молэмдэн ыштымэ альэ шойылан кодын мийа,-г-манын ойлэн.
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Путыракак шойылан вӱд транспорт пашана кодын 
мийа.

„Транспорт пашалан большэви<ла пижын, тудым ончык 
колтыман" тыгэ Сталин йолташ партий поганымашэш ка- 
ласэн.

Тугэ гынат, транспорт пашаштына альэ мартэ йӧршэш 
сэҥымашыш шуын огына ул.

Молан? Могай чий дэн тытаньэ шойылан кодмаш? Кӧ 
титакан?

Шойылан кодшо тэхникэ.
Мэмнан транспортна шойылан кодшо тэхникан.
Мэмнан паровозна влак шагал вийан улыт.
Мэмнан выгонна-влакыш шуко ӱзгарым опташ ок лий — 

йоҥытышт изэ. Мэмнан паровозна-влак ольан коштыт.
Мэмнан элэктричэслымэ чойын корнына влакат пэшак 

шагал — улыжат 58 киломэтр кужытыш то вэлэ элэктричэс 
пойэзд-влак коштыт. САСШ-тэ тыгай корно—6.850 киломэтр. 
Транспорт пашаштэ мэханизлымэ йӧн пэш шагал: оптымо 
йастарымэ, сигнализаций, пуымо кид йӧн дэн ышталтыт.

Зазод, фабрик, шахтылаштэ шуко вэстӱрлэмдымэ, мэха- 
низлымэ паша-влакым ыштымэ, транспортым вэстӱрлэмдэн 
ыштымаштэ тыгай йӧн ок ситэ,

Тэвэ тыдэ мэмнан транспортнан шойылан кодмыжын 
туҥ чийжэ.

Транспорт пашам врэдичыл-влак локтыльыч.

Транспорт пашаштына шойылан кодмашна тэхникыщтэ 
вэл огыл. Транспорт пашам врэдичыл влак пэш кугын лок- 
тыльыч.

Нуно транспортын сӧй жапӹштэ кӱлэшыжым пэш раш 
умлэн илэныт. Транспорт пашам йӧршэш шолдыртэн шук- 
тэн, мэмнан элым капиталист-влаклан пуаш йӧнаҥдарэн 
илэныт. Сандэн врэдичыл-влак транспорт шолдыртылмо 
пашам талын ыштэныт.

Транспортышто врэдичыл организацэ-влакын вуйыштышт 
тошто жапыштэ чойын корно кучышо оза-влак шогэныт. 
Нуно чойын корно-влакым угычын_шкэ кидышкышт налаш 
ишанэн йлэныт.

Врэдичыл-влак транспортлан-куго зийая кондышаш пла- 
ным ыштэныт, транспорт погым шалатэныт, ик пойэздым 
вэс пойэзд ваштарэш намийэн альэ корным рончэн пойэзд-
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влакым пудыртылыныт, таза паровоз-влакым йӧрдымашыш 
луктыныт.

Врэдичыл-влакым тӱжвалтарышна. Нуно транспортлан 
куго  зийаным кондышт.

Мэмнан тушманна-влак —  обэзличкэ, паша дисциплин
волымаш.

Транспортлан куго зийаным обэзличкэ кондыш. Паровоз 
йэ;ч мут кучышо ыш л й. ‘ Па овозым корныш лэкмыж 
годым ик бригадэ, вэс ганажым — вэс бригадэ ончышт. И к 
бригадын ик паровозым ончымашыжэ гэш  кокл а ! гы ш  
лийэ. Б игадыч составшат — машинист дэн кочэгар, ваштал- 
талт шо ышт. Паровоз олмыкгышо бригадэ олмыкгымыж- 
лан мугым кучэн огыл.

Тыгэ ончымылач лийын паровоз-влак вашкэ тӱгапан 
строй гыч лэктын шогэныт.

Паша дисциплин волымашат трансаортлан куго зийаным 
кондэн.

1930—1931 ийлзштэ газэтэш пэчэтлымэ ик монар факт- 
влак гыч паша дисциплин волымым раш палэн налаш 
лийэш.

1. 22 апрэльыштэ Гусаровка станцийын администацнйжэ 
тавар пойэздым моло корно дэн кол 1Эн. Корна ончышэ 
корнышто вагоньэткэ шогымо нэргэн увэртарэн огыт. Кру- 
шэньэ лийын. Паровоз рэльс гыч лэктын; нил вагон пу- 
дыргэн. Корно пӧлалтмылан ик монар сагат жап моло 
пойэзд-влак эртэн кэртын огытыл.

2. Эмба станцийыштэ пойэ д дэк ӱжыктымӧ 15 мзши- 
нисг-влакгыч кумытышт суртышто лийын огытыл, молышг- 
влак йӱын аҥырышэ лийыныт, латвизымышыжэ гына пай- 
эздым наҥгайэн.

3. Окружной сут Чорнайа станцийыштэкрушэньэ лиймэ 
пашам ончэн. Тыштат крушэньэ паша дисциплин укэ гыч 
лийын. Тавар пойэздын машинистшэ Ш ироков тыгэ ойлэн:

Чэльабинск гыч эртышэ пасажир пойэздым паровоз вок- 
тэн вучэн шогэн, изыш нэралтэн колтэнам. Ала мо маланьэм 
пойэзд эртэн кийымыла да кондуктырын пойэзд кожгаташ 
кандэ кагазым пумыла чучо.

Свистокым-. пуым. Варажым рычагым пӱтыралын, сагат- 
лан 75 киломэтз кайышэ пойэзд ваштарэш шкэ паровоза- 
мым колтышым*.

Вара мо лийын?
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34 йэҥ колэн, 25 эмганэн, 100 тӱжэм тэҥгэ дэчат утла- 
рак зийан лийын, 9 сагат пойэзд-влак шогэныт.

Тэвэ тыгэ паша дисциплин волымаш транспорт пашам 
локтылэш.

Кокымышо пӓтилэткыштэ транспортышто мом ыш- 
талтэш.

Транспортын моло озанлык ужзшлэч вараш кодын мий- 
ымыжым пытарыман. Кокымышо пӓтилэтткыштэ тран- 
спорт пашам йӧршэш вэстурлэмдэн ышташ вэрэштэш.

Чойын корно транспортым вэстӱрлэмдэн ыштымын тӱҥ - 
жылан мо шотлалтэш.

Чойын корно транспортым вэстӱрлэмдэн ыштымаштэ 
партийын XVII шэ конфэрэнцыжэ эн кӱлэш ыштышаш па- 
шалан вийан паровоз влакым да шуко груз онтымо вагон- 
влак ыштышашым шотлэл. Транспорт пашам мэханиз- 
лыман.

Мэмнзн чойын корнына-влакым элэктричэслымынат куго 
шотшо уло. Парвийым элэктричэс вий дэн вашталтымэ 
годым йӱлатымэ ӱзгар кум гана утларак аралалтэш. Элэх- 
тричэс пойэзд вашкэракат коштшан.

Мэмнан ик монар эллаштына — Уралыштэ, Закзвказий- 
ыштэ пӱргус условии элэктричэс пойэз;.лан кошташ утларак 
кэлшышэ.

М ут гыч, пар вий дэн коштшо пойэздым Сурамский 
куры к коч эртымыж годым коктытлан пӧлэн, сагатлан 
10— 12 киломэтр дэн гына наҥгайаш вэрэштэш.

Ты участкым элэктричэслышзш лийына гын, пойэзд-влак 
коштмаш моло вэрласэ ганьак лийэш.

Тэвэ эша ик примэр.
Тифлис — Батум коклаштэ вашкэ коштш о пойэзд ик кут- 

лаштэ ко к паровоз дэн шупшын кузы<талтэш кумышо 
па, овоз шойыч шука. 200 киломэтр вэрым 8 сагат жапкайа, 
кокла шот дэн сагатлан 25 киломэтрым кайа.

Тыгай вэр дэнак ко к элэктровоз дэн кайышэ пойэзд 
сагатлан 60 киломэтрлэч утларак кайа.

Мутат укэ, пӧрыкыштӧ чыла чойын корнынам элэктри- 
чэслэн огына кэрт; йужик посна участкылажым гы н, дв 
лышыл ийлаштак элэктричэслаш возэш.

Ч о й ы н  к о р н о  ы ш т ы м э  к у з э  к у ш ш а ш ?
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Кокымышо пӓтилэткын пытартушыжлан мэмнан чойын 
корнына-влак 30 тӱжэм киломэ рлан кушшаш.

У чойын корно-влак утларакшым наций райснлаштэ 
ышталтшаш улыг, Ожно наций районлаштэ чойын корно- 
влак шагал лийыныт.

Кокымышэ пӓтилэткэш вийан куго  паровоз, вагон-влак 
элэк'ровоз, тэпловоз-влак ышталтыт.

Транспорт паша мэханизлалтэш.
Тугак вӱд транспорт пашаштат ончык кайымаш куго 

лийэш.

Обэзличкым пытараш.

Ты паша-влакым шуктышаш вэрч, транспорт пашам сай- 
эмдышаш вэрч транспорт пашаштэ улшо эн куго  тушма- 
яым — обэзличкым пытараш вэрэштэш. Ка кнэ паровозлан, 
кажнэ вагонлан посна брзгадым пуман. Бригадэ ончы.У10 
паровозшылан мутым кучыжо.

Чойын корнылаштэ паша дисциплиным нӧлталман: пой- 
эзд-влашм расписаньэ почэш кон ыштман, па овэз-влакым 
жапыштыжэ пуман, нуным аралыман, йӱлатымэ ӱзгарымат 
аралэн кучыман т. м.

Ч ы л а ж ы м а т  т ы д ы м  с о ц и а л и с т л а  т а ҥ а с э н ,  
у д а р н ы н  ы ш т ы м э  д э н  да  С т а л и н  й о л т а ш ы н  
6 у с л о в и й ж ы м  и л ы ш ы ш  п у р т ы м о  д э н  ш у к т а ш  
л и й э ш.

Социалистла таҥасэн ыштэн транспорт пашам 
сайэмдэна.

1931 ийын йанвар тылзыштыжэ „Поавда" газэт, транспорт 
пашам виктарышэ комисариат (НКПС), транспорт пашазэ- 
вла,ын Рӱдо Комитэтышт, „Гудок“ газэт паровоз бригад- 
влак коклаштэ социалистла таҥасэн ыштымым орга изоаат- 
лэныт. Ты таҥасэн ыштымашыш тӱжэмлэн бригадэ-влак 
пурэныт. Нынэ пэш сай паша пр мэрым ончыктэныт. Пэргой 
прэмийым Подрубов дэн Нищихын бригад-вл1к  налыныт. Дэ- 
кабр дэн йанвар тылзылаштэ нэлэ условийыштэ ы ш 1эн ты 
бригад-влакын паша лэктышышт пэш сай лийын: пойэзд- 
влак расписаньэ почэш жапыш^ыжэ коштыныт, паровоз-влак 
локтылалтын огытыл. Бригад-влак мэр пашам шуктэн 
ыштэныт.
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Гэрман чойын корно пашазэ-влак социа^истла таҥасэн 
ыш ышэ ССР Ушэм чойын корно пашазэ-влаклан тыгэ сэ- 
рэн колтэныт;

„Пагалымэ йолташ-влак! Газэтлаш пэчэтлымэ 'гы ч  
ССР Ушэм паравоз бригад-влак коклаштэ соц алистла 
таҥасэн ыштымэ г.эр-эн 1 алэн нална. Социализм сфой- 
мо пашашгэ, ССР Ушэмым аралымэ пашаштэ таҥ азн  
ыштымаш пэш куго  ш тан. Социализм ыштымаштэ кажнэ 
ош ылда импэриалист-влакыл! пэрымаш улэш. Мэ ты пашаш- 
тыда уло мош"ымыаа дэн полшаш шогэна. Тэндан юциа- 
листла таҥасэн ыштымаш ыда куго сэҥымаш-влак иэргэн 
мэ кумыл нӧлтын колыштна...

М э  т э н д а н  с а й  к о р н ы д а м  п ӧ л э к л а ш  з н а м ы м  
к о л т ӓ н а .

Тэвэ тыганьэ, мэмнан прэдприатийыштэ ыштышэ пашазэ- 
влак иоганымашын пунчалмутшо.

Ты знамым мэмнан ватына, авана, акана-шужарна, ӱдырна- 
рлак у^гэныт. Ты знамӓ тӱньам_ал пролэтариатын изак- 
шол акла лышыл шогымо знакшэ лийжэ, иуныи ССР Ушэ- 
мым аралышаш вэрч кучэдалмэ знакышт лийжэ.

„ С С Р  У ш э м ы м  а р а л ы з а ,  ш к э н д а н  э л ы ш Т э  
к л а с  т у ш м а н ы м  к ы р ы з а "  тыгай лозунгым лукгын 
кучэдалына.

„Йолташ-глак, мэ буржуазий ваштарэш кучэдалаш  
ӱжына; Совэт Ушэм ваштарэш сӧй мачэриал колтымым 
чараш тыршэиа; шкэнан рэвольуций пушан пашана дэн 
кокымышо пӓтилэткыштэ ыштышаш паша-влакым шукташ  
полшэна. '  .,

„Созэт Ушэмым аралыза, шкэндан элышт^ клас тушма- 
ным кырыза“ лозунг почэш кучэдалын сэҥымаш-влакым 
ыштэна.

 ̂ Ма тэрскойышто ыштышэ пашазэ 
дэн служышо в 'ак погынымашэш 1932 
ийын 4 апрэльыштэ лукмо пунчалмут. 
Кирхмэзэр ола.

„Правда" газэтэш 1932 ий 13-шо майыштэ пэчэтлымэ 
гыч.

„Кирхмэзэр ола чойын корно мастэрскойлаштэ'_ыштышэ 
нэмыч пашазэ-влакын знамышт дэн 275 тэҥгэ прэмийым 
Топки дэполан (Томск ола чойын корнышто) пуаш 
ыштымэ". ♦
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Вӱд транспорт.

Мэмнан эл озанлыклан вуд транспорт пэш кӱлэш. Вуд 
транспорт эн шулдо корнылан шотлалтэш.

Параход рэльс пыштымэ корно дэн ок кошт. И к пара- 
ходыш ик монар пойэздэш оптымо грузым опташ лийэш.

Сӧй жапыштат вуд транспортын кулэш шотшо пэш 
куго. Куго  тушка сӧй калыкым, куго запас протозоль-

ствийым снарьӓд, пу-
шко, танкэ-влакым, им- 
ньэ-влакымат вуд дэн 
куштылгырак да гаш- 
кэракат намийэн ш ук- 
таш лийэш.

Кокымышо пӓтилэт- 
кыштэ вуд транспорт 
куго вэрым налэш.

У корабль,параход- 
влак ышталтыт. Оп- 
тымо, йастарымэ паша 
мэханизла л т э ш — ма- 
шина йӧа дэн ышташ 
туҥалалтэш. Иул дэн 
Дньэпр вудлаштэ вуд 
корно пашам кугы н ша- 
рэн ончык колталтэш.

Социализм ьтштышэ 
элын сай корнышт- 

влак лийман.
С т а л и н г р а д  дэн 

Хдрьков трактыр за- 
вод-влак кэчын 250 
трактырым ыштэн що- 
гат. Сталян лумэш пӧч- 
мо завод, Г орький
Йарослав завод-влак 
кэчын 100 утла автомо- 
биль ым ыш^эн л . ктыт. 

Трактыр дэн автомобильлан, имньэ дэн кошташат сай 
корно кулэш. Сай корнына мэмнан шагал.

Кугыжан жапыштэ Росийын тур кундэмлаштыжэ корно
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йӧршэшак лийын огыл манаш лийэш. Шошым да шыжым 
улшо корныла дэн ныгузэ коштшаш ганьэ лийын огыл — 
эрэ лавра вончак гынӓ лийын.

Чойын корно дэч тораштэ улшо ола, йал-влак шкэ илы- 
шышт дэн гына илэныт. Корным тӧра-влак эртымэ годым 
гына олмыктылыныт.

Совэт власть лиймэ годсэк тӱжэм киломэтрлэн шоссэ 
корно-влак ышталтыч, шуко тужэмлэн у кӱвар-влак ыштал- 
тыч. Тугэ гынат, мэмнан альэ сай корнына-влак огыт 
ситэ.

Алама корно дэн совхоз, колхоз пасула гыч киндым, 
хлопокым, йытыным йал озанлык пумо моло продуктымат 
чойыт корнылашкэ вашкэ намийэн шукташ ок лий. Тугак 
промышлэнныс таварымат йалышкэ вашкэ кондэн шукташ 
ок лий. Алама корно автомобиль, тракгыр, ораяа влакым 
пудыртылэш, омыта ӱзгарым кӱрыштэш, имньым локтылэш.

К  жымышо пӓтилэткэш корно ыштымэ пашам кумдан ша- 
рэн колталтэш.

Социализм ыштышэ элын сай корнышт-влак лийыт.

■иодыш.
Кокымышо пӓтилэткыштэ корно ыштымэ пашалан кум- 

дан пижмын моганьэ кӱлэшыжэ?
П \Ш А . ’
Шкэндан школэшда „Автодор* кружокым организоват- 

лы а.

Мландэ ӱмбалнэ —  пойэзд дэн автомобиль, йужыш- 
то—  самольот.

Эн вашкэ самольот (аэроплан) дэн кайаш лийэш. Пойэзд 
Тифлис дэн Баку ола-влак коклам 16— 18 сагат кайа, а аэ- 
роплан ты 1эрым 3 сагат кайа.

ССР Ушэмыштэ йуж транспортын шотшо утларак кугӧ. 
Мэмнан ССР Ушэмыш ына лышыл чойын ко,.но станцийла 
дэч тужэм киломэтрлэн тораштэ улшо вэрла улыт; тугай 
вэрлаш нымоганьэ ко но дэнат мийэн шушаш ганьэ огыл.

Кизытак мэмнан ССР Ушэмыштэ нк монар йуж корно 
влакым почмо: Моско — Баку, Моско — Ташкэнт, Моско — 
И ркут к, Моско — Бэрлин, Лэнинград — Бэрлин, молат.

1932/33 ийыштэ мэмнан138йуж корнына-влак лийыт, ну- 
нын обшо кужытыш т 110 тужэм киломэтр лийэш.



_  108 —

Самольотын вэр гыч вэрыш йэҥым, письмам, моло ӱзгар- 
лам кондыштмыжо дэн гына пашажэ ок пытэ — самольот 
йанлык кучаш полша, самольот сӱрэтла, самольот агроном 
пашам ышта. Самольот-влак йӱдвэлыштэ йужыш кузэн, тьу- 
льэнь киймэ вэрлам кычалыт. Вӱдымӧ шурно дэн чодралан 
зийан кондышо врэдичыл-влакым кӱшычын химий йон дэн 
пытара. Самольот-влак кӱшычын вэрлан фотографий сурэ- 
тыштым возэн, мланна чойын корно-влакым ышташ полшат.

Сӓмольот-влак ССР Ушэмым капиталист кугыжанышла 
лэч ^аралат.

Й у ж  т р а н с п о р т  р У д ӧ  в э р л а  д э н  п о с н а  рай-  
о н в л а к  к о к л а  к ы л  к у ч ы м о  п а ш а ш т э  п о л ш а .

ИОДЫ Ш .
Мэмнан эллан йуж транспортын кулэшыжэ моганьэ?

Адэмэ кузэ вэрла коклам сэҥэн шога.
Адэмэ ожсо годсэкак иктэ-вэсылан вашкэрак увэртарьшэ 

йӧньш кычал илэн.
Й уж ик эллаштэ сэрышым, тыгыдэ посылкэ-влакым вэр- 

гыч вэрыш вашкэ намийэн шуктышашлан имньэшкэ-влак 
лийыныт. Мэмнан дэн, Росийыштэ йамшык-влак коштыныт. 
Тыгай почта дэн кондыштмаш ишанлэ лийын огыл, адах 
вашкэат коштын кэртын огыл.

Параход дэн паравоз-влак лэкмылэч вара увэр кондыш- 
тмаш утларак вашкэмын. Тугэ гынат, ты йӧнат адэмын ку- 
лэшыжым ситарэн огыл.

Паравоз лэкмылэч вара 10 ий эртымӧҥӧ, тэлэграфым 
шонэн луктыныт. Тэлэграф вэргыч вэрлаш пэш вашкэ увэр- 
тараш туҥалын. Т§лэграфлэч вара тэлэфэным луктыныт. 
Тэлэфон дэн шуко киломэтр кокла вэргыч йэҥ-влак иктышт- 
вэсышт дэн ойлэныт.

Пытартыш ийлаштэ кумдан радио дэн пайдаланаш тӱ- 
ҥальыч — ридиотэлэграф (чэпдымэ тэлэграф), радио тэлэфон 
(чэпдымэ тэлэфон) илышыш пураш туҥальыч.

ССР Ушэм моло кугыжанышла дэнат, шкэнжын посна 
районлаж дэнат кылым радио дэн куча.

Радио дэн адэмэ пэШ тора вэрышкэ увэртарэн кэртэш; 
радио дэнак тора вэрла коклашкэ сурэтым ончыктэн кэр- 
тыт. Тэлэфон дэн ойяымо годым ойлышо йэҥын мутшым 
вэл огыл, шкэнжымат унсаш лиймэ жап вашкэ шуэш.
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Радио дэн ойлымо 2С00 киломэтр лэч 
торарак вэрыш шокта.

ССР Ушэмын чыла Иэвроп эллалан эн 
вийан ВЦСПС (Профсойуз-влакын Чыла^ 
Ушэм р У д ӧ  С о в э т ы ш т )  станций гыч ойлымо 
Совэт Ушэмын чыла взрыштыио вэлэ огыл, 
моло кугыжанышлаштат шокта.

Кугыжан Росийын радиожо лийьш огыл.
Радиофикаций Окчабр рэвольуций лэч вара 

гына шарлаш тӱҥалын. Тудо кизыт цэш 
вашкэ шарлэн шога. Тугэ_гынат, мэ капита- 
лист кугыжанышла дэч варашрак кодын 
мийэна. Радиофикаций шотыштат нуным пок-

тэн шуын, эртэн кайаш 
кӱлэш.

Крэстйан дэн кыл 
кучымо, агитаций, про- 
пагандэ шотышто адак 
массэ коклаштэ пашам 
ыштымэ шогышто В. И. 
Лэнин радион кӱлэшы- 
жым пэй! (кугэш  шот- 

. лэн.

•)

1

'Х, -
л .а *->
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Радио моло кугыжаныш пашазэ шэмэр калык дэн кыл 
кучаш полша. Радион чартыш границыжэ укэ. Моло кугы - 
жаныш пашазын радиоприомникшэ лийэ гын, Моско ола 
гыч ойлымым колышт кэртэш.

ВЦСПС радио сганций моло кугыжаныш шэмэр калыклан 
лӱмын радио пэрэдачым ышта. Пэрвой гана тыгай пэрэда- 
чым Окчабр рэвольуцийын 12-шо ийжым пайрэмлымэ кэчын 
ышталтын.

Капиталист кугыжанышлаштэ пролэтар калык радио дэн 
пайдаланэн огыт кэрт, тушто капиталист-влак радио дэн шэ- 
мэр калыкым олталаш пайдаланат.

Буржуазий шэмэр калыкым совэТ' радио дэч кораҥдаш 
тырша. Тугэ гынат, ончылно шогышо пролэтариатшэ Совэт 
элыштэ оилымо кажнэ мутым умлэн налаш тырша.

Тэвэ Галльэ ола гыч ик пашазэ Карл Ритэ тыгэ сэра; 
„Тэндан дэн ойлымым-^^олыштшаш вэрч 7-шэ нойабр кас 
мый дэкэм йолташэм-влак тольыч. 19 сагатыштэ радиомым 
колышташ йамдылышым. Чыланат пэш сак лийын колыш- 
тына. Пэрвой рушла ойлымо шокташ тӱҥальэ. Изыш лий- 
мӧҥгӧ нэмычла ойлаш тӱҥальыч:

„Колыштса, колыштса! Моско ойла!.. Моско ойла! ВЦСПС 
радио станца гыч Окчабр рэвольуцийын 12-шо ийжым пай- 
рэмлымэ нэргэн ойлымым колыштса.

Ты ӱжмым колын нымом пэлэшташ ӧрна. Йывыртэн ӧр- 
малгымэм дэн чытыраш тӱҥальым... Тэвэ пролэтар кугыжа- 
ныш дэн кыл кучымашыш шуна вэт, шонэм*.

,Чыла кыл кучымаш пашам, утларакшым радиом, 
кумдан шарэн колтыман.* (Партнйын 17-шэ конфэрэн- 
цийжэ пунчал мут гыч).

Йэшкар армийыштэ кыл кучымаш.
Йошкар Армийыштэ кыл кучымашын кӱлэшыжэ пэш 

куго.
Кузэ тушто кыл кучымаш пашам организоватлымэ?
Войска-влак, путыракшым сӧй жапыштэ, ужашын-ужа- 

шын тӱрлӧ вэрыштэ шогат. Начальник-влак тӱрлӧ вэры- 
штэ улшо войскаштын пашажым тӱрлӧ кыл кучымо йӧн 
дэн виктарэн шогат.

Армийыштэ эн 'простой кыл кучымаш йӧн посыльный- 
влак коч ышталтэш. Ты^дэ кыл кучымо пашалан ойырымо
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йэҥ-влак поручэньым, приказым армийын посна ужаш- 
лашкыжэ кондыштыт. Армий дэн эл коклаштэ кыл кучЫмо 
пашам почта ышта. Тылэч посна войскан посна ужашышт- 
влак коклаштэ тыгай кыл кучымаш-влак улыт:

Л э т у ч и й  п о ч т а  — армийын посна ужашлажэ коклаш- 
тэ, йэчэ дэн, тошкэм орава, мотоцикльэт, йужгунам аэро- 
план дэн кыл кучымо йӧн.

К ӧ г э р ч э н  п о ч т а  —  Туныктымо кӧгэрчэн йодрш доньэ- 
сэнийым кылдэн колтат. *

Т у н ы к т ы м о  п и  й-в л а к  к о н д ы ш т м о  п о ч т а  — 
доньэсэнийым конвэртэш пэчэтлэн пий шӱйэш кылдэн 
колтат.

Тугэ гынат, эн сай кыл кучымо йӧнлан войскаштэ радио- 
тэлэграф, радиотэлэфон, элэктричэс тэлэграф дэн тэлэфон 
шотлалтыт.

Чэпдымэ тэлэграф да тэлэфон дэн шкэ войскалан туш- 
ман войска кочак увэртараш лийэш; тэвэ ты шотышт дэн 
чэпдымэ тэлэграф дэн тэлэфонын утларак -сай шотышт. 
Тугэ гьшат, тыдынат ситыдымэ вэржэ уло — тушман чэп- 
дымэ радио дэн увэртарымым шкэ аппаратшэ дэн кучэн 
кэртэш. Сандэн увэртармашым услозный знак-влак дэн ыш- 
таш вэрэштэш. Могай знакым кузэ лудаш лӱмын шогалтымэ 
йэҥ-влак гына лудын моштат.

Радио тэлэграф да радиотэ.1эфон армийын кыл кучымо 
пашаштыжэ утларак да утларак куго  вэрым налын шогат.

ПАШ А.
Почта тэлэграф пӧлэмыш экскурсийым ыштыза. Тушто 

сэрыш, посылкэ налмэ-колтымо тэхникым ончыза.



VII. Йал озан- 
лыкым социали- 
стла взстӱрлэм- 

дэн ыштымэ.

Пашазэ клас йалым 
социализмыш наҥ- 

гайа.

Кугыжан Фосий лэч 
16 мильйон тыгыдэ, эн 
тыгыдэ посна крэстйан 
озанлык-влак кодыныт. 
Ш уко мильйонло крэст- 
йан-влакын и з э г ы н а 
мландэ участкышт лийын, 
тыдым - адак кугззэ-коча 
йӧн дэк, пу шога дэн курал 
илэныт. Крэстйан калы- 
кын шукыжын мландыжэ 
эн алама лийын. Эн поро 
дэн эн шуко мландым 
помэшик-влак да ^<улак- 
влак адак кугыжа [кучэн 
илэныт.



-  113 -

Ш уко крэстйанын мландыжак лийын огыл. Нуно помэ- 
шикын да кулак-влакын мландыштым шэргэ ак дэн налын, 
арэндоватлэн илэныт.

Мучаш гыч мучашыш шукташ ш уко крэстйанын киндыжэ 
ситэн огыл. Крэстйанын киндыжэ ситэн огылат шэргэ акым 
тӱлэн помэшик дэн кулак лэч киндым налын илэн,альэ вучымэш 
налын. Погэн налмэ киндыжэ гыч помэшик дэн кулаклан 
порыс тӱлымыж дэч вара шкаланжэ пэш шагал кодэш ул- 
мӓш. Сандэн тудо угычын помэ^пик дэн кулак лэч налын 
порысыш пурэн, Тыгэ, крэстйан ӱмыржӧ мучко порыс гыч 
лэктын кэртын огыл, ӱмыржӧ мучко пэлэ шужэн илэн.

Окчабр рэвольуций лэч вара совэт власть помэшик дэн 
кулак-влакын мландышгым, инвэнтарыштым налын нужна 
дэн батрак-влаклан пуыш. Тулэч варажым тыгыдэ крэстйан 
озанлык-влак утларак йэшарлатыч — 25 мильйон нарыш 
шуыч.

Пашазэ клас кугыжан да капиталист-влак властьым мэм- 
нан чыла шэмэр калыклан сай илышым — с о ц и а л и з м  
и л ы ш ы м  ыштышаш вэрч пытарыш.

Социализм илышым ыштышаш вэрч, йалым пичкэмыш 
шужэн илыш гыч лукшаш вэрч, шэмэр крэстйан-влакын ты- 
гыдэ озанлыкыштым колэктив озанлыкыш ушэн, вэстӱрлэм- 
дэн ышташ возэш. .

Пашазэ клас властьым кидышкыжэ налшын, ты па- 
шам, йалым социализмыш намийымэ пашам шукташ тӱҥ- 
альэ.

1932 ийыштэ чыла шэмэр крэстйан озанлык гыч 62“/о"Шэ 
колэктив озанлыкыш ушнэн ышташ тӱҥальыч.

1917 ийыштэ, Окчабр рэвольуций годым кугыжам, помэ- 
шик капиталист-влак властьым пытарышна. Ындэ мучко 
колэктивлымэ районлаштэ мэмнан элын пытартыш .капита- 
лизм элэмэнтышт-влакым пытарэн шогэна. М э  к у л а к ы м  
к л а с  ш о т ы ш т о  п ы т а р э н  ш о г э н а .

Тыгыдэ озанлык социализм ыштымашым чарэн 
шога.

Капитализм жапыштэ эн сай, эн шуко мландэ помэшик- 
влак кидыштэ лийын; к|ӱстйан-влак изэ гына лаптык млан- 
дым кучэн илэныт.

Кугыжан Росий нэргэн Лэнин тыгэ сэрэн: „10 мильйон 
крэстйан озанлык-влакын 73 мильйон дэсӓтин мландышт, 
28 тӱжэм помэшик-влакын 68 мильйон дэсӓтин. Тэвэ сан- 
8 1283
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дэн тэхникын шойылан кодмашыжэ; мландэ пашам ышты- 
дымылэч кодыдымашын гына ыштымаш, крэстйан массын 
пэшак шойылан кодмышт".

Молан тыгэ? Палэ. Изэ озанлык машина тэхникэ дэн 
ыштэн ок кэрт: изэ рзанлык химий ӱйаҥдыш дэнат пайда- 
ланэн ок кэрт, сандэн крэстйан-влакын пасушт ш укыжак 
ӱйаҥдымэ огыл, шурным шагал шочыкта, инвэнтарь дэн 
вольыкышт начар.

Тыгыдэ крэстйан озанЛык социализм ыштымэ пашам ча- 
рэн шога. Тудын шкэнжым пукшэн лукташат шурныжо 
ок ситэ. Сандэн олалан пушаш уто киндыжэ лийын ок 
кэрт. Ш кэнжын изэ гына озанлыкыштыжэ улшо инвэнтарь- 
жэ дэнат крэстйан пӱтуньэк пайдаланэн ок кэрт. Посна озан- 
лыкын имньыжэ ыштэн кэртшаш пашажын кумышо ужашы- 
жым гына ыштымым палэн налмэ; колэктив озанлыкыштэ 
ту имньэ кум гана утларак пашам ыштэн кэртэш.

Т ы г ы д Э  0 3 а н л ы к - в л а к  й а л  о з а н л ы к ы м  ш о й -  
ы л а н  к о д а т .  Й^а л о з а н л ы к  п р о к ы ш л э н ы с л э ч  
в а р а ш  к о д э ш .  Й а л  о л а  д.эч ш о й ы л а я  к о д э ш .

Йал озанлыкын капитализм корно дэн кайымыжэ— 
нужна, шужэн илыш корныжо.

Йал озанлыкын шойылан кодмыжым куго  колэктив озан- 
лыкым ыштэн гына пытараш лийэш.

Капитализмыштэ куго  озанлык шуко тыгыдэ озанлык- 
влак булналтмэ дэн лийэш. Пойан крэстйан озанлык-влак 
нужна да кокла крэстйан-влак вий дэн илэн кулак озанлы- 
кыш савырнат, нужна дэн кокла крэстйан озанлык-влак 
булнат. Булнышӧ крэстйан помэшик альэ кулак дэк тарзылан 
пура, йӓ олашкэ кайэн завод, фабрикыш пашазэ лийын 
тарлалтэш — пролэтарий лийэш.

Капитализм эллаштэ йал озанлык мэмнан элысэ ганьэ 
куш кын ок кэрт.

Эн ончылно шогышо капитализм элыштэ— Амэрикыштэ 
трактыр мильйон нарэ уло, комбайн 45 тужэм нарэ, турлӧ 
машина-влак шудӧ тӱжэмлэн: ;^ыла ты машина-влак дэн чыла 
озанлакшын визымышэ ужашыжэ вэлэ пайдаланат. Молан? 
Трактыр да комбайн-влак дэн пойад-влак гына пайдаланат. 
Нужна дэн кокла крэстйан тыгай шэргэ акан машина-вла- 
кым налын огыт кэр т— вийышт ок шуто. Трактыр кучышо 
озанлык-влакат трахтырыштлан ситышашлык пашам мун 
огыт кэрт. Трактыр кучышо йатыр озанлыклаштэ тракты-



—  115 —

рышт идтлук мучко 400—600 сагат жапым вэлэ ышта, моло 
жапым йара шогэп эртара — имньэ дэи ыштымылэч изыш 
вэлэ утыжым ышта. Мэмнан совхозна дэн колхозлаштына 
трактыр-влак 2500 —3000 сагат паша жапым ыштат.

Тарлымэ вий дэн ыштыктышэ пойан фэрмэр-влакын трак- 
тырышт пашадэ шогат, нужна дэн кокла крэстйан-влак изэ

участкэ мландыштым пыкшэ гына кид вийышт дэн ыштэн 
орланат.

Мильйон трактыр дэн чыла озанлыкын визымышэ ужа- 
шыжэ гына пайдалана, нил ужашыжэ йал озанлык пашам 
машинадэ ышта.

Капитализмыштэ куго  озанлык-влак гына куш кыт, изэ 
озанлык-влак тӱжэмлэн куго  озанлык-влак кидыш вэрэштыт— 
йӧршэш булнат.

Чыла капитализм эллаштат нужна ^дэн кокла крэстйан 
озанлык-влак булнэн, пытэн шогат. Йал озанлыкын капи- 
тализм корно дэн кайымыжэ—нужна шужэн илыш корныжо.

Чыла капитализм эллаштэ ты жапыштэ талын кризис 
шарлэн шогымо дэн булнышӧ озанлык-влак моткоч шукэмыч. 
&*
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Бӱлнышӧ крэстйан-влак вӱдымӧ мландыштым кудал.эя 
олалашкэ шылыт, туштат паша укэ дэн, нуно пашадымэ- 
влак армийыш ушнат.

Комбайндам мӧҥгэш налза.
Францийыштэ Моо лӱман йал крэстйан-алак комбайн 

налмэ фирмышкэ тыгай сэрышым возэн колтэныт:
„Мэ тэндан дэч 1926 ийыштэ комбайным налынна ильэ. 

Комбайн дэн вичийышкэн ыштышна. Эртышэ ий гыч тӱҥа- 
лын комбайн дэн кӱлэш нарэ пайдаланаш ыш лий. Кид дэн 
ыштымым пайдалыраклан шотлэн, мэмнан йатырна комбайн 
дэч посна ышташ тӱҥальыч. Мэмнан в ӱ д ы м ӧ  млан1д ы н а  
н .э ш а к  изэ ,  сандэн машина лэч посна ыштымэ утларак 
пайдалэ лийэш.

Сэдэ ийышгэ тӱлышашна олмэш комбайным ^мӧҥгэш 
налыда гын, мэ кӧнэна".

Комбайн акын ужашыжым тӱлынташ вэрч, комбайным 
пӱтӱньж >1гэ мӧҥгэш пуаш шонымӧҥгӧ, крэстйан илыш сай 
гыч лийшаш огыл.

Тэвэ кузэ капитализм эллаштэ ‘машина шэмэр крэстйа- 
ным бӱлнымашкэ шукта.

Йэҥ-влак лулэгыш савырнэныт.
Колоний эллаштэ крэстйан-влак моткоч нэлэ илышым 

чытэн илат. „Либэрти" лӱман буржуазий газэтын корэспо- 
дэнтшэ Индий элын шуко районлаштыжэ лийын.Бэнгал облас, 
Раджай округ крэстйан-влак илышым тыгэ сэра:

„ Т у т ы ш  ш у ж э н  и л ы м э  д э н  й э ҥ - в л а к  л у л э г ы ш  
с а в ы р н э н ы т .  Вургэмышт укэлан лийын ӱдрамаш-влак 
урэмыш огыт лэк. Ты йэҥ-влакын йатырышт нымоганьэ 
пашамат муын огыт кэрт. Кажнэ пӧртыштӧ шужэн колаш 
шуышо йоча-влакым ужым, нунын авашт шортмым кольым. 
Нунылан полшаш мийышэ иктат укэ. Ш укышт шкэныш» 
тын игышывыштым ужалат“ .

Вэс буржуазнэ гсзэтыштэ Нанба округ крэстйан-влак 
илыш нэргэн пэчэтлымэ:

«Округышто илышэ 98 процэнтжын — 1 мильйон ^ОО 
тӱжэм йэҥын оксаштат, кочкашышт киндыштат укэ. Кочкаш 
йӧрыдымӧ пушэҥгэ лышташым кочкын шуко калык эпидэ- 
мий чэр дэн чэрланэн кола. Ш ужэн илымэ дэн шкэныштым 
шкэ пытарышэ-влакат йатыр улыт. Крэстйан-влакын нымош-
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тат кодын огыл — ӱмбал вургэмыштым, пӧрт кӧргӧ ӱзга- 
рыштым ужалэн пытарэныт, йӧршэш кучӱзэш кодыныт.

Тэвэ тыгэ, крэстйан-влак 7-8 тылзэ годсэк илат.
И л ы ш ы ш т  с а й э м м э  ш о т ы ш т о  н и м о г а н ь э  и ш а -  

н а т  у к э .  Ш у ж э н  т ы  йэ  ҥ-в л а к у ш-а к  ы л ы ш т п ы т ы- 
м а ш к э  ш у ы т “ . ^

Тэвэ тыгэ Английын 400 мильйон йэҥ илышэ Индий 
колонийыштыжэ крэстйан-влак илат,

Амэрикыштэ сайрак мо?
,Нэйш э“ лӱман буржуазнэ газэтын Пэнсильваний дэн 

Огайо районлаштэ лийшэ Толлгрэн лумая сотрудникшэ' 
тыгэ сэра:

„Питсбург дэч ик монар миль вэрыштэ шӱдӧ тӱжэмлэн 
йэҥын кочкашышт йӧршэш укэ. Йэҥ-влак шужэн йарнэ- 
ныт. Тэлылан иктаж тӱрлӧ сэвап дэн вашталтмаш ок лий 
гын, Лмэрикын историйыштыжэ ныгунам уждымо орлык 
илыш лийэш. Тыгэ шонышо ик мый вэлэ огыл. Пэш шуко 
игышывэ да кушкын шогышо рвэзэ калык шужэн колымыш- 
тым шкэ шинчам дэнак ужын илэм, манын Тыштэ илышэ 
ик врач маланьэм ойлыш. Мый йатыр йаллашкэ мийэн 
коштым: шкэ шиичам дэн арньашкэн киндэ уждымо рвэзэ 
калыкым, ныгунам шӧр уждымо йоча-влакым ужым“ .

Шэмэр крэстйан-влак капитализм эллаштэ нужнаҥыт, 
бӱлнат, пэлэ шужэн илат. Тэвэ тыгай илышыш мильйонло 
шэмэр калыкым капитализм наҥгайа.

Л1ом ышташ?
Капиталист кугыжаныш эллаштэ илышэ крэстйан-влаклан 

шкэ илышыштым сайэмдышаш вэрч мом ыштыман вара? 
Нуныланат мэмнан элысэ пашазэ дэн крэстйан-влак ыштымэ 
пашамак ышташышт кӱлэш. Пролэтариатлан да комунист 
партий вуйлатымэ почэш вур йуышӧ буржуазий дэн помэшик 
власым пытарыман. Крэстйан илышым пашазэ-влакын власть- 
ышт гына сайэмдэн кэртэш.

Кузэ Созэт элыштэ йал озанлык кушкын, ончык 
кайэн шога.

Совэт элыштэ нужна дэн кокла крзстйан-влак озанлык 
кушмо у корно почылто. Ты корно капитал жапыштэ лийы- 
нат огыл, ончыкыжат лилын ок кэрт. Ты корно — со  ци  а- 
л и з м о з а н л ы к ы ш т ы м э к о р н о .
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Нужна Д5Н кокла крэстйан ушнэн тыгай куго  колэктив 
озанлыккм ыштэн кэртыт .Тыгай озанлыкыш пураш кулак- 
лан гына корно пэтыралтын. Тудо колэктив озанлыкын 
тушманжэ, тудо нужна крэстйан вий дэн илэн пойаш тырша.

Йал ррзанлыкын социализм корно дэн кушмыжо шэмэр 
крэстйан илышым сайэмда, шэмэр крэстйаным 'кулак экс- 
плоатаций дэч утара.

Колэктив*оанлыкыштэ посна кучымо участкэ-влак кок- 
лаштэ мэжа пытаралтэш. Ожно кажнэ крэстийанын шкэн- 
жын посна участкыжэ ;^лийын. Чыла пасу^ тыгыдэ гына

Окчабр рэвольуцо ты сӱрэтым илыш гыч йӧршэш луктын шолыш.

участкэ-влаклан пӧлымӧ улмаш., Ындэ Мытрийын, Сэмонын, 
Йыванын посна участкышт укэ. Ындэ чыла колхозын ик 
куго  пасужо гына уло.

Мэмнан совхоз, колхоз пасулаштына 100 тӱжэм трак- 
тырна Амэрикын мильйон трактыржэ лэч шуко гана утла- 
рак ыштат.

Молан тугэ? ■
Амэрикыштэ трактыр-влакым посна пойан оза — фэрмэр- 

влак кучат, мэынан дэн гын, трактырым совхоз дэн колхоз- 
влак кучат.

Амэрикыштэ мландэ оза-влак кидыштэ. Нунын йатырышт 
мландым 1иО — 200 гэктарлэн кучат, пэш коклан гыаа 1000 
гэктарлэн кучышыжо. Пойан фэрмэр 100 — 200 га мландыш- 
тыжэ ышта; мэмнан колхозлан мландыжэ тӱжэ.ч гэктарлэн, 
совхозна-влакын—лу тӱжэм гэктарлэн.
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Амэрикыштэ крэстйан-влакын пэш шагалжэ трактыр дэн 
пайдаланат, мэмнан дэн колхозыш ушнышо крэстйан-вла- 
кы н шукышт мландэ пашаштым трактыр дэн ыштат. Мэм- 
нан дэн трактыр дэн кулаклан гына пайдаланаш ок лий.

Тэвэ молан мэмнан трактырна-влак Амэрикын трактыр- 
ыштлэч шуко гана утларак ыштат.

Колхоз корно — эн ишанлэ, эн сай.
Мэмнан элыштэ колэктив озанлыкым трактыр да моло 

йал озанлык машина-влак лийыт гын гына организ ватлаш 
лийэш манын шонымаш куго йоҥылымаш лийэш. Мэмнан 
кизыт трактыр, комбайндэ ыштышэ колхоз озанлыкна-влак 
тӱжэмлэн шотлалтыт. Тугэ гынат, нуно ушнэн ыштымышт 
дэн, посна озанлык-влак лэч утларак пайдалэ улыт.

Новоаньэнский район, ^Ӱлыл Йул вӱд кундэм Дэмьйан 
Бэдный лӱмэш колхозын колхозникышт-влак тэвэ мом возат;

„Комунист партий ӱжмӧ почэш мэмнан шкэ нужна озан- 
лыкнам куго  колхозыш ушымылан 10 тылзэ жап вэлэ 
эртыш; пэрвойжым ты у пашалан мэмнан кокла гыч шагална 
ишаныш: йӱжиктыш т лӱдмышт дэн шошым колхо% гыч 
лэктыч. Ындыжым мэмнан кокла гыч чыланат к о л х о з  
к о р н ы н  эн и ш а н л э ,  эн  с а й  шотшым умлэн налдымына 
укэ. Пэрвой ийыштак колхоз озанлык кажнэ озанлыклан 
1275 тэҥгэ доходым пуыш. Имаштэ озанлыкым посна кучы- 
мына годым, тыдым кокымышо альэ кумышо ужашыжэ 
гына доходым налына ильэ. Таланда трактырым пуэньҥат, 
сандэн доходда куго  лийын, манын каласышэ лийэш. Йол- 
таш-влак! Мэмнан трактырна укэ, мэмнан моло тӱрлӧ йал 
озанлык машинанат укэ.

И к г а й м л а н д ы ш т а к ,  и к  г а й к у р а л  д э н а к ы ш -  
т э н м э,— к 0 л X 0 3 н и к-в лак ,  т ы  и й ы ш т э  ш к э т  п о с н а  
и л ы ш э  к р э с т й а н в л а к  л э ч  к о к  г а н а  у т л а р а к  
н а л ы н а.

Курымын мэмнан крэстйанна-влакым мӱндыр, тӱрлӧ вэрэ 
улшо тыгыдэ аҥа-влак орландарӹшт. Мланна ик корно гына 
кодо: мэжа-влакым пытарэн колхозыш лэкташ. Тыгыдын 
пӧлкалалт пытышэ аҥана-влакым куго  колхоз озанлыкыш 
ушышна. Тыгэ мэ шкэнам индыралт илымынам пытарышна. 
Колхозыш ушнышын мэ организованно ик йэҥ гай, молан 
ыштымынам умлэн ышташ пижна. Имаштэ, мэмнан кокла 
гыч шукына посна озанлыкым кучэн илымэ жапыштэ, кажнэ 
озанлыклан кокла шот дэн 8 гэктар гыч вӱдэн кодэнна
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ильэ. Тэнэй колхозышто— 17 гэктар дэн возэш. Йэҥиат 
имашсэ лэч шуко огыл, ыштымэ куралнат садак, шупшшо 
вийнӓ имашсэ лэч шагалракат.

Посна озанлык-влак гыч эн талын тыршэн ыштышыштат 
20 процэнтлэч утыжым йэшарэн вӱдэн ышт кэрт. Т э в э 
м о г а н ь э  у л м а ш  к о л э к т и в  о з а н л ы к ы н  в и й ж э ! “ 

Колхозник-влакын тыдэ „Правда“ газэтыш сэрымышт гыч 
пырльа ыштымын, посна ыштымылэч пайдалыжым ужаш 
лийэш. Крэстйан-влак шкэштат тыгыдэ озанлыкын кулак, 
помэшик.капиталист кидыштэ индыралтилымашшуктымыжым 
палэн налыныт, тугак нуно куго  социалист озанлӹкынат 
колэктив вийжэ нужна илышым сэҥышашым умлэн налыныт. 
Колэктив илыш нужна дэн кокла крэстйан илышым вашкэ 
сайэмдэн шуктышаш корно дэн наҥгайа, тудо социализмыш 
наҥгайа.

ЙОДЬШ -ВЛАК:
1. Молан изэ озанлык пайдалэ огыл?
2. Капиталист эллаштэ крэстйан-влак кузэ илат?
3. Мэмнан элыштэ йал оаанлык кузэ кушкэш? •
4. ?Сапиталист эллаштэ илышэ шэмэр крэстйан-влаклан 

шкэ илышыштым сайэмдышаш вэрч мом ыштыман?

Лэнин илыш корным ончыктэя.
Крэстйанланат, пашазэ ганьак капитааизм властыштэ ила- 

шыжэ пэш йӧсӧ лийын. Пашазэ ганьак крэстйанымат ку- 
рымын помэшик дэн капиталист экснлотироватлэн илэныт.

Сандэн пашазэ дэн крэсйан коклаштэ пэҥгыдэ кыл кучы- 
маш. Пашазэ клас шэмэр крэстйан-влыкым социализм илыш 
ыштымэ корно дэн наҥгайа.

Т у г э  гынат, ш э м э р  к р э с т й а н  к а л ы к ы м  к о л х о -  
з ы ш  у ш ы м о  п а ш а  к у ш т ы л г о  о г ы л .

Колэктивлымэ паша куштылго пашаогыл. Тэвэ молан тудо 
тыганьэ. Олалаштэ млаыа социялизм ышташ йӧсӧ огы^!. Ола- 
лаштэ чыла фабрик-влакын озажэ—пашазэ клас.

Кажнэ крэстйан лыптык аҥакым курымын ыштэн илэн. 
Курымын тудлан тунэмын. Ш кэнжын гына йал озанлык тар- 
манжэ, имньыжэ лийын. Ш кэ погыжэ дэч тудын ойырлы- 
мыжо ок шу.

Тудым адак кулак лудыкта: „Колхозыш пурэда гын, 
тэндан погыдам чылажымат шупшын налыт, варажым мо дэн 
илэда“ .
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Кулак ,у, социалистла ыштымэ ылышым ужын ок кэрт. 
Тудо шэмэр крэстйаным мӧҥгэш шупшэш, социализм илыш 
ыштымэ пашам кузэ гынат чараш тырша.

Чылажат тыдэ йал озанлыкым социалистла вэстӱрлэмдэн 
ыштымаштэ йӧсылык-влак улыт.

Пашазэ клас дэн шэмэр крэстйан коклаштэ кылым кӱ- 
рылдэ, шэмэр крэстйаным кумылжо шупшын кэлшымыж 
дэн колхозыш намийымэ корным муаш кулэш улмаш. Шэ- 
мэр крэстйанын умлымыжо, палымыжэ, штэн кэртшашыжэ 
гыч туҥалаш кулэш улмаш.

Лэнин ты у илыш корным ончыктэн.
Ты корно—Л э н и н  к о п э р а т и в  п л а н ж э .

Лэнинын копэратив планжэ.
Тыдэ вара моганьэ план?
Колэктив озанлыкыш намийымэ корным, нужна дэн 

кокла крэстйан-влакым чумыр вийыш ушышаш корным—Лэнин 
копэраций коч намийымэ корным ончыктэн.

Йал озанлык уто продуксыштым пырльа ушнэн ужал- 
шашлан, пырльа ушнэн олаштэ ыштымэ таварым налшаш- 
лан Лэнин пэрвой жаплан крэстйан-влакым пырльа ушы- 
шаш ойым луктын.

Ожно крэстйаным кулак-сатузо толэн илэн. Крэстйанын 
продуксыжым кузат шулдын налын, ола гыч кондымо тава- 
рым^ крэстйанлан моткоч шэргын ужалэн.

Йал озанлык таварым копэраций коч ужалымын, тугак 
копэраций коч промышлэн тавар налмым, шкэт посна ужа- 
лымэ - налмылэч пайдалырак лийшашым крэстйан шкэат 
умлэн шогэн.

Тэвэ тыгэ мэмна кӱго  туныктышына — Лэнин шэмэр крэс- 
тйан-влак ушымо корным копэраций коч ончыктэн.

Йал озанлык копэраций коч крэстйан-влак ушнэн йал 
озанлык машина-влакым налаш туҥальыч. Пырльа ушнэн 
машинам налын, машина дэн пырльа пайдаланэн, крэстйан- 
влак посна озанлык кучымын пайдалэ огылжым, палэн шо- 
гэныт, Чынак, машина ик аҥа гыч вэс аҥаш кусныл кош- 
тын моннарэ жапым арам йомдара! Крэстйан-влак ольан- 
ольан ауа кокла йыраҥыштым пыгарэн пырльа ышташ ту- 
ҥалыч.

Тэвэ тыгэ йал озанлык уто таварым пырльа ужалма гыч 
пырльа ушнэн олаштэ ытымэ таварым налма гыч, мландэ 
пашам пырльа ушнэн ыштыма гыч, шкэнштын мландэ
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паша тарманыштым, машинам имньым пырльа ушнэн ыштымз 
гыч-колхоз ыштымашыш шумаш. X э в э  т ы г ӓ й  Л э н и н ы и  
п л а н ж э.

Чынак ты корно крэстйан-влакын умлымо, ыштэн кэрт- 
шаш корнышт лийын.

Лэнин партий шкэнжын онжо—Сталин йолташ дэн Лэни- 
нын копэратив планым илышыш пуртэн моштыш: ты нэргэн 
колхоз пашаштэ сэҥымаш-влак гыч умлэн налаш лийэш.

К о л х о з - в л а к  к у ш к ы н ,  п э ҥ г ы д э м  ш о г а т .  М э  
Л э н и н  о н ч ы к т ы м о  к о р н о  д э н  к а й э н а .

Йаллан социалист промышл^ныс полша.
Лэнин йолташ йаллан сопиалист промышлэныс полша 

гын гына копэратив планым глышыш пурташ лийэш ман- 
ын пэшак рашын умландарэн пуаш тыршэн.

Ты куго  пашаштэ йал озанлык машинан пэп^ куго  кӱл- 
эшыжэ уло манын, Лэнин умландарэн пуаш тыршэн.

Шкэнжын планжым илышыш пурташ ,ойым луктын тудо 
тыгэ ойлэн: „Тыдым вийан куго  промышлэныс лийэш гын, 
ыштэн шукташ лийэш. Эряа гычак ЮОтӱжэм чаплэ трактыр- 
влакым бэнзинжыгэ, трактыристшыгэ пуэн кэртына ильэ 
гын... крэстйан: „Мый комуний вэрч, комунизм" вэрч,“ ман- 
ын каласа ильэ“ .

Элым индустриаҥдышаш вэрч, куго  промышлэнысым 
вийаҥдышаш вэрч мэмнан партийна дэн пашазэ клас пэш 
талын кучэдалыт.

Лэнин шӱдымӧ корно дэн кайэн, Совэт власть колхоз-влак- 
лан ий гыч ийын пэш куго полышым пуэн шога. 1931 
ийыштэ гына йаллан 120 тӱжэм трактырым, 3500 комбай- 
ным, 7 тӱжэм грузовой дэн куштылго автомобиль - вла- 
кым пуалгын. 1086 у машина трактыр станца-влакым орга- 
низоватлымэ. Тӱрлӧ йал озанлык машина-влакым 786 мильй- 
он тэҥгашым пумо. Мландэ ӱйаҥдышым 24 мильйон цэнть- 
эрым пумо, адак пасу локтылшо-влак дэн кучэдалаш 4 мй- 
льон тэҥгэ оксам пумо.

Киндэ, шыл, мэж, хлопок фабрик-влак.

Тыдэ вара могай фабрик-влак? Тӹдэ мэмнан совхозна- 
влак.

Мэмнан кугылэч ку 1̂  Ушэмна мучко тужэмлэн совэт оз- 
анлык (совхоз)-влак улыт. Кокла Азийыштэ, Закавказийыштэ
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пустыньэ дэн стэп мландым куралын рис, хлопок фабрик- 
влакым ыштышна.

Казачстаныштэ „Ш уж эм " стэпым мэ пэлэДыш элышкэ 
савырэна. Тушая мэ вольык ашнымэ совхоз-злакы.м — шыл 
фабрик-влакым ыштышна.

ЙУдвэл Кавказын дэн Казакстанын стэпыщтым куралын 
шыдаҥым, рисым вӱдаш тӱҥална.

Мэмнан элын кэчывалвэлыштэ да эрвэлыштэ ныгунам 
куралдымэ талэ мардэж куршталмэ да коклан кочэвник-влак 
гына эртэн коштмо мландым культур мландыш савырэна.

7 И / / / / » '< •

Курымлэн куралдэ кийышэ ылэндэ-влакым куралмэ _ мландышкэ савырэнэ.

Пэрвой пӓтилэткыштэ ожно ныгунамат куралдымэ мландэ 
гыч 15 мильйон гэктаржым курал-вӱдэн ышташ тӱҥалына. 
Ты младэш мэ шыл, мэж, хлопок, йытын, муно фабрик- 
влакым ыштэна.

„Гигант" совхоз.
йудвэл Кавказ кундэмыштэ пэш куго  шурно фабрик уло. 

Тыдэ — „ГиГант" совхоз. „Гигантын" пасушт-вла< йудвэл- 
гыч кэчывалвэлкыла 73 киломэтр вэрым налыт, касвэлгыч 
эрвэлышкыла—40 киломэтрым.

Совхозышто чыла пашамат машйна дэн ышталтэш.
Трактыр-влак колон тошто Росийын кугэзэ шогашт-вла- 

кым вашталтэныт.
Шурно погымаштэ сорла да сава, кырымашт» сапондо 

гына лиймэ жап ындэ эртыш, шойлан кодыч.
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„Гигант" совхоз пасулаштэ кажныжэ ш ӱ д ы л э н  с о р -  
лам,  с а в а м ,  с а п о н д ы м  в а ш т а л т ы ш э  м а ш и н а -  
в л а к  ы ш т а т .  Т ы д э  о м б а й н-в лак .

Ильин йолташ „К уго  план нэргэн ойлымаш" кнагашты- 
жэ комбайньэр С омбайн кондыштшо) паша нэргэн тыгэ воза.

„Гигачт“ пасуллаштэ турэдшэ — машнист, пашалан ышт- 
ымэ вургэмым чийэн, шинчажым йанда шннча дэн пурак 
пурымо дэч 'авырэн, кидышт-влак машина ӱйэш логалын 
кӱрэн сынан лийныт. Тудо машинажын куварыштыжэ, ку -

Комбайя пасушто.

шнӧ шога. Кидыштыжэ тудын свисток. Свистокшо дэн ш уш ' 
калтэн рульэвойлан приказаньым пуа.

 ̂Комбайн пасу дэн кайа.
''К у го  шулдыржо савырнэн шурно парчам лап ыштэн 

кузышт-влак дэк пучкаш намийа. Кузышт-влак мӧҥгэш-онь- 
ыш вашкэ коштыт, шурно вуйым пучкыт. Пучмӧ вуй-влак 
шкак машина кӧргыш  пурат. Машина кӧргышто—кырымэ 
машина дэн пуалтымэ машина. Ш урно вуй гыч пӧрыкыштӧ 
пырчыжэ кыралтын, пуалталтын машина пуч дэн бакыш^кэ 
мийа.

Машина ик жапыштэ кум пашам ышта: турэдэш, кыра, 
пуалта. Комбайн-влак пасу дэн кайат: иктыжэ ончылно, ту- 
дын почэш шолаштырак вэсыжэ, тудын почэш эша шолаш- 
тэ кумышыжо. Кажныжэ вич мэтр кумдык дэн турэдын кайа, 
садэшак кыра, пуалта. Ончылно мучашдымэ лу киломэтрлэн 
мундырко-мундырко шыдан' вудымӧ пасу кийа.
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Комбайн-влак ыштымэ вашам ышташ — тӱрэдаш, кӱлтам 
пидаш, сапондо дэн кыраш, кольмо дэн кышкэн пуалташ 
тӱжэмлэн йзҥ кӱлэш ильэ. Тыштэ гын чылажаг кандэ 
вургэм чинышэ ик монар машинист-влак гына ыштат. Ком- 
байныштэ ик йэҥ кид дэн ыштышэ 100 йэҥым вашталта.

Комбайн дэнэ ыштышэ йэҥын пашажат куштылго.
„Кэчэ мучко солкалэн яойэтат йӱдымат малаш ок лий. 

Малымэ годым солымыла кид-влак солкалэнак кийат“^_сол- 
ышо-влак кутырат. - ■ л)

Машинистлан солкалаш ок е о ч ,  тудо шкэ вэрыштыжэ 
ончэн гы1на шога, машина шкак сола.

,Гигант“ совхозын йал озанлык пашазышт олым дэн лэ- 
вэдмэ вуйан лавран пӧртыштӧ огыл, элэктрисльшэ, ради- 
олымо йандар куго  пӧртлаштэ ичат.

„Гигант" совхозын йоча-влак туныктымо школжо, унив- 
эрситэтшэ, куго  йэҥ-влаклан почмо курсышт-вла< уло. Ку- 
гыжан Росийын йӧратымэ культурдымо илышыжэ пытаралтэш.

Пасуштат, паша ышты.маштэ совхоз паша, озанлыкым 
посна кучэн илышэ куэстйанынлэч шуко гана сайрак, 
культурлырак.

Паша жапыштэ пашазэ-влаклан илашышт пасулаштэ па- 
латкэ-влакым ыштымэ. Ты палаткылаштэ пырльа кочмо- 
йумӧ вэр, лудмо вэр, радио уло.

Пашалэч вара кас дэн пашазэ-влак докладым, лэк- 
цийым колыштыт, кино сӱрэтым ончат.

Пасу паша вуйлатышэ-влаклан — агроном, мастэр брига- 
дир влаклан кушто мом ыштымым шинчышаш вэрч вэр гыч , 
вэ*ышнойэн куршталышташаш огэш воч. „Гигантын“ пас- 
ушх.-влак мучко тэлэфон чэпым шупшмо. Кажнэ бригадэ 
шкэ вуйлатышыж дэн тлана кунам ойлэн, каҥашым йодын 
кэртэш.

Ий гыч ийын „Гигант" совхоз эллан шудӧ тужэмлэн дэн- 
тньэр шурным пуа.

Шурно погаш тӱҥалшын кэчын станцийыш киндым 
колташ тӱҥалыт. Киндэ оптымо паша ик минут жапланат 
чарнэн ок шого. Киндэ дэн тэмымэ мэшак-влакым станци- 
йыш трактыр, автомобиль пойэзд-влак кондэн шогат.

Станцчй гыч колтаг, пойэзд дэн шурно шагал шочмо 
районлашкэ кайа.

Пойэзд кожганэн кайымэ годым паровозын йӱкшӧ мӱн- 
дыркӧ шокта.

— Эша иктэ кайыш,—- пасушто ыштышэ пашазэ-влак кок- 
лаштышт ойлат.



—  126 —

„Гигант* совхозыш амэрикаи учоный, профэсыр Вильсон 
толын, чылажымат ончэн пытарышын:

— Тыгай кызыт туньаштэ иктэ гына,— манын каласэн.
Лышыл, мӱндыр йалла гычат „Гигант" совхозыш крэс йан 

влак ончаш мийат. Имаштэ экскурсий дэнат, шкэт-поснат 
совДоз ончаш 60 тужэмлэч шукырак крэстйан мийэныт.

Чыланат нуно совхоз примэр гыч куго  озанлыкыштэ 
пашан куштылгыжым, пайдалыжым палэн налыныт, сандэн 
нуно куго колэктив озанлык-влакым вашкэрак ышташ шонэн 
мӧҥгышкышт пӧртылыныт.

Мэмнан совхозна-влак йал колэктивлымэ пашаштэ эн 
сай агитатыр улыт.

Совхоз-влак йалым сониалистла вэстӱрлэмдэн ыштымын 
организатырышт.

Совхоз-влакым эллан кӱлэш кочмо-йумӧ продукт-влакым 
да промышлэнноСлан кулэш сырйом пушаш вэрч вэлэ огыл 
ышталтэш. Совхоз-влак куго  социалист озанлык могай 
лийшашым ончыктышо улыт. Нуно тыгыдэ, пӧлкалалт пыт- 
ышэ тыгыдэ крэстйан, озанлык-влакым вэстӱрлэмдэн ышты- 
мын организатырышт улыт.

Совхоз пашам ончэн, крэстйан куго  озанлыкын пайдал- 
ыжым умлэн налэш. Сталин йолташ совхоз-влакын корно 
ончыктымо пашашт нэргэн тыгэ каласэн:

„Йал члышымвэстӱрлэмдэн ыштымэ к у р ы к  т у п  р ӱ д ӧ  
с э м ы н  ончыч совхо^-влак кайат. Нунын почэш у илы-  
ш ы н  э ҥ э р т ы ш ы ж э  шукылэч шуко колхоз-влак кайат. 
Ты ко к систэм-влакын (совхоз дэн колхоз-влакын) ушнэн 
ыштымышт ССР Ушэмын чыла обласлажым колэктивлышаш 
условийым ыштат".

Совхоз-влак у  тэхникышт дэн, йырласэ крэстйан-злаклан 
полшымышт дэн, крэстйан массын колхоз вэлыш савырны- 
мыштым куштылэмдышт, нуным долэктивизацэ корныш пур- 
тышт.

Совхоз-дэн колхоз-влак коклаштэ ойыртыш.
С о в х о з - в л а к ы м  кугыжаныш органйзоватла. Нуно 

олашсэ-фабрик-влак ганьак кугыжынышн улыт. Совхозышто 
ыштышэ пашазэ-влак, фабрик-заводлаштэ ыштышэ пашазэ- 
влак ганьак пашадарым налыт.

К о л х о з - в л а к ы м  кумылышт шупшмо почэш крэстйан- 
влак шкэ организоватлат. Крэстйан-влак мландэ паша ыштыиэ-
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куралыштым, имньыштым пырльаштарэн кугыжаныш млан- 
дыштэ шкэ озанлык пашаштым ыштат. Колхозник-влак кбл- 
хоз озанлыкын озажэ шкэ улыт. Йал озанлык налогым да 
киндэ йамдылымэ планыштым тэмышын чыла дох дыштым 
холхозник-в 13К коклаштышт пӧлат. Кӧ шукырак да сай- 
рак ыштэн гын, тудо шукырак налэш.

мтс.
МТС — машина-трактыр станций манмэ лийэш. МТС-влак 

крэстйанлан кид дэн ыштыма гыч машина дэн ыштымашкэ, 
шкэт посна озанлык кучэн илыма гыч колэктив озанлыкыш 
лэкташ полшат. МТС полшымо дэн крэстйан-влаклан тэх- 
никылан тунэмман.

Пэрв й МТС-м Украинэш Шэвчэнко лӱмэш почмо сов- 
хозэш 1928 ийыштэ ышталтын.

МТС 26 йалла дэн договорым ыштэн. Договоржо тыганьэ 
улмаш:

яКрэстйан-влак чыла пасуштым ушэн, ик колэктив па- 
сум ыштат. МТС крэстйан-влаклан чыла трактыр отрӓдшэ 
дэн да йал озанлык машинаж-влак дэн ышташ мутым пуэн“ .

Крэстйан-влак шкэ тыгыдэ пасуштын мэжаштым огыт 
пытарэ ильэ гын, трактыр колӧнлан пашам ышташыжэ ок 
лий ильэ.

Шэвчэнко лӱмэш почмо МТС крэстйан-влаклан полшаш 
шкэнжын агрономышт-влак дэн мэханикышт-влакым кол^эн.

Тыгэ крэстйан-влак ик идалук ыштэныт.
Вара мо лийын?
Мландэ паша ыштымэ росход-влак изэмыныт. Ожно ик 

гэктар мландэ паша ыштымылан 20 тэҥгэ кучалтэш улмаш, 
ындыжым МТС-лан 14 тэҥгэ дэн гына тулэныт. Машина дэн 
ыштымын доходшо гэктар мландылан 52 тэҥгэ гыч 83 тэҥ- 
гэш кузэн.

Пырльа куго  машина-влак дэн ыштымын пайдалыжым 
умлэн налшын, крэстйан-влак колхозым ӧрганизова лэныт.

Мэмнан машина-трактор станцийна-влак чылажэ 1574 уло. 
1932 ийыш э чылажэ 3100 лийэш.

МТС-влак йалым колэктивлышаш вэрч кучэдалыт, кол- 
хоз-влакым пэҥгыдэмдат.

ЙОДЫ Ш -ВЛАК:
1. Йалым колэктивлымэ пашаштэ промышлэныс могай 

полышым пуа?
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2. Мо тугай совхоз дэн колхоз-влак?
3. Совхоз -дэн колхоз-влак коклаштэ моганьэ ойыртыш 

уло?
4. Ш кэт - посна илышэ-влакын озанлыкыштым колэктив 

корно дэн вэстӱрлэмдэн ыштымаштэ совхоз дэн МТС-влак 
моганьэ пӧлышым пуат?

„Куго вашталтыш ий“.
Тыгэ Сталин йолташ 1929 ийым лумдэн. Молан?
Ты ийыштэ йал илышыштэ тӱҥ  гычак молэммаш лийын. 

Тэвэ молан Сталин йолташ „К у го  вашталтыш ий“ манын

1Р5119301927
60%

Йал озанлык колэктивлым аш  кузэ кайэя шога.

лӱмдэн. Копэраций коч ольан-ольан пырльа ышташ тунэ- 
мын, совхоз пашам ончэн, куго  озанлыклаштэ пашан куш- 
тылгыжым умлэн налшын, крэстйан-влак путӱнь йал дэн, 
раЯон дэн колхозыш пураш туҥальыч. Нужна-влак почэш 
колхозлаш кокла крэстйанат массэ дэн пураш туҥальэ. 
Кокла крэстйан чурийжэ дэн социализм вэлыш савырныш.
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1927 ийыштэ мэмпаи колэктивлымэ озанлыкна 1,1®/о гына 
ильэ, 1928 ийыштэ — 2,3“/о, 1929 ийыштэ колхозна-влак 
7,5"/о шуыч, кизыт чыла шэмэр крэстйан озанлыкын 62 про- 
сэнтжэ колхозыш ушнэн.

Киндым да молымат йал озанлык продуктым пумо шо- 
тышто совхоз-влак пэрвой вэрым нальыч.

Ты сэҥымаш-влакын нэгызэшышт, мучко колэктивлымэ 
районлаштэ кулак-влакым клас шотышто ныгарышна.

Кузэ мэ тыгай сэҥымаш-влакым ыштэн кэртна?
Мэмнан партийна Лэнинын копэратив планжым моштэн 

илышыш пуртэн ш гыш. Пырльа ужалымэ, тавар налаш уш- 
ныма гыч крэстйан-влакым эркын-эркын копэрацийын кӱ- 
шыл формышкыжо — колхозыш намийэн шуктыш.

Эл индустриаҥдымэ пашам талын илышыш пуртэн шо- 
гьшо дэн пырльа, машина-трактыр станций-влакым ыштэн, 
йал озанлык машина-влакым колтэн, совхоз-влакын полышы- 
штым пуэн, совэт власть шэмэр крэстйанланат куго нолы- 
шым пуыш.

Адак кузэ?
Колхоз организоватлымэ пашам шкэ кидышкышт ончыл- 

но шогышо пашазэ-влак нальыч. 1930 ийыштэ пашазэ клас 
шкэ коклаж гыч йалыштэ ышташ 25 тӱжэм сай пашазэ- 
влакым ойырыш. Пашазэ-влак шэмэр крэстйанлан изэ озан- 
лык лэч куго  озанлыкын пайдалыжым умландарэн пуыч. 
Пашавэ-влаклан ты пашаштышт шкэныштын куго  озанлык 
примэрышт дэн совхоздэн колхоз-влак полшышт.

Йалыштэ клас кучэдалмаш.
Колхоз-влак кушкыт. Пӱтӱнь районлэн шкэт озанлык- 

влак колхозыш ушнат. Кулак-влак крэстйан-влакым кузэ 
гынат колхозыш пурыдымашын тэмлышт гынат, тӱрлӧ йӧп 
дэн колэктивизацэ пашам кӱрлаш тыршышт гынат, нымомат 
ыштэн ышт кэрт.

Кулак-влак пэш шуко зийаным ыштышт. Колхоз киндым 
йӱлатышт, сай колхоз организатыр-влакым пуштэдышт, 
вольыкым пытарышт, колхоз-влакын машинаштым, моло тар- 
маныштым пудыртыльыч.

Клас тушманын пашажэ.
Моско ола гыч йалыш мийэн ыштышэ Никифоров йол 

таш йалыштэ клас кучэдалмаш нэргэн тыгэ ойла:
9 -1 2 8 3
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„Кулакын эн йӧратымэ куралжэ — колэктивизацэ паша 
нэргэн, колэкгивизацэ паша эртарышэ паша йэҥ-влак нэр- 
гэн шойакым ойлымаш. Кулак-влак шкэ пашаштым утла- 
ракшым пичкэмыш ӱдрамаш-влак коч ышгат. Тыганьэ Удра- 
маш-влак коклаштэ колхозник-влак йочам шупшын налын 
комунист-влак Москош погэн колтат да монь манын укэ 
мутым шаркалат. Мэмнан районышко мланна полшаш па- 
шазэ бригадым колтэныт ильэ. Кулак-влак ты бригадэ нэр- 
гэн Совэт властьын колхозыш ышташ колтымо вуй паша 
дэн пижшэ рэстанышт-влак манын, пичкэмыш калык кокл- 
аштэ шаркалэныт...

„Москошто лийын, ныгунамат йалыштэ тынарэ вийын 
клас кучэдалмаш лийын кэртэш манын шонэн омыл ильэ.

Мийэн шумэм кэчак шэфлымэ колхознан партий погы- 
нымаштыжы лийаш возо. Докладым райкомын члэнжэ, 
Свэтлов йолташ, ыштыш. Докладым колышт шинчымына 
годым „рӱш т“ шоктэн пычал лӱйалтэ. Минь ончылнэм шо- 
гышо Свэтлов йолташ пэрвой изыш тайнымэ ганьэ лийат, 
варажым руэн сӱмырымӧ пушэҥгэ ганьэ куварыш сумыр- 
лыш.

Ты коклаштэ ала кудыжо; „Пудранаш ок кул, курал- 
дам йамдылыза", маньэ.

И к монар йэҥ рэвольвэрым кучэн омса дэк куржӹч.
Мыйат наганэм кучэн урэмыш куржын лэкташ шонэнам 

ильэ...
— Шого! Кум йэҥ сита! Тышагын код! — садэ йукак 

камандым пуыш.
Мый олмышкэм пӧртыльым. Свэтлов йолташым ончаш 

туҥална. Нӧлталын тэҥгылыш пышташ пижна: капшэ нэлэ- 
мын, чурийжэ какаргэн. Пыштышна, вургэмжым кузэ лийэ 
тугэ кудашна, эмганымэ вэржым пидаш йамдылышна... ку- 
варыштэ... вур тэмын...

Погынымашыш больница гыч толшо ала доктыр, ала 
фэльдшэр ганьэ йэҥ ильэ. Тудо лап лийын Свэтлов оҥым 
колышт ончыш, варажым кид шэржым кучэн ончышат, ку- 
чыкын гына „колэн!“ манын пэлэштыш.

Урэмыштэ лышнэ гына эша пычал йук-влак ш окты ш т...
Мэ куралнам кучэн илаш-колаш кучэдалаш йамдылалт- 

на... И к монар жап эртышат мэмнан йэҥна-влак толын 
пурышт. Луйшӧ йэҥым кучэл кэртын огытыл.

Клас тушманын пульажэ йоҥылэн огыл. Пульа Свэтлов 
йолташын оҥэшыжэ логалын, вошт шутэн лэктын.
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Тушман вӱдымӧ кампаньэ эртарымым кӱрлаш тыр- 
шэн.

Кашир районын, Крутский сэльсовэтыштыжэ „Красный 
якорь“ йал озанлык арчэл уло. „Красный якорь“ колхозым 
организоватлаш пижмэ годым, кулак-влак ты ко.тхозым уло 
моштымышт дэн сӱмыраш тыршэныт.

Шошым шуын толын, тыдын дэн пырльа вӱдымӧ жапат 
шуын. Вӱдаш лэкшашлэч изыш гына ончыч кулак агитацым 
колыштын, 20 колхозник-влак колхоз гыч лэкташ зайав- 
льэньым пуэныт. Нынын колхоз гыч лэкмышт дэн колхоз 
чылажак шаланаш шуын улмаш. Тэвэ тыгэ пичк-мыш кол- 
хозник-влакым ишандарэн кулак-влак колэктив дэн шошым 
аҥа вудымӧ кампаньым кӱрлмашкэ шуктэныт.

Сэльсовэт колхозник-влак коклаштэ умландарымэ пашам 
кумдан ышташ ок тӱҥал гын, кулак-влакым йӧршэш чот ок 
чактарэ ильэ гын, „Красный Якорь“ колхоз ок лий 
ильэ.

Умландарымэ пашам ыштымылэч вара лэкташ зайавльэ- 
ньэ пушо колхозник-влак чыланат зайавльэньыштым мӧҥ- 
гэш налыныт. Колхозник-влак ик йэҥ ганьэ организовано 
лэктын, вӱдышашыштым жап дэч ончыч шуктэныт.

Тэвэ тыгэ пичкэмыш колхозник-влакым ишандарэн, кулак- 
влак колэктивын шошым аҥа вӱдымӧ кампаньыжым тэвэ- 
тэвэ гына кӱрылмаш шуктэн огытыл.

Силос башньым йӱлалтышт.

„Будьоновэц“ колхоз. Комсомольэц-влак тӱҥал пумо 
дэн кӱкш ӧ, чаплэ силос башньым ыштэн шындышт. Баш- 
ньым пайрамлэн почмо кзчым ышташ шонэныт. Рвэзэ-влак, 
комсомольэц-пионьэр-влак башньым йошкар тиста, ужар 
пушэҥгэ пэлэдыш дэн сынлаҥдарэныт. Рвэзэ^ калык пэш 
йывыртэн эрла почына манмэ кэчым вучэн. Йӱдшӧ пэшак 
пичкэмыш лийэ. Оҥгыр кырымэ йӱк шокатш тӱҥальэ. Оҥ- 
гыр калыкын вашкэ-вашкэ погынаш уж эш ... Мо томаша?.. 
Урэмыш комсомольэц-влак, пионьэр-влак куржын лэктыч. 
Мом ужыт? Альэ гына ыштэн шуктымо силос башньышт 
шуйытко куго тул дэн йӱла. Тул волгыдо пичкэмыш йӱдым 
волгалтара. Колхозник-влак куржын лэктыч. Пожарный-влак 
толын шумэшкэ тул шкэ пашажым мучко шуктыш — силос 
башньэ йӱлэн пытыш.

9*
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Йалыштэ кулак-влакын социализм ыштымэ пашанам ча> 
раш тӧчымӧ примэрыштым шуко тӱжэмлэн каласаш лийэш. 
Сандэнат Лэнин кулак-влак нэргэн тыгэ каласэн;

„Кулак-влак эн шуйытко, эн осал, эн тушман экспло- 
ататор-влак улыт; нынэ вӱр йӱшӧ-влак сӧй жапыштэ шэмэр 
калык нужналыкэш пойэнат, Киндэ, моло продукт акым к у -  
зыктэн, тӱжэмлэн, шӱдӧ тӱжэмлэн оксам чумурэныт. Тыдэ

эҥырэмш-влак булнал- 
тшэ крэстйан-влак шо- 
тэш, шужэн нашазэ- 
влак шотэш койам 
шындэныт, ӧрдэныт".

Кулакым клас шо- 
тышто пытарэна.

Шэмэр крэстйаным 
кулак-влак лудыктэн 
ышт кэрт. Нужна вэлэ 
огыл, кокла крэстйанат 
колэктивизацэ вэлыш 
савырныш.

М у ч к  0 колэктив- 
лымэ районлаштэ ку- 
лакым клас шотышто 
пытарэна. Мэ тудым 
мландэ дэн пайдаланэн 
илымэ праважым пыта- 
рэна. Погыжым, мландэ 
ыштымэ тарманжым, 
сурт оралтыжым шуп- 
шын налын, колхоз- 
влаклан пуэна. 

Чынжымат кулак пого шэмэр калыкын лийшаш. Кулак 
батракын, нужна кокла крэстйанын вийышт дэн погыжым 
чумурэн.

Погыштым шупшын налмэ кулак-влакым совэт власть 
колхоз ыштымаштэ ынышт пулаштарэ манын пэлкэ колтэн 
шога.

„М э тидэ вур йушӧ, эҥырэмыш-влакым чытэн илышна, 
нунылан калык вийжэ дэн илыдымашын йӧным ыштэн ил- 
ышна, Кулак озанлыкым вашталташ лийдымэ дэн чытэн 
илышна, Ындэ утыжо дэн нунын озанлыкым колхоз, сов-

Силос башньэ йӱла.
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хоз озанлык-влак дэн ващталтэн кэртына. Умбакыжат ти- 
дэ вӱр йӱшӧ, эҥырэмыш-влакым чытымаш — пашазэ дэн 
крэстйан-влак интэрэсышт ваштарэш кайымаш. Сандэн ку- 
лакым клас шотышто пытарымэ политикым большэвик-вла- 
кын моннар гына вийышт сита, тунарэ вийын наҥгайыман". 
Тыгэ Сталин йолташ каласэн.

Совэт властьын йалыштэ чын пэҥыдэ эҥэртышы- 
жэ —  колхозник.

Колхоз пашаштэ сэҥымаш-влӓк совэт йалын чурийжым 
йӧршэш вэсэмдышт. Ондакрак совэт власть йалыштэ нуж- 
налан эҥэртэн илыш, кокла крэстйан дэн пэҥгыдэ кылым 
кучэн шогыш; ындэ совэт властьын йалыштэ чын пэҥгыдэ 
эҥэртышыжэ колхозник улэш.

„Ындэ, шуко мильйонло нужна да кокла крэстйан массэ, 
колхозын пайдалыжым палэн налмӧҥӧ, колхоз корныш пу- 
рыш, а кулак — колххоз-влакын тӱҥ  тушманжэ, клас шот- 
ышто пытаралтэш, тымартэ колхозыш пурыдымо шкэт крэс- 
тйан ончылно ик тӱҥ  йодыш шогальэ: „Колхоз вэрч алэь 
колхоз ваштарэш?“ Кулаклая колхоз ваштарэш кучэдалаш 
да колхоз ыштымэ пашам пужаш полшышо нужна да шкэт 
крэстйан пашазэ класын сойузникшэ манылт ок кэрт. 
Тулэчат утларак — тудо пашазэ класын эҥэртышыжлан 
чотлалт ок кэрт — тудо пашаштэ кулакын сойузникшэ.

Кӧ пашазэ клас дэн пырльа колхоз-влак ышташ полша, 
кӧ колхоз кушмым, шарлымым ончык колташ полша гын, 
кӧ кулак дэн пэш чот кучэдалаш полша гын, ту нужна да 
кокла-шкэт крэстйан вэлэ пашазэ класын сойузникшэ лийын 
кодэш.

Совэт властьын чын да пэҥгыдэ эҥэртышыжэ лийшаш- 
лая нужна дэн кокла крэстйан ончылно ик корно — тыдэ 
колхозлан полшымо корно, варажым колхозыш пурымо.“

Тыгэ Чыла ушэм совэт-влакын VI погынымашышт пун- 
чал мутым луктын.

Колэктивизацэ вэрч кучэдалмаш альэ чарнэн 
огыл.

Совэт властьын тушманышт-влак совэт-влакын У1-шо 
погынымашыштым шкэ сэмынышт умландараш тыршат. Ну- 
но совэт власть колхозыш вийытлэн пурта манын ойлат.

Т ы д э ч ы н 0 г ы л.
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Совэт власть колхозыш иктымат вийтлэн пуртэн огыл, 
вийытлэн пуртымашат укэ.

Совэт-влакын У1-шо погымашышт колхоз пашам шарышэ 
пашайэҥ-влаклан даСовэт Ушэмынчыла организацышт-влак- 
лан умландарымэ пашам чытэн ыштэн гына шкэт-посна оз- 
анлык-влакым колхозыш пурташ шӱдэн. Крэстийан-влакым 
вийытлэн колхозыш пуртышо-влак дэн партий пэш чот ку- 
чэдалэш.

Мланна, тугэ гынат, колхоз пашам вуйлатэн шогашна 
вэрэштэш. Сандэн крэстйан-влакым колхозыш пуртышаш 
нэргэн умылтарман огыл, ты шотышто нымоганьэ пашамат 
ышташ ок кӱл, крэстйан-влак колхозыш шкак пурат манын 
ойлышо пурла опортунист-влак дэнат пэш талын кучэда- 
лашна-возэш.

Ш кэт посна озанлык кучышо крэсйанлан колхозыш пур- 
ыдэ шогымыжо дэн шкаланжэ зийаным кондымо нэргэн ум- 
ландарэн пуаш тыршыман, колэктив озанлыкыш пурыды- 
мыж дэн озанлыкышт нӧлталтшашым чарэн шогымыж нэр- 
гэн, куго озанлыкын сай шотышт-влак дэн пайдаланэн кэр- 
тдымыж нэргэн тудлан раш умландарэн пуыман. Мланна 
тыршэн кулак дэн кучэдалашна логалэш, тудын колхоз ва- 
штарэш агитацыжэ дэнат пэш чот кучэдалман.

Кузэ мланна колэктивизацэ вэрч кучэдалман.
Пашазэ дэн оласэ шэмэр калыклан йалын шэфшэ улмо 

пашаштым сайын шуктыман. Нунылан колхоз озанлыкым 
пэҥгыдэмдымэ дэн колхозник-влакым матэриалнэ, культур 
илыштым сайэмдаш тыршыман. Нужна дэн кокла крэстиан- 
влакым колхозыш шупшын шогышаш вэрч нунылан колхо- 
зышто умландарымэ пашам ышташ шкэ коклашт гыч паш- 
азэ-влакым ойырыман.

- Коликтивизацэ вэрч кучэдалмаштэ колхозник-влаклан 
шкаланыштат шуко пашам шташ логалэш. Колхоз пйшам 
пэҥгыдэмдэн шогэн, шкэт посна крэстйан-влакым колхоз- 
ник-влаклан колхозыш шупшын шогыман. *

Колхоз-влакын ончылно шогышо, ударлэ ыштышышт-влак 
массэ коклаштэ колэктивизцэ пашам талын шуктэн шогышт.

Массэ коклаштэ колэктивизацэ пашам сай шуктышо при<- 
мэрлан Гришановский сэльсовэтыштэ „Колос" колхозым 
налына.

,Колос“ агитатыр тӱшкам организоватлэн. Тушкашкэ ба- 
трачкэ, кокла крэстйан гыч кум йэҥ, адак паша гыч ик
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кэчат коддэ ыштышэ Богатырьов Пӧтр, 70 ийаш нужна пу- 
рэныт. Ты тӱшка моло йаллашкат лэктын коштынозанлык- 
ыштым посна кучышо крэстйан-влак коклаштэ умландар- 
ымашым эртарэн. Нуно крэстйан-влаклан колхоз илыш 
нэргэн, колэктив дэн паша штымын пайдалыжэ нэргэн ой- 
лэныт.

Колхозышто улшо ситыдымаш-влак нэргэнат,ты ситы- 
дымаш-влак кувэч лэкмымат ойлэныт.

Нынылэч посна „Колос" колхозыш пурыдымо-влак гыч- 
ат бригадым ыштэн; ты бригад колхозышто мо сэмын ыш- 
тымы.м тунэмын. Варажым колхозыш пурыдымо-влаклан 
колхоз паша нэргэн докладым ышгэн

Кажнэ йалыштэ колхозыш пураш тэмлышэ тӱшкам са- 
йлэныт.

Нунат умландарымэ пашам ыштэныт. Тыгай умландары- 
маш паша-влакым ыштылмэ дэн Гришановский сэлсовэтыштэ 
вич кэчэ коклаштэ 221 озанлык колхозыш пурэн.

(„Правда“ газэт гыч).
Совэт элын йочашт-влакланат социали.зм ыштымэ паша 

гыч кораҥман огыл. Нуныланат йалым вашкэрак социализ- 
мыш шуктышаш вэрч кучэдалман. Ш колышто тунэмшэ 
пионьэрлан пэрвойак шкэ ача-аважым колхозыш пурташ 
тыршыман. Пионьэр отрӓд дэн школ-влаклан колэкти- 
визацэ аламан кайымэ район-влаклан полшыман. Оласэ пио- 
ньэр дэн школьник-влаклан йалласэ школьник-влак дэн 
пионьэр отрӓд-влаклан шэф лийын шогымо пашаштым ви- 
йаҥдыман.

Колхоз-злакын озанлык пашаштым пэҥгыдэмдышаш вэрч 
соцалистла таҥасэн ыштымэ дэн ударлын ыштымым ви- 
йаҥдаш кӱлэш, пашам моштэн организоватлышаш вэрч кучэ- 
далман.

Ш кол дэн пионьэр отрӓд-влаклан ударлын, таҥасэн ыш- 
тымашыш колхозник-влакым шупшын шогыман, социалистла 
таҥасэн ышташ шкэ ача-авашт дэн договорым (кэлшымашым) 
ыштыман; тыгак социалист договорым посна бригад-влак дэн, 
посна колхоз-влак дэн ыштыман.

Ш кол дэн пионьэр отрӓдлан колхоз озанлык пэҥгыдэм- 
дымэ пашам кэчылэч кэчын тыршэн ыштыман.

Чыланат ик йэҥ гай, тыршэн ышташ тӱҥалын, „1932-33 
ий пытартышэш ССР Ушэмыштэ колэктивизацэ пашам тӱҥ 
шотышто шукташ кӱлэш” дирэктивым шуктэна.
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ССР Ушэм тӱньамбаллан эн куго йал озанлыкан эл.
Мильйонлэн тыгыдэ ужаш-влаклан пӧлалт пытышэ крэс- 

тйан озанлык-влакым куго  колэктив озанлыкыш ушышна. 
15 мильйон утла крэстйан озанлык-влакым 220 тӱжэм кол- 
хоз озанлыклаш ушымо.

Пэрвой пӓтилэткыштэ мом ыштэна.
Йал озанлыкым социалистла вэстурлэмдэн ыштымэ па- 

шана ончыко тыгэ кайэн шогыш:

1 9  2 9
Нужна-крэстйан озанлык-влакын колхозыш 7^2 процэн- 

тышт пурэн. Машина трактыр станцийым кокты т ыштымэ. 
Вӱдымӧ мландэ 120 мильйон аг.

МЛН.ГӒ

1 9  3 0
Нужна-кокла крэстйан озанлык-влакын колхозыш 21,1 

процэнтышт пурэн. Машина трактыр станций-влакым 158
ыштымэ. Вӱдымӧ мландэ 127 мильйон га.

14^млн.га

Нужна дэн кокла крэстйан-влакын колхозыш 62 процэн- 
тышт пурышт. Машина-трактыр станций-влакым 3100 ыш- 
тымэ. Вудымӧ мландэ 144 мильйон гэктарыш шуо.
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Иатыр колхоз-влакын кид вий дэн ыштымэ пашаштым 
машина вий дэн вашталтышна: шогам, сорлам, савам, сапон- 
дым-трактыр, комбайн адак моло йал озанлык машина-влак 
дэнат. 1932 ийыштэ мэмнан Совэт Ушэм пасулаштына 250 
тӱжэм нарэ трактыр-влак, 20 тужэм нарэ комбайн-влак 
ыштат.

Мэ 5383 шурно вӱдымӧ дэн вольык ашнымэ совхоз-вла- 
кым почиа. Чыла пасунан кум чэрык ужашыжым совхоз 
дэн колхоз-влак вӱдат.

Киндым, шылым, йал озанлыкыштэ ыштымэ моло кочмо- 
йӱмӧ продукт-влакым мэмнан совхозна дэн колхозна эн 
шукыжым пуаш тӱҥальыч. 1931 ийыштэ кугыжанышлан 
пумо чыла киндэ гыч 85 процэнтжым совхоз дэн колхоз- 
вллк пуыч.

Шурно вӱдымӧ районлаштэ тӱҥ шотышто колэктивиза- 
цэ пашам ыштэн шуктэнна тушто кулак-влакымат клас шо- 
тышто пытарымэ. 1932-33 ийыштэ чыла эл мучко туҥ шо- 
тышто колэктивизацэ пашам шуктэна.

„Тунэммэ сэмын“ , „кочай-влак ыштымэ йӧн дэн“ крэст- 
йан пашам совхоз дэи колхозышто план почэш ыштымэ 
паша дэн вашталтэна. Кажнэ совхозын, кажнэ колхозын 
шкэнжын планжэ уло: нунын планыштышт моннар, кузэ 
вудаш, сайрак умдарэн шочыктышашлан кушан вудаш чы- 
лажымат ончэн ыштымэ.

Совэт Ушэм эн тыгыдэ йал озанлыкан эл гыч туньам- 
баллан эн куго  йал озанлыкан элыш савырныш.

Лэнин партийын ойжо чыныш лэктэ.

Йал оканлык пашан пӓтилэткэ планжым ыштымына го- 
дым, 1933 ий пытартышэш колхоз дэн совхоз-влакын 40“/о 
киндэ пуэн кэртшашыштым ончымо ильэ. Пурла-влак тыд- 
лан ишаныдэ тыгэ ойлыштыч:

„Совхоз дэн колхоз мланна кулэш нарэ киндым 5-10 ий 
гыч ижэ пуэн кэртыт. Сандэн колхоз-влакым ышташ вашкы- 
ман огыл, кулак-влакымат клас шотышто пытараш ок кул,— 
кулак кугыжанышлан киндэ пумо шотышто ишанлэ эҥэр- 
тыш“ .

Пурла опорхунист-влакын ойлымышт ганьэ ыш лий. Мэ 
кулак озанлыкыштэ ыштымэ киндым, совхоэ. колхоз озан- 
лыкыштэ ыштымэ киндэ дэн вашталтышна.
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Тушман-влак шонымо сэмын ыш лий.

Мэмнан пӓтилэткэ план нэргэн моло кугыжанышлассэ 
тушманна-влак воштыльыч. Пӓтилэткэ план почэш ышты- 
шаш паша-влак ныгунам ыштэн шуктыдымаш паша-влак, 
манын ойлышт.

Ош гвардэйц-влак 1929 ийыштэ шкэ газэтэшышт тыгэ 
сэрэныт ильэ:

„Совхоз дэн колхоз-влакын пӓтилэткэ пытартышэш 40®/о 
киндэ пуэн кэртшашыштым чэрлэ йэҥыя гына вуй ушыжо 
тыгэ шонэн кэртмэ дэн умландараш лийэш."

Контррэвольуционьэр Троцкий да тудынкышамтошкышо- 
троцкист-влакат ош гвардэйц-влак ганьак куанэн воштыльыч.

Пашазэ клас вуйлатымэ почэш крэстйан калык шкэ 
озанлыкшым вэстӱрлэмдэн куго  колэктив озанлыкыш ушны- 
шашлан Троцкий ныгунамат ишанэа огыл.

Ош гвардэйц-влак дэн контррэвольуционьэр Троцкийы- 
нат воштылмышт сэмын ыш лий. М учко совхоз-влак 
куш кын шогат.

1929 ийыштэ совхоз дэн колхоз-влак киндым 12 про- 
цэнтым вэлэ пуыч, 1930 ийыштэ пуымо киндышт 50 про- 
цэнтыш кузыш, 1931 ийыштэ 85— процэнтыш.

1 93 2  ий  у с э ҥ ы м а ш - в л а к  ий  л и й э ш .

ЙОДЫ Ш -ВЛАК.
1. Сталин йолташ 1929 ийым молан „ку го  вашталтыш 

ий манын“ ?
2. Йалыштэ колэктивизацэ паша талын ончык кайамым 

кузэ умландарыман?
3. Йалым социалист корно дэн вэстӱрлэмдэн ыштымаштэ 

мэмнан ваштарэш кулак моганьэ паша-влакым ышта?
4. Молан колхозник йалыштэ совэт властьын ишанлэ да 

пэҥгыдэ эҥэртышьщлан шотлалтэш?
5. Альэ колхозыш пурыдымо нужна дэн кокла крэстйан- 

влакым мланна кузэ ончыман? ?
6. Тӱяьамбалнэ эн куго йал озанлыкан элыш ССРУ кузэ 

савырнэн?

Кокымышо пӓтилэткэ—куго паша план.
Пэрвой пӓтилэткыштэ Совэт Ушэмын пашазышт дэн 

крэстйанышт-влак кугылэч-куго паша-влакым ыштат. Кокы- 
мышо пӓтилэткыштэ ыштышаш пашана тылэчат куго.



—  139 -

К о к ы м ы ш о  п ӓ т и л э т к ы ш т э  мэ с о ц и а л и з м ы м  
ы ш т э н  ш у к т э н а .

Тыдэ пэш куго, йӧсӧ ыштышаш паша. Шкэнан элыштэ 
тэхникэ пашам ончык колтэн гына ыштышаш пашам ш ук- 
тэн кэртына.

Мланна кокымышо пӓтилэткыштэ калык озанлыкын чыла 
ужашыштыжат кид вий дэн ыштымэ паша-влакым машина 
ыштымэ дэн вашталтыман.

Кокымышо пӓтилэткыштэ йал озанлык пашам ку- 
зэ вэстӱрлэмдэн ыштэна.

Мэ совхоз дэн машина-трактыр станций-влак ыштымым 
йэшарэн шогэна. Мэ колхоз пашамат шарэн колтэн, пэҥгы- 
дэмдэн шогэна. 1934 ий шошым чыла колхоз-влакын па- 
шаштым машина-трактыр станций-влак вий дэн ышташ тӱҥал- 
шашым палэмдымэ. Пӓтилэткэ пытартышэш машина-трак- 
тыр станцийна-влак 5-6 тӱжэм лийшаш. Киндэ дэн йал 
озанлык пуымо моло продукт-влакымат ыштышэ колхоз-вла- 
кын пашашт у  сэмын организоватлалтэш.

Крэстйан ыштымэ нэлэ, йӧсӧ пашам машиналан ыштык- 
таш туҥалына.

Кокымышо пӓтилэткыштэ совхоз, *колхоз пасу-влаклан 
61)0-700 тужэм трактырым, 240-250 тӱжэм комбайным, миль- 
йон автомобильым пуэна.

Сибир тайгаш, киргиз стэплаш—чыла вэрэат автомобиль 
дэн__трактыр-влак мийэн шуыт.

Й уж ик пасулаштына элэктричэс вий дэн ыштышэ ма- 
шинана-влакат лийыт. Элэктричэс плуг-влак куралаш тӱҥа- 
лыт. Элэктричэс комбайн-влак шурным погаш тӱҥалыт. 
Элэктричэс автомобиль-влак дэн пашазэ-влак кошташ тӱ- 
ҥалыт.

Тынар куго  сэҥымаш-влак лийыт гынат, имньын кӱ- 
лэшыжэ ныта ыанаш ок лий. Кокымышо пӓтилэткыштэ им- 
ньын кӱлэшыжэ пэш куго лийэш. Йал озанлык пашаштат, 
эл аралымэ пашаштат имньэ вий дэн ыштышаш паша-влак 
йатыр лийыт.

Трактыр тӱҥ вий.
Кокымышо пӓтилэткыштэ йал озанлык паша ыш- 

тымаштэ туҥ вий трактыр лийэш. Колхоз дэн совхоз пасу- 
лашкэ пумо трактырна-влакын вийышт 15 мильйон имньэ
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вийым вашталта. Ты трактыр-влакым Сталиаград, Харьков, 
Чэльабинск олаласэ трактыр заводна-влак ыштэа луктыт.

Трактыр дэн пырльа йал озанлык пашаштэ элэктрофи- 
каций шарла.

Элэктричэс Бий дэн ыштымэ паша трактыр дэн ышты- 
мылэч шулдэшрак возэш. Элэктричэс вий эн шулдо вий.

Вара чыла йал озанлык пашамат элэктричэс вий дэн 
ыштымашкэ лзкташ ок лий мо?

Т у г э ж а к  ы ш т а ш  п э ш  к у ш т у л г о  п а ш а  о г ыл.
Тыдлан вэрч эл кумдыкэш элэктричэс воштырым торэш- 

кутын шупшаш вэрэштэш. Чыла элым элэктрислаш кӱлэш. 
Тынар куго пашам кокымышо патилэткыштэ альэ ыштэн 
шуктэн огына кэрт.

Мланна шуко киндэ кӱдаш... Мланна шуко хлопок, 
йытын кӱлэш.

Кокымышо пӓтилэткыштэ шэмэр калыкын кочмо-йӱмӧ 
чийымэ-шоҥалмэ шотышто илышышт кок-кум  гана сайэмэш.

Сандэн киндэ, шыл, уй, муно, сакыр (шэкар) кок-кум  
гана шукырак ышталтшашан улыт. Промышлэныс товар ыш- 
тышэ фабрик-влаклан шукырак илэ таварым — хлопокым, 
йытыным, коваштым, мэжым пуаш кӱлэш лийэш.

Кокымышо пӓтилэткын пытартышыжлан мэмнан совхоз 
дэн колхозна-влак 1 мильйон 300 тӱжэм цэнтньэр киндым 
пушаш улыт. Хлопокым, йытыным ыштымэ кок гана йэ- 
шарна, шэкар ушмэн ыштымэ кум гана.

Хлопокым, йытыным, киндым тынар шуко кузэ ыштэн 
шукташ?

Тымарсэк шурно дэи тэхникэ культур-влак вӱдыдымӧ 
мландым йэшарэн, кугэмдэн шогышна.

Кокымышо пӓтилэткыштэ тӱҥ паша—совхоз дэн колхоз- 
влак пасун шурно л э к т ы ш ы ш т ы м  кугэмдымэ.

Мланна пасулаштына шурным умдарэн шочыкташ т^лр- 
шыман.

Совхоз дэн колхоз пасу-влакын талэ сойузникышт—
 ̂ химий

Ӱйжӧ пытышэ, йавык мландэш шурным умдарэн шочык- 
таш ок лий, тугэ гынат, миньэрал ӱйаҥдышым пыштэн ту- 
ганьэ мландэш шурно умэн шочаш тӱҥалэш.
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Кизӹтат йатыр совхоз дэн колхоз*влак мландэ посна 
озанлык кучышын мландыжлэч кок-кум гана шукырак пуаш 
тӱҥальэ. •

Молан тыгэ?
Совхоз дэн колхоз-влак машина дэн ышташ тӱҥалмылан, 

шкэ пасуштым химий дэн ӱйаҥдэн вӱдымылан.

'< >1 V"

Сэмольот-влак пасуш«химик лэкарсым шыжыктат.

Шурно лэктышым кызытсэ налмылэч, чыла вэрэат нӧл- 
талаш лийэш манын учоный-влак ойлат.

Кугыжан Росийын химий заводшо-влак лийынак огытыл 
манаш лийэш.

Мэ химий заводлам шкэ ышташ туҥална. Пасуэш шавы- 
шаш химий уйаҥдышым тэнэй 12 мильйон тоным ыштэна.

Кокымышо пӓтилэткыштэ химий цроизводство шуко гана 
кугэмэш.

Йуж гыч да кокс коҥга-влакыч лэкшэ газдэн мэмнанза- 
водна-влак амийакым ышташ туҥалыт; амийак химий уйаҥ- 
дыш ыштышашлан пэш кулэш.
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ФосфОритнат мзмнан пэшак шуко.
Кокымышо пӓтилэткыштэ шӱдылэн пойэздна-влак пасу- 

влаклан кочышым шупшыкташ тӱҥалыт. Пасуна-влакын 
шужымыштым пытарэна.

Химий пасу локтылшо-влакым пытара. Пасу локтылшо- 
влакым пытараш самольот-влак кӱшыч химий эмым шыжык- 
таш туҥалыт.

Ш укш-копшаҥгэ, кольа тӱкым шурно локтылшо-влакын 
I тунам мучашышт шуэш.
■ Совхоз-колхоз пасулашкэ тӱжэмлэн уста химик-влакым

колталтэш.
Кокымышо пӓтилэткыштэ ик капиталист кугыжанышы- 

нат шурнышт мэмнан нарэ умэн шочын ок кэрт, альэ тугэ 
I гына огыл, мэмнан нарэ умдарэн шочыкташ шоналтэнат

шуктэн огыт кэрт.

Мэ кукшо ий-кэчым пытарэна.
Мэмнан элын вудымӧ мландыжын кумышо ужашыжэ 

' нарэ вудымо шурнылан зийан кондышо кукш о ий кэчан ра-
I йонлаштэ улэш. Ты район-влаклан Йул вуд вэс могыр кундэм,

Казакстан, Украйнын, Уралын, кас вэл Сибирын, Кавказын 
стэп ужашышт шотлалтыт.

Тидэ районлаштэ кукш о ий кэчын зийанжэ эрэак логал 
шогэн. Кажнэ кум-нил ий гыч ик.ийжэ йал озанлыклан зи- 
йан кондышо кукш о ий лийын.

11 ий коклаштэ (1921 ий гыч 1932 ийыш шумэшкэ)
1 нил кукш о ий лийын. Сэдэ ийлаштэ кукш о ий-влак лиймэ

дэн мэмнан эл 45 мильйон тон шурным Йомдарыш.
Кугыжан Росий кукш о ий дэн кучэдалын огыл, кучэда- 

лынат кэртын огыл. Кугыжан правичылствэ жапыштэ кукш о 
I ий лиймэ дэн нужна, кокла крэстйан-влак булнэныт, миль-
! йон шэмэр калык шужэн колымашыш шуын. Помэшик дэн
; кулак-влак запас шурнышт шуко лиймэ дэн шэмэр крэстйа-

ным утларак орландарэныт, кукш о ийла нунылан утларак 
I пойашышт полшэн.
|,: Пуд киндылан помэшик дэн кулак-влак крэстйанын пы-
, тартыш вольыкшым наҥгайэныт, мландыжым шупшын на-
’ лыныт, шкэнжым, кулышко савырэныт.
!; Совэт элыштэ гына кукш о ий дэн организованнэ кучэ-

далмаш лийын кэртэш. Тыгыдэ крэстйан озанлык-влак ко- 
лэктивлалт шудэ мэ кукш о ий дэн кучэдалмэ пашам кумдан 
шарэн колтэн ышна кэрт.
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Ындыжым мэмнан элна мучко колэктивлалт шуэш; мэ 
ындэ кукш о ий дэн кучэдалмэ йӧн-влакым пэш кумдан 
шарэн колтэн кэртына.

Вара кузэ кукш о ийым сэҥаш?
Кэчым йӧртэн шокшым пытараш ок лий вэт. Кукшым 

чытышэ сорт шурно-влакым вӱдаш лийэш.
Мэмнан пасулаш тӱрлӧ ш ӱк шудо (куштра)-влак шуко 

кушкыт. Шурнылан ситэн-ситыдымэ вӱдым мландэ гыч шуп- 
шыт. Ныным пытараш вэрэштэш, жапыштэ сомылаш, жа- 
пыштэ ураш.

Мландэ ӱйаҥдыш кучышаш вэрч шурно дэн шудо-влакым 
вашталтыл вӱдэн шогыман. Эрэ шурно культур-влак вӱдымӧ 
дэн гына мландэ вашкэ тоштэмэш.

— Сэлэкций станцэ.

Кокымышо пӓтилэткыштэ мланна кукш о районлаштэ ку к  
шым чытышэ кушкыл-влакым вӱдаш тӱҥалмым илышыш, 
пуртыман.

Сандэн мэ сэлэкций станций-влакым ыштэна. Ты станций- 
лаштэ кӱлэш культур-влакын у нӧшмыштым вӱдэн кэлшы- 
шым ойырэн шогалтэш.

Сэлэкций станпийлан вӱдымӧ культурым идалукэш кум 
нил гана шукташ лийэш—кэҥэжымат тэлымат вӱдалтэш. Ты 
станцийлаштак могайышт кукш ым чытымыштым палэн 
налылтэш.

Ты пашаштэ шӱдылэн агроном-влак ышташ тӱҥалыт.

Пасушкына вӱдым колтэна.
Мэ альэ кӱлэш лиймэ годым пӱртыс лэч йӱрым налын 

кэртмашыш шуын она ул. Тугэ гынат, мэ гидростанций-вла- 
кым ыштэн моштэна. Мэ пасулаш вӱд наминымэ канал-вла-
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кым ыштэн моштэна; ты канал-влак гыч пасулашкына эҥэр, 
тэҥгыз вуд йогэн пураш тӱҥалэш.

Кукш о район-влакым вӱдыжаҥдымэ шотышто кокымышо 
пӓтилэткыштэ мэ пэш куго  паша-влакым ыштэна.

1932 ийын май тылзыштыжэ калык комисар-влак совэ* 
тышт дэн ВКП(б) Рӱдӧ комитэт Йул вӱдэш Камышин ола 
воктэн гидростанцийым ышташ пунчалмутым луктыныт.

Ыштэн шуктышын ты станций 4 мильйон 300 тӱжэы га 
мландым вӱдыжташ тӱҥалэш. Ты станцийым 1937 ийыштэ 
ыштэн пытараш срокым пуалтын.

Тыдын дэн пырльа Самара олаш ыштышаш гидростанци- 
йымат ончымо.

Ты ыштышаш паша-влак пэшат куго. Тыгай паша-вла- 
кым социализм ыштышэ совэт эл гына ыштэн кэртэш-

Мутат лийаш ок кӱл, ты ыштышаш паша-влакым Совэт 
Ушэмын пашазэ дэн шэмэр крэстйанышт-влак ы ш т э н  
ш у к т а т .

Ты куго  пашам ыштэн шуктышын мильйоя тон кин- 
дына чойын корйо, вӱд коряына-влак дэн эл мучко, киндэ 
вӱдыдымӧ промышлэныс тавар, машина, мэтал ыштымэ райо- 
лашкына кайаш тӱҥалэш.

Социализм йэҥым пӱртыс оныш савыра.

Мэмная пасуланна кӱлэш йӱрым пӱртӱс гына пуэн кэ р  
тэш, манын шонаш тунэмынна. ^

Ш укэргэ огыл Лэнинградэш ӱчоный, профэсыр-влак, ин- 
жэньэр агроном-влак погынэныт. Нуно шкэ погынымаш- 
тышт „ К о к ы м ы ш о  п ӓ т и л э т к ы ш т э '  й ӱ р ы м  ш к э  
ы ш т ы м ы м  п л а н ы ш  п у р т ы м а н " ,  манын каласэныт.

Тыдэ вара мо лийэш?
Йӱрым шонымо сэмын пӱртыс гыч налаш лийэш мо? 

Т ы г а й  п а ш а м  ы ш т а ш  л и й э ш .
— Кокымышо пӓтилэткыштэ искуствэннэ йӱр ыштымаш 

куго вэрым налэш, — манын Вэйсбэрг профэсыр каласэн.
Оболэнский профэсыр искуствэннэ йӱрым ыштымэ дэн 

йӱрым кӱлэшыжэ укэ жапыштэ шалатымэ шотышто эл 
ончылно ыштышаш паша-влак шогымо нэргэн ойлэн 
пуэн.

Йӱр нэргэн тунэммэ институтышто ты шотышто куго 
паша ышталтэш.

Оболэнский Профэсыр тыгэ каласэн;
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— Совэт Ушэмыштэ гына партий, комсомол организаций- 
влакын да чыла шэмэр калык полыш дэн гына мэ ты па- 
шам ыштэн шуктэп кэртына.

Ту погынымашзшак комсомольэц Трусов Выборгский 
райком В Л К С М  (Лэнинград) Институтын шэфшэ лийаш 
пунчалмут лукмыжо нэргэн увэртарэн.

— Чыла комсомолымат Институтлан полшаш ӱжына, 
комсомол институтлан пролэтар полышыжым пуэн шогыжо, 
искуствэннэ йӱр кокымышо пӓтилэткыштэ илышыш пурышо 
паша лпйжэ, — манын Трусов йолташ погынымаш ончылан 
каласэн.

Погынымаш пэтырымыж годым Вэйсбэрг профэсыр тыгэ 
калас^н:

— Мэ социализмын йэҥым пӱртыс оныш савырэн шо- 
гымыжым кизытак ужын шогэна. „Большэвик-влакын налын 
кэртдымэ крэпысышт укэ“ , манын кэртына. Ты крэпысым 
мэат налын, социализм стройкыш у аныкым пыштэна.

Капитализм эллаштэ тыганьэ куго ыштышаш пашашкэ 
шонэнат шуын огыт кэрт.

Мэж, шыл, коваштэ, ӱй, муно, молат йал озанлык 
продукт ыштымэ фабрик-влак,

Киндылэч посна'фабрикна-влаклан—коваштэ, мэж, пашазэ, 
шэмэр калыклан шыл—ӱй, молат йал озанлык продукт- 
влак кӱлыт. Тыдэ мланна илышнам сайэмдаш—кочкаш-йӱаш 
чийаш-шоҥалашна кӱлэш. Йал озарлык продукт ыштымым 
шукэмдымаш, утыжым моло кугыжанышлаш ужалшаш вэр- 
чат кӱлэш.

! Кокымышо пӓтилэткэш шурно фабрик-влак вэлэ огыл,
I вольык ашнымэ совхоз-влакымат шуко ыштэна.

Кокымышо пӓтилэткыштэ куго вольык ашнымэ пашам 
вийаҥдэна. Тылэч посна ашнымэ мэраҥ, сӧсна, шорык,. сурт 
кайык (йуто) ашнымэ пашам, адак имньэ, тӱйэ (вэрбльуа) 
шордо ашнымэ пашам ку.мдан шарэн колтэна.

Ты вольык-влакым ончаш, пукшаш-йӱкташ шуко пашазэ- 
влакым муын кэртына мо вара?

Ты пашаштат мланна машина полшаш тӱҥалэш. 
Вольыклан пукшаш шудо кӱлэш—трактыр, шудо солышо 

машина-влак солэн пуат, автомолиль-влак намийэн кодат.
Машина вӱдым шупшыкташ тӱҥалэш, олымым, вольык 

кургылык вожсаскам пӱчкэдаш тӱҥалэш. Машинак ӱй ышты- 
мылэч кодшо кучам тыгыдэмда.

Ю -1283
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Машина шорыкын мэжшым тӱрэдаш тӱҥалэш, Машина 
уйым шӱшкаш, чывигым лукташ тӱҥалэш.

Кокымышо пӓтилэткэ пытартышэш мэмнан совхозна-влак 
дэн фэрмылаштына ушкал-влак мильйонлэн лийыт.

К!
Ушкалым машияа лӱшташ тӱҥалэш.

Тугэжэ мэмнан ушкал лӱштышӧ йэҥна-влакат тунарак 
шуко лийман мо вара? ,

Укэ. Ушкал лӱштымӧ пашамат машина-влакак ышташ 
туҥалыт.

Кажнэ колхозникын шкэнжын ушкалжэ, тыгыдэ во- 
льыкшо, йутыжо лийжэ.

Кокымышо пӓтилэткыштэ кажнэ колхозникын ушкалжэ, 
тыгыдэ вольыкшо, йутыжо (сурт кайыкжэ) лийман. С а ^эн  
гартий чыла совхоз дэн кодхоз-влаклан ушкалышт альэ ты- 
гыдэ вольыкышт укан колхозник-влаклан вольык налашышт 
полшаш шудэн.

Хлопок дэн йытыньш тэкстиль фабрик-влаклан... 
Сакыр (шэкар) завод-влаклан сакыр ушмэным.
Шэмэр калыкын илышыжым сайэмдышаш вэрч, кокымышо 

пӓтилэткыштэ кочыш-йуыш, чиймэ-шоҥалмэ арвэр ыштымаш
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пэш кумдан шарэн ышташ туҥалалтэш. У тэкстиль фабрик- 
влак, сакыр завод-влак ышталтыт. Тэкстиль фабрик-влаклан 
илэ тавар (сырйо) хлопок, йытын, молат кӱлэш. Кокымышо 
пӓтилэткыштэ пасулаштына тэхникэ культур вӱдымаш ку- 
гын шарла.

Хлопок дэн йытын лэктышым мланна ко к  гана йэшараш- 
на возэш. Сзкыр ушмэн лэктышым кизытсэ лэч кум ганалан 
йэшаралтэш.

Машина йэҥ. лэч посна нымомат ыштэн ок кэрт.
Чыла паша ыштымаштат машина. Машина-влак куралыт, 

машина-влак вӱдат, солат, турэдыт, ушкалым луштат, кур- 
гым йамдылат. Мащина-влак йэҥым, йэҥ ыштымэ продукт- 
влакым вэр гыч вэрыш шупшыктат.

Тугэ гынат, машина-влак йэҥ лэч посна нымомат 
ыштэн огыт кэрт.

Чыла машиналан йэҥ кулэш. Мэмнан йэҥна шуко уло. 
Мэмнан совхозна дэн колхозлаштына ударлын ыштышэ 
колхозник иӧрйэҥ да удрамаш-влак ыштат.

Тугэ гынат, чыла йэҥ машина дэн ыштэн ок кэрт.
Машина дэн ышташ шинчымащ кулэш. Социализм илыш 

ыштышэ мильйон шэмэр калыклан машина дэн ышташ ту- 
нэмаш кулэш.

Машина дэн ыштэн моштыдымо йэҥ машина дэн ышташ 
туҥалэш гын, машинам пудыртэн, паша ыштымашым вэлэ 
чарэн кэртэш.

Кокымышо пӓтилэткэ пытартышэш МТС-влаклан гына 
2 мильйон нарэ трактырист-влак кулэш лийыт, адак туна- 
рак моло йал озанлык машина-влак дэн ыштэн моштышо- 
влак кулыт. ■'

Тылэч посна, 500 тужэм лэчат шукырак шофэр-влак, шӱдӧ 
тужэмлэн мэханик, тэхник, инжэньэр-влак кулэш лийыт.

План почэш ыштымэ озанлыкыштэ учот пашам моштэн 
шындыман. Пӓтилэткэ пытартышэш мильйонлэн учот (чот- 
лымо) паша ыштышэ-влак кулэш лийыт.

Пашам ыштэн моштышо, уста, шинчышэ мильйонлэн 
йэҥым мланна вара кушто муыман?

Пашазэ дэн колхозник-влаклан шинчымашым пуаш ку- 
лэш. Сандэнэ тэхникум, вуз, моло школ-влакымат шуко уэш 
почаш вэрэштэш.

Пашазылан, шкэ пашажым кудалтыдак тунэмшыжэ сов- 
хоз, МТС, колхозлашак курс-влакым почман.

10*



—  148 —

Тыгэ ышт.аш туҥалшын, эша ик йӧсылыкыш тӱкнэна. Мо* 
гай вара ты йӧсылык?

Ш уко мильйонло армийым туныктышаш вэрч, шӱдӧ тӱ* 
жэмлэн туныктышо спзциалист-ьлак кӱлыт. Нуныжым вара 
кувэч муыман?

Нуным мэмнан тэхникумна да вузна-влак йамдылат.
Куго полышым ты пашаштэ млана радио дэн йукан 

(звуковое) кино пуат.
Радио, йукан кино полыш дэн ик йэҥ тужэмлэн пашазэ- 

влакым туныкташ лийэш. Кизытак ССР Ушэмыштэ тэхни- 
кылан, йал озанлык пашалан тунэммэ паша илышыш кумдан 
пураш туҥальэ.

Кокымышо пӓтилэткыштэ ты паша-влакым утларак ша- 
рэн колталтэш.

Ола дэн йал кокласэ ойыртыш пыта.

Кокымышо пӓгилэткыштэ йал озанлыкым йӧршэш ко- 
лэктивлэн шуктэна. Совхоз дэн колхоз-влакым ончыл ма- 
шина тэхникэ дэн куралаҥдэна.

Шурно вудымӧ, вольык ашнымэ совхоз, машина-трактыр 
станций-влак йыр шурно йоҥыжшо вакш-влак, консэрвэ 
фабрик-влак, вольык шушкылмӧ вэр-влак, куго  нӧрэп-влак 
лийыт...

Чыланат нуно плаа почэш ышташ туҥалыт. Иктышт-вэ> 
сышт дэн пэҥгыдын кылым кучышан лийыт. Совхозышто 
погымо шурно вакшыш кайа, вакш гыч киндэ куйыктымӧ 
заводыш.

Ты прэдпрнйатий-влак воктэн ола-влак куш каш  туҥалыт.
Ий гыч ийын ола коклаштэ улшо ойыртыш пытэн шо- 

гаш туҥалэш.
Кокымышо пӓтилэткыштэ ола дэн йал коклаштэ улшо 

ойыртышым йалтак пытараш чыла условийымат йамдылэн 
шуктэна. ^

Йал озанлык пашазэ дэн колхозник-влакын паша ыштымэ 
йӧныштым машина молэмда. Нунын паша ыштымэ йӧнышт 
промышлэныс пашазын лэч ойыртышыжо ш а г а л  лийэш.

Кокымышо пӓтилэгкэ мэмнан эл пашазэ, крэстйан да чыла 
шэмэр калыкым социализм илыш ыштышэ пашазэ-влакыш 
савыра.

Тулэч вара эша ик лу ийлэн эртышын, пашазэ дэн крэст- 
йан манмэ мут-влак йӧршэш п ы т а т .
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КлаС тушманлан отпорым пуэна.

Кокымышо пӓтилэткэ эл ончылан куго ыштышаш паша- 
влакым шогалта.

Мильйопло пашазэ дэн крэстйан-влак ты ыштышаш 
паша-влакым тыршэн, уло вийыштым пыштэн, ышташ тӱҥа- 
лыт гын вэлэ тыдым шукташ лийэш.

Социализм ыштымаш клас-влак коклаштэ талын кучэ- 
далмашэш эртыман.

Пашазэ класлан колхозник-крэстйаным у сэмын вэсэмдэн 
кушташ, тудын уш-акылыштыжэ тошто гыч кодшо шоны- 
маш-влакым пытараш, тудым умлэн, социализм ыштышыш 
савырэн шукташ шуко вийым пышташыжэ возэш.

Клас шотышто пытарэн шогымо кулак-влак эша-ут- 
ларак социализм ыштымэ пашанам кӱрлаш тыршэн кучэ- 
далаш тӱҥалыт.

Мэмнан ончылно шогышо йӧсылык-влакым ужын, пар- 
тийыштэ шогышо-влак коклаштат лӱдын чакнышэ-влак 
лийыт. Тыршэн ыштышаш олмэш, нуно мланна ыштымаш- 
тына пулаштараш вэлэ тӱҥалыт.

Колхозник-влак дэн пырльа тыршэн, кумыл нӧлтын ыш- 
тышаш олмэш, вийытлэн, приказ дэн ыштыктышэ-влакат 
лэктыт.

Тыдыштланат, тудыштлаиат партий пэш чот о т п о р ы м  
пуа.

К о к ы м ы ш о  п ӓ т и л э т к ы ш т э  ы ш т ы ш а ш  п а ш а -  
в л а к  м о т к о ч  к у г о  у л ы т .

Мэ вара ты ыштышаш паша-влакым ыштэн шуктэна, укэ?
Ш у  к т э  н а!
С а н д э н  мэ б о л ь ш э в и к  у л ы н а !

Колхоз-влакын туҥ формышт— артэл.
М о г а н ь э  к о л х о з - в л а к  л и й ы т .
Крэстйан-влакын пырльа паша ышташ ушнымо коч мо- 

гай ушэмыштымат к о л х о з  маныт. Колхоз-влак кум тӱрлӧ 
улыт:

Т О 3 — мландэ пашам пырльа ыштышэ товаришэствэ, 
Шкэт-посна озанлык кучышо крэстйан-влак паша жапыштэ 
шкэныштын машинаштым, паша вольыкыштым ушэн, мландэ 
пашам пырльа ыштат.

Й а л о з а н л ы к  а р т э л .  Йал озанлык артэлыштэ кол- 
хозник-влак аҥа кокла мэжам пытарат—посна аҥа-влак огыт
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лий. Мландым обшо кучат. Паша вольык, чыла йал ӧзанлык 
мландэ паша ыштымэ тарман-влак, урлыкаш нӧшмӧ, колэк- 
тив озанлыклан кӱлэш оралтэ-влак, йал озанлык продуктым 
молэмдэн ыштымэ прэдприйатий-влак обшо кучымо лийыт.

Тугэ гынат, артэлыштэ чылажак обшо кучымашкэ ок са- 
вырнэ. Илымэ пӧрт, пакча, пакча паша ыштымэ тарман кол- 
хозникын шкэ кидэшыжэ кодыт.

Колхозник-влак поро кӱмылышт шупшмо почэш паша 
вольыкым вэл огыл — ушкалыштым, сӧснаштым, шорыкыш- 

] тым пырльаштарэн кэртыт. Тыгай колхозлаштэ шӧр фэрмэ-
;! Блак, сӧсна, шорык ашнымэ озанлык-влак ышталтыт.
! Тэвэ тыгэ артэлыштэ озаялыкын тӱҥ  ужашыжым пырльа
1 ыштат, молыжо колхозникын ш кэт пайдалынымыжэ лийэш.
I К  о м у н. Комунышто чыла пого пырльа штаралтэш. Чыла
' докот пушо— имньэ, ушкал, паша курал-влак пырльаштарымэ

' 'I лийыт; пырльаштарымэ вольык оралтэ, пырльаштарымэ ко-
чыш шолтымо вэр, пырльаштарымэ кочмо-йӱмӧ вэр.

; Артэл колэктивизацын тӱҥ звэнажэ.
! Кизытсэ жапыштэ колхоз-влакын тӱҥ  звэнаштлан а р т э л

шотлалтэш. Крэстйан массылан эн лышыл артэл шога.
Сопиализм озанлыкын пайдалыжым артэлыштэ крэстйан 

вашкэрак палэн налын кэртэш.
Шурно погэн пытарышын, паша ыштымыжлан шкаланжэ 

' вочшо доход ужашым налын, колхозник пырльаштарымэ
озанлыкын пайдалыжым умлэн налэш. Колхозник посна 

I озанлыкым кучэн илымыж годым, эр йӱдым ышташ тӱҥа-
лын, кэчэ шичмэшкэ ыштэн шагал доходым ужын.

,Ындэ пашат куштылгырак, каналтэнат, тугэ гынат, ожсо 
дэч утларак доходым налына", колхозник-влак кутырат. Ар- 
тэлыштэ колхозник-влак социалистла паша ышташ тунэмыт.

Колхозлаштэ, фабрик-заводлаштэ пашазэ-влак ыштымэ 
ганьак, колхозник-влак ударлыя социалистла таҥасэн ыштат. 
Партийнан Рӱдо Комитэтшэ „ к и з ы т с э  ж а п  колэ^^сти- 
в и з а ц э  п а ш а ш т э  а р т э л  т ӱ ҥ  з в э н а  у л э ш “ манын, 
пунчалмутэшыжэ каласэн. Мэмнан ыштышаш тӱҥ пашана 
артэл-влакым пэҥгыдэмдымаш.

Й О ДЫ Ш -ВЛАК:
1. ТОЗ дэн йал озанлык артэл коклаштэ моганьэ ойыртыш?
2. Йал озанлык артэл дэн комун коклаштэ моганьэ 

ойыртыш?
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3. Кызытсэ жапыштэ колхозын моганьэ формыжо тӱнг 
формылан шотлалтэш?

Колхозын тушманжэ гына вольыкым вийытлэн 
пырльаштара.

Йатыр колхозлаштэ колхозник-влакын ушкалыштым, ты- 
гыдэ вольыкыштым вийытлэн пырльаштарэныт. Тыгэ ышты- 
маш Рӱдӧ Комитэтын ойжо дэн йал озанлык артэл уставым 
йӧршэш кадыртылмаш пашам ыштылмаш лийын.

Сандэн 1932 ийын 26-шо мартыштэ ВКП(б) Рӱдӧ Ко- 
митэт пунчалым луктын. Ты пунчалыштыжэ Рудӧ Комитэт 
колхозник-влакын ушкалыштым ла тыгыдэ вольыкыштым 
вийытлэн пырльаштарымэ пашам тушман пашалан шотла.

Рӱдӧ Комитэт колхозник-влакын ушкалыштым да тыгыдэ 
вольыкыштым вийытлэн пырльаштарымаш партийын тӱҥ 
политикыжлан кэлшыдымэ паша, манын умландарэн.

Партий — кажнэ колхозникын ушкалжэ, тыгыдэ вольык- 
шо, йутыжо лийжэ манын тырша. Колхоз фэрмыштэ вольы- 
кым шукэмдымэ, куш кын шогышо вольыкым куштымо дэнэ 
альэ оксала налын йэшарымэ корно дэн гына кайыман.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт партий, совэт, колхоз организаций 
влаклан тыгэ шӱдэн каласэн:

„1. Колхозник-влакын ушкалыштым да тыгыдэ вольы- 
кыштым вийытлэа пырльаштараш шонымашым тӱҥгычак 
пытарыман, ты  д и р э к т и в ы м п у д ы р т ы ш о т и т а к а н -  
в л а к ы м  п а р т и й  г ы ч л у к т а ш .

2. Ушкалышт альэ тыгылэ вольыкышт укан колхозник- 
влаклан, шкэ кӱлэшыштлан ушкал дэн тыгыдэ вольыкым 
налашышт да куш кын шогышым куштэн шукташышт полы- 
шым пуаш.“

Йал озанлык артэл кузэ ышталтэш? 
Кӧ артэлын члэнжэ лийын кэртэш?

16 ийыш шушо кажнэ шэмэр йэҥ артэлын члэнжэ лийын 
кэртэш.

Сайлымэ права дэч кораҥдымэ кулак, поп, молла, сатузо, 
моло туганьэ йэҥ-влакым колхозыш огыт пурто.

Совэт власть вэрч чот шогышо йошкар партизан, йош- 
кармэйц, йошкарфлотьэц, учичыл, учичылница-влак гына 
шкэ йэшышт вэрч порукаш пурат гын вэлэ тыгай йэш- 
влакым колхозыш пуртыман.
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Артэлын срэдствыжэ кузэ лийэш.
Колхозыш пурышо кажнэ йэҥ вступичылнэ взносым тӱла. 

Батрак-влак 5 тэҥгэм пыштат, нужна дэн кокла крэстйан- 
влак лэч, озанлыкыштым ончэн, 5 гыч 25 тэҥгэ мартэ на- 
лылтэш. ^

Агроном, учичы.1, служышо-влак лэч моннарэ налшашым 
колхоз правлэн онча. Тугэ гынат, нуно лэч идалукаш паша- 
дарыштын 10 процэнтжэ лэч утыжым налман огыл.

Вступичылнэ взяос чылажат колхозын пӧлалтдымэ вун- 
дышкыжо пура.

Артэл члэн-влакын пырльаштарымэ погыштын чэрыкшэ 
гыч пэлыжэ нарэ пӧлалтдымэ вундышко пура.

Погын моло ужашыжэ колхозник-влакын пай вундыш- 
тышт кодэш.

Колхозник артэл гыч лэкшаш лийэш гын, пайыш пыш- 
тымэ ужашыжэ мӧҥгэш пӧртылталтэш.

Арчэл гыч лэкшылан мландэ артэл мландэ дэч ӧрдыштӧ 
пуалтэш.

Озанлык ий пытымашэш чыла доходын 10 гыч 30 про- 
цэнтжэ нарэ ужашым артэл пӧлалтдымэ вундышкыжо пышта.

К о л х о з ы н  т ы г ы л а й  г о д ы м  к у ч ы д ы м о  у р л ы -  
к а ш  в у н д ы ж о  у ло .  Шурно шочдэ кодшаш лийэш гын, 
колхоз пасу вӱдалтдэ ок код.

Доходын 5 гыч 10 процэнтжым колхоз больница, школ, 
корно, тулэч моло мэр паша вундыш' пышта. Моло доходшо 
колхозник-влак коклаштэ пӧлалтэш. Кажнэ ыштымыжлан 
кӧра налэш.

Лртэлыштэ паша ыштымаш кузэ аклалтэш.
Чыла пашамат артэлын шкэ члэнышт-влак ыштат. Артэл 

врачым, агрономым, тэхникым, молымат тыгай йэҥ-влакым 
гына тарлэн кэртэш. Ӧрдыж вий дэч посна ныгузат ыштэн 
шукташ ок лий гын вэлэ, мут гыч, колхозник-влак куралмэ 
пашам шкэ ыштэн шуктэн огыт кэрт гын, ты наша 
ыштымэ жаплан пашазэ-влакым тарлзн кэртыт.

Артэлын ик члэнжат пуымо пашалэч кораҥын ок кэрт.
Колхозын кажнэ бригадыжэ, кажнэ колхозникжэ сдэльнэ 

ышта. Паша, паша кэчэ дэн шотлалтэш.
Паша кэчэ манмыжэ мо лийэш вара?
Примэр дэн каласэна. Тэвэ куралшэ. Пар имньым кичкэн, 

кок каршан плуг дзн куралэш. Тудо кэчэш 2 га мландым 
куралэш. Куралшын ты пашажэ паша кэчыжэ лийэш.
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Тугэ гынат, паша ик ганьэ ок лий: ик пашам ышташ йӧ- 
сырак. вэсым — куш тулгырак. Сандэн кажнэ посна пашалан 
посна паша нормо пышталтэш. М ут гыч, куралшылан паша 
кэчым налашыжэ 1,2 га мландым куралаш возэш.

Ий пытартышэш, канснэ колхозниклан, паша кэчыжым он- 
чэн, колхоз доход гыч ужашыжэ пуалтэш.

Доход пӧлымӧ дэч ончыч колхозник-влаклан кочкашышт 
альэ моло кӱлэшыштлан ончыко налшаш паша кэчэ чот 
гыч продукт альэ окса пуалтэш.

Паша ыштэн кэртдымэ члэнышт-влаклан колхоз полышым 
пуа.

Артэл члэн-влаклан колхоз погым аралэн кучылташ, 
пумо пашам шуктэн ышташ тыршыман.

Колэктивын мландэ паша ыштымэ тарманжым, вольык- 
шым „айда йӧра“ сэмын кучылтмашым колэктив пашалан 
тушман ыштымэ сэмын да кулаклан полшымо сэмын ончы- 
ман.

Колхоз озанлык тарманым шалан кучылтшылан, паша во- 
льыкым аламан ончышылан, нымогай чийдэ (причин) пашашкэ 
лэкдымэ колхозниклан колхоз правлэн взысканьым, выго- 
ворым альэ штрафым пышта.

Йолагай-влакым, кэчэ кодыдэ пашаш лэкшэ-влакым тӧрла- 
тэн шуктышаш ганьэ огыл гын, колхоз гычак луктылтэш.

Артэл паша кузэ виктаралтэш.
Колхоз пашам колхозник-влак шкэ виктарат. Колхозын 

озажэ—колхозник влакын обшо погынымашышт. Обшо по- 
гынымаш правлэным сайла. Чыла годымат колхоз озанлык 
пашам правлэн онча. Правлэным ик ийлан сайлалтэш. Прэд- 
сэдачылан правлэн члэн-влак гыч иктыжэ сайлалтэш. Прав- 
лэнын кажнэ члэнжэ шкэ пашажлан мутым куча. Пра- 
влэн колхозын паша планжым ышта, бригадир - влакым 
сайла.

Могай пашам ыштымыжэ нэргэн правлэн колхозник-влак 
ончылан отчотым пуа. Правлэн пашам эрэак ончэн шогаш кол- 
хозник-влак рэвизий комиссийым сайлат. Рэвизий комиссий 
правлэнын паша план шуктымыжым, киндэ йамдылымэ дэн 
йал озанлык налогым кузэ кугыжаныш ончылно шуктымы- 
жым онча. Тудо правлэнын колхоз срэдствым кузэ кучылт- 
мым онча.

Ш кэ пашажэ нэргэн рэвизий комисий колхозниквлакын 
обшо погынымашзшышт отчотым ышта.
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Районысо чыла колхоз-влак район колхоз сойузыш (Рай- 
колхозсойузыш) ушнат. Райколхозсойуз районысо колхоз- 
влак пашам виктара.

ЙО ДЫ Ш -ВЛАК:
1. Артэл пашам кӧ виктара?
2. Кӧ артэлын члэнжэ лийыя кэртэш?

Колхоз озанлыкым организационно пэҥгыдэмдаш.

Мэмная колхозна-влак шуко улыт. Тугэ гынат, чыла кол- 
хозышто паша сайын шындымэ огыл, чыла вэрыштак пашам

моштэн организоват- 
лымэ огыл. Сандэн
КИЗЫ Т КОЛХОЗ Ы Ш '
тымэ пашаштэ ыш- 
тышаш туҥ  паша — 
к о л х о з  о з а н л ы -  
к ы м  о р г а н и з а -  
ц и о н н о  п э ҥ г ы -  
д э м д ы м а ш.

Колхоз - влакым 
пэҥгыдэмдаш вара 
мом ыштыман?

1. Колхозник-влак 
пашам моштэн орга- 
низоватлыман. Каж- 
нэ колхозниклан ик 
бригадыш пурэн, ты 
бригадыштэ ончык- 
тымо ж а п ы ш к э н  
лиймая, бригадэ гыч 
бригадыш коштман 

огыл. Кажнэ бригадын шкэнжын паша участкыжэ дий- 
ман. Паша ыштымэ жаплан кажнэ бригадылан паша ышта- 
шыжэ кӱлэш машина-влак, мландэ паша ыштымэ тар- 
мая-влак да паша вольык пуалтэш. Тарман, машина, паша 
вольык вэрч бригадэ мутым куча. Бригадэ пашан сай- 
лыкшым да лэктышыжым ончэн, бригадэ члэн-влакын па- 
шашт аклалтэш. Бригадэ моннар сайрак ышта гын, тунарэ 
шукырак колхоз доход гыч налэш, тунарэ шукырак бри- 
гадэ члэнжэ-влаклан колхоз доход гыч пуалтэш.

КНЮККА

Кажнэ колхозяикыя паша кнагажэ лийжэ.
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2. Кажнэ бригадын бригадиржэ тыршэн ыштышэ лийжэ. 
Бригадир бригадыжын пашажлан ^.|утым куча. Тымартэ ту- 
тышлан бригадир-влакым вашталтыл шогышт. Ындэ тыганьэ 
вашталт шогымаш лийман огыл. Бригадыштэ эрэак ик 
бригадир гына лийман. Бригадирын пашажэ бригадыжын 
пашажым ончэн аклалтэш. Бригадыжэ пашам сайын, шуктэн 
ышта гын, бригадир шукырак налэш; бригадир пашам вик- 
тарэн ок мошто, бригадыжэ пашам шуктэн ок ыштэ гын, 
шагал налэш.

3. Колхоз илышыш сдэльшиным пурташ; колхоз дохо- 
дым чыла члэн коклаштэ тӧр пӧлыман огыл, йэдак-влак 
шот дэнат огыл, а моннар ыштымым да п.ашан сайын альэ 
аламан ышталтмыжым ончэн пӧлыман.

Колхоз бригадэ паша кэчылан пыштымэ нормо лэч ваш- 
кэрак ышта гын, доходым утларак налэш. Тугэ гынат, шуко 
ыштымым вэл огыл, пашам аламан альэ сайын ыштымы- 
жымат ончыман. Утларак паша кэчым налшаш вэрч, тыдын 
дэн утларак доходым налшаш вэрч, колхозник-влак вашкэ 
ышташ тӱҥалын, сайрак, шуктэн ыштышаш нэргэн ушышкышт 
огыт пурто гын, аламан, чыр кодэн куралмаш, аламан вӱды- 
машат лийын кэртэш.

Кажнэ колхозникын паша вийжым моштэн аклаш, паша 
учотым моштэн ышташ кулэш. Кажнэ колхозникын паша 
книжкажэ лийман. Ты книжкаш  бригадир кажнэ колхозни- 
кын паша кэчыжым сэрэн шога.

4. Колхозын вольыкшо таза лийжэ, шужэн ынжэ кошт 
манмэ годым, вольык ончышо бригадым организоватлыман. 
Вольык ончышо бригадэ-Блакынат пашаштым, паша лэкты- 
шыштым ончэн аклалтэш ' (мут гыч ушкалын шӧржӧ вол- 
тымым, куш кын шогышо вольыкын виса шотшо йэша- 
ралтмым ончалтэш).

5. Партийын ыштышаш пашажэ тыганьэ: кажнэ колхозыш- 
то ударник-колхозник-влак гыч, мэр паша ыштышэ брига- 
дир-влак гыч колхоз активым ышташ. Чыла пашамат кол- 
хозышто акгив коч ышташ, киндэ йамдылымэ план тэ- 
мымым, тулэч молымат актив коч эртараш. Кэчэ лэч кэчын 
актив коклаштэ воспитачылнэ пашам ышташ; актив шкэжэ 
тунэм шогэн, моло колхозник-влак коклаштат воспитачылнэ 
пашам ыштыжэ.

6. Колхоз-влак пэҥгыдэмдымэ шотышто куго  пашам 
Машина-трактор станций-влаклан ыштыман. Сандзн мэмйан 
партийнан Рӱдӧ комитэтшэ вэрласэ чыла партий организа 
ций-влак машина-трактыр сатниций-влаклан утларак полы
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шыштым пуышт, нунын пашаштым вт^тараш полшышт 
манын шудэн.

Тыдым чылажымат шуктымаш — Сталин йолташын к у д  
условийжым шуктымаш лийэш. „У  с э м ы н  ы ш т а ш  — у 
с э м ы н  в у й л а т а ш " .

Сдэльшинэ мом пуа.
Сдэльшинэ колхозникын пашажым сайэмда. Тудо кол- 

хозышто йолколанэн, кэчэ кодэн паша ыштымашым пытара. 
Кӧ шукырак ышта — тудо шукырак налэш. Тыгэ доходым 
пӧлымӧ колхозникын пашам кожмаклын ыштышэ кумылжым 
нӧлталмэ, паша лэктышыжым кугэмдымэ.

Рӱдо Чэрнозьом обласыштэ „Побэда" колхозышто ко к 
колхозник-влак йыгырэ ик ганьак пашам ыштэныт. Иктыжэ 
тыршэн ыштэн, 260 паша кэчым налын, вэсыжэ тыршэн 
ыштэн огыл, йолколанэн, 68 паша кэчым вэлэ налын. Аван- 
сым пу^эдымэ годым пэрвойжылан колхоз нил гава шукырак 
пуэн. Йолколанэн ыштышэ вара сайын ышташ тӱҥалын,— 
ындэ тудо колхозышто эн тыршэн ыштышылан шотлалтэш.

Йолко-влак, кэчым кодэн пашаш лэкшэ-влак сдэлъшинэ 
шот дэн ыштымашкэ лэкшашым чарэн шогат. „Чыла иктэ дохо- 
дым чылаланат тӧр пуат, молан вара мланна паша кэчэ дэн 
сдэльшинын кӱлэшышт."

Тыгай йэҥ-влак йужгунам шкэ могырышкышт сдэльшинэ 
шот дэн ыштымын пайдалыжым умлэн шуктыдымо сай пашазэ 
влакым шупшыт.

Ухоловский районын „Трӱд“ лӱман колхозыштыжо кол- 
хозник-влак; „Сдэльшинэ дэн паша кэчэ шотым огына умло. 
Мэ олталэн ышташ огына шоно, кэчэ шот дэнак ыштэна" 
манын каласэныт.

Умландарэн пумӧгҥӧ, нуно йоҥылэн ойлымыштым палэн 
налыныт.

Сдэльшинэ колхозым пэҥгыдэмда, тыдым кулак ужын 
шога. Сдэльшиным илышыш пуртымо дэн кажнэ колхсзни- 
кын доходшо кугэмэш. Сдэльшинэ вӱдымӧ, куралмэ, шурно 
погымо пашам сайэмда, шурно лэктышым кугэмда. Сдэль- 
шинэ дэн ыштымылан лийын, эл киндым, хлопокым моло 
йал озанлык продукт-влакымат шукырак ыштэн луктэш. 
Сандэнэ кулак сдэльшинэ нэргэн тӱрлӧ укэ мут-вкакым шар- 
кала, крэсгйан-влакым лудыкта.

Тугэ гынат, колхозник-влакын шукышт сдэльшинын пай- 
далэ шотшым умлэн налыныт. Кушто умлэн шуктымо огыл,
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сдэльшиныя кӱлэшыжым сайын умландарэн пуаш тыр- 
шыман.

Дэ!мийановэц-влак шкэ колхозыштым пэҥгыдэмдэн 
шуктэныт.

Дэмийановэц-влакын ,Правда“ газэтэш возымо сэрышыш- 
тым тэ шарнэдат дыр. Нуно, „Колхоз корно эн ишанлэ, эн 
сай“ манын, возэныт ильэ.

Дэмйановэц-влак укэлан тыгэ возэн огытул.
Шкэнжын сэҥымашышт-влак дэн Дэмйан Бэдный писа- 

чыл лӱ.мэш почмо колхоз данлэ колхоз лийэ. Тудо чыла лэч 
ончыч киндэ йамдылымэ планжым 6000 цэнтньэрлан утыж дэн 
тэмыш. Кажнэ колхозышто шогышо озанлык кокла шот дэн 
кугыжанышлан 69 цэнтньэрым пуэн, посна озанлык кучышо 
ты жапыштак 26.5 цэнтньэрым вэлэ пуэн. Колхозник-влак 
шурно погымо пашамат жапыштыжэ гынаыштэн пытарэныт. 
Посна озанлык- влакланат шурно кырымэ (шиймэ) пашаш- 
тышт полшэныт: 575 га мландэш вӱдымыштым кырэн пуэныт.

Колхоз шкэ пашажым моло колхозлан примэрлан нал- 
шашлык организоватлэн.

С о ц и а л и с т л а  т а ҥ а с э н  у д а р л ы н .
Дэмийановэц-влак чыла пашаштымат социалистла таҥасэн, 

ударлын ыштат. Дэмйан Бэдный лӱмэш почмо колхоз пра- 
влэнын прэдсэдатылжэ Зайцэв йолташ тыгэ ойла:

„Мэмнан ик бригадэ почэш вэс бригадэ социалистла 
таҥасэн ышташ тӱҥальэ. Ударлын ыштымашат эрэ кушкын 
шогыш. Вараш кодшо-влакым шупшын шогышна.

.Вараш кодшо-влакым ышна вурсо. Мэ нунылан полшэн 
шогышна. Мэ нунылан—пашам организоватлэн моштэда гын, 
тэндан пашада .пэш сай кайышашлык—манын, ойлэна ильэ.

Тыгэ вараш кодшо бригадэ-влакынат пашаштым тӧр- 
латаш тыршышна.

Паша аламанрак кайышэ участкылашкэ, моло участкэ- 
влак гыч паша вийым пуэн пашаштым сайэмдэна ильэ“ .

Ш укэртэ огыл, Дэмийан лӱмэш почмо колхозыш Новоузэн 
район Дмитриэв йал совэт гыч колхозник-влак да шкэт 
посна озанлык кучышо-в.так экскурсий дэн мийэныт. Ш кэ- 
ныштын ужмышт, колмышт нэргэн колхозник-влаклан тыгэ 
сэрат.

„Мэ, колхозник-влак да посна озанлыкым кучышо-влак 
тэндан колхозын ончыко лэкшан тыгай пашажэ-влакым 
палэмдэ:эа:
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1. Тэндан вуйлатышэ орган — правлэныштыда нэгыз 
пэҥыдэ.

2. Тэндан колхозыштыда сдэльнэ шот ыштымым илышыш 
пуртымотэндан пашадам нӧлталэш, паша лэктышдам кугэмда.

3. Ш кэ колхоз озанлыкыштлан вэрч колхозникада-влак 
тыршэн ыштат.

Колэктив озанлыкыштэ шкаланышт ыштымыштым тэндан 
колхозник-влак умлэн налыныт."

Т а ҥ а с ы м а ш  о к  л и й  г ы н ,  ш у к т э н  о г ы т  к э р т  
и льэ.

Дэмийановэц-влак дэк „Правда“ газэтынат бригадыжэ 
мийэн. Колхоз паша нэргэн бригадын ик члэнжэ тэвэ тыгэ 
сэра:

„Чыла колхоз пашаштат таҥасэн ыштымаш илышыш 
пурэн. Кажнэ ошкыл тошкалмаштэ, кажнэ мутышто таҥа- 
сэн ыштымым умлэн налаш лийэш.

Колхоз провлэнын прэдсэдатылДсэ пӧлэмэш ик монар 
бригадир дэн кояхозник-влак чумыргышт.

Кылмаш курал кодымо дэн кырымэ нэргэн кутырат. 
Кажныжэ шкэнжын участкыштыжэ мо сэмын паша кайымэ 
нэргэн^кутыра.

— Йудымат мэ 173 цэнтаьэрым кырышна — колхозник 
ойла,

— 173 пэнтньэр шуко мо, мэ 230 цэнтньэр дэн йӱд вошт 
кырэна, — ойлаш тӱҥалшын мутшым пӧлэн, вэсэ пэлэшта.

— К ок шӱдӧ кумло цэнтньэр манат? — колхозник ӧрын 
пэлэшта. — Тунарак ыштэн луктыда? Тугэжэ йолгаш-влак- 
лан каласышаш альэ...  Мэат тушко шуктэна. Тугэжэ мэат 
ыщтэн кэртына шонэм...

—  Тыйын вара кузэ, тачэ мунарэ ыштышда, — прэдсэда- 
тыл дэн трактырист кутырат.

— Тачэ луаткудыт.
— Вич тракты р... Луаткуд гэктар, — Зайцэв йолташ 

чотла. Тугэжэ шукак огыл гынат, нормылэч утларак ыштэн- 
да. Й ӧра... йӧра... тугэжат сай. ь

Кажнэ трактырлан куралмэ нормым 3 га пэшкыдэ млан- 
дым пумо улмаш. Ты нормым АМО совхоз гыч полшымо шот 
дэн толшо трактыр»влак курал шуктат. Трактыр-злак кок 
смэнэ дэн ыштат. Дэмйановэц-влак 5 трактырым йӱдым 8 са- 
гат жап йара шогымыштлан чытэн огытул.

Совхоз трактырист-влакын кокымышо смэнышт лэч вара 
колхозын шкэ трактыристышт-влак шинчыт. Нуно трактыр 
пащзл^н думын тунэмшэ огытыл.



—  159 —

— Поро кэчэ лийжэ—правлэн пӧлэмыш ик йолташ пурыш.
— Вара тэндан пашада кузэ кайа? — пурышо йолташ лэч 

Зайцэв йолташ йодо.
— Пытарышпа,— пурышо ваш маньэ. — Пытарышна, ындэ 

вэс вэрэ кайэна. Йэҥна-влак туш ко кайыш т... Машиза- 
влакым гына наҥгайэн шукталтыя огы л...

— Вашкэ пытарэнда... Пэш сай. Кэртында вара, — Зай- 
цэв йолташ йывыртэн ойла. — Тугэ гынат, тэ альэ вараш- 
рак кодын мийэда...  Дубовский-влак,. пэшкыдэ мландыштак 
нил гэктарлэн куралыт...  Тэ варашрак кодында.

— Й ӧра... йолташ-влаклач каласэм...  Нуным поктэн 
шуына, — шкаланжэ ишанэн, пэҥгыдын каласышат, вашкэ 
лэктын ошкыльо.

— Тэндан таҥасэн ыштышэ бригадыда-влак шуко улыт?— 
Зайцэв йолташ лэч йодым.

— Мэ чыла пашамат таҥасэн ыштэна манаш лийэш... 
Таҥасыдэ нымоганьэ пашамат огына ыштэ. Таҥасэн огына 
ыштэ гын, шуктэнат огына кэрт ильэ, — изыш шона^тышын 
пэлэштыш. — Укэ, таҥасэн ыштыдэ огына кэрт ильэ. Ударнэ 
бригадына-влак огыт лий, таҥасэн огына ыштэ гын, чын- 
жымак каласаш, огына шукто ильэ...

Тывэчын, дэмйановэц-влакын молан пашашт талын кайы- 
мым раш умлэн нал ш лийэш. Дэмьйан Бэдный лумэш кол- 
хозын вийжэ куштыжым чыла йэҥланат раш палэн налшаш- 
лык. Моштэн пашам вуйлатымаш. Социалистла таҥасэн, 
ударлын ыштымаш, паша дисциплин, кулэшыжым умлэн 
ыштымаш — тэвэ тыгэ ыштымаштэ кажнэ колхозын вийжэ.

Новоаньэнский ‘) район Дэмьйан Бэдный лумэш колхозын 
колхоз паша ыштымэ фронтышто куго сэҥымашышт-влак 
нэргэн Совэт эл чыла шэмэр калыклан шинчыман."

Мланна, крэстйан-ӱдрамаш-влаклан, колхоз мом пуа.
( К о л х о з  У д р а м а ш - в л а к ы н  с э р ы ш ы ш т ) .

Кулак ойлымым мэ раш шарнэна. Тудын лУдыктэн ойлы- 
мыжым мондэн оиа ул.

—  Колхозыш пурэда гын, игышывыдам йасльыш, тувэ- 
чын нуным Москош колтат. Туҥтэ нуным шужыктэн йарында- 
рат, тӱрлын игылтыт,— мань1н мэмнанкулак лудыктылэш ильэ.

— Мэмнан кокла гыч шукына, пичкэмыш удрамаш- 
влак кулак мутлан ишанышт.

1) Новоаньэнский район ӱлыл Йул кундэм.
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Чынак вара, мэ колхоз лэч мом налына, малгна колхоз 
мом пуа.

Пзрвойак колозыхшто сурт пашаш кылдалт илымэ гыч 
утарэн налын, моло-влак дэн пырльа колхоз пасушто ышташ 
эрыкым пуаш тыршат.

Дэмийан Бэдный лӱмэш колхозышто тугак ыштэныт — 
ӱдра.маш колховник-влакым сурт паша гыч утарэныт. Район 
гыч ӱдрамаш кокла паша вуйлатышым кондэныт, кочыш 
шолтышо дэн изэ йоча-влак ончаш шкэ коклашт гыч сай- 
лэн^шогалтэныт, йасльэ дэн йоча пакчам ыштэныт.

Йасльыштэ да йоча пакчаштэ мэмнан йочана-влак дэн 
игылтшэ иктат укэ. Ты нэргэн кулак-влак укэм ойлыштыт. 
Йочан аважэ шкэ йочажлан тушман мо? Ш кэжэ тудо йоча 
йас.>тьыштэ ыштыжат, шкэ йочажым игылташ пуа мо?..

Йочана-влак тушто чыла гунамат мушкылтын улыт, тушто 
нуным йандарын кондыштыт, вэсэла улыт. Туныктышо 
нуным сӱрэтлаш, мураш туныкта. Йоча-влак мурат, куштат. 
Нуным ончэн шкэндын кумылэт нӧлтын шога. Тыгэ лий- 
мӧҥгӧ, .мэ шкат пашаштэ йочана вэрч огына пуштыланэ. 
Молан ойгыршаш, йочанам сай ончат— тэммэшкышт пук- 
шат-йӱктат, йӱштэш огыт сӱсандрэ.

Ожныжм мэмнан ӱдрамаш илыш нэлэ ильэ. Ш ӱй таҥыт 
паша, тунарак тӱрлӧ ситыдымаш вэрч ойгырымаш. Иочам 
ончаш тӧчэт, коҥаш олташ тӧчэт, садэ кудэштак вольыкым 
ончаш кӱлэш,пасу пашашкат шуаш кӱлэш. Эр йӱдым киньэ- 
лын, кас ПИЧК5МЫШ мартэ ыштэт. Укэ гыч огыл калык кок- 
лаштэ— „Кэчывалым кырэт, йӱдымжӧ пуалтэт," манын 
ойлымаш уло.

Артэлыштэ йӧршэш моло. Чыланат бригадылан пӧлал- 
тынна, кангнына шкэнан пашам гына шинча, пашажат нэлэ 
огыл.

Ожно шкэ нэргэн шонаш жап укэ ильэ. Ындэ чыла 
колхоз ӱдрамаш-влак лудаш, сэраш тунэмаш пижыч. Имаштэ 
йатыр ӱдрамаш-влак грамытлан тунэмыч. Тэвэ тыгэ Карпова. 
Йэводакина дэн Кузньэцова Анна лудаш сэраш тунэм лэктыч

Ш уко годым кас дэн колхозыштына иал озанлык паЪам 
кузэ сайрак ончык колтышаш нэргэн, утларак шӧрым нал- 
шаш вэрч, ушкалым кузэ ончымо нэргэн адак колхоз пашам 
кузэ сайрак ончык колтышаш нэргэн кутырымашым 
эртарат.

Пасушто колхоз ӱдрамаш-влак колхозник-влак дэн тӧрак 
ыштат, нунын дэн колхозын мэр илыш пашажымат тӧрак 
шуктат, озанлык паша вуйлатымаш пашам ыштат.
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Мэмнан колхозышто Василиса Пэганова 40 йэҥан бри- 
гадым вуйлата. Ожно трактыр бригадиштэ ыштышэ Клавдийа 
Дэмийанова, ындэ йоча пакчам вуйлата. Правлэныштат удра- 
маш-влак улыт.

Тэвэ мланна, крэстйан ӱдрамаш-влаклан, колхоз мом пуа. 
Мэ лудын, сэрэн моштышо лийына. Шинчанам пэтырэн илышэ 
чэрым кудалтэна. Колхоз озанлыкыштэ мэ тӧр праван члэн 
улына. Мэ Лэнинын „Кажнэ кухарка кугыжаныш пашам 
виктараш тунэмжэ" манмыжым илышыш пуртэна.

Ындэ мланна кулакым колыштман мо? Мэпоктымо ганьак, 
нуным колхоз гыч поктэн колтыман. Колхозышто нунык 
ӱпшышт (пушышт) ынжэ код!

К р э с т й а н  ӱ д р а м а ш - в л а к :  М э м н а н  с э м ы н а к  
м а р и й д а  д э н  п ы р л ь а  к о л х о з ы ш ,  к о м у н ы ш  пу-  
рыза!  Эсэн лийышт комунист партий дэн колэктивизацэ 
пашам мучко шарымаш!

Цыганкова Мария, Карпова Евдокия, Баландина Анна, 
Есенина Мария, Кузнецова Анна, Федорова Мария.

Новоаньэнский район, Улыл Йул кундэм.
Дэмьйан Бэдный лӱмэш колхоз.

Т ы г а н ь э  й 0 д ы ш-в л а к  л а н ш к э н д а н  к о л х о з  
н э р г э н  в а ш м у т ы м  п у з а :

1. Колхозыштыда паша кузэ организоватлалтэш?
2. Колхозник-влакын пашашт кузэ аклалтэш?
Бригадир-влак вашталтэш, укэ? Чыла колхозник-влакынат

кидыштышт паша книгашт уло, укэ? Книжкашышт паша 
кэчэ кузэ сэралтэш?

ПАША:
1. Колхозыштыда таҥасэн ыштышэ бригадэ, поснаколхоз 

ник-влак улыт, укэ?
2. Колхоздан эн сай ударныкшылан кӧм шотлат?
4. Ситыдымаш уло нэргэн колхозын альэ шкэндам пыр- 

дыж газэтэш сэрыза.
Сай ударник-влак нэргэн да нунын колхоз пашам пэҥ- 

гыдэмдаш полшымышт нэргэн статийам возыза.

Киндэ вэрч, шыл вэрч.
Оласэ шэмэр калыклан киндэ, шыл, моло йал озанлык 

продукто-влак кӱлыт. Киндэ дэн шыл мэмнан Йошкар ар-
1 1 -1 2 8 3
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мийланат кӱлэш. Йужгунам киндэ шочдэ кодын кэртэш, 
тэвэ тыганьэ жапланат киндэ запасым ышташ кӱлэш.

Сандэн совэт правичылствэ ий гыч ийын шылым, киндым 
моло йал озанлык продукто влакымат йамдыла.

Киндэ йандылымэ план почэш ышталтэш. Кажнэ район, 
кажнэ колхоз, кажнэ озанлык планы гтэ  ончыктымо нарэ 
кугыжанышлан киндым пуа. Тугак моло йал озанлык про- 
дукто-влакат йамдылалтыт.

Кажнэ колхозниклан, озанлыкшым посна кучышо кажнэ 
крэстйан кугыжанышлан киндым жапыштыжэ пуаш тыршы- 
ман. Ты пашаштэ совхрз дэн колхоз-влаклан молылан при- 
мэрым пуэн шогаш кӱлэш. Киндэ, шыл йамдылымэ пашаш- 
тэ нунылан эн ончылно лийман.

Мэмнан осал тушманна -  кулак-влак киндэ дэя шылым жа- 
пыштыжэ йамдылымын моганьэ куго  кӱлэш шотшым пэш 
раш умлэн шогат. Нуно ты пашам тӱрлӧ йӧн дэнат кӱрлаш 
тыршат. Ш кэ киндыштым кугыжанышлан огыт пу, мландэ 
йымалан кӱнчэн пыштэн шылтат. Пичкэмыш крэстйан-вла- 
кымат тыгак ышташ туныктат. Мланна сак шогыман, кулак- 
влак дэн чот, тыршэн кучэдалман.

Сэльсовэт-влаклан ондакак кулак-влакын моннар вӱды- 
мыштым палэн налын, нунылан пэҥгыдэ заданьым пуман. 
Ты заданьым кулак-влаклан кӱчык жапыштэ тэмыкташтыр- 
шыман. Огыт тэмэ гын, нуным сут ончылан шогылтыман.

Киндэ, шыл йамдылымэ планым срокыштыжо тэмаш 
тыршыман. Сандэнэ киндэ йамдылымэ нэргэн шкэт-посна 
озанлык кучышо крэстйан-влаклан раш умландарэн пуаш 
кӱлэш.

Колхоз сату вэрч.
Колхозыш пурымышт лэч ондак крэстйан-влакын уто про- 

дуктышт шагал лийэ. Киндышт да шылышт шкаланышт да 
кугыжаныш ончылно шкэ обэзатылствыштым тэмаш вэлэ 
ситыш—йал озанлык дэн киндэ йамдылымэ планым тэма- 
шышт вэлэ ситарышт. ;

Ындэ, колхозыш пурымышт лэч вара, крэстйан-влак шукы- 
рак вӱдаш тӱҥальыч, мландэ пашам колэктив вий дэн сай- 
рак ышташ тӱҥальыч, сандэн киндэ лэктышыштат кугэмэ, уто 
продуктышт лийаш тӱҥальэ. Совхоз-влак вийаҥыч, кугы- 
жанышлан ий гыч ийын утларак да утларак киндым, шылым 
пуаш тӱҥальыч.

Кинлэ, шыл, шӧр йӧрвар, пакча йэмыш оласэ шэм-'.' 
калыклан налаш лийжэ манын, совэт власть киндэ йамдылы
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планым тэмышэ колхоз, колхозник-влаклан, тугак шкэт-посна 
озанлык кучышо крэстйан-влакланат йал озанлык уто про- 
дуктыштым ужалаш лиймэ законым лукто. Ты закон почэш 
киндым, волыкым, йутым, моло йал озанлык продукто-вла- 
кымат пазарлашкэ, колхоз лавкылашкэ луктын ужалаш лийэш.

йлл ОЗЯНЛЫИ п а о д у н т  
П Я Ш ЯМ  Ш Я Р Ш Ш Я Ш  ВЗРН К У Ч З Д Я Л ^

ЯОЗ ПДлдткэ
п о л х а

П А Л Л 7 М ^ и

Колхоэ-пазар.

Колхозник дэн посна^^озанлык^^^кучышо 'крэстийан-влак 
утларак ужалэн кэртыштӓманын,’ совэт правичэльствэ киндэ 
йамдылымэ. планым имашсэ ий;лэч 264 мильйон путлан, 
шылыным— ко к ганалан изэмдыш .^ ;

Колхоз сатум шарэн^колташ чыла организацийланат пол- 
шыман.

Колхозник дэн посна озанлык кучышо крэстйан-влак уто 
продуктыштым шукырак пазарышкэ луктышт манын, прави- 
чылствэ йэшарэн промышлэныс таварым луктэш.

Копэраций дэн кугыжаныш организацэ-влак колхоз про- 
дукто ужалымэ вэр-влакым почыт.
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Шкэныштын йал озанлык продуктыштым ужалэн, кол- 
хозник-вляк олаштэ ыштымэ таварым налын кэртыт: вургэ- 
мым, кэм таварым, тулэч молымат.

Колхоз сатум шарэн шогэн мланна ты пышам частник, 
спэкульант сатузо-влак лэч аралаш тыршыман. Нуно йал 
озанлык продуктым шкэ кидышкышт налын, шэргын ужалэн 
пойаш тыршат.

Колхоз сату ола шэмэр калыкын кочыш-йӱшыжым сайэм- 
да. Ондакшым ола калык кугыжаныш пумо продукто дэн 
гына илэн. Ындыжым копэраций гыч вочшо нормым налын, 
йал озанлык продтктым пазарыштат налын кэртэш.

Колхоз сату паша шарлымэ дэн йал шэмэр калыклан 
промышлэныс таварым утларак налашыжэ йӧн лийэш.

Чылажат тыдэ пашазэ, шэмэр крэстйан калыкын 
илышыжым сайэмдаш полша.

Кролик (ашнымэ мэраҥ).
Кугыжан жапыштэ пашазэ дэн крэстйан-влак шылым 

шагал ужыныт. Пашазэ-влакын шыл налаш оксашт лийын
огыл. Нужна крэстйан 
ӱло вийжым пыштэн 
куштэн шуктымо воль- 
ы к ш ы м озанлыкшым 
йол ӱмбакнӧлталаш шо 
нэнужалэн колтаулмаш 

Ындэ мэмнан эл 
пашазэ дэн крэстйа- 
нын илышышт ожсо 
жап лэч шуко сайэмэ. 
Чылаштынат шыл коч- 
мышт шуэш. Шылна 
кизыт шагал. Совхозна 
дэн колхозна-влак кӱ- 
лэш нарэ вольыкым 
куштэн шуктэн огыт 
кэрт. Ты йӧсылык гыч 
лэкташ мланна кролик- 
влак полшэн кэртыт. 

Мэмнан партийнан Рӱдӧ Комитэтшэ кажнэ завод, фаб- 
рикыштэ, мэр кочмо-йӱмӧ вэрла’ воктэн, школышто, пио- 
ньэр отрӓдлаштэ кролик ашнымэ озанлыкым ышташ пун- 
чалмутым лукто.

Бригадир —  Трэтийаков.
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Кролик пэш пайдалэ. Кролик коваштым, шылым, мэжым 
пуа. Шылжэ тудын пэш тамлэ. Кролик вашкэ Ӧрчышан. 
Моштэн ончымо годым кажнэ узак-авак кролик-влак ида- 
луклан витлэ ко к кроликым пуэн кэртыт, а кок ий гыч-кан- 
даш шудӧ колыш шуын кэртыт.

Пионьэр дэн школьник-влаклан кролик ашнымэ пашам 
ончык колтышашлан, шкаланышт кролик ашнымэ озанлыкым 
ыштышаш вэрч кучэдалаш пижман.

Тэвэ ик пионьэр отрӓд тыгэ ыштэн.
Пионьэр-влак лагэрыш лэктыныт.

жым газэтыштэ лудыныт улмаш. Рвэзэ-влак Рӱдӧ Комитэтын 
пунчалмутшым шукташ лийыныт.

Кроликым ончаш чыла рвэзэ-влак кэлшэныт. Эр дэн эрак 
пионьэр вожатый дэн пырльа кум рвэзэ Москош кайэныт.

Завод управльэньэ дэн завод комитэт рвэзэ-влакын 
йодмыштым йӧплэныт, кролик налашт оксам пуэныт.

Рвэзэ-влак йывыртэн Моско гыч лагэрышкышт пӧртылы- 
ныт; кролнк ашнымэ нэргэн, кролик-влакын илышышт нэргэн 
адакнуным кузэ ончымо нэргэн книга-влакым налыныт. Кузэ 
мом ышташ содор тунэмаш тӱҥалыныт.

Кушто вара кролик-влакым ашнаш тӱҥалман? Нуным куш- 
то лийэш, тушто кучаш ок лий вэт?

Тыдын нэргэн завод комитэт ондакак мом ыштышашым 
шонэн луктын. Пионьэр отрӓ.аыш пуаш кум кэчэ срокышто 
кролик ашнымэ лу клэткым ыштэн шукташ стольар ма̂  
стэрскойыш заказым пуэн улмаш.

Нил кэчэ гыч лагэрыш кандэ чийа дэн чийлатымэ лу 
клэткым намийэн шуктэныт, кажнэ клэткыштыжэ ко к  кро- 
лик. Намийымэ кролик-вкакым пиньонэр-влак звэна дэн 
пӧлэн налыныт. Кажнэ звэналан ончашыжэ ко к клэткысэ 
кролик-влак возыныт. Рвэзэ-влак кроликыштым социалистла 
танҥасэн ончаш тӱҥалыныт. Лагэрыштэ илымэ жапыштэрты- 
шын, рвэзэ-влак 20кролик гына огыл, 58 кроликым шкэкӱды- 
ньышткондэныт. Кажнэ ава кролик 4 — 5 игым игылэн.

5 — 6 тылзэ гыч ты кролик-влак кушкын шуышӹн, рвэзэ- 
влакын тамлэ кролик шылышт лийэш.

Колхоз имньым сайын ончыман.
Имньым вашталташ трактыр толэш. Вара, трактыр шукэм- 

шын, мланна имньым пытарыман мо? Тугэ шонымаш ны- 
молан йӧрыдымаш ой. Мланна имньэ-влакым шукэмдэн шо- 
гашна вэлэ вэрэштэш.

Нуно Рӱдӧ Комитэтын кролик нэргэн нунчалмут лукмы- (
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Шупшыктымо пашаштэ имньын кӱлэшыжэ куго.
Эл аралымэ пашаштат имньын кӱлэшыжэ изэ огыл. Йу- 

ж ик колхоз-влак имньын кӱлэшыжым улмлэн шуктэн огытул. 
Трактыр лиймӧҥгӧ, молан имньэ кӱлэш— шонат. Ш уко кол- 
хозлаштэ аламан ончымо дэн имньэ-влак йавыгат адак ала- 
ман ончымо дэнак имньэ-влак колымашат шагал огыл. Ты- 
гай пашам ужын, ССРУ Рудӧ Исполничылнэ Комитэт дэн 
Калык комисар-влак совэт колхоз бригадыш пуымо имньэ- 
влак дэн ыштымэ пашалан ты бригадын бригадиржылан 
гына мутым кучыман, манын пунчалмутым луктыныт.

Ты пунчалмут почэш колхоз-влаклан йӧршэш вэс сэмын 
шоналташышт возо. Ш уко колхоз-влак кизытак имньэ он- 
чымо пашам сайэмдышт.

Мут гыч, „Лэнинский шльах’ колхозым налына.
Колхозник-влак шкэ имньыштым аламан ончэныт. Шы- 

жым да шошым вольык кургым кучэн моштэн огытыл. Тэлэ 
эртэн, шошым паша шуэшат, имньыштым пукшаш кургышт 
огэш лий улмаш. Курго укэлан имньэ-влак йарнэныт, пашам 
ыштымэ огыл, шкэныштымат йол ӱмбалнышт кучаш вийышт 
кодын огыл.

Колхозник Трэтьйаков гына имньэ-влакым чэрлэ йоча- 
влакым ончымо сэмын ончэн.

— Тинь нунын дэн малашат пырльа воч, — йолко имньэ 
ончышо-влак Трэтьйков йолташым игылтыныт.

— Кӱлэш лийэш гын, пырльа возашат лийэш, — манын 
ойлэн нунылан Трэтьйаков йолташ.

Кизыт Трэтьйаков йолташым бригадирлан шогалтэныт. 
Тудо гына имньэ-влак дэн паша ыштымым онча. Тудын 
бригадыштэ имньэ-влакым сайын пукшат-йӱктат, ачалэн 
ончат.

И к гана каналтымэ жапыштэ, — мый таланда сэрышым 
лудын ончыктэм, — манын, Трэтьйаков йолташ шкэ йолта- 
шышт-влаклан пэлэштыш.

— Луд, — ыштальыч йолташыжэ-влак,— колыштына.
Трэтьйаков кӱсэнжэ гыч кид дэн сэрымэ кагазым лук-

тын лудаш тӱҥальэ.
„Колхозник-влак!
1. Миньым чаманэн сайын ончаш тӱҥалыда гын, мланьэм 

ышташ пуымо пашадам чылажымат шукташ мутым пуэм...“
—- Кӧ вӓра тыдым сэра?— Паршин коньух йодо.
А, а! Тыдэ имньэ-влак ик турлӧ прошэньэ сэмын сэрат 

улмаш. — Пэшак оҥай колышташ... Умбакыжэ мом сэрат, — 
садэ Паршинак кутыра.
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2. „Лавра, пурак шинчын минь чврланэн кэртам. Тулэч 

посна, турлӧ коваштэ чэр-влак .чогалын коваштэмым локтыл 
кэртыт, сандэн миньым эрыктыдэ ик кэчымат ит кодо.

3. Кӱртньӧ альэ пушэҥгэ шэргэ дэн огыя, шотко дэн 
эрыктэ. Шэргэ дэн эрыктымэ годым, коваштэм пужлэн, пуа- 
лаш тӱҥалэш.

4. Миньым ит кырэ. Сайын нукшэт, йӱктэт, эрыктэн аш- 
нэт гын, минь нойыдэ ышташ тӱҥалам. Тланьэт миньым 
кырашат о:< воч.

5. Нэлэ пашам ыштэн 
чарнышын, кок сагат 
жап эртыдэ, мланьэм 
шурно пырчым ит пу.

6. Вӱд йӱмэм лэч он- 
дак шурно пырчым ит 
пу. Кочмэм дэч вара 
гына огыл, ондакшымат 
мланьэм вӱдым пу. Вуд 
йумэмлэч вара шувы- 
лэм шуко ногына гын, 
кочмо кочышэм сайын 
нӧра, шыҥа, шужгэ 
налмаш шагалрак ли- 
йэш“ .

— Тэвэ ты нэргэн 
сэрашак ок кул ильэ.
Пашаш шокшэмшэ им- 
ньым̂  ̂ йукташ лийэш
мо? Йун ончальэ, вуд волэн тошкалынат от кэрт, — ик конь- 
ухшо пэлэштыш.

7. „Вудым йуктэн чэрландарымэт ок шу гын, миньым 
паша ыштэн пытырымэт дэч изыш гына ондак йуктӧ. Йук- 
тымэтлэч вара пэл сагат эртэн гына кочкашэм пу“ .

— Тувӧ мом ойла улмаш, кузэ савурэн каласыш, — садэ 
кохозникак ӧрын пэлэштыш.

8. „Миньын пагарышкэм уто кочыш ок шыҥэ, сандэн ик 
гана пумаштэт 1 килограмат 600 грам дэч уто шурно пыр- 
чым ит пу.

9. Мланьэм пушаш шурно пырчым Афанасьйэз, молат 
туганьэ коньух-влак сэмын ида шолышт".

— Ай-йай! Кӧн шолыштмыжмат шинчат, а!..
10. „Кочкашэм шурно пырчэ пумэт лэч вара ко к сагат 

жап каналташэм пу, укэ гын шужгэ налын чэрланэя кэртам.

Вригадир Трэтьйакоз.
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11. Миньын кэмэмымат — йол таганэм, кӱчэмым аралэн 
кучо. Жапыштыжэ - кажнэ тылызэ тоштыжым вашталтэн у 
таганым пыжыктэ, кукш о жапыштэ кӱчэшэм ӱйым шӱрӧ.

12. Вакшышэмлан кукшо, эрэ олымым вакш. Чэрланымэм 
шижын налшынак, вэтэринарлан каласэ.

13. Мыйын йодышэм шуктэда гын, мый тэндан пашадам 
кужо жапышкэн тыршэн ышташ тӱҥалам; тэ жапыштыжэ 
шурныдам погэда, угларак доходым налыда".

Трэтьйаков лудын пытарыш.
— Нунылан ваш мутым пуаш кӱлэш.
— Вашмут огыл, сайнрак, ачалэн имньым ончаш тӱҥал- 

ман, — ик колхозник пэлэштыш.
— Тыдэ чын... Кажныланна имньэ-влакын йодышыштым 

лончылэн умлэн налман. Мэ кугын возэн йэҥ ужмо вэрэш 
пыжыктэна, — Трэтьйаков йолташ каласыш.

— Кажнэ колхозыш толшо имньэ дэн йэҥ коклаштэ 
ыштымэ договорым ужын кайжэ.



VIII. Культур рэвольуций.

Кугыжан Росий мланна мом кодэн.
Рэвольуций дэч ондак Росий эн пичкэмыш, тэхникэ 

шотышто эн шойылан кодшо эл улмаш. Культур шогышто 
Мэксика, Куба, Урагвай, Панама гай эл-влакат Росий дэч 
ончылнырак шогэныт.

Тӱҥалтыш школлан Англий йэҥ вуйэш 2 тэҥгат 84 ыр- 
ший, Франций 2 т. 11 ыр., Гэрманий 1 т. 89 ыр. дэн роско- 
тым кучэныт гын, Росий 21 ырший роскотым вэлэ кучэн.

Помэшик дэн капиталист-влаклан шэмэр калыкын пичкэ- 
мышыштэ, нымом шинчыдэ илымышт пайдалэ улмаш.

Шэмэр калык моннар пичкэмыш, моннар умлыдымо лийэш 
гын, тунар тудым оталэн, колыштарэн ашнаш каньылэ лийэш.

Нунын ваштарэш грамотан пашазэ-влак вашкэрак кожга- 
нэн кэртшашым вӱрышт йӱшӧ капиталист-влак ужын шо- 
гэныт. Сандэн кугыжан Росий школ олмэш, шэмэр калык 
уш-акылым рэлигий пушэш аҥыртарышэ чэркэ-влакым штэн.

Культур пашалан ик ырший дэи, рэлигийлаи — 
тӱжэм дэи.

Культур пашалан ик ырший шот дэн роскот кучышо ку- 
гыжан Росий 40 тӱжэм нарэ чэркым штэн улмаш. Капита- 
лист дэн помэшик-влаклан тынар чэркым штымышт шагал 
чучын, сандэн нуно школ-влакымат чэркыш савырэн шогэ- 
ныт. Тӱҥалтыш школлаштэ гына 50тӱжэм поп-влак рэлигий- 
лан туныктэныт. Ш кол эаштэ йумылан ишанаш, кугыжам, ту- 
дын чиновникышт-влакым колышташ туныктэныт.

Кокла да куго школлаштэ, гимназий дэн унивэрситэтлаштэ, 
помэшик дэн буржуазий шкаланышт кулэш чиновник-вла- 
кым, дирэктыр, поп-влакым йамдылэныт; шкэныштын фаб- 
рикыштышт, заводыштышт кулэш уста-влакым йамдылэныт.

Тышколлаштэ пашазэ дэн крэстйан тунэм кэртын огытыл.
Кугыжан Росий грамотдымо эл улмаш. 100 йэҥлан 15-жэ 

лудын, сэрэн моштышо лийыныт.

ЙОДЫШ.
Молан капиталист дэн помэшик-влаклан пашазэ дэн 

крэстйаным пичкэмышыштэ кучаш пайдалэ улмаш?
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Пашазэ клас дэн шэмэр крэстйан у илышым штат.

Совэт ушэмын пашазэ класжэ дэн крэстийанышт-влак 
комунист партий вуйлатымэ почэш шкэ илышыштым у сэмын 
ыштат.

Нуно ССР Ушэмым чыла тӱньалан эн ончыл культур 
элыш луктын шогат.

Совэт власть чыла калыклан грамотым пушаш вэрч кучэ- 
далэш.

Шӱдылэн, тӱжэмлэн у школ-влак ышталтыт, мильйонлэн 
пашазэ дэн шэмэр крэстйан йоча-влак ты школлаштэ тунэ- 
мыт.

Тэхинкын пытартыш мутшо почэш штымэ ССР Ушэ- 
.мыштэ кугылэч куго  завод-фабрик-влак кушкыт.

Тыгай куго паша влак шташ пашазэ кугыжанышлан 
тӱжэмлэн уста-влак кӱлыт. Ты уста-влакым пашазэ дэн 
шэмэр крэстйан калык кокла гыч мэмнан тэхникылан тунэммэ 
(ВТУЗ) куго  школна-влак, унивэрстэт, акадэмийна-влак 
йамдылат.

ВТУЗ-лаштэ тунэмшэ-влак гыч 70 процэнтжэ пашазэ ка- 
'1ЫК рвэзэ-влак, молыжо — колхозни.х-влак гыч, посна озан- 
лык^дэн илышэ нужна дэн кокла крэстийан рвэзэ-в.^^ак гыч.

Йоча сатлаштэ, йасльылаштэ шӱдӧ тӱжэмлэн йочана-влак 
кушкыт; музэй, кино, тэатр, радиостанций-влак кушкыт. 
Кнага, кино, радио элнан эн пичкэмыш луклашкыжэ шуыт.

Совэт кугыжаныш чыладоходшын ^бУо-м культуршашалан 
куча.

Ты пашалан эн ончылно шогышо капиталист эл Амэри- 
кат 3% вэлэ куча.

Совэт элыштэ тӱнэмдымэ лийман огыл.
Партийын XVI погынмашыжэ элыштэ чыла йочам тунык- 

тымо нэргэн пунчалмутым лукто.
Чыла кушкын шогышым туныктэн, мэ элнам мучкыжб 

грамытан элыш савырэна.
Мэмнан элыштэ тунэ1имэ паша обэзачылнэ ^паша. Ача- 

авалан кандаш ийаш йочаштым школыш пуман. Йоча-влакым 
туныктымо дэч посна, 12 гыч 15 ийаш-влакымат обэзачылнэ 
тунэмаш пуман; олалаштэ да, фабрик-завод посьолкылаштэ 
обэзачылнэ 7 ий туныктымо пашам эртараш тӱҥалалтэш. 
Пӓтилэткэ пытартышэш мэмнан школлаштына 23 мильйон 
йочэ-влак тунэмаш тӱҥалыт.
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Пашазэ, колхозник-влакын адак нужна крэстйан-влакын 
игышывышт тунэмышт манын, Совэт влась уло вийжэ дэн 
тырша.

Тунэмшэ-влаклан вургэмым, кэмым пуа, кэмыштым ту- 
мышташ мастэрской-влакым почэш. Нужна игышывылан 
акдэ вургэмым, шокшо кочыш-йӱышым пуа; нунылан 
тунэммэ кнагам, тэтрадьым, карандашымат акдэ пуа; 
тунэмшэ-влак чойын корно дэн коштмыштлан корнын пӱтӱнь 
акшым огыт тӱлӧ.

Тораштэ илышэ тунэмшэ-влаклан школлаштэ обжэжитий- 
влакым шталтэш, урокым йамдылаш нунылан посна пӧлэм- 
влакым пуалтэш.

ССР Ушэмыштэ пашазэ клас школ пашам шкэ онча, сандэн 
чылам туныктымо пашам мэ илышыш пуртэн шуктэна.

Капитализм эллаштэ закон кагазыштэ гына.
Капитализм эллаштат чылам туныктымо законым лукмы- 

лан ындэ шуко жап лийэш. Тугэ гынат, ты законышт кага- 
зыштэ гына.

Капиталист эллаштэ 8 ий гыч 9 ийаш й^оча-влак миль- 
йонлэн фабрик-заводлаштэ пашам штат. Йоча паша вий 
куго  йэҥын лэч шулдылан лийын, капиталист-влак чыла 
вэрат, кушто лийэш гын, йоча вий дэн пайдалланат.

Кэчэш 8 — 10 сагат жапышкэн штэн, пашазэ йоча-влакын 
школыш кошташ жапыштат, вийыштат ок код.

Тушто шуко йоча-влакын чийаш-шоҥалашышт укэ дэнат 
школыш коштын огыт кэрт.

Шукэртэ огыл Эссэныштэ (Гэрманий) сутлийэ. 900 йэҥым, 
йочаштым шчолыш тунэмаш кондыштдымыштлан судитлышт.

— Мэмнан йочана-влак шужэн, кылмэн школыш коштын 
огыт кэрт, — манын титаклымэ йэҥ-влак сут ончылан мутым 
кучышт.

Свидэчыллан туныктышо-влак мийэныт. Нунын кокла гыч 
иктышт тэвэ тыгэ ойлэн:

— Нынын илышышт пэш нэлэ. Щужэн коштын, йоча 
классыштэ шинчэн ок кэрт, ^сумырла. Иоча-влакын вуйышт 
савырна, вудым укшынчыт. Йуран кэчылаштэ тунэмшэ-влак 
гыч пэлэ нарышт вэлэ школыш толын кэртыт. Суртыштышт 
пэш йӧсын илымылан лийын, мэ нунылан наказаньымат 
пумаш укэ.

Буржуазнэ сутат игышывышт школыш коштдымо-влаклан 
штрафым пышташ йӧнэш толшо пашалан шотлэн огыл.
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Члтла туныктымо паша капиталист кугыжаныш эллаштэ 
илышыш пурэн кэртшаш паша огыл.

Совэт школ дэн буржуазий школ.
Совэт школ, колэктив илыш дэн илэн, ыштэн моштышо, 

социалист строичылстьылан кӱлэш йэҥ-влакым ончэн кушта.
Совэт школ ик йэҥ вэс йэҥ вий дэн илэн кэртдымашлан 

туныкта, пашам социалистла штышэ-влакым ончэн кушта.
Совэт школ чыла эллаштэ илышэ шэмэр калыкын изак- 

шольак улмышт нэргэн, тӱньамбал чыла шэмэр калыклан 
пырльа ушнэн, шкэ клас тушманнышт ваштарэш кучэдалаш 
кӱлмо нэргэн туныкта.

Шэмэр калык-влак шкэ шочмо йылмышт дэн вашкэрак 
грамотым, наукым, тэхникым тунэмыт. Сандэн мэмнан элыш- 
тэ чыла наций-влакын йочашт шкэ шочмо йылмышт дэн 
тунэмыт.

Мэмнан школна поп-влакын йумын нэргэн шойаклымыштым 
тӱжваклуктэш; мэмнан школна рэлигий ваштарэш туныктат.

Капитализм эллаштэ мэмнан дэнысэ ганьэ огыл. Бур- 
жуазий школ пӱтӱньэк чэркым колыштэш. Тушто чэркэ 
школ коч шэмэр калыкым шкэ корныж дэн наҥгайаш тырша.

Капитализм эллаштэ школ пашам чэркэ-влак ончат. Чыла 
школлаштат „закон божийым" туныктат. Мо гына сэдэ 
„закон божийлан“ ок кэлшэ, тудым туныкташ огыт кӱштӧ.

Австрий школышто Тэр шг олаштэ тыганьэ паша лийын.
Старший групышто туныктышо мландэ лиймэ нэргэн 

умландарымыж годым рвэзэ-влаклан йумо нэргэн нымомат 
каласэн огыл. Туштак каголик поп улмаш. Тудо туныкты- 
шым садэшак чарэн, арэстоватлыктэн.

Изыньэкак йоча-влакын ушыштым „закон божий" дэн 
саташтарат.

Гэрманийын ик обласыштыжэ — Баварийыштэ Вэбэр учи- 
чылым клас оҥаш „Мэ, мланд ӱмбӓлнэ сай йолташ-влак 
лиймаш вэрч илэна“ , манын возымыжлан гына службо гыч 
луктыныт. Тудын ты сэрмыжэ нэргэн альэ гынат пон увэр- 
тарэн. Туныктышо Вэбэр попын „Мэ мландӱмбалнэ йумылан 
кэлшышэ пашам ышташ вэрч илэна“ , манын каласымажым 
возэн огыл.

Колыштдымо йоча-влакым капиталист эллаштэ альэ мар- 
тат кырат.

Тэвэ шкэ школышт нэргэн нэмыч йоча-влак Гэнигс- 
дорф ола гыч сэраг:
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Пэрвой классыштэ — закон божий. Поп укэм кукта. 
„Тыдын ойлымыжым колыштын, ӧрканаш тӱҥалалтэш. Шойыл 
парталаштэ шинчышэ-влакын шкэ коклаштышт ойлымышт 
шокта. Поп нынын ойлымым колын, орышо гай сыра. Иктыш- 
тым шкэ дэкыжэ ӱжын налын, шыдыж дэн пэрэн колта, 
йочан умшаж гыч, нэржэ гыч вӱр йогаш тӱҥалэш".

Тэвэ адак Бэрлин школ гыч налмэ сэрыш (Бэрлин—Гэр- 
манийын столица олажэ):

„Мэмнан Кульмск школыштына Тьульэкс лӱман тунык- 
тышо уло. Тудо рвэзэ-влакым тойа дэн кыраш пэш йӧрата.

Ш колышго поп йочам кыра.

Икырат тудо пионьэрым тойаж дэн кырыш. Тэҥкэчэ ик 
рвэзэ ЛЭЧ „{ лэдопыт" ушэмыштэ шо.гымыж нэргэн йодо. 
(,Следопыт“ ушэм— буржуазий йоча ушэм). Рвэзын „ом шого, 
минь ындэ комунист улам“ , манын вашмутым пумыжлан 
Тьульэкс рвэзым пэрэн колтыш, рвэзэ изыш гына сӱмыр- 
лыдэ кодо“ .

Буржуазий школ ик наций йочам вэс наций йочалан йӧраты- 
дымашын туныкта, утларакшым тудо орланэн илышэ ыт-
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гыдэ калык йочам ужын кэртдымашлан туныкта. Тудо ты- 
гыдэ калык-влакым, ушнэн капиталист ваштарэш ынышт 
лэк манын, сыратэн, иктышт-вэсышт ваштарэш кырэдалаш 
туныкта.

Рвэзэ строичыл-влаклан тэхникым тунэмман.
Мэмнан эл пашазэ клас тэхник шотышто эн ончылно 

шогышо завод-фабрик-влакым шта, йал озанлык паша шты- 
машкат у лэч у, куго  машина-влакым пуртэн шога. Чыла 
ты машина-влак дэн шташ, машина-влак пашам виктарэн 
мошташ кӱлэш. Умлэн штышэ, тэхникэ шотышто грамытан 
строичыл-влак кӱлыт.

Тэвэ тыганьэ, тэхникым шинчымаш шотышто вийан 
строичыл влакым мэмнан школна-влаклан йамдылыман. Ш ко- 
лыштак нун ылан машина-влакым илыш кӱлэшыштэ кучылт 
мошташ тунэмман.

Сандэн чыла мэмнан школна влак завод, фабрик, совхоз. 
МТС, элактростанций вэлэн пэҥгыдэмдалтыт. Ты каласымэ 
вэрлаштэ станок, трактыр дэн, моло ӱзгар дэнат ыштэн 
тунэмшэ-влак сайракын умлэн налыт, школышто тунэм- 
мыштым илышыштэ кӱлэш паша дэн пэҥгыдэмдат.

Тэхникэ шотышто тунэммыштым рвэзэ-влак школэшорга- 
низаватлымэ, тэхникылан тунэммэ станцийлаштэ да рвэзэ 
тэхник-влак кружокышто пэҥгыдэмдыман.

Москошто Радишчэв лӱмэш почмо школ тэхникэ тунэммэ 
пашам тэвэ тыгэ организоватлэн.

Радишчэв лӱмэш школышто ДТС-н (рвэзэ-влак тэхникэ 
станций) шкэнжын изэ паша пӧлэмжэ уло. Тыштэ 8 ийаш 
йоча-влак туныктышо-влак лэч мом кузэ шташ йодыштыт, 
тӱрлыжӧ тӱрлым йодыштэш, ушкалаш тырша.

Умбакыжэ кокымышо клас сэмын кайа. Тыштыжэ рвэзэ- 
влак тӱрлӧ ӱзгар-влакым шкак штылыт. Ты пӧлэмыш кас- 
дэн пурэт гын, рвэзэ-влак кутко  шуэштэ кутко-влак шол- 
мыла шолыт.

Тыштэ рвэзэ элэктротэхник-влак элэктричэс оҥгыр чэ-*" 
пым, изэ элэктричэс моторым штат. Чэрчожым, зада- 
чым штат. Рвэзэ тэхник-влак илышыштэ кӱлэш тэхникэ паша- 
влакым ыштат.

Рвэзэ-влак тутышак бригадэ-влак коклаштэ таҥасан 
штымэ кас-влакым эртарат.

Тэвэ тыгай таҥасэн ыштымэ касын иктыжэ тыгэ 
эртыш.
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Залыштэ (кугопӧлэм) тич 400 нарэ йэҥ. Кок бригадэ рвэзэ 
тэхник-влак таҥасэн шташ йамдылалтыт.

Пионьэр бригадир ончык лэктын шогальэ.
— Рвэзэ-влак! Мэ рвэзэ тэхник станцийыштэ штэна 

Тунэммынам шынышаш вэрч, мэмнан бригадэ вэс бригадым 
элэктричэс оҥгыр шташ ӱжэш — кудына вашкэрак штэн 
шуктымым шынэн ончынэна. Тэвэ тыштэ улыжак илэ мачэ- 
риал гына. Ты илэ мачэриал-влак гыч мланна шташ возэш. 
Мэ вэс бригадым 20 минут жапыштэ штэн шукташ ӱжынӓ.

Таҥасышэ-влак олмышкышт шогалын, мачэриалым ку- 
чылт ончышт.

— Шып лийза, вашкэ тӱҥалына.
Шып. Нымо тып-пуш укэ.
Кӧлан моганьэ узгар дэн мом шташ, мо гыч тӱҥалын 

мо дэн пыштараш, ондак йамдылалтмэ. Сигналым пуыч, 
шташ тӱҥальыч. Пэркалымаш, йыгымаш йӱк талын кожга- 
ныш. Тыдэ таҥасышэ-влакын гына штымэ йӱкышт; залыштэ 
ожсно ганьак шып. Залысэ йэҥ-влакын шинчашт гына пыр- 
дыжыштэ кэчышэ сагат гыч таҥасышэ йоча-влак ӱмбакэ 
волгэнчыла тӧрштылэш. 10 мияут, 15 — 18 минут эртыш 
шып. Иктат пэлэшташ ок тошт.

19 минут. Руж кид совымаш. Тр-р-р шокгэн элэктричэс 
оҥгыр йукшым пуыш. Илэ мочэриал гыч 19 минут жапыштэ 
рвэзэ тэхник-влак элэкгричэс оҥгырым штэн шуктышт.

Тыганьэ кас-влакым эртарымэ тэхникэ тунэммэ шотышто 
пэш куго  пайдам пуа. Тыганьэ кас-влакым кажнэ .школышто, 
отрӓдыштэ, лудмо пӧртыштӧ эртарыман.

Рвэзэ ӓмалзэ-влак.
Мэмнан эл рвэзэ-влак шудылэн тэхникэ ӓмал-влакым муын 

шогат.
Тэвэ рвэзэ-влак ӓмалзэ штымэ гыч ик монар примэрым 

каласэна.
Латкут ийаш изобрэтачыл П. Павлов, Чэрньэво хутыр 

гыч, лэсникын эргыжэ. Кизыт тудо Москошто М. И. Ка- 
линин лумэш почмо фабзавучышто тунэмэш.

Тэвэ тудо шкэ пашажэ нэргэн тыгэ сэра:
„1927 нйыштэ чодра заводыш мийэн коштынам ильэ. 

Тушто минь конвэйэр дэн пырньа-влакым машинаш пучкаш 
пумым ужым.

Тыдым ужын, пуым пучкынаг шэлынат кэртшэ маш и 
нам ышташ ок лий гын, шонаш туҥальым. Ты нэргэн минь
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тӱрло книга-влакым лудаш тӱҥалььш, И к ий гыч шонымэм 
ганьэ машинан пэрвой конструкцийжым (сынжым) штышым. 
Тулэч вара ик лу гана олмыктыл штыльым. Минь проэктэм 
дэн штымэ машина тыгэ штышан.

Сорым-влак шкэ куснышо ролик ӱстэл дэн толын, йыргэшкэ 
пискыш пуалтыт. Пи кэ сорымым моклака-влаклан пӱчкэда, 
моклака-влак ролик-влак дэнак шэлыштмэ вэрыш мийэн, ты- 
гыдэ моклака-влаклан шэлышталтыт. Шэлыштмэ моклака-влак 
машина йӧн дэн пэлкэ налын кышкалтыт.

Мый машинан мо формо шталтмыж нэргэн умландарэн 
сэрышым, варажым шинчышэ йэҥ-влак дэн каҥашышым. 
Лэнинградысэ пашазэ изобрэтачылствэ пӧлэм мыйын проэк- 
тэмлан патьэнтым пуо.

Тэвэ вэс ӓмалзэ — Йакобсон. Тудо 15 ийаш вэлэ. 
Тугэ гынат, тудо ик ӓмалым вэлэ огыл — йатыр шонэн 
луктыя И к ӓмалжэ чыла тӱньамаллан кӱлаш шотан.

Амалжэ нэргэн ойлаш шкаланжэ мутым пуэна:
„Минь 15 ийаш улам. Лэнинградыштэ тунэмам. Пионьэ- 

рыш 1924 ийыштэ пурэнам ильэ, ындэ комсомольэц улам. 
„Тэхмас“ обшэствын отвэтствэннэ сэкрэтаржэ лийын ыштэм. 
Машина пашам 7 ийашэм гыч йӧраташ тӱҥальым (сагатым 
адак моло мэханизмым, ӱзгар-влакым пудыртылам ильэ).

Ж ь ӱ л  В э р н ы н  „ Р о б у р  з а в о е в а т е л ь "  ч ы л а  
в э р э  к о ш т ш о  м а ш и н а ж  н э р г э н  л у д ы н  н а л ь ы м а т ,  
в ӱ д  й ы м а л н э  к о ш т ш о  т а н к ы м  ш т а ш  ш о н а ш  
т ӱ ҥ а л ь ы м .  (Минь тунам 12 ийаш ильым).

Ш кэ шонымэм нэргэн йолташэм-влаклан ойлышым. Йол- 
ташэм-влак мыйым, — ала чэрланышыч, — манын воштылаш 
тӱҥальыч. Ту: э гынат, ик жап эртышын, нуно маланьэм пол- 
шаш лийыч.

Тугэ мэ вӱд йымалнэ коштшо машинам шташ тӱҥална. 
Тудлан „Акнат" лӱмым пуна. Тудым мэ фаньэр оҥа-влак, 
чэп дэн пыжыктылна, элэктродвигачылан шташ шонымо 
ильэ. Тугэ пашана пэш талын кайаш тӱҥалын ильэ. Мучт^ 
кыжо ышна шукто. Учашаш тӱҥална. Ӱчашымэ гыч кы- 
рэдалмашыш шуна. Садэш „Акнатнамат“ пудыртыл пыта- 
рышна. Тулэч вара мыйат ӓмаллымэ нэргэи монды- 
шым. Тулэч вара ик ий эртышын, модэлист лийьш йоча 
тэхникэ станцийыштэ шташ тӱҥальым. Ту коклаштак жур- 
нал, книга-влакым лудам ильэ. Тушан угычын „Аканат" 
нэргэн ушэштарышым, угычын ӓмаллымэ пашалан пижым.

Пэрвойак минь патэнт паша дэн библиотэкыш мийэн, 
авийаций нэргэн кнага-влакым лудаш тӱҥальым. Кнага лу-
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дын кок тылзэ нарэ жапым эртарышым. Кэчылэч кэчын 
штышаш аппаратэм дэк лышэм шогышым. Кажнэ у кнага, 
журнал лудшын, иктаж тӱрлӧ ужашыжэ молэмдышаш нэргэн 
умлэн шогышым. Кум тылзэ жап коклаштэ 300 нарэ гана 
молэмдыл штышым. Варажым мланьэм консультатций (ка- 
ҥаш) налшаш гына кодо. Каҥаш пушо-влак мланьэм ука- 
заньым, закон шотышто кузэ шташ каҥашым пуыч.

1929 ийын сэнчабр тылзыштыжэ чыла пашамым ыштэн 
пытарышын, сайэмдымэ шотшым ончаш туҥальым. Ситыды- 
маш шотышымат кузэ олмыкташ лийшашым ончычтышым. 
Машинан чэрчожшым, кузэ шталтыжым умландарэн сэркалаш 
тӱҥальым.

И к монар кэчэ гыч ӓмал пашам ончышо пӧлэмыш „Трис- 
фэро.мбильын“ проэктышым пушым.

10 кэчэ гыч миньын ӓмалым посна шотан кӱлэшанлан 
шотлымо увэртарымашым нальым, тылзат пэлэ эртышын, 
мланьэм свидэчылствым пуышт.

Миньын изобрэтьэнийэмым ССР Ушэм Рэваойэнсовэт 
налын.

Миньын изобрэтьэнийэм вӱдыштат, мландыштат, йу- 
жыштат коштын кэртэш. Вӱдыштӧ сагатлан 100 киломэгр 
нарэ кайэн кэртэш“ .

Тыганьэ ӓмалзэ-влак ССР Ушэмыштэ молат шуко лэк- 
тын шогат.

Наукым кузэ палэн налман.

Комунист обшэствын чын строичылжэ лийшаш вэрч 
мэмнан элын рвэзэ, кушкын шогышышт-влаклан наукым 
палэн налмая.

Ты нэргэн Сталин йолташ тыгэ калласыш;
„Мэмнан ончылно крэпыс — шога; тудын, ты крэпысьын 

лӱмжӧ—-шуко мильйонло шинчымаш лончан наук. Чынлэн 
у илыш штышэ лиймыжэ шуэш гын, чынлэн тошто гвар- 
дийын вашталтышыжэ лиймыжэ шуэш гын, ты крэпысьым 
рвэзэ калыклан налман“ .

Крэпысьым кучэдалдэ налаш ок лий. Тыршэн кучэдалмаш 
кӱлэш.

Пэрвойак мэмнан школышто куго вийна, рвэзэ-влак 
самоуправлэньым оргсанизоватлыман.

Тыдым вара кузэ штыыан?
12— 1283
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Школышто йоча-влакын самоуправльэньэ оргаҥыштым 
тунэммэ пашам сайэмдышашлык, дисциплиным пэҥгыдэмды- 
шашлык штыман.

Тунэммын сайлыкшэ вэрч школышто кузэ кучэдалман?
Пэрвойак шкодын програмжым, чыла группын планжым 

шуктышаш вэрч кучэдалман.
Тутышак шойылан кодын тунэмшэ-влаклан, адак тунык- 

ышылан пашаштыжэ полшыман.
Паша дисциплиным умлэн илышыш пуртымо годым гына 

тунэымэ пашан сай шотшым нӧлталаш лийэш.
Сандэн чыла пионьэр дэн школьник-влаклан паша дис- 

циплин пудыртылшо тунэмшэ-влак дэн кучэдалмэ пашам 
кумдан шарэн колтыман.

Пионьэр-влак, ончыл ратыштэ кучэдалшэ-влак, 
ш:юлым вэсэмдэн ыштымаш пашаш ушныза.

Пионьэр-влак чыла годымат социалист стройымо пашан 
чыла участкыштыжэ моло йоча-влакын ончыл рӓтыштышт 
лийыт.

Колэктивизацэ вэрч, промфинплан вэрч кучэдалмаштэ, 
чыла ударлэ компаньым эртатрымаштэ моло йоча-влакым 
вуйлатэн наҥгайат.

Чылам туныктымо пашаштат нуно эн ончылно шогат.
Тугэ гынат, пионьэр организацэ пашаштэ йатыр ситыды- 

мап1-влак улыт,
Йатыр пионьэр организацылаштэ наук вэрч кучэдалша- 

шым раш умылэн налын огытыл.
Пионьэр организацын 10-шо ийжэ тэммэ пайрамлан пар- 

тий Рӱдӧ Комитэтын пунчалыштыжэ тыгэ каласьшэ: „пио- 
ньэр организацын пашаштыжэ тӱҥ  ситыдымашыжэ: тунэммэ 
пашан сайжэ (качэствыжэ вэрч), „наукын тӱҥжым" палэн 
налшаш вэрч ситышын кучэдалуымыжэ, адак укылэн шты- 
мэ дэсциплин вэрч, путыракшЪ1м, школышто шагал кучэ- 
далмыжэ; тылэч посна, куш кын шогышо-влак гыч комунист^ 
обшэствэ штышэ-влакым йамдылэн шукташ лийшашлыкогыл“

Шкэныштын лу ий тэммэ пайрамыштышт пноньэр-влак 
наук вэрч, тунэммашын сайлыкшэ вэрч, политэхникэ школ 
вэрч да умылымо дисциплиным шындышаш вэрч, большэ- 
викла кучэдалаш мутыштым кучат.

Партий да лэнин комсомол вуйлатымэ почэш пионьэр- 
влак мэмнан эл чыла рвэЗэ — школьник-влак дэн пырльа 
шкэ мутыштым шуктыдэ огыт кодо.



—1179 —

Мучко грамотан эл.

Кугыжан Росийыштэ чыла калыкын 85 процэнтжэ грамыт- 
дымэ улмаш.

Совэт влась рэвольуций лэч вара пӧрыкыштӧ грамот- 
дымылык пытарымэ^пашам кумдан шарэн наҥгайаш тӱҥальэ.

Эл мучко тӱжэмлэн 'ликбэз пункт-влакым почо. Ты 
пашам шукташ лу тӱжэмлнн шэмэр калык „Грамытдымы-

1

лыкым пытарымаш" обшэствэ-влакыш ушнэн полшаш тӱ- 
ҥальыч. Вараш кодшо районлаштэ культур вэрч, грамот 
вэрч мэмнан элна пашам кумдан шарэн наҥгайаш тӱҥальэ.

Мильйонлэн узбэк, пошкырт, киргиз-влак лудын, сэрэн 
мошташ тӱҥальыч; ожно нуно грамот нэргэн умлэн огытул, 
пичкэмышыштэ илэиыт.

Окчабр рэвольуцийын XV ийжылан олаштат, йалыштат 
грамотдымэ-влак огыт код (вараш кодшо районлаштэ гына, 
кушто ик вэрэ, грамытдымэ-влак кодыт).

12*
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Таза вашталтышым йамдылэна.
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„М учко грамытдымэ элым Совэт влась 15-ий коклаштэ 
мучко грамытан элыш савырэн ш уктыш ".

Таза вашталтышым йамдылэна.
Кугыжан Росий жапыштэ школыш кошташ шудымо 

шэмэр йоча-влаклан нимоганьэ учрэждэн-влакым ыштымэ 
огыл улмаш.

ССР Ушэмыштэ йоча-влак нэргэн ача-аваштв вэл огыл, 
чыла пролэтар кугыжаныш ойгырта, нуным туныкташ 
тырша.

Йоча сатлаштэ, плошчадкылаштэ мэ шкэнам ваштал- 
тышэ таза пэҥгыдэ йоча-влакым куштэна.

Альэ мэ школыш кошташ шуыдымо чыла йоча-влакланат 
ончэн кушташ ситышашлык учрэждэн-влакым почын шуктэн 
огына ул. Ты пашам ыштэн шукташ шуко окса, шуко паша 
йэҥ-влак кулыт.

Тугэ гынат, школыш кошташ шуыдымо йоча-влак тунык- 
тымо учрэждьэн-влакым ий гыч ийын утларак да утларак 
штэн шогалтэш.

Пэрвой пӓтилэткэ пытартышэш тыганьэ учрэждэнлаштэ 
2 мильйон нарэ йочана-влак лийыт.

Тунам шӱдӧ тӱжэмлэн ача-ава-влаклан шкэ йочашт нэр- 
гэн ойгырэн кошташышт ок воч.

Шӱдӧ тӱжэмлэн ӱдрамаш-влак завод-фабриклаштэ шташ, 
тунэмаш, социализм илыш штымаштэ кожмаклын полшаш 
тӱҥалыт.

Илыш йӱ ам молэмдэн ыштэна.

Пашазэ клас, тудындэн пырльа чыла шэмэр калыкат илыш 
йӱлам молэмдэн штышаш вэрч тыршэн кучэдалыт.

Кварталлэн, пӱтӱнь олалэн у пӧрт-влак шталтыт. Ты у 
штымэ пӧртлаш завод-фабриклаштэ штышэ пашазэ калы- 
кым илаш пурталтэш.

Рэвольуций дэч ондак пашазэ-влак ночко, пичкэмыш, 
лавран вэрыштэ илэныт.

Совэт элыштэ мильйон пашазэ-влак волгыдо, йандар 
пӧртыштӧ илат.

Сай илымз вэр-влак — ударлын штышэ пашазэ-влаклан!..
Мэ шуко пырльа кочмо-йӱмӧ вэрлам штэна. Завод, кол- 

хоз, совхозлаштэ пырльа кочмо-йӱмӧ вэрлам, моча-влакым, 
тувыр-йолаш мушмо вэрлам, йоча йасльэ-влакым ыштэна.
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Чыла ты штымэ пашана-влак дэн мильйонлэн ӱдрамашна- 
влакым кочыш шолтымо, тувыр-йолаш мушкыштмо, йоча-влак 
ончымо пашашт гыч утарэна.

Фабрик кухньылаштэ (кочыш шолтымо вэрэ), мэханиз- 
лымэ тувыр-йолаш мушмо вэрлаштэ пашам кид вий дэн 
огыл, машина дэн шталтэш.

Ожно пашазэ кинош, тэатрыш пурэн кэртын огыл. Мэм- 
нан тэатрна, кинона-влак — пашазэ дэн шэмэр крэстйанлак 
штымэ.

Олалаштэ шуко культур сат-влакым штышна. Пашазэ- 
влак пашашт лэч вара тушко каналташ мийэн, кино сӱрэтым 
ончат, радиом колыштыт, газэтым лудыт, туштак нунылан 
лэкцийым лудыт. ^

Йаллаштат мэ шуко культур пашам штэн, лудмо пӧрт- 
влакым, клуб-влакым почына. Крэстйан тыгай вэрлаш мийэн 
каналта, лэкцийым колыштэш, шкэ пашажым моштэн шындаш, 
шурно лэктышыжым нӧлталаш, у илышым молэмдэн 
ыш гаш тунэмэш.



КОК ТУНЬА КУЧЭДАЛМАШ.

ССР Ушэм тӱньамбал пролэтариатын —  ударлэ 
бригадыжэ.

1917 ийыштэ лийшэ Окчабр рэвольуций тӱньамбалнэ 
пэрвой пашазэ кугыжанышым — ССР Ушэмым ыштыш.

Окчабр рэвольуций лэч вара чыла тӱньа кок ужашлан 
пӧлалтэ, иктыжэ — тошто капитализм тӱньа, вэсыжэ — у 
туньа, социализм ыштышэ тӱньа.

Окчабр рэвольуций шуко наций-влак орланэн илымэ 
элым, „калык-влак тӱрма" элым, эрык илыш ыштышэ элыш 
савырыш, чылавласьым пашазэ дэн крэстйан-влак кидыш пуо.

Ожно пашазэ-влакын отэчэствышт лийын огыл. 1917 
ийыштэ лийшэ Окчабр рэвольуций лэч вара пашазэ-вла- 
кын отэчэствышт — Совэт эл лийэ.

Совэт Социалист Рэспублик-влак Ушэм тӱньан кок ужа- 
шыштыжэ — Йэвроп дэн Азийыштэ куго  вэрым налэш. Кар- 
тыш ончалза. Касвэл могырым ССР Ушэмын границыжэ 
Финльӓндий, Латвий, Литва, Польшо, Румыний кугыжаныш- 
влак дэн тӱкна. Балтий тэҥыз вэс могырышто Швэций, 
адак Касвэл кугыжаныш-влак—Англий дэн Гэрманий мэмнан 
дэч тора огытыл. Кэчывалвэлыштэ Совэт Ушэм граяицэ 
Турций, Авганистан, Пэрсий мландэш эҥэта. Мэмнан млан- 
дына Йндий мландышкат пэшак лышэм кодэш. Эрвэлыш 
савырнэн, Монголий дэн Китай мландэш ^границына тукна. 
Мундыр эрвэлыштэ ССР Ушэм мландэ Йапоний эл грани- 
цэш эҥэта. Тывэчын эн вийан да пойан капиталист кугыжа- 
ныш — ЙудзэлАмэрик Ушымо Штатлашкат пэшак тора огыл.

Чыла туньа пашазэ дэн крэстйан-влак, ССР Ушэм шэмэр 
калыкын капиталист класым пытарэн, талын социализм ыш- 
тымыжым ужын шогат. Чыла пашазэ дэн крэстйан-влаклан, 
чыла эл шэмэр калыклан Совэт Ушэм капитализм ваштарэш 
кузэ кучэдалшаш корным ончыктэн шога. Сандэн буржуа- 
зийын ССР Ушэм ваштарэш шыдыжэ кушкын шога. Рэвольу- 
цийын пэрвой ийлаштыжэ касвэл кугыжанышлан буржуазийжэ 
шуко сар вийым колтэн, Совэт Ушэмым пытараш тыршыш. 
Тугэ гынат, нымом ыштэн ыш кэрт. Кизыт тудо турлӧ 
йӧн дэн мэмнан ваштарэш у сӧйым лукташ тырша. Чыла 
туньамбал пашазэ-влак буржуазийын сӧй лукташ шонымыж 
ваштарэш кучэдалыт, ССР Ушэмым аралэн шогат.
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Капитализм кугыжаныш эллаштэ пашазэ-влакын рэвольу- 
ций вэрч кучэдалмышг кушкын шога; пашазэ-влак коклаш- 
тэ комунисг партийын лӱмжӧ утларак да утларак кушкын 
шога; утларак пашазэ-влак комунист партийын туныктымо 
корныжо дэн кайаш тӱҥальыч.

ССР Ушэмын сэҥымашыжэ — чыла тӱньамбал пролэта- 
риатын сэҥымашыжэ. ССР Ушэмысэ кажнэ пашазэ дэн кажнэ 
крэстйанжылан СССР тӱньамбал пролэтарын ударнэ бригаджэ 
улмо лӱмым чот кучаш тыршыман.

Ты нэргэн Сталин йолташ тыгэ каласыш: „ССР Ушэм 
пашазэ клас — чыла тӱньамбал пашазэ класын ужашыжэ 
Мэ ССР Ушэм пашазэ клас вий дэн вэлэ огыл, чыла тӱньам- 
бал пролэтариат полшымо дэнат сэҥышна. Тыганьэ пол- 
шымаш ок лий гын, мэмнам шукэртак чӱҥгэн пытарат ильэ. 
Мэмнан эл — чыла тӱньамбал прольэтариатын ударлэ бри- 
гадыжэ манын ойлат. Тыдэ сай каласымэ. Ты мут но- 
чэш мланна пашажымат ойлымо сэмына:< шукташна возэш. 
Тӱньамбал пролэтариат мланна молан вэрч полша, мо дэн 
мэ нунын м^танна полыш пумашыш шуынна? Тэзэ мо дэн: 
капитализм ваштарэш пэрвой кучэдалаш тӱҥалмына дэн, 
пашазэ власьым пэрвой ыштымына дэн, социализмым ,пэр- 
вой ышташ тӱҥалмына дэн. Сэҥышашлан мо кӱлэш? Мэм- 
нан вараш кодмынам пытарымаш, строймо пашаштэ боль- 
шэвик тэмпым кӱш кӧ нӧлталмаш. Мланна ончык тунарэ 
талын кайы.ман, мэмнан кайымым ужын чыла тӱньамбал 
пашазэ клас:--тэвэ тыдэ миньын ончыл отрӓдэм, тэвэ тыдэ, 
миньын ударлэ бригадэм, тэвэ тыдэ, миньын пашазэ влась- 
эм, тэвэ тыдэ, миньын очэчэствэм — манын кэртшэ — нуно 
шкэ пашаштым ыштат, мэмнан пашана-сай; капитализм 
ваштарэш нунылан полшэна, тӱньамбал мучко рэвольуций 
тулым ылыжтэна“ .

ЙОДЫШ:
Молан ССР Ушэмым чыла тӱньамбал пашазэ дэн крэст- 

йан-влакын ударлэ бригадыжэ маныт?

Окчабр рэвольуций -  тӱньамбал пролэтар рэво- 
льуцийын тӱҥалтышыжэ.

Росийыштэ лийшэ Окчабр рэвольуций чыла тӱньамбал 
капитализм тӱньан нэгызшы.м лӱшкыктыш.

Окчабр рэвольуций Гэрманийын, Австрийын, Вэнгрийын, 
Италийын, Фрапцийын, Испанийын, Английын пашазэ дэн
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крэстйан калыкшым йол ӱмбак шогалтыш; тудо орланэн 
илышэ Китай, Турций, Индий, Авганистан, Мароко, адак 
моло эллаштат шэмэр калыкым тарватыш.

Гэрманийысэ рэвольуций.
1918 ийыштэ Гэрманийыштэ рэвольуций тул ылыжэ, Гэр- 

маний пашаээ рэвольуцийым изэ тушка нэмыч комунист- 
влак вуйлатэныт (тунам ты тушкалан тошто жапыштэ кул- 
влак восстаньэ вуйлатышын „Спартак" лумым пумо улмаш). 
Спартаковэц-влакын онышт, Карл Либкньэхт дэн Роза Льук- 
сэмбург лийыныт. Гэрманий кугыжан — Вильгэльмын влась- 
шым пытарышын, пашазэ-влак, мэмнан эл пашазэ-влак сэ- 
мынак, совэт власьым ышташ туҥалыныт. 1919 ийын йан- 
вар тылзыштыжэ комунист партий вуйлатымэ почэш 
пашазэ-влак кучэдалаш лэктыныт. Тунам Гэрманийыштэ 
комунист-влак шагал лийыныт. Сандэн нуно чыла пашазым 
организоватлэи кэртын огытул. Социал-дэмократ партий 
полшымо дэн рэвольуций вэрч кучэдалшэ пашазэ-влакым бур- 
жуазий сэҥэн, шукыштым пытарыш. Пашазэ-влакын оиыштым, 
Карл Либкньэхт дэн Роза Льуксэмбургымат, пуштыктыш.

Бэрлин олан 1919 ийысэ йанвар кэчыжэ-влак.
5-шэ йанва\ Эр. Бэрлин ола рвэзэ калыкын обшо 

погынымашыжэ. Пэш талын учашат. Иктат — сэҥэн огына 
кэрт манын ойлышо укэ. Кучэдалаш лэкташ жап шуын 
шога.

Либкньэхт дэн Льуксэмбург вуйлатымэ газэт „Рогэ 
Фанэ“ (комунист газэт) кэчывал дэч вара дэмонстрацийыш 
лэкташ ужэш. Рвэзэ-влак по ынымаш чыланат дэмонстра- 
цийыш лэкташ пунчалэш. Тылэч вара шуко жап ыш эртэ, 
„М э пролэтариатын рвэзэ гвардийжэ" сэрымэ знамым ку- 
чэн, урэмыш эн пэрвой рвэзэ калык лэктэ. Вашкэ урэм-влак 
тич калык лийэ. Тыштат-туштат оратыр-влак ойлат. Чыла 
вэрэат пролэтар рэвольуций вэрч чот шогаш мутым пуат. 
Чыла вэрэат „ура “ кычкырымэ йук талышныш.

Либкньэхт чыла вэрэ шуэш. Пашазэ-влакым рэвольуций 
вэрч чот шогаш ужэш. Кожганышт. Рэвольуций муро-влакым 
мурэн, полицлй вий шогымо вэрыш кайат. Кураланышт- 
влак ончыч кайат. Калык эрэ ушнэн шога.

Кас лийэ. Калык коклаштэ утларак да утларак „мланнат 
куралым пуза!“— манын кичкырлымаш-влак шоктат.
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Пашазэ-влак ик монар вэрым налын, вич кэчышкэн шкэ 
кидыштышт кучышт. Кудымышо кэчыжлан пашазэ-влак ваш- 
тарэш полиций дэн войска-влак лэктыч. Ты кэчэ кас пэш 
талын кучэдалмаш талышныш.

Йошкаргэ-влак пульэмот дэн шинчымэ пӧртын пырдыж- 
шэ сумырла, нуным тӱрлӧ могырым лӱйкалаш тӱҥальыч.

Умбакыжым чытышашлык огыл. Рэвольуционьэр-влак 
ош флагым сакышт, шым йэҥыштым мир нэргэн ойлаш 
колтышт. Войска-влак ныным лӱйкаллэн цуштыч. Нуно 
иктымат огыт чаманэ — эрэ пуштыт.

Йошкаргэ-влакын дэлэгатыштым пуштын, войска-влак 
лӱйкалмыштым огыт чарнэ, утларак талэмыт. Ындэ нуно 
шуко йэҥым эмгатышг, пуштыч. Йошкаргэ-влакын пульашт 
пытыш, шойышталтмэ вэрышт сӱмырлыш. Салдат-влак ну- 
нын шинчымэ вэрыш пурышт. Куралан йэҥыштым чылаш- 
тымат лӱйкалат, молыштым кырэн, игылтын казармаш пок- 
тэн наҥгайышт.

Нуным тыштэ ындырат. И к латкут ийаш рвэзым „эсэн 
лийжэ Либкньэхт!“ — манын кичкырал вэл шукта... пэрэн 
пуштыт. Моло пашазэ отрӓд-влакат сэҥалтыныт.

Шӱдылэн колышо пашазэ-влак вӱр йогымо дэн буржу- 
азий ок чарнэ, пашазэ-влак востаньэ вуйлатышэ Карл Либ- 
кньэхт дэн Роза Льуксэмбургым кычалэш.

„Мланна нуным кузат кучаш кӱлэш “ , буржуазийын ло- 
зунгжо.

Нуным кучэныт. Йанварын 15-жэ Гэрманий пролэтариат 
куго  ойгыш возо — Либкньэхт дэн Льуксэмбург йолташ-вла- 
кым пуштыныт.

Тэвэ тыгай 1919 ийын йанварыштыжэ паша-влак лийын 
эртышт. Рэвольуций вэрч кучэдалаш лэкшэ пашазэ-влакым 
сэҥышт.

Тугэ гынат, „Спартак“ альат ила!

Баварий совэт рэспублик.
1919 ийыштэ Гэрманийын Баварий обласьыштыжэ, Мӱн- 

хэн олаштэ пашазэ-влак комунист партий вуйлатымэ почэш, 
шкэ кидышкышт властьым налын, Совэт рэспубликым ыш- 
тышт. Баварийштэ совэт власть шуко ыш шого. .

Ту ийын май тылзыштыжак контррэвольуций войска- 
влак Мӱнхэн олам налын, шуко пашазэ вӱрым йоктарышт. 
Мӱнхэн ола пашазэ-влак шкэныштын гэройла кучэдалмышт 
дэн чыла тӱньалан пашазэ класын сэҥымэ корныжо Совэт-
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влак коч улмым ончыктышт, нуно буржуазийым сэҥэн 
кэртшаш примэрым ончыктышт.

Вэнгэр совэт рэспублик.
1919 ийын 21-шэ ь артыштэ комунист партий вуйлатымэ 

почэш Вэнгрий паш 1зэ клас власьым кидышкыжэ налын, 
Вэнгэр совэт рэспубликым ыштыш.

Вэнгрий куго эл огыл. Тушман-влак тудым йыр могырым 
авырэн нальыч. Вэнгрий границыштэ француз армий шогыш. 
Антантэ (Франций дэн Англий ушэм) шудымӧ почэш Вэн- 
гэр совэт рэспублик ваштарэш, ош гвардэйц-влаклан полшаш, 
Румыний дэн Чэхо-Словакийын войскашт лэктэ. Ш кэ элжэ 
ош гвардэйц-влакым сэҥышэ Вэнгэр Йошкар армий тынар 
шуко вий ваштарэш шогэн ыш кэрт. 1919-шэ ийын август 
тылзыштыжэ Вэнгэр совэт рэспублик сӱмырлыш. Вэнгрийышт 
пэрвой моло кугыжаныш войска-влак пурышт, нынэ лэч вара 
ош гвардэйц-влак. Нынэ 10 тӱжэм нарэ пашазэ, нужна крэст- 
йаным пуштын пытарышт, ТОтужэм йэҥым турмаш пэтырышт.

 ̂ Кузэ поп-влак ошо-влаклан полщэныт,
Вэнгэр совэт власьым пытарышын, Будапэшт олаштэ 

румын войска-влак шогэныт. Пролэтарий йоча-влакым йазык 
сулаш наҥайат. Нунын коклаштэ кужо, шэм вургэмжым 
чийэн, поп ошкылэш. Тудо—йоча-влак, йазыкдам сулымаштэ 
мом йодыт гынат, ида тойо, чыла ойлыза, иктажэ шинчымы- 
жым ок ойло гын, йумын ончылан йазыкан лийэш— манын 
йоча-влаклан ойла.

— Йоча-влак иктажыдан ачада, изада йошкармэйц гын, 
ту нэргэнат каласыдэ огыда кэрт.

— Ида ойло, ойлэда гын нуным арэстоватлат,—- йоча- 
влак шып коклаштышт кутырат.

Тэвэ тыгэ поп-влак комунист-влакым пуштыктышаш, 
турмаш пэтырышаш вэрч йумын лум дэн пайдаланат.

Йазык сулымаштэ ик рвэзат ик лумымат каласэн огыл...

1923 ийысэ Гэрманийсэ рэвольуций.
1923 ий окчабр тылзын пытартышэ шыжэ да нойабрь 

тылзыштэ Гэрманий мучко угычын стачкэ-влак эртышт. 
Комунист партий пролэтар вийым чумыраш туҥальэ. Сак- 
соний дэн Тьурингийыштэ пашазэ-влэк рэвольуционный
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правичылствым организоватлышт. Гамбургышто куго  воста- 
ньэ лийэ. Нунын лозунгышт „Чыла влась Совэт-влаклан' 
ильэ.

Ты ганажымат пашазэ-влак гэрман буржуазийым чакта- 
рэн ышт шукто. Гэрманий комунист партий чоткыдэм шуын 
огыл улмаш, рэвольуций пашамат альэ йӧршэш шуктэн 
ыштэн кэртын огыл. Сандэнэ пашазэ рэвольуцийым гэрман 
б.ржуазий сэҥыш. Партий могырым пэҥыдын вуйлаты- 
маш лэч посна пашазэ клас сэҥэн кэртын огыл. Тылэч 
посна, эша гынат буржуазийлан социал-дэмократ-влак пол- 
шышт,

Полицийын, войскан, офицэр-влакын дружинышт дэн 
пашазэ-влакын правичылствыштым пытарэныт. Тӱжэмлэн 
пашазэ-влакым лӱйкалэн пуштыныт, тӱрмаш пэтырэиыт. 
Гэрман комунист партий шуко вийжым йомдарэн. Тылэч 
вара гэрман комунист партийлан угычын шолып ышташ 
вэрэштын. Тугэ гынат, гэрман комунист-влак рэвольуций 
пашам талын ыштэн шогэныт.

Кизыт нэмыч пашазэ класын пэҥгыдэ комунист партий- 
жэ улэш, тудым Тэльман йолташ вуйлата. Гэрман комунист 
партий кэчэ лэч кэчын кушкын шога, нэмыч пашазэ класым 
буржуазий ваштарэш кучэдалаш йамдыла.

Окчабр рэвольуций ончыл капиталист элласэ пашазэ 
класым вэлэ огыл, орланэн илышэ Китай, Индий, Индо-Ки- 
тай, Марокко, Йэгипэт, адак моло эллаштат шэмэр калыкым 
капитализм ваштарэш кучэдалаш шогалтыш.

Китай рэвольуций.
Китай шэмэр калык моло кугыжаныш капиталист-влак 

ваштарэшат, тугак шкэ буржуазийжэ дэн помэшикышт-влак 
ваштарэшат кучэдалэш.

Китай Азий мландыштэ куго вэрым налэш, границыжэ мэм- 
нан кугыжаныш мландэ дэн тӱкна. Китайын калыкшэ 400 миль- ^ 
йон лэчат утларак. Китайым Англий, Йапоний, Амэрик, Фран- 
ций толэн илат, китай калык шэмэр вий дэн, китай мландэ 
пуртыс пойанлык дэн пайдаланат. Пуно Китайыштэ войскаш- 
тым кучат.

Совэт Ушэм гына Китай калыклан эрык илышым пуаш 
шона. Совэт Ушэм гына Китай калыкын поро шонышыжо.

Совэт правычылствэ кугыжан власьын Китайым кидыш- 
кыжэ налаш шонымо чыла шолып ыштымэ договоржым 
пытарыш, кугыжан влась вийытлэн налмэ Манчжурийжымат
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пӧрылтыш, эрвэл китай чойын корным Китай дэн пырльа 
кучаш тӱҥальэ.

1926— 1927 ийысэ Китай рэвольуций.
Китай рэвольуций импэриалист сӧйлэч ондакак туҥальэ. 

Окчабр рэвольуций лэч вара китай рэвольуций утларак 
талын кайаш тӱҥальэ. Чыла китай шэмэр калык моло ку- 
гыжаныш капиталист-влак ваштарэш шогальэ. Китай бур- 
жуазий ондакшым чыла китай шэмэр калыкым кидышкыжэ 
налаш шонэн, шэмэр калыклан полшэн шогыш. Тыгэ пэш 
талын китай рэвольуцийын нӧлталтмыжэ 1926 ийыштэ лийэ.

Утларак рэвольуцийан Казтон армий Китайын кэчывал 
вэлжэ гыч йӱдвэлышкыжэ Шанхай олаш сэҥэн тол^ш шо- 
гыш. Шанхайыштэ 500 тӱжэм парэ пашазэ калык шотлалтэш. 
Нунын кокла гыч пэлыжэ нарэ куго  прэдприйатийлаштэ 
ыштышэ, утларыкшэ моло кугыжаныш капиталист- 
влакын прэдприйатийлаштышт ыштаг. Шанхай ола пролэ- 
тариат Кантон армийлан полшаш лэктын ильэ. Нынын пол- 
шымо дэн рэвольуционный войска-влак Шанхайым нальыч.

Тэвэ тидэ рэвольуций кумдан шарлэн шогымо жапэш, 
китай буржуазий, моло кугыжаныш капиталист-влак почэш 
рэвольуций мла 1нат логалэш манын, рэвольуций наша гыч 
кораҥын, моло кугыжаныш капиталист-влаклан китай шэмэр 
калык вашта эш полшаш тӱҥгльэ.

Кантон комун.
Китай пролэтариат 1926 ийыштэ кучэдалмыж дэн ыш 

чарнэ. Китай буржуазийын моло кугыжаныш капиталист- 
влаклан полшаш тӱҥалмыжлан, Кантон ола пполэтариат, 
комунист партий вуйлатымэ почэш, угычын 1927 ийыштэ 
кожганэн шкэ вашмутшым пуо. Буржуазий ваштарэш 
кожганышэ пролэтариатын „Влась Совэт-влаклан“ лозунг- 
ышт ильэ. Власьым кидышкышт налшын, пашазэ-влак Кан- 
тонэш Комун лиймым увэртарышт. Мэмнан Совэт влась 
сэмынак. Кантон комун помэшик-влак мландым налын крэ- 
стйан-влаклан пуо, фабрик-заводлаштэ ыштышэ пашазэ- 
влаклан 8 сагатан паша кэчым пуаш тӱҥальэ, варажым шкэн- 
жын Иошкар армийжым ышташ тӱҥальэ.

Кантон Комун чыла капиталист тӱньам йолӱмбак шогал- 
тыш. Моло кугыжаныш-влак армий дэн китай капиталист- 
влак пырльа' ушнэн, Кантон комуным сӱмырышт. Кантоным
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налшын, нуео тужэмлэн комунар-влакым лӱйкалэн, моло сэ- 
мын индырэн пуштын пытарышт.

Кантон Комунын пашажым капиталист-влак пытарэн 
ышт кэрт. Тылэч варажым китай пышазэ клас, шэмэр крэ- 
стйан дэн пырльа ушнэн, моло кугыжаныш капиталист-влак 
дэн шкэ капиталистышт-влак ваштарэш кучэдалаш тӱҥальэ.

Кантон Комун лэч вара Кигай рэвольуцийын „Китайыш- 
тэ Совэт влась вэрч“ туҥ  лозунгжо лийэ.

Рэвольуций пашам тӱньамбал мучко Комунист 
Интэрнационал вуйлата.

Капиталист влась ваштарэш шогалшэ пашазэ дэн крэ- 
стйан-влакым буржуазий луйкалэн, индырэн, пуштын пыта- 
рыш, лу тужэмлэн турмалашкэ пэтырыш. Тугэ гынат, рэ- 
вольуций пашам пытарэн ышт кэрт.

Чыла эллаштат комунист партий-влак улыт. Комунист 
партий-влак вуйлатымэ почэш, пашазэ дэн шэмэр крэстйан- 
влакҥч шкэ капиталистышт-влак ваштарэш, совэт власть 
вэрч, кучэдалмышт кэчылэч кэчын кушкын шога. Ты кучэ- 
далмашым Комунист интэрнационал (Коминтэрн) вуйлатэн 
шога. Тудо чыла элласэ комунист партий-вла :ым ик ушэ- 
мыш уша.

Коминтэрным Лэнин вуйлатымэ почэш 1919 ийыштэ ор- 
ганизоватлымэ. Мэмнан эл Комунист партий Коминтэрнын 
эн вийан партийжэ.

Мэмнан партийнан пашазэ дэн шэмэр крэстйан-влакым 
вуйлатымэ пашаштэ шуко ийышкэн шынэн ыштымыжэ уло. 
Комунист партий вуйлатымэ дэн гына мэмнан пролэтариат 
О кча 'р^ рэвольуций жапыштэ сэҥымашыш шуо, варажым 
граждан сӧйыштӧ сэҥыш, ындыжым тудын вуйлатымэ по- 
чэш, социализм ыштымаштэ куго сэҥымаш-влакым иктэ 
почэш вэсым ыштэн шога.

Мэмнан партийын пашажым ончэн, моло элласэ комунист 
партий-влак тунэмыт.

ИОДЫ Ш -ВЛАК:
1. Окчабр рэвольуций моло элласэ рэвольуций паша 

лан могачьэ шотан лийын?
2. Чыла тӱньамбал пашазэ-влакын рэвольуций пашаштым 

кӧ в) йлата?
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Социализмым ыштэна.
Моло кугыжанышлаштэ буржуазий рэвольуцийым сэҥыш. 

Тӱньаштэ пэрвой совэт элым тудо пытарэн ыш кэрт. Росий- 
ыштэ Окчабр рэвольуций сэҥыш. Пашазэ клас шэмэр 
крэстйан дэн кылым кучэн, шкэнжын пролэтар кугыжаны- 
шыжым ышташ тӱҥальэ.

— Пашазэ дэн крэстйан-влак сӱмырлышӧ озанлыкыштым 
йолӱмбак нӧлтал огыт кэрт, граждан сӧйыштӧ вуйлатэн мош- 
тышо комунист-влак, оганлык пашам виктарэн огыт мошто, 
манын буржуазий дэн тудын кулышт-влак ишанэн ойлышт.

Чыла тӱньамбал пашазэ дэн крэстйан-влак мэмнан сэҥы- 
машна дэн ончык кайымашнам ужын шогышт. Мэмнан па- 
шана—чыла тӱньамбал пашазэ дэн шэмэр крэстйанын паша- 
жэ; сандэн кажнэ мэмнан сэҥымашна — нунынат сэҥыма- 
шыштлийын шога. Мэмнан сэҥымашна-влакнуным буржуазий 
ваштарэш кучэдалаш, буржуазийым сэҥэн кэрташ кумы- 
лыштым нӧлтэн шогат.

1926 ийыштэ совэт влась озанлык пашаштэ куго  сэҥы- 
машым ыштыш. Совэт озанлык сӧй ончыл жапысэ нарэ 
куш кын шуо.

Пэрвой пӓтилэткэ.
Ты сэҥымаш дэн гына ныгузат чарнышашлык ыш лий. 

Сӧй ончылсо жапыштэ озанлык ӱлнӧ шогэн.
Комунист партий вуйлатымэ почэш, Совэт влась эл ин- 

дустриаҥдымэ, дэн йал озанлыкым социалист озанлыкыш 
савырымо паша-влак ыштышаш ойым лукто. Пӓтилэткым 
тэмышын, мэ ты паша-влакым ыштэн шуктэна.

Пӓтилэткэ планын данжэ вашкэ тӱньамбал мучко шар- 
лыш. Чыла моло кугыжаныш ойлымаштэ ожсо б о л ь ш э -  
в и к  альэ с о в э т  мут-влак сэмын савырэн каласыдымашлык 
п ӓ т и л э т к э  мут лэктэ.

— Большэвик-влаклан пӓтилэткэ план шукташышт нк лу 
ий вэлат ок ситэ манын— буржуазий шыргыжэ.— Пӓтилэткэ 
планышт дэн большэвик-влак тӱньам оталаш тыршат— манын 
кутырышт нуно. Чыла буржуазий газэт-влак иктышт вэсышт 
дэн таҥасэн, мэмнан пӓтилэткэ нэргэн воштыл сэрат ильэ.

Буржуазийын учоныйышт-влак пӓтилэткэ план ыштэн 
шуктышаш план огыл, манын каласэныт.

Нэмыч учоный Крэмэр — пӓтилэткэ планым 50 ийыштэ 
шуктышаш лийат гынат, пэш куго пашам ыштымаш лийэш 
ильэ,— манын ойлыш.
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Буржуазийын тӱрлын игылт ойлымо ваштарэш мэмнан 
эл пашазэ клас дэн шэмэр крэстйан-влак — П ӓ т и л э т к ы м  
н и л  и й ы ш т э  ш у к т э н а — манын, лозунгым луктыч.

Тулэч I ара нил ий эртыш. Пӓтилэткым шуктышна, йатыр 
ужашыштыжэ утыж дэн тэмышна. ССР Ушэм кокымышо 
нӓтилэткым, класдымэ социалист обшэствэ ыштымэ пашам 
шукташ тӱҥалэш.

Мэмнан сэҥымаш-влакын чийышт моганьэ?
Нымоганьэ капитализм кугыжанышыштэ ныгунам лийын 

кэртдымэ сэҥымаш-влакым мэ кузэ ыштэн кэртына? Озан- 
лыкыштына тыгай куго  сэҥымаш-влакым ышташ мланна мо 
полшэн? Ты нэргэн шоналтымыда уло?

Тыгай йодышым Сталин йолташлан 1927 ийыштэ амэри- 
кан дэлэгат-злак пуэныт. Нунылан Сталин йолташ тыганьэ 
вашмутым пуэн:

„Тидэ чын, капитализм озанлыкын тӱҥ  вийжэ пайда- 
лан вэрч ыштымаштэ. Социализм “промышлэныс пайдалан 
вэрч ок ыштэ, тыдыжат чын. Тыгэ лиймӧҥӧ, вара могай 
вий дэн мэмнан промышлэзысна талын кушкын шога?

‘ Пэрвойак, мэмнан заводна да фабрикна-влак капиталист- 
влак кидыштэ огыл, чыла калык кидыштэ, мэмнан заводна 
дэн фабрикна-влакын пашаштым пойан-влакын тарзыштогыл, 
пашазэ класын прэдставичылышт виктарат.

Мэмнан пашазына-влак капиталист-влаклан огыл, шкэ 
кугыжанышыштлан, шкэ класыштлан ыштымым умлэн ыштат. 
Тэвэ тыгэ умлэн ыштымышт мэмнан промышлэныснам он- 
чык колтымаштэ да ты пашам у йӧн дэн ыштымаштэ пэш 
куго  вий. Мэмнан завод-фабриклаштына дирэктырна-влак 
шукыжо пашазэ-влак гыч улыт... И к дирэктырат паша- 
зэ-влак ой дэч посна олмыштыжо кодын ок кэрт... Капита- 
лизм стройышто пашазэ фабрикым тӱрма сэмын онча гын, 
мэмнан стройышто пашазэ фабрикым тӱрмам ончымо таньэ 
огыл, шкаланжэ лышыл шогышо пашаш пыштэн онча, туш- 
то пашам сэй ыштэн шуктышаш вэрч тырша. Тэвэ тыдэ 
пашазэ-влакын прэлприйатийым у сэмын ончымышт, прэд- 
прийатийлан лышыл шогымышт, мэмнан нромышлэныснам 
ончык колтышо куго  вийжэ. Ты нэргэн утыжым ойлашат 
ок воч.

В а р а ж ы м ,  мэмнан промышлэныс доходна посна йэҥ- 
влак кӱсэныш ок пуро, промышлэнысым умбакыжэ ша- 
рэн колташ, пашазэ класын мачэриальнэ дэн культур илы-
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шыжым сайэмдаш, пашазэ-влакланак кулэш промышлэныс 
тавар акым волташ, вэс сэмын каласаш, адакат шэмэр калы- 
кын илышыжым сайэмдаш кучалтыт. Ш кэ доходшым капи- 
талист пашазэ клас илыш сайэмдаш ок к)чо . Ш кэ доходшым 
пашазэ клас илыш сайэмдаш куча ильэ гын, тудо капита- 
листат ок лий ильэ. Мэмнан пашана туганьэ огыл“ .

ССР Ушэм шэмэр калыкын мачэриальнэ дэн куль- 
хур илышыжэ сайэммаш.

Капитализм эллаштэ пашазэ-влакын илышышт эрэ волэн 
вэлэ шога. ССР Ушэм пролэтариатын мачэриальнэ дэн 
культур илышыжэ ий гыч ийын куш кын шога.

1930 ийыштэ ССР Ушэмыштэ йӧршэш пашадымылыкым 
пытарымэ.

1931 ийыштэ чыла пашазэ-влакын 83 процэнтжэ кэчэш 
7 сагат жап ыштымашыш лэктэ.

Пашазэ-влакын йэшышт гыч у члэнышт-влакым пашаш 
шогалтымэ дэн, йӧршэш пашадымылыкым пытарымэ дэн 

к  пашазэ йэшын доходшо 60 процэнтлан йэшарыш.
В  Мэмнан элын культур илышыжэ йӧршэш вэсэмэ.
&  Калыкын культур илышыжэ нӧлталалтмым, утларакшым 
^о ж н о  шойылан кодшо, мут гыч, Казакстан, Чуваш, Марий, 

Бурӓт-Монголий, моло наций облась-влак примэр гыч палэн 
налаш лийэш. Ты обласьлаштэ рэвольуций дэч ондак грамо- 
тым шинчышэ йэҥ-влак куш то иктэ вэлэ лийыч. Ындэ 
йӧршэш моло. Ты обласьлаштэ вашкэ грамытдымэ йэҥ- 
влак йӧршэш огыт код.

Мэ альэ пашазэ дэн колхозник-влакын кӱлэшыштым 
йӧршэш ситарэн огына кэр т .. Граждан сӧй дэч вара кизыт 
улыжак лу ий вэлэ эртыш. 9

Т }гэ  гынат, ты кучык жапыштак мэ пашазэ-влак илыш 
сайэмдымэ шотышто пэш куго  сэҥымаш-влакым ыштэн 
шуктышна.

Ындыжым мэ кузэ илэна? Ты нэргэн пашазэ-влак шкэшт 
сайрак ойлэн пуат. Умбакыжым мэ нунын „Правда" газэтэш 
пэчэтлымэ сэрышыштым примэрлан налына. Чылаштак альэ 
пашазэ-влак тыгэ илымаш укэ.

Тугэ гынат, тыганьэ илыш мильйон пашазэ-влакын тачсэ 
кэчэ илышышт, эрласэ кэчын лу мильйонлэн мэмнан эл 
шэмэр калыкын лийэш.

13 -  1283
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Орланэн илымаш гыч производство пашам викта- 
рымэ пашзш.

( Б у д а н с к и й  п а ш а з ы н  с э р ы ш ы ж э ) .
„Мый Латвий батракын йэшыштыжэ шочынам, шкат 

изыньэкак батрак лийынам. Кулак-влаклан ыштэн коштын, 
минь эрэак, шужэн, пачэр дэч посна илышым, тудыжат ок 
ситэ, миньым турлӧ сэмын игылтыт ильэ. Суткалан 20 сагат- 
лэн ыштэм ильэ. Тынарэ ыштэм гынат, миньым кырат и.эьэ.

15 ий тэмшын, батрак илышым кудал^^эн Ригэ олашкэ 
кайышым. Тушто пуда ыштымэ заводыш пурышым. Пэрвой- 
жым тушто маланьэм кэчыжлан 25 ырший дэн тӱлышт. 
Уста пашазэ лийын шумэм мӧҥгӧ гына тылызыжлан 30 тэҥ- 
гэ дэн тӱлаш тӱҥальыч.

Тушто пашам ыштэн илэн, рэвольуций ойан пашазэ-влак 
дэн лышэмым. Нунын погынымашышкышт кошташ тӱҥальым, 
забастовко ыштымаштат тыршэн полышкалэм ильэ.

Тыгай пашам ыштымэм шижын налшын, кугыжан пра- 
Бичылствын кулышт-влак миньым эскэраш тӱҥальыч. 1901 — 
1903 ийлаштэ миньын илымэ вэрэмым шуко гана тындышт, 
Тындымышт годым жандарм-влак квартирысэ настам-влакым 
пудыртыл, шалатыл пытарат ильэ. 
ч 1914 ийыштэ забастовкышто лиймэмлан мыньым арэсто 
ватлышт. Ту жапысэ лупш-влакын кышашт капэшэм шук 
кодыч. Тэвэ тыганьэ, кӱчыкын гына каласымаштэ, миньын 
ту годсо илышэм ильэ.

Окчабр рэвольуций эртышын, Йошкар армий лийаш 
тӱҥалшынак, минь туш ко добровольэц лийын пурышым. 
Кум гана Дэникын армийыш плэнэш логальым, кум ганажы- 
мат куржым.

Граждан сӧй пытышын, Харьков оласэ элэктромэханичэс- 
кий заводыш ышташ пурышым. Чыла йара жапэм мэр паша 
ыштымашэш эртарышым — план вэрч, большэвик тэмпэ 
вэрч кучэдальым.

Кизыт миньын илышэм пэш сай. Квартирэм ко к пӧлман !̂!г 
кочыш шӧлтымо ла мушкылтмо вэр-влак улыт. Ватэмат 
граждан сӧйышто Йошкар партизан лийшэ, кизыт заводыш- 
то пашам ышта. Мэ ко.ктыяат ик заводышто ыштэна, минь 
цэхым, ватэм — бригадэ пашам виктарэна. Коктынат мэ 
обшэствэннэ пашам ыштэна, коктынат члэн партий улына, 
эргына уло, тудо пионьэр. Тудат мэмндн лэч ок код, 
шкэ пашажым ышта; тунэмэш, школышто йоча-влак коклаш- 
тэ мэр пашам ышта.

г.
м
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Пашазэ-влаклан шкэ оза улмо, производство пашам шкэ 
вуйлатымэ элыштышт, помэшик дэн кулак-влакым клас 
шотышто пытарышэ Совэт Ушэмыштэ гына мэмнан ганьэ 
рэвольуционьэр-влак илэн кэртыт.

Б у д а н с к и й  П ӧ т р  Й у р ь й э в и ч * .

Сай нлэна.

(П а ш а 3 э ӱ д р а м а ш ы н с э р ы ш ы ж  э.)

„1913 ийыштэ Свэчниковын порсын заводыштыжо ышташ 
тӱҥальым. 1914 ийыштэ сӧй тӱҥалшын, Домодэдов фабри- 
кыш пурышым. Суткалан 11— 12 сагатышкэн, йужгынам 
тулэчат утларак ышташ возэш ильэ. Оза моннар ышташ 
кӱшта, тунарэ ыштэм ильэ; озалан ваштарэш пэлэшташ лӱ- 
дын илышым. Монар шуко ыштэм гынат, пашадарым 50 
ырший лэч утыжым огыт пу ильэ; фабрик обшэжитийыштэ 
изэ гына' пӧлэмыштэ 6 йэҥ илышна. Ш ужэн илаш возо.

1917 ийсэ рэвол^уций лэч вара фабрикэшак кодым.
1922 ийыштэ Йэлоховский лампэ ыштымэ фабрикыш 

лэктым, тымартат тушто ыштэн илэм. 1926 ийыштэ завод 
мланьэм Зэмльаной вал урэмыштэ 34-шэ пӧртын 75-шэ 
квартиржым пуо. Мэ тушто кумытын — кугызам, азам 
илэна. Квартирым пэш йӧнан ыштымэ — мушкылтмо, кочыш- 
йӱш шолтымо вэр туштак; вӱдым пэлыч нумал кондышаш 
огыл, коҥгаш олташ ок воч: чай йӱмэт шуэш гын, шӱйал- 
тымэт шуэш гын, чыла йамдэ. Кугызам милиционьэр 130— 
140 тэҥгэм налэш. Минь^лкэ 150 тэҥ. налам. Сай илэна. Пӧр- 
тыштак дэтплошчадкэ. Йочанам тушто ончат.

Рӓзан губэрнан Сэркова йал крэстйанкыжэ тыгэ илы- 
мылан йужгунам ишанэнат ом шукто. Заводышто ударница 
улам, адак пашазэ вий аралымэ шот мэр пашам ыштэм.

И л ь й и ч э в а  Й э к а т э р и н а  Н и к и т и ч н а “ .

Капитализм элласэ кризис.

Мэмнан элыштэ завод, фабрик, шахтэ элэктрис станций- 
влак куЙ1кыт, транспортым вэстӱрлэмдэн ышталтэш, мэмнан 
эл тӱпьаштэ эн куго йал озанлыкан эл лийэ. Мэ кушкына: 
мэ пэҥгыдэмына. Капиталист-влак эллаштэ мэмнан дэнысэ 
ганьэ огыл. Чыла капитализм эллаштэ талын кризис шарлэн, 
промышлэнысыштат, йал озанлыкыштат куго кризис ту-
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лэш йӱла. Нунын мландэ шӱй лукмышт, чойын, сталь ыш- 
тымышт туртын, машина ыштымыштат пэш ӱлкӧ волэя.

1929 ийын апрэль тылзыштыжэ САСШ-тэ 622 тӱжэм 
автомобильым ыштэныт, 1931 ийын нойабр тылзыштыжэ 
68 тӱжэмым вэлэ, вэс сэмын каласаш, автомобиль ыштымэ 
САСШ-тэ 10 гана волэн.

Капитализм эллаштэ чойын шыратымэ коҥга (домна)- 
влакат йӧрэн шогат. 1932 ийын йанвар тылзыштыжэ САСШ-н 
302 чойын шыратымэ коҥгаж  гыч 56 вэлэ пашам ыштэн. 
Английын—348 гыч 70-жэ гына. Францийын—211 гы ч— 
90-жэ.

Чыла капитализм эллан вӱдымӧ мландыжэ 1930 ийыштэ 
90 мильйон гэктар гыч 1931 ийыштэ 88 мильйон гэктарыш 
волэн.

Улыжак нунын сӧй ӱзгар ыштышэ промышлэнысышт гы- 
на куш кын шога. Капиталист-влак уэш лийшаш сӧйлан пуш- 
кьтм, снарӓдым, танкэ-влакым йамдылат. Ты сӧйым нуно 
мӱндыр эрвэлыштэ тӱҥалынытат.

Тэвэ тыгэ, мэмнан элын чыла промышлэнысшо дэн йал 
озанлыкшэ ныгунам уждымын, талын кӱш кӧ кӱзэн шогымо 
жапыштэ, капитализм эллаштэ вийын кризис кушмым, чыла 
производствышт шолдыргэн, сӱмырлэн шогымым ужына.

Капитализм эллаштэ пашазэ-влак кузэ илат.

Пашадымылык пашазын эн куго тушманжэ. Капитализм 
эллаштэ пашадымылык чыла гунамат лийын шогэн. Произ- 
водство пашам чарымэ дэн, завод, фабрик-влакым пэтыры- 
мэ дэн, пашазэ-влакын пэш шукыштым пашадэ кода. Тыгэ 
пашадымылык ӧрмаш куго  лийэда.

Кизыт чыла капитализм эллаштэ пашадэ кодшо-влак 
йэшышт дэн пырльа 150 мильйон йэҥ нарэ шотлалтыт.

Амэрикыштэ гына пашадымэ-влак 11— 12 мильйон нарэ 
.лийыт (тушто пашадымым монарыжым раш шотлымо огыл) 
Гэрманийыштэ 8 мильйонлэч шукырак, Английыштэ 3 миль- 
йон нарэ. Францийыштэ 1 мильйонлэч шукырак. Италийыш- 
тэ 1 мильйон нарэ.

Тылэч посна, жапын-жапыи ыштышэ пашазэ-влакат улыт. 
Пашадарымат нуно жапын-жапын гына налыт. Тэвэ тыганьэ 
пашазэ-влакым пашадымылан шотлымо огыл. Нынын дэн 
пырльа шотлышаш лийат гьш, пащадымэ армий пэш куго 
лийэш.
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Амэрикыштэ пашадымылык нэргэн нэмыч буржуазнэ 
газэт„Фосишэ це^И^унг" тыгэ воза: „Пашадымэ-влакынйэшыш- 
тымат шотлышаш лийат гын, амэрикан калыкын кажнэ 
кумышо йэҥжым пашадэ кодшэш шотлаш лийэш, мильйон- 
лэн амэриканьэс-влак шужэн илат. Тунэмшэ-влак коклаштэ 
мэдицин ончымаш гыч кажнэ шымышэ школьникын кочыш- 
йӱш шудымо дэн чэрлыжым палэн налмэ".

Пашазэ-влак вэлэ огыл, профэсыр, инжэньэр, тэхник, учи- 
чыл-влакат пашадэ кодыныт. 1931 ийыштэ 72 тужэм паша- 
дымэ иижэньэр, архитэктыр, строичыл-влак, кочмо йӱмӧ- 
вэрлаштэ кочыш-йуш пушо, парихмахзр, швэйцар, прикашик 
лийын ыштэн илэныт.

Илымэ вэрышт гыч йэшыштгэ поктэн лукмо мильйонлэн 
пашадымэ-влаклан ольан-ольан шужэн колашышт вэрэштэш.

Ты жапыштак капиталист-влакын магазинышт тич тавар 
кийа. Шэргэ акан продукт-влакым — киндым, рисым, кофэм 
капиталист-влак тавар акым шулдэшдардымашын йулатат, 
тэҥыз, йэр вӱд пундашкэ колтат. Шэмэр калык шкэжэ 
нужнан илымэ дэн тавар налаш оксам муын ок кэрт.

Пашаштэ шогышо пашазыт-влак ала сайрак илат? Укэ. 
Нунын пашадарыштым 30 гыч 50 процэнт мартэ валтэныт, 
паша кэчыштым кок-кум сагатлан кужэмдэныт, нунылан 
утларак налогым пыштэныт, тылэч поена, кажнэ паша ыш- 
тышын йэшыштыжэ пашадымэ-влак улыт.

Ть1лэч посна, йатыр пашазэ-влак арньаштэ пэл арньа вэ- 
лэ ыштат, тыгэ лиймӧҥгӧ, пашадарымат пэлым вэлэ 
налыт.

Й ужик эллаштэ гынӓ пашадэ кодомлэч страховатлымэ, 
туштат пашазэ-влаклан полшымаш пэш шагал.

„Украина" тэплоход параход дэн экскурсий ыштышэ 
мэмнан удзрникна-влак Гэрманийышкат мийэныт. Гэрманий- 
ыштэ пашадымэ-влакым страховатлымэ. Нуно тыгэ ойлат:

' „Пашадымэ-влакын илышышт пэш нэлэ. Пашадымэ-влак 
арньаш 1 5 -1 8  маркэ (7—9 тэҥгэ нарэ) лэч утыжым огыт 
нал“ . ^

Капиталист эллаштэ йал озанлык пашазэ-влак дэн нужна 
крэстйан-влакат пэш йӧсын илат. Кризис талын шарлымэ 
дэн адак куго  налогым пыштымэдэн мильйон крэстйан-влак 
йорлэштын шогат.

Йал озанлык продуктымат ныгӧлан ужалаш ок лий. Па- 
шадымэ пашазэ калык оксажэ укэ дэн йал озанлык про- 
дуктым налын ок кэрт.

Гэрманцйыщтэ илыш нэргэн га?эт-влак тыгэ сэрат;
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„Изэ озанлыкым кучышо крэстйан ныгунам уждымын 
йӧсын ила. Порысыжым тӱлышаш вэрч, крэстйанлан шкэ 
киндыжым йалт шулдо ак дэн ужалаш возэш.

Тыгыдэ озанлык кучышо крэстйан-влак йӧршэш йорлэштын 
шуыныт. Тэвэ Шлэзвиг кундэмыштэ кокла шот дэн ик 
часыштэ ик крэстйан оззнлык торго гыч ужалалтэш. Тыгэ 
ужалмэ крэстйан озанлык-влак кулак, помэшик, капиталист- 
влак кидыш вэрэштыт".

Утларак нэлын колонийласэ крэстйан-влаклан илашышт 
логалэш.

Китайын Шанси лӱман ик провинцийыштыжэ гына 1930 
ийыштэ 2 мильйон йэҥ шужэн колэн. Ганцу провинцийыш- 
тыжэ 4 мильйон йэҥ колэн. 1930 ийыштэ Шанхай олаштэ 
шужэн колышо 30 тӱжэм йэҥым муныт. Чыла Китайыштэ 
70 мильйон нарэ йэҥ шужэн ила.

Индийыштэ шужэн пӱтынь йал дэн колат.
Амэрикан сэнатыр Карвэй САСШ-тэ кажнэ кэчын 1000 

нарэ йэҥ шужэн кола манын ойла.
Ш ужэн илэн йэҥ-влак ушышт пытэн саташаш тӱҥалыт, 

шкэныштым шкэ пуштмашкэ шуыныт.

Париж ола урэмлаштэ.
( П а ш а д ы м э  м э т а л и с т ы н  с э р ы ш ы ж э . )

Миньым шукэртак фабрик гыч луктыч. Паша кычал 
урэмлаштэ коштмэмлан шуко кэчэ эртыш.

Кажнэ пашадымэ Парижыштэ пэрвойак полиций дэн 
жандарм-влаклан тӱкна. Тэвэ нынэ гына ныгунам пашадэ 
кодмын йӧсылыкшым умлыдымо йэҥ-влак улыт.

Франций правичылствэ ий гыч ийын полиций дэн жан- 
дарм-влаклан 580 мильйон франкым куча, пашадымэ-влаклая 
полшаш—260 мильйон маркым.

Пашазэ-влакьш шукышт пашам иктаж гана мушаш шо- 
тышто йӧршэш ишаным йомдарэныт. Суртыштышт нуно 
чыла ӱзгарыштым ужалэн пытарэныт. Пачэр акым тӱлэн 
кэртдымыштлан пашазэ-влакым йэшышткэ урэмышкэ луктын 
кышкат. Ныгуш пураш вэрым огыт му. Нунын йэшышт 
куш ко лийэш туш ко шаланэн кайат. Пашадымэ-влак урэ- 
мыштэ, кӱвар йымалнэ малат.

Тыгай йэҥ-влак Парижыштэ кизыт пэш шуко улыт. 
Лавыргэн, вургэмышт кушкэдалт пытэн. Ш кэ илышыштым 
лу ийлэн машина, станок-влаклан пушо пролэтарий-влак
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улыт манын шоналташат ок лий. Пойан-влак шкэшт, кризис 
гынат, моткоч сай илат. Заводшым альэ фабрикшым пэты- 
рэн, капиталист йэшыж дэн курортыш, дачыш альэ йот 
эллашкэ- кошташ кайа, кошташыжэ шуко тӱжэмлэн куча.

Кризисын чыла нэлылыкшым пашазэ-влак нумалыт.
Эс огыл тӱрмаштэ малэн лэкшашлан вэрч, пашадымэ- 

влак титакан пашам ыштат. Сандэ полиций участкылаштэ 
малэн лэкшаш вэрч, кийышэ-влак пэш шуко.

Ш укэртэ огыл, минь йӱдым Париж ола ӧрдыжыштӧ улшо 
Бэливиль гыч пӧртыльым. Корно мучко скамэйкылаштэ 
пашадым-влакын малымыштым ужым. Мландэ йымал кор- 
ныш волмашэшэм Пигаль плошчадьыштэ, сторож ынжэ уж 
манын, пырдыж воктэн шойышталт лулэн йэҥ-влак йӱштӧ 
тошкалтышыштэ апинчымым ужым. Мландэ йымал корныш 
виш вэрлаштат тыгай йэҥ-влакым ваш лийым.

Тыштат пашадымэ-влаклан эрыкым огыт пу.
Нуным сторож покта;
— Лэкса тывэч вашкэрак, укэ гын тланда вэрч маланьэ- 

мат логалэш.
Миньат моло-влак сэмын пырдыжэш пыжыктылмэ увэр- 

тарымаш-влакым лудам, ала иктаж вэрэ паша увэртарымым 
муам шонэм.' Паша увэртарымым кычалшыла газэтымат он- 
чалаш возэш. Совэт Ушэм нэргэн буржуазий шкэ газэтэшы- 
жэ пэш шуко укэм сэра. Совэт ушэм нэргэн укэ сэркал- 
мыштлан пэшак шидэ лэктэш. Газэтлаштыжэ совэт эл нэр- 
гэн тӱрлӧ шойакым сэркалышэ буржуазийын чын шужэн 
илышым, чын орланэн илымым ужмыжо шуэш гын, Париж 
олан пашазэ кварталыштыжэ коштын ончыжо."

Капитализм кугыжанышласэ шэмэр йоча-влак 
илыш.

Капитализм кугыжанышлаштэ шэмэр йоча-влак пэш куго 
йӧсылыкым чытэн илат. *

7 ийаш гыч 15 ий мартэн 10 мильйон нарэ йоча-влак 
промышлэныс, йал озанлык пашаштэ тарлалтын ыштат.

Пытартыш 2-3 ий коклаштэ тарлалт ыштышэ йоча-вла- 
кын шотышт ко к ганалан артыш (шукэмэ). Капиталист- 
влак кугойэҥ-влакым производство гыч луктын, шулдо акан 
йоча-влак вий дэн пайдаланаш тыршат.

Завод, фабрикыштэ ыштышэ йоча-влак кэчэгут ыштэн 
нойатат, мӧҥгышкышт пӧртылын кочкашат вийышт ок код.



—  201 —

Амэрикын Ушымо штатлаштыжэ 25 тӱжэм нарэ йоча- 
влак мландэ йымал пашам ыштат.

Гэрманийыштэ йоча-влак тазалыклан зийан кондышо па- 
шам ыштымышт лэч посна, йӱд смэныштат ыштат. 14 ийаш 
лэч изэ йоча-влак мландэ шӱй лукмаштэ ыштат. Арака, пу- 
ра йӱмӧ вэрлаштэ йоча-влак йӱд вошт ыштат.

Прагыштэ (Чэхо-Словакий) пролэтар йоча-влакын 80 
процэнтышт тубэркульоз дэн чэрланышэ. Бэрлиныштэ ты 
шот 87 процэнтыш шуэш, Эрфрутышто (Гэрманий)-93 про- 
цэнтыш. Пашазэ йоча-влакын кочкаш ,йӱаш ситышэ-влакын 
дэч кок гана шукырак колымыштым палэн налмэ.



Капиталист-влак кризис гыч лэкмэ 
корным кычалыт.

Буржуазий кузат кризис гыч лэкмэ корным кычалэш. 
Пайда налмыжым йомдардымашын, утларак пашазэ-влакым 
эксплоатироватла: пашадарыштым волта, паша кэчыштым 
кужэмда, пашадымылан полыш пумыжым чарна.

1930 ийыштак Сталин йолташ кризис гыч лэкташ бур- 
жуазий у сӧйым ышташ, пэрвойак Совэт ушэм ваштарэш 
сӧйлан йамдылалтэш, манын ойлыш.

Сталин ойлымо ганьак буржуазий пэш талын у сӧйлан 
йамдылалтэш. Ш кэ таваржым ужалышаш вэрч буржуазий 
моло элла мландым шкэ кидышкыжэ налаш тырша. Сӧйым 
ыштэн, буржуазий пашадымылыкым пытараш шона.

Буржуазий шкэ газэтлашыжэ у сӧй кӱлэш нэргэн нымо 
дэч шэкланыдэ ойла.

Китайысэ йапон сӧй.
Кризис гыч лэкташ, шонэн пэрвойак Йапоний сӧйым 

лукто. Тудо сӧй курал дэн Китай мландым пизырэн налаш 
туҥальэ.

Чыла моло капиталист элла 'дэч утларак нэлын кризис 
Йапонийлан пэрныш, Йапонийыштэ кызыт нымоганьэ по- 
лышым налдымэ пашадымэ-влак кум мильйон йэҥ шотлал- 
тэш. Йапонийыштэ пашазэ клас моткоч йӧсын ила. Йапон 
пашазын паша кэчыжэ эн кужо. Канымэ кэчыжэ тудын тыл- 
зылан кокты т вэлэ. Ӱдрамаш пашазэ-влаклан пӧрйэҥ паша- 
зэ-влак лэч 65-70 процэнтым шагалрак тӱлат. Чыла пашазэ- 
влак гыч -41 процэнтыжэ 17 ийыш шуыдымо рвэзэ калык. 
Ты рвэзэ калыкым капиталист-влак шкэ завод-фабриклаш- 
тышт пэш чот орландарат.  ̂ ^

Йапонышто крэстйан илышат каньылэ огыл. Йапон крэст- 
йаным куго  арэндэ акым, налогым пыштэн, помэшик-влак 
толат. Моло Йэвроп элла-влак дэн таҥастарэн ончымаштэ 
Йапонийыштэ колышо-влакат утларак.

Йапон капиталист-влак Китай дэн кучэдалаш тӱҥалын, 
шэмэр калыкым шкэ ваштарэшышт, капиталист-влак вашта- 
рэш лэкмэ лэч кораҥдаш шонат. Йапон капиталист-влаклан 
чыла тӱньабал буржуазий, утларакшым Франций буржуазий



^  203 —

! полшыш. Сӧйым ыштзн, нуно таварыштым ун<алаш вэрым
! кычалыт, вэс могырымжо, сырйо — кӱртньӧ руда, мландэ
I шуй, нэптэ лэкмэ у вэрлам пизырэн налаш тыршат.
( Йапон капиталист-влак, увэртарыдак Китайышкэ войскаш-

тым кондэн, Китайын Манчжурий мландыжым пизырэн-наль- 
ыч. Варажым тув^эчын Китайын тӱп мландыжым пизырэн 
мийаш тӱҥальыч. Йапон войска-влак Китай ола-влакым ша- 
латэныт, сӧйыш ушныдымо калыкым пэш шуко пуштыныт. 

I Варажым нуно шкэ войскаштым Китайын Шанхай олашкыжэ
колтэн, Шанхай олан китай калык илымэ^ужашышт-влакым 
шалатыл пытарэкыт. Шанхай районышто Йапон войска-влак 
2 мильйон шэмэр калыклан куго зийаным кондэныт.

 ̂ Капиталист-влак ССР Ушэм ваштарэш сӧйым
йамдылат.

„Мэмнан полнтикына мир 
политикэ, ты мир политикым 
ончыкыжымат уло вийнадэн, 
уло срэдствына дэн кучаш  
тыршэна. Мланна ик ошкыл 
йэҥ мландат ок кӱл. Ш кэ- 
нан мландынамат, ик вэршок 
мландынамат, нигӧлан огына 

I п у“
I С т а л  и н

! Совэт Ушэм чыла туньамбал пашазэ дэн шэмэр крэстйан-
влаклан у илыш ыштымэ примэрым пуэн шога. Капи- 
талист-влак тыдым ужын, шкэ илышыштын мучашыжэ вашкэ 

 ̂ шумым палэн илат. Мэмнан пӓтилэткым тэмымэ шотышто 
кӓжнэ ошкылна капиталист-влакын шугар оҥа пуда олмэш 
лийын шога.

Сандэн капиталист-влак пэрвойак мэмнан Совэт Ушэм 
ваштарэш сӧйым йамдылат.

Йапонын Китай мландыш пизырэн пурымыжо шуко кугы - 
жаныш-влакын ССР Ушэм ваштарэш йӧршэш сӧйлан йам- 
дылалтмыштым раш ончыкта.

Йапон капиталист-влакын йатырышт, тугак йапон арми- 
йын гэньэралышт-влакат, ССР Ушэм ваштарэш сӧй лукташ 
шэкланыдак ойлат.

Нуно шкэ пэчатьыштышт куго йапон кугыжанышым шташ, 
Совэт Уыэмын тэҥгыз воктэн мландыжым да Сахалин отро-
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жым налаш кулэш манын сэркалат. Тылэчат утларак, ССР 
У-н пэрвой пӓтилэткыжым шукташ пуман огыл, кокмышы- 
жым кузат кӱрлаш тыршаш кӱлэш, манын сэркалат. Йапон 
армийын ик начальникшэ сӧй паша ончышо министыржылан 
тыгэ сэрэн: ,4

„...Мэмнан планяа—Сибырыш пураш. Вэрхноудинск олам 
налшын, мэ Росийым Лэна эҥэр дэч Бэрингов пролив 
дэк шумэшкэ чактарэна ильэ.'Мэ тунам бэлогвардэйц-влаклан 
мӱндыр эрвэл посна кугыжанышым ышташышт полшэна 
ильэ. Ты кугыжанышыштэ Йапоний шогалтымэ гэньэрал 
губэрнатыр лийэш.“

Ты сэрымаш гыч йапон импэриалист-влакын ССР Ушэ- 
мын мландыжым налын, шкэ колонййышт ышташ шоны- 
мышт раш койын шога.

Йапон импэриалист-влакын тыгэ ышташ шонымо планыш- 
тым утларакшым Франций буржуазий йӧпла. Франций бур- 
жуазий ССР Ушэм ваштарэш сӧй йамдылымэ пашаштэ эн 
ончыл, туҥал пушо вэрым налын шога. Тылэч посна, Фран- 
ций Польшо дэн Румыний могырымат ССР Ушэм ваштарэш 
сӧйым йамдыла; ты кугыжаныш - влаклан Франций сӧй 
Узгарым пуэн шога, сӧй курал ышташышт оксам, моло 
срэдствымат пуа.

ССР Ушэмым сӧйыш пурташ тыршымышт.
Сэдэ туньамбал кризис жапыштэ импэриалист-влакын 

ССР УШЭМЫ.М сӧйыш пурташ тыршымашт утыж дэн кугэмэ. 
Тыныс политикым пэҥгыдын кучымына дэн гына да импэ- 
рйалист-влакын мэмнам сӧйыш пурташ тыршымыштым эрэак 
тӱжвалтарэн шогымына дэн гынамэ тымарсэк сӧй дэч кораҥ 
шогышна.

Нуно мэмнам сӧйыш пурташ турлӧ йӧным кычалыт, 
чылаштат ты йӧн-влак ик шонымашан улыт. Мэмнан моло 
кугыжанышласэ прэдставичылна-влакым пуштэдат, п р ^ста - 
вичылствэ учрэн<дьэньӓ-влакыш пизырэн пурэн, пудыртыл 
лэктыт. 1927 ийыштэ мэмнан Английсэ прэдставичылствынам 
шалатэн лэктыч. Польшышто мэмнан Войков посолнам пуш- 
тыч. Ош гвардэйэс-влак полшымо дэн Китайыштат мэмнан 
прэдставичылствым толэн, пудыртэн лэктыч, тушто ыштышэ 
пашайэҥна-влакым арэстоватлышт, индырэн турмаштышт 
шинчыктышт.

1929 нйыштэ капиталист-влак полшымо дэн ошгвардэйэс- 
влак эрвэл Китай чойын корным сӧй вий дэн налаш тыр-
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Шӹшт. Нупо мэмиан границын тывэл могырышкыжо лзк- 
тыныт ильэ. Мэмнан йошкар армийна, нунылан пэш сай 
урокым пуэн, Китай мландышкэ поктэн лукто.

Моло кугыжаныш капиталист-влак мэмнан мландышкэ 
китайэц-влакым луктын, мэмнам сӧйыш пурташак шонэныт- 
ильэ, тугэ гынат, нуно пэш кугын йоҥылыш лийыч. Мэмнан 
Йошкар армийна китайзц-влакым шкэ мландышкышт поктэн 
•пуктыда, мӧҥгэш пӧртыльӧ — Китай мландым пизырэн ми- 
йаш ыш тӱҥал. Тыгэ ыштымыж дэн мэмнан армийна шкэн- 
жын вийжым ончыктымыж лэч посна, ССР Ушэмын. сӧйыш 
ушнаш шондымыжым ончыктыш.

Ты сӧйыштӧ мэмнан Йошкар армийна, кулэш лийэш гын, 
талын крэдал кэртшашыжым ончыктыш.

Мӱндыр Эрвэл Армийнам вуйлатышэ Бльухэр йолташ 
партийыи ХУТш о погынымашэшыжэ ты сӧй нэргэц тыгэ 
ойлыш;

I „Граждан сӧйыштӧ лийшэ-влак дэн да сӧй пашалан ту-
I ныктышо школна-влак гыч лэкшэ рвэзэ калыкна дэн ожсо
I ганьак пролэтар диктатурын ишанлэ эҥэртышыжэ улына.
I Ты сӧйыштӧ рвэзэ калыкым граждан сӧйыштӧ лийшэ-

влак лэч ойырэн ончэн огына кэрт. Сӧйыш кайымышт годым 
I нуно чыланат пролэтар диктатур вэрч илаш-колаш кучэда-
\ лаш, ӱчашэн кайаш тыршышт.

Кизыт социалистла таҥасэн ударлын ыштышэ, тӱҥал 
пушо партийэц дэн комсомольэц-влак пашазэ клас паша 
вэрч шогымаштат, тыдлан вэрч кӱлэш лиймэ годым, илы- 
шыштым пуаш йамдэ шогышт. Сӧйыш лэкшашлэч ончыч 
партийыштэ шогыдымо крэстйан дэн пашазэ-влак гыч йош- 
кармэйц-влак политрукышт дэк мийэн — политрук йолташ, 
сӧйыштӧ минь Окчабр рэвольуцийын сэҥэн налмыжым 
аралаш уло моштымэм дэн тыршэм. Миньым, пуштыт гын, 
пашазэ клас паша вэрч колышо партийэц ганьак шотлыза,— 
манын пэш шукышт ойлат ильэ“ .

Мундур-Эрвэлыштэ пэҥгыдэ отпорым налшэ капиталист- 
влак сӧйлан эша сайынрак йамдылалташ туҥальыч. Иошкар 
армийын куго  вийжым палэн налшын, капиталист-влак ик 
монар кугыжаныш вийым— Йапонийым, Польшым, Румынийым 
адак молымат пырльа ССР Ушэм ваштарэш сӧйлан йамды- 
лаш туҥальыч.

Капиталист-влак, мэмнан ваштарэш сӧйлан у йӧн-влакым 
кычалын, йамдылалт шогат. Тэвэ мутлан каласаш, катвлик 
чэркэ вуйлатышэм папа римысэ луктыныт. Папа йумылан
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йшанышэ-влахым большзвик-влак ваштарзш рэлигийым ара- 
лымэ лум дэн лэкташ ӱжмаш кагазым возэн.

Капиталист-влакын ССР Ушэм ваштарэш талын йамды- 
лалтмышт пэш раш врэдичыл-влаклан сут ыштымаштат 
тӱжвалтаралтэ. Тошто профэсыр-влак гыч лийшэ, моло ку- 
гыжанышлаштэ илышэ руш капиталист-влак дэн кыл ку- 
чышо, шкэнжым „Промышлэныс нартий" лӱм дэн кондыштшо 
врэдычыл-влакын оргннизацышт Совэт власьым кок йӧн 
дэн пытараш шонэн улмаш: иктыжэ — совэт организаций- 
лаштэ врэдичыл пашам ыштымэ дэн, вэсьажэ — моло кугы- 
жаныш капиталист-влаклан ССР Ушэм ваштарэш сӧйым 
йамдылаш полшымышт дэн.

Франций буржуазий вуйлатымэ почэш, тӱньамбал буржу- 
азий ССР Ушэм ваштарэш 1930 ийыштэ сӧй дэн лэкташ 
йамдылалт шогэныт, а врэдичыл-влаклан ты жаплан Совэт 
Ушэмын озанлыкшым шолдыртэн шогаш кӱштэныт. Тэвэ 
Сӱт ты шотым палэн налын.

ССР Ушэм врэдичыл-влакын адак, нунылан полшышо Фран- 
цуз дэн моло импэриалист-влакын ССР Ушэ.м ваштарэш 
пашаштым чыла тӱньамбал калыкончылан увэртарышна. Тугэ 
гынат, капиталист-влак ССР Ушэм ваштарэш сӧйлан йамды- 
лалтмыштым огыт чарнэ. Нуно мэмнам сӧйыш пуртышаш 
тӱрлӧ йоным луктынак шогат.

ССР Ушэм гыч поктэн колтымо ошгвардэйэс-влакын моло 
кугыжанышласэ организацийышт ССР Ушэмысэ моло кугыжа- 
ныш-влакын прэдставичылыштым пушташ йэҥ-влакым колтат.

Тэвэ тыгэ 1932 ййын апрэль тылзыштыжэ Штэрн дэн 
Васильйэв ошгвардэйэс-влак М сско олаштэ гэрман посолым 
пушташ тӧчышт. Нуно сутышто Гэрманий дэн ССР ушэм 
коклаштэ сӧйым лукташ тӧчэн, гэрман посолым пушташ 
шонэнна ильэ, манын каласышт. Тылэч вара шукат-ыш эртэ- 
руш бэлогвардэц-влак Гэрманийыштэ йапон посолым пуш- 
тын, большэвик-влакын пашашт, манын ончыкташ тыр- 
шышт. Нынынат молан вэрч ыштымыштым палэн налын^ыт.

1932 ийын май тылзыштэ пэш куго паша тӱньамбал му- 
чко шарлыш. Ошгвардэйэс Горгулов Францийын прэзидэнт- 
жым — Думэрым лӱйэн пушто.

Францийын полицийжэ дэн буржуазийжэ Горгуловым 
большэвик-влак агэнтлай, коминтэрн колтымо йзҥлан шот- 
лаш тыршышт.

Рэвольуционный пэчать Горгулоцым большэвик агэнт 
огылжым, Горгулов ош гвардэйэс— ССР Ушэмын тушманжэ 
улмым вашкэ тӱжвалтарэн пуно.
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Буржуазий кузэ гынат мэмнам сӧйыш пурташ тырша 
гынат, ССР Ушэм тыныс политикэ кучымыжым умбакыжат 
пэнтыдын наҥгайаш тырша.

, Мэмнэн политикына — тыныс политикэ. Тугэ гынат, ССР 
ушэм ваштарэш буржуазий сӧй дэн лэктэш гын, пашазэ- 
крэстйан Йошкар армий шкэ элжым аралэн мошта.

Мутышт дэн ик тӱрлым ойлат, пашашт дэн вэс 
тӱрлым ыштат.

Сӧйлан йамдылалт шогэн, капиталист-влак пашазэ дэн 
шэмэр калыклан сӧй кӱлэш огылжым нэш раш шинчэн шо- 
гат. Сандэн нуно сӧйлан йамдылалтмыштым шэмэр калык- 
лан шижтардэ шташ тыршат, нуным олталаш шонат. Шэмэр 
калыкым олталышаш вэрч, капиталист-влак конфэрэнцийыш, 
сйэзд-влакыш чумыргэн, ончыкыжо сӧй ынжэ лий, чылала- 
нат сӧй куралым пытараш кулэш манын ойлышын койыт.

СОЙ КУРАЛ ШТДШ КУЧЫМО РОСКОТ.
(Милйард доллар).
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1931 ийыштэ Жэньэвэ олаш конфэрэнцийым эртарышт. 
Ты конфэрэнцийыш СовэтУшэм дэлэгат-влакат мийэнытильэ.

Совэт ушэм дэлэгат-влак сӧйым мут дэн огыл, паша дэн 
пытараш ту конфэрэнцийыштэ раш каласэн иуыч. Совэт 
ушэм дэлэгат-влакын тыганьэ ойыштдэн буржуазий кугыжа- 
ныш дэлэгат-влак ишт кэлшэ. Нуно кажныжэ шкаланышт 
сэҥышашлык ойым гына аралаш тыршыш. М ут гыч, фрац-
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цуз дэлэгат-влак куго  тэҥгыз сӧй корабль-влакым гына 
шагалэмдаш ойым луктыч, вӱд йымалнэ коштмо пуш- 
влак нэргэн ишт ойло. Нуно молан тыгэ ышташ шонэ- 
ныт? Тэвэ молан; нунын сӧй корабльышт шагал, вӱд йы- 
малнэ кош тш о/пуш ыш т шуко. Нуно сӧйыштӧ вӱд йымалнэ 
коштшо пуш-влак дэнак сэҥэн кэртыт. Франций дэлэгат- 
влакын ойышт Англий дэн Амэрикан дэлэгат-влаклан кэл- 
шэн огыл — нунын куго  корабльышт шуко. Англий дэн Амэ- 
рикан дэлэгат-влак шкэ могырышт гыч вӱд йымалнэ коштшо

пуш-влакым изэмдаш йоды- 
ныт. Тыгэ толашымышт дэн 
капиталист эл-влак конфэ- 
рэнций лэч вара иктышт-вэ- 
сышт дэн утларак вэлэ туш- 
ман лийыч..

Жэньэвэ олаштэ тыныс 
илыш нэргэн ойлымо жа- 
пыштак капиталист-влак сӧй 
ӱзгар ыштымэ промышлэн- 
носыштым талын шарэн 
шогат. Нунын сӧй ӱзгар 
йамдылымэ промышлэны- 
сыштлан гына кризис лога- 
лын огыл, пэш вийын куш - 
кэш.

Чыла капиталист эллаш- 
тат сӧй узгар талын кушмо 
роскотын нэлылыкшым па- 
шазэ клас дэн шэмэр крэ- 
стйанлан чыташ вэрэштэш. 
Эн шуко сӧйлан йамдылал- 
тмэ роскотым Франций ку- 
гыжаныш куча. Сэдэ пытар- 
тыш ийыштэ Франпийы сӧй 
ӱзгар ыштымэ роскотшо 
ко к кана артыш Мланна 
пошкыдо кугыжаныш-влак 
Польшо, Румыний, Финльан 
Латвий, Эстоний сӧйлан 

йамдылалтмэ роскотыштым 1930 ийыштэ 122мильйондоллар 
гыч 1931 ийыштэ 178 мильйон долларыш шуктыш. Ты элла- 
влакын пэш талын армийышт, сӧй узгар ыштымэ заводышт 
кушкыт,

5 11111 в 
. . . > . 1 • 1

2 . 1 1 . • в
1:........ 1'..Ц 1 * 1 < 1 1 . 1

ЕВЕШВВВаВ̂
11 Н 211

11 '  481 
I I  1 1 • 1 
И  1 1 • 1 
1 1 м  и |

1 1 М  1I 1 и > * > ■II I 11 1 . н 1 м м  ^

СОй курал ыштымэ завод-влакыя 
кушлышт.



—  209 —

Рэвольуций гына пролэтариатым капитализм кри- 
зис гыч луктын кэртэш.

Пролэтариат дэн шэмэр крэстйанлан капитализм кризис 
гыч лэкмэ ик корно вэлэ, ты корно -  пролэтар рэвольуций 
корно. Капиталист-влакын кризис гыч сӧй ыштэн лэкташ 
тыршымышт шэмэр калык илышым утларак вэлэ йӧсэш 
кода.

Пролэтариат дэн крэстйан калык — ййлаштэ 
лийшэ сӧйын йӧсылыкшым чылажымат шкэ нумальыч. Сан- 
дэнэ нуно сӧй пашан нэлылыкшэ кӧлан вочшашым пэш раш 
умылэн шогат.

Тэвэ сандэнак чыла капиталист эллаштат пашазэ-влакын 
буржуазий вэштарэш кучэдалмышт кэчэ лэч-кэчын йэшаралт 
шога.

Утларак да утларак пашазэ-влакын рэвольуций вэрч ку- 
чэдалаш лэкмышт куш кын шога. Утларак да утларак па- 
шазэ-влакын рӓтышт пэҥгыдэм шога, утларак нуно кому- 
нист партий ончыктымо рэвольуций корно дэн кайаш уш- 
нэн шогат. Капиталист-влак эллаштэ пролэтар рэвольуций 
кэчылэч кэчыя лышэм шога.

Стачкэ-влак кушмаш.
Кэчылэч кэчын моло кугыжанашлаштэ пашазэ-влак ста- 

чкэ йэшарэн шогымо нэргэн газэтлаштэ увэрталтэш.
1931 ийыштэ Английыштэ пашазэ-влакын стачкэ ыштымэ 

кэчышт 8 мильйон нарэ лийын. Ты шот 1930 ийыштэ 
лиймэ шот лэч нил гана_̂  шукырак. 1932 ийыштэ стачкэ-влак 
лиймаш эша шукэмэ. Йанварыштэ докэр дэн морьак-влак 
бастоватлышт, изыш варарак корабль ыштышэ пашазэ-влак, 
курык пашазэ-влак, варажым эл мучко тэкстильшик-влак 
бастоватлаш тӱҥальыч.

1932 ийыштэ касвэл Чэхийыштэ курык пашазэ-влак бас- 
товатлышт. Ты забастовко, барикадым ыштэн, курал дэн 
ваш кучэдалмашкэ шуо.

1932ИЙЫШТЭ шошым Гэрманий дэн Швэцийыштэ мэталист- 
влак, Францийыштэ автомобиль ыштышэ пашазэ-влак, адак 
Пэнсильванийыштэ (САСШ) 50 тӱжэм курык пашазэ-влак 
бастоватлышт.

1932 ийыштэ шошым Гэрманийыштэ прэзидэнтым сай- 
лышт. Комунист партнй прэзидэнт олмыш шкэнжын онжым, 
Тэльман йолташым, шогалтышашлан тыгай лозунгым лукто:

1 4 -1 2 8 3
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„Совэт влась вэрч кучэдалаш шонышо, рэвольуцмй корно 
дэн капитализм кризис гыч лэкташ шонышо Тэльман йолта- 
шым прэзидэнтыш сайлаш йӱкшым пуэн, пашазэ класын 
вийжым ончыктыжо".

Полиций вийлан эҥэртэн, буржуазий талын комунист 
партий дэя кучэдалаш тӱҥальэ. Комунист партийлан митин- 
гым погаш, дэмонстрайым" ышташ, газэтым лукташ эрыкым 
ыш пу. Тугэ гынат, пашазэ-влак Тэльман йолташлан 5 мильйон 
нарэ шкэ йӱкыштым пуыч. Тэвэ тыгэГэрман комунист пар- 
тийын вийжэ куш кын шуо.

Китайыштэ Совэт власть лиймэ.
Китайыштэ рэвольуций вэрч кучэдалмаш кэчэ лэч кэчын 

кушкын, шарлэн шога.
1930 ийыштэ шошым^рэвольуций вэрч кучэдалшэ парти- 

зан-влак дэн китайын Йошкар армийжэ, китай комунист 
партий вуйлатымэ пӧчэш, кэчывалвэл Китайын 5 обласьшым 
80 мильйон нарэ калыкшэ дэн крэдал налыныт. Ты налмэ 
мландэшышт Совэт власьым ыштышт. Китай Совэт власть 
контр-рэвольуцийан войска-влак дэн кучэдалын, эркын эркын 
налмэ мландыжым шарэн шога.

Китай совэт районын чурийжэ.
Китай Совэт районыш Хэнань, Хубэй, Цзьанси облас- 

влак гыч 14 уйэзд пура.
Совэт власть районлаштэ мландэ тӧрлалтэ. Нужна крэс- 

тйан-влакын илышышт йатыр сайэмэ.
Совэт власть китай крэстйанлан мландым пуйо лэч посна, 

тудым помэшикын нэлэ налогышт-влак дэч утарыш.
Шэмэр калык шкэнжын пашазэ-крэсгйан Иӧшкар армий- 

жым пэш пагала. Йошкар армий вэр гыч вэрыш куснымо 
годым йошкармэйэс-влаклан пачэрым пуаш тыршат,. коч- 
каш-йӱашышт пуат, сӧйэш сусыргышо йошкармэйэс-влаклан 
полшат. Фронт лышан Льуйанэш ыштымэ больница 5 тӱ- 
жэм нарэ йэҥым шыҥдара. Ӱдрамаш-влак тӱрлӧ вэрэ Йош- 
кар армийлан полшымо сэкций-влакым почыныт. Ты сэкций- 
влак йошкармэйэс-влаклан кочыш-йӱшым кычал йамдылат, 
вургэмыштым мушкыт, тумыштат, ургат.

1930  ̂ ийын сэнчабр тылзыж гыч 1931 ийын март тылзыж 
мартэ Йошкар армийыш 30-тӱжэм лэч угларак пашазэ дэн 
крэстйан-влак шкэ поро кӱмылышт шупшын пурэныт. Китай
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совэт-влаклан паша ышташышт пэш йӧсб, тутышлан ош 
гвардий отрӓд-влак дэн кучэдалашышт возэш, моло иӧсы- 
лык-влакымат пэш чыташ вэрэштэш. Тугэ гынат, нуно куль- 
тур паша ыштымаштэ вараш кодын огыт мийэ. Льуйан райо- 
нышто культур паша шотышто куго сэҥымаш-влакым ыш- 
тымэ. Кумышо округыш то 60 тӱҥалтыш школ уло, иктыжэ. 
Лэнин лӱмэш почмо кокла школ. Кажнэ школышто каслан 
куго  йэҥ-влакым туныктат. Нилымышэ районышто тӱҥалтыш 
школ-влак 50 лэч шукырак. Ш кэ сэҥымашыштым ныгӧла- 
нат пуыдымашын, китай совэт-влак илаш-колаш кучэдалыт.

Китай мландын моло ужашыштыжэ моло кугыжаныш 
капиталист-влак дэн китай капиталист-влак рэвольуций вэрч 
кучэдалшэ пашазэ дэн крэстйан-влакым лӱйкалэн, тӱрлӧ 
йӧн дэн индырэн пуштэдат, изыш гына титакым мушын 
койын, тӱрмалаш пэтырэн индырат.

Лийо-Льу.
1927-шэ ийын 17-шэ мартыштыжэ Тинг-Хао лӱман китай 

йалыштэ тыганьэ ик паша лийэ.
Йалыштэ кум кэчышкэн омарта кӧргӧ мӱкш ганьэ шау- 

лышт. Тыдэ рислан 1 вэрч шаулымаш лийэ. Ш ужэн крэстйан- 
влак помэшик шурно оптымо складым пудыртышт. 16-шо мар- 
тыштэ эрдэн эрок Тинг-Хаош Хэн Хэн-бас офицэр вуйлатымэ 
отрӓд толын шуын. Пэрвой фанза^воктэн Хэн Хэн-басӱштыжым 
тӧрлатзн ӱшталэш. Пӧрт вуйла гыч йӱр сэмын кӱй 
вэлалташ тӱҥальыч. И к кӱй кандаржэ Хэн Хэн-бас шинчаш 
толын логальэ. Хэн Хэн-басын шидыж дэн чурийжэ какаргыш.

— Кӧм гына урэмыштэ ваш' лийда, минь дэкэм кондыза, 
— йэҥышт-влаклая каласыш. Вич минутат ь;ш эртэ, офицэр 
дэк кум йочам кондэн шуктышт.

— Кӱйьш тэ шоЯышта мо?
--- Укэ.
— Кӧ варо шолыш?
— Мэ огына шйнчэ.
— Тэ кӧ улыда?
—  Тысэ школын тунэмшышт-влак.
— Йошкаргэ улыда мо?
— Мэ пионьэр-влак улына.
— М-м... Тугэ улмаш. Учычылницам арэстоватлыза!

1) Рис— ощ шӱращ.
Фанза пӧрт
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Лайран фанзӹштэ тывэчат-тувэчат йум  ̂ пура гынат, шу- 
лаш нэлын чучэш. Тушто Хэн Хэн-бас шинча, тудын ончы- 
лно ӱдьф шога, тыдэ учичылница Лио-Льу

— Ли Ти-Чаон шужаржэ тинь улат мо?
—  Минь
— Крэстйан-влаклан изамым чын вэрч кучэдалмыжлан 

пуштыныт манын тиаь ойлышыч мо?
— Минь тугэ манын крэстйан-влаклан ойлэн ом ул.
— Тугэжэ, тугэ шонэн гына коштынат?
— Кизытат тугак шонэм.
— Чыла мландэ крэстйан-влакын лийаш кӱлэш манын 

ойлымэтат чын мо?
— Миньланьэм крэстйан-влаклан ты нэргэн ойлаш ок воч, 

нуно мландэ кӧн лийшашым йэҥ ойлыдак шинчат.
— Тинь школым локтылат! Йошкаргэ-влакым куштэт! 

Тачэ эрдэн арэстоватлымэ йошкар киш кэ игэт-влак дэн та- 
ланьэт колаш кӱлэш!

Лийо-Льу чытэн ыш кэрт, шорыкташ тӱҥальэ.
— Миньым ида пушт манын ом йод. Миньым мом шо- 

нэда тудым ыштыза. Молан йоча-влакым пуштнэда?..
— Кузэ минь каласэнам, тугак лийэш, — манын, Хэн 

Хэн-бас Лийо-Льум лавран кэм йолжо дэн чумал колтыш.
■— Эй, тэ, куш то улыда? Тыдым тывэчын налын лукса! 

Эрла эр минь шӱдымэм шуктыза.
Йӱд... фанзыштэ пичкэмыш, йӱк-йан ок шокто... чЧот, 

тыныс омо дэн Лийо-Льу мала. Тудын воктэн тугак чот 
йоча-влак малат.

Йӱд пичкэмыш 1̂ м волгыдо сэҥаш тӱҥалэш... Шӱдыр 
влак йӱлымӧ вудакаҥэш... Салдат кужын кавасэ шӱдыр-вла- 
кым онча...

— Жап шуын. Киньэлтэ.
Салдат Лийо-Льу. вуйыш кидшым пыштыш.
— Киньэл, сита ындэ!
Лийо-Льу куш то улмыжым вашкэ умлэн нальэ.
Ольан гына пэлэштыш.
—  Тугэжэ жап шуын улмаш...
Йоча-влакат помжалтыч. Нымом умлыдэ, Лийо-Льу по- 

гынымым ончат.
— Акай, тинь куш ко кайынэт? — йодыт.

*) Л и Ти-Чао данлэ кита.1 комунист. Тудым китай гэньэрал Чжан-Цзо  
лин нуштыктэн.
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Тэ миньым 'вучалза, минь вашкэ пӧртылам. Ш кэжз 
шынчашт-влак дэн салдат-влак лэч йоча-влак вэлыш ончэн, 
нынылан ида логал, ныным ида^яушт?!! йодэш.

Салдат мом йодмыжым умылыш, вуйжым рӱзалтыш.
— Укэ, ок лий... Кайэна!
Крэстйан-влак кум кэчэ эртымӧҥгӧ гына _мӧҥгыш пӧр- 

тыльыч. Нунын йалыштым йӱлатэн кодэныт. Йӱлышо пӧрт- 
влак коклаштэ пэлэ йӱлышӧ Лийо-Льу дэн тудын кум ту- 
нэмэшыжэ-влакын капыштым муыч.

Ты нэргэн газэтлаш кӱчыкын гына тыгэ возэныт ильэ:

Пэкин. Март тылзын 18-жэ. Дубаньын приказшэ 
почэш, тэҥгэчэ Тинг-Хао йалыштэ латкандаш ййаш 
комсомолка-учичылница дэн тудын кум тунэмшыжэ 
пионьэр-влакым луйэныт.

ЛЮПР.

Капитализм тӱньа мучко буржуазий тӱрлӧ йӧн дэн рэ- 
вольуционьэр-влакым пытараш тырша; рэвольуционьэр-вла- 
кым лӱйкалэн пуштэдат, сакат, индырэн тӱрьмаш пуштэдат 

Лу тӧжэмлэн пашазэ дэн 
крэстйан-влак шуко-шуко ийыш- 
кэн тӱрмаш пэтыралт шинчат.
Пэтыралтшэ альэ каторгыш кол- 
тымо рэвольуционзр-злакын йэш- 
ыштлан ий гыч ийын илашышт 
йӧсырак лийын шога, Буржу- 
азий рэвольуционьэр-влакын йэ- 
шыштлан, родӹштлан пашам ок 
пу, нунын йочаштым школ гыч 
поктэн луктэш.

Сандэн чыла тӱньамбал па- 
шазэ класлан, чыла шэмэр калы- 
клан рэвольуций вэрч кучэдалшэ- 
влаклан нолшашышт вэрэштэш.

Туньамбалмучко рэвольуций вэрч кучэдалшэ-влаклан пол- 
шымо ойым пэрвойак шкэштат ты паша вэрч шуко инды- 
ралтшэ шоҥго большэвик-влак луктыныт.

1922 ийын сэнчабр тылзыштьшэ ты паша нэргэн шоҥго 
большэвик-влак общэствэ погынымашэш кутурэныт. Нинын
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ойышт почэш Коминтэрнын 1У-Ш Э  погыяымашэшыжэ чыла 
тӱньамбалсэ рэвольуционьэр-влаклан полшышо организа- 
цийым ышташ пунчал мутым луктылтын. Ты органмзацацым 
кӱчыкын МОПР манылтэш.

Тулэч вара МОПР рэвольуционьэр-влаклан полшымо па- 
шажым тӱньа мучко кумдан шарэн наҥгайаш тӱҥальэ. 
МОПР организацийлаштэ мильйонлэн шэмэр калык шога, 
МОПР-што шогышо члэн-влак лэч погымо оксам, тыгылай 
погымымат тӱрмаш пэтыралштэ рэвольуционьэр-влаклан 
да нунын йэшыштлан колталтэш. Ты окса дэнак тӱрмаштэ 
шинчышэ альэ рэвольуций вэрч кучэдалмашэш колышо рэ- 
вольуцконьэр-влакын шочшыштым ончэн кушты.мо пӧрт-влак 
Совэт Ушэмыштат, моло кугыжанышлаштат ышталтыт.

Рэвольуционьэр-влаклан окса дэн полшымыжо дэч посна, 
МОПР моло паша-влакы\ ат ышта. Рэвольуцноньэр-влакым 
тӱрмаштэ индырымэ ваштарэш дэмо'нстрацяй, митинг-влакым 
эртара. Тыгэ МОПР шкэ йыржэ шуко шэмэр вийым чумы- 
рэн, йужгунам пушташ йамдылымэ рэвольуционьэр-влаклан 
буржуазий кид гыч шупшын налын, аралэн кодымыжат уло.

Пашазэ класын сӧй йамдылымэ ваштарэш кучэдал- 
мыжэ.

Пашазэ-влакын сӧй ваштарэш кучэдалмэ тӱҥ лозунгышт: 
„У  импэриалист сӧйлан йамдылалтмым пытарыман! Китай 
рэвольуцийлан, Совэт Ушэмлан ида логал!"

Чыла элласэ комунист партий-влак буржуазийын у сӧй- 
лан йамдылалтмыжым эрэак тӱжвалтарэн, пашазэ-влакым 
сӧи ваштарэш лэкташ йамдылэн шогат.

Гэрманийыштэ прэзидэнтым сайлымэ кампаньым эртарымэ 
годым гэрман комунист партий сӧй ваштарэш пэш куго 
пашам эртарэн. Дормундышто Тэльман йолташын докладшым 
колыштшо 50 тӱжэм пашазэ-влак Совэт ушэмым аралашо  ̂
шкэныштын пэҥгыдэ мутыштым пуэныт. 1932 иийын 1 мар- 
тыштэ сӧй ваштарэш пэш куго дэмонстрацииым эртарэныт, 
ты дэмонстраций полиций дэн тӱкнымашыш шуын.

Франций парламэнтын комунист дэпутатышт-влак Фран- 
ций правичылствын ССР ушэм дэн крэдалаш йамдылалтмыж 
ваштарэш эрэак парлэмэнтэш лэктын ойлат.

Францийын прэзидэнтжым пуштшо ошгвардэйэс Горгуло- 
вым ССР Ушэм ваштарэш сӧй дэн лэкшаш вэрч буржуазий 
газэт-влак Коминтэрнын пушташ колтымо йэҥжэ, манын
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у р м  сэркалаш тӱҥалыныт ильэ. Франций комунист гэзэт 
„Йуманитэ" буржуазий дэн ош гвардэйц-влакын ССР ушэм 
ваштарэш сӧй лукташ вэрч укэм сэркалмышт нэргэн сэрэн, 
пэш^куго пашам ыштыш.

Йапон комучист партийлан сӧй ваштарэш пашам ышта- 
шыжэ возэш. Йапон комунист партийын рӱдӧ комитэтшэ 
йапон салдат, пашазэ, крэстйан-влаклан тыгай ужмашым 
сэрэн;

„Китай пашазэ, крэстйан-влак дэн ушнэн, рэвольуций 
вэрч кучэдалаш киньэлза. Мукдэн гыч да чыла шупшын 
налмэ вэрла гыч войска-влакым вашкэ лукташ кучэдалза! 
Йапон армийым, сӧй карабль-влакым мӧҥгэш кондаш^кучэ- 
далза! Тушко тывэчын ик салдатымат ида наҥгайыктэ! Йапон 
импэриализмын чыла сӧй пашажланат ваштарэш шогалза! 
Импэриалист сӧй уэш лийшаш ваштарэш кучэдалза! Йошкар 
йрмийлан ССР Ушэм аралаш полшыза! Импэриалист Йапо- 
ний ок кӱл! Совэт Йапоний вэрч кучэдалза!"

Ты лозунг-влакым листовко-влакэш пэчэтлэн заводлашкэ, 
казармылашкэ, й-^ллашкэ шалатэныт. Чыла вэрэат митинг- 
влакым эртарэныт, сӧй ваштарэш пунчалмутым лук- 
тыныт.

Сӧй кӱлэшлан ыштымэ азроплан заводышто пашазэ-влак 
сӧй ваштарэш кучэдалмэ ой дэн кэлшэн забастовкым ыштэ- 
ныт.

Ты агитацийын пушыжо армийышкат шуын. Армийын 
посна ужашлаштыжэ салдат-влак коклаштэ пудранымаш 
лийэдэн.

Манчжурийыштэ йапон салдат-влак китайэц-влак вашта- 
рэш крэдалаш лэктын огытыл. Тыдлан вэрч ик рот салдатым 
лӱйэн пуштыныт.

1932 ийын 8-шэ фэвральыштыжэ Шанхайыштэ шуко 
салдат-влак фронтыш лэктын огытыл. Тыдлан вэрч 200 нарэ 
салдатым Йапонийыш пӧрылтэныт.

1932 ийыштак шошым Йапон армийын ик льотчикшым 
китайэц-влак ӱмбак бомбым кышкаш колтэныт. Тудо самоль- 
отшо дэн кӱш  кӱзышын, бомбо олмэш сӧй ваштӓрэш шогалаш 
ужмаш кагаз-влакым кышкаш тӱҥалын. Ты пашажым ыш- 
тэн шуктышын, тудо шылын. Ты льотчик йапон комунист 
партийын члэнжэ лийын, шкэ комунист партийжын шӱдымы- 
жым шуктэн.

Чыла тидэ факт-влак йапон комунист партийын Комунист 
Интэрнационал знамым пэҥгыдын кучымыж тӱньамбал про- 
лэтар рэвольуций вэрч тыршэн кучэдалмыжэ нэргэн ойлат.
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Тӱньамбал пролэтариатын сӧй ваштарэш кучэдалмэ 
кэчыжэ.

Кэчылэч кэчын чарныдэ импэриализм сӧйлан да ССР 
Ушэм ваштарэш к  питалист-влакын йамдылалт шогымышт 
дэн кучэдалчэ лэч посна, чыла эл паш '3э-влак ий гыч ийын 
сӧй ваштарэш эртарымэ 1-ой августэш лӱмын ик кэчым ыштат.

Ты кэчын комунист партий вуйлатымэ почэш чыла эл 
пашазэ-влак шкэ пашазэ класыштын вийжым ончат, чыла 
шэмэр калыкым йамдылалт шогышо импэриалист сӧй ваш- 
тарэш кучэдал ш ӱжыт.

Тылэч посна, Пэрвой август йошкар кэ чэ тӱньамбал про- 
лэтариатын ССР Ушэм аралымэ пашам ончымо кэчыжэ улэш.

Ты кэчын 1914 ийыштэ импэриалпст сӧй тӱҥалын, сады- 
лат вэрчак ты кэчым 1-ой августэш эртарат.

Пэрвой август дэмонстрацыш лэкшэ пашазэ-влакым капи- 
талист-влак чот сусыртылыт. Тӱрмалашкэ шуко пашазэ-вла- 
кым иэтыркалат гынат, ий гыч ийын ты кэчын Комунист 
Интэрнационал знамэ йымак щогалшэ пашазэ-влак эрэ утла- 
рак йэшарэн шогат. Ий гыч ийын Лэнинын „Сӧй ваштарэш 
сӧй“ лозунгжо талынрак шокта.

Импэриализм сӧй ващгарэш сӧй.
Уло тӱньамбӓл капитализм талын сӧйлан йамдылалтэш. 

Шанхайыштэ Йапон бомбо-влак пудэштыт, Мундыр Эрвэлы- 
штэ пушко-влак сургалтмэ йӱк шокта. Йэвроп эл — Франций- 
ын, Английын, Чэхословакийьш капиталистышт-влак иктышт- 
вэсышт дэн таҥасэн, Йапоний нмпэриалист-влаклан сӧй ӱзга- 
рым йамдылат. .

Тидын дэн пырльа капитализм эллаштэ сӧйлан йамдылалтмэ 
ваштарэш п^шазэ-влак кучэдалаш тӱҥальыч. Ты кучэдалмаш- 
влак пашазэ-влакын сӧй ваштарэш кучэдалаш тӱҥалмым 
увэртарышэ вэлэ, кугыракышт-влак альэ ончыл.чо лийыт.

Пытартыш кок тылзэ коклаштэ Гэрманийыштэ пашазэ-% 
влак дӧй ваштарэш ик монар гана лэктыч. Бильфэльдыштэ 
куго  химий Пистриц заводышто, сӧй ӱзгар колтымо вэры- 
шкэ ынжэ шу ма ;ын, пашазэ-влак адрэсым^молэмдэн сэрэ ;ыт. 
Лэйпцыгыштэ чойыя корно пашазэ-влак Йапонийыш колты- 
мо сӧй ӱзгарын ужашыжым пытарэныт. Магдэбургышто 
пашазэ-влак йапон капиталист-влакын сӧй ӱзгар заказыштым 
ышташ лийын огытыл. Гамбургышто сӧй ӱзгарым Йапо- 
нийыш колтыдымашын стачкым ыштэпыт.



Капиталист элласэ пролэтариат 1 звгустым тыгэ эртарат.
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1932 ий 17 апрэльыштэ Майн-Франкфурт обласьыштэ сӧй 
узгар ыштышэ прэдприатий-злакын конфэрэнцийышт лийын- 
Тушто пашазэ-влак Иапонийышкэ сӧй ӱзгар колтымо вашта'. 
рэш кузэ кучэдалшаш нэргэн каҥашэныт.

Голандййыштэ йапон капиталист-влаклан йамдылымэ газ 
ваштарэш чийымэ химий маскэ-влакым пашазэ-влак пайдала- 
наш йӧрыдымаш ыштэныт. Ротэрдамыштэ „Ла Тэртэс“ пара- 
ходын командыжэ Йапонийаш колтышаш сӧй ӱзгарым наҥ- 
гайыдэ, параходым арньалэн кучэн.

Швэцийыштэ Гэтэбэрг гаваньыштэ (параход-влак шогымо- 
вэр) „Гэмлан“ окэан параходыш Румынийыш колташ сӧй 
ӱзгарӹм оптэныт. Карабльын командыжэ сӧй ӱзгар онтымым 
чараш йодын. Йодышыштым шуктыдымылан сэрышкэ лэктын, 
сӧй ваштарэш дэмонстрацийым ыштэныт.

Бомбэйыштэ „Ланкаш ир" параходын командыжэ Йапо- 
нийыш сӧй ӱзгар колтымо ваштарэш забастовкым ыштэн.

Капитализм эллаштэ йал шэмэр калык сӧй вашта- 
рэш кучэдалаш тарвана.

Социализм элым аралаш мутым пуэна.
(ССР Ушэм колхозник-влаклан да чыла шэмэр крэстйан- 

влаклан Рэйн Вэстафалийын крэстйанышт-влак сэрымэ).
Пагалымэ иза-шольо-влак! Мэ, Рэйн-Вэстфалийын шэмэр 

крэстйанышт-влак 17-шэ апрэльыштэ шкэнан кучызӧ шужэн 
илыш условийнам сайэмдышаш вэрчГрэвэнбройхэш куго  по- 
гынымашьш эртарышна. Погынымашыштэ чылажэ 1100 крэ- 
стийан-влак дэн йал озанлык пашазэ-влак лийыч.

Катайыштэ у  сӧй тӱҥалмэ ваштарэш кучэдалаш мэ уло 
моштымына дэн полшэна. Мэ ногынымаштына капиталист- 
влакын, нунын коклаштэ мэнман эл капиталист-влакынат по- 
мэшик дэн капиталист-влакым поктэн, талын социализм ыш- 
тышэ тэндан Совэт Ушэм ваштарэш уло вийышт дэн сӧйым 
йамдылымышт нэргэн колыштна.

Совэт Ушэм колхозник дэн колхозница-влак, шэмэр крэ- 
стйан дэн крэстйанкэ-влак!

Мэ, Гэрманийыштэ изэ озанлык дэн илышэ крэстйан- 
влак улына. Мэ пэш нужнан илэна, мэмнан йӧсын илымынам 
сэрашат мут ок ситэ. Тыршэн ыштымэ продуктына-влак 
дэн шкэ пайдаланэн огына кэрт. Мланна куго  налогым пыш- 
тат, мландэ арэндэ акым чытыдымаш кугын налыт, курымын 
порыс гыч лэктын огына кэрт. Чыташат ок лий, нлышна нэлэ. 
Капиталист кугыжаныш, чэркэ, банк, копэраций-влак ыштэн
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мумынам чыла шупшын налын шогат. Шурным погэн нал- 
мэ лэч ондакак чыла сэрэн налыт, сандэн пасуш лэктын 
ышташат кӱмыл ок шупш.

Налог дэн турлӧ порыснам тӱлаш вийна ок шуто: мэм- 
нан илымэ пӧртнам, вӱдэн илымэ мландынам, вольыкнам 
шупшын палыт. Газэтлаш 1931 ийыштэ гына 4405 крэстйан 
озанлык-влакым 139404 га м.ландышт дэн торго гыч ужалмэ 
манын возат.

Умбакыжым мэ чытэн илаш огына шоно. Рэвольуций вэрч 
кучэдалшэ пашазэ дэн пашадэ кодшо-влаклан эҥэтэн мэм- 
нан погынам торго гыч ужалмэ ваштарэш шогална: тыгэ 
ыштымына дэн ,йужиктынан озанлыкнам аралэн кодышна. 
Озанлыкнам начарэмдаш шонымо ваштарэш кучэдалшэ ко- 
митэтна-влак пашазэ-влаклан эҥэтэн ыштат.

Вӱр йӱшӧ-влак лэч аралалтшашлан гына огыл, нунын 
ваштарэш кожмаклын кучэдалаш лэкман, манын комунист- 
влак мланна ойым пуат. Нунын чыны.м ойлымыштым мэ кэ- 
чылэч кэчын шкэнан илышна гыч ужына. Мэ нунын ой дэн 
йӧршэш кэлшэна, нунын ойым йӧплэна.

Тугэ гынат, мэнман коклаштэ йатырна буржуазийлан 
ишанэн, мутышт дэн гына сай илышым пуаш ойлышо фа- 
шист-влак почэш кайат. Мэ тыганьэ йолташ-влаклан пашазэ- 
крэстйан правичылствэ ыштышаш вэрч рэвольуцийан пролэ- 
тариатын вуйлатымыжэ почэш кучэдалаш кӱлэшым умланда- 
рэн пуаш мутым шкэ ӱмбакына налына.

Тэндан примэрда мланна вӱр йӱшына-влак ваштарэш 
ыучэдалаш полша.

Первой май кэчэ мильйонло пашазэ-влак дэнпырльаэлыш- 
тыда социализм ыштышаш паша вэрч, капиталист-влак сӧй- 
лан йамдылалтмэ ваштарэш дэмонттрацийыш лэктыда. Иза- 
шольо-влак! Мэат ты кэчэ чыла тӱньамбал шэмэр калы- 
дэн пырльа лэкташ мутым пуэна, ты кэчэ мэат социализм 
ыштышэ Совэт элым тушман капиталист-влак лэч аралаш 
йамдэ шогымынам ончыктэна.

Рэйн Вэстафалийысэ шэмэр крэстйан, арэндатыр 
ышт да йал озанлык пашазэ-влак.

Рэйн кундэм крэстйан комитэт-влак.

ССР Ушэмым аралымаш да Йошкар армийым 
пэҥгыдэмдымаш.

Капиталист-кугыжаныш-влакын иктышт-вэсышт дэн таҥак 
сэн сӧйлан йамдылалтмышт, нуныя мэмнан элна йыр-могвг- 
рым улмышт, мланна эрэзк йамдэ лийын шогышашым ушэш-
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тара. Сэндэн Йошкар армий пэҥгыдэмдымэ пашам пвсна 
куго  шашалан шотлыман. В. И. Лэнин тыгэ туныктэн:

„Мланна чыла годымат сӧ йлийшашлан йамдэ лийын шогы- 
ман. Импэриализмым чот пэрэн шындымэ гынат мланна шкэнан 
Йошкар армийнам уло моштымына дэн сӧй ваштарэш лэкташ 
йамдэ кучыман, тудын сӧй кӱлэш йӧнжым вийаҥдыман."

Мэмнан партийна дэн совэт правичылсгвэ Лэнин ойым 
йӧршэш шуктэн шогат. Ий гыч ийын Йошкар армийын сӧй 
вийжым пэҥгыдэмдэн шогалгэш.

Фабрик заводласэ пашазэ-влакын, колхозник влакын, адак 
олалаштэ да йаллаштэ илышэ шэмэр калыкын сӧй паша 
шотышто грамытыштым нӧлталшаш вэрчат пэш тыршыман.

Йошкар армий СССР-ын ӱшанлэ оролжо.

Школышто сӧй пашалан туныктымаш.
Совэт Ушэм аралымэ пашам школышто тунэмшэ йоча- 

влакланат шинчыман. Ш колыш то тунэмшэ шуко мильйон 
йоча-влак сӧй паша тунэммэ гпотышто куто йэҥ-влакланат 
куго  полышы.м пуэн кэртыт.
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Школышто тунэмшэ йочалан туньамбал кокла илышнам, 
ССР Ушэм ваштарэш капиталист-влакын сӧйлан йамдылалт- 
мыштым, тӱньамбал пролэтариатым нмпэриализм сӧй ваш- 
гарэш кучэдалмыжым раш шинчэн шогыман. Школлаштэ 
сӧй пашалан тунэммэ кружок-влакым организоватлыман. 
Йошкар казармылашкэ, лагэрлашкэ экскурсий дэн мийэн кош- 
'^ын, Йошкармэйэс-влак дэн жапым эртарэн, тунэмшэ-влаклан 
Йошкар армий дэн пэҥгыдын кылым кучыман. Школлан вий- 
ан, таза бойэц-влакым йамдылышаш вэрч, школлаштэ моштэн 
физкультур пашам шындыман. Химий сӧй пашам тунэм- 
шашлан школышто Осоавиахим йачэйкЫм организоватлы- 
ман. 14 ийаш лэч изырак йоча-влаклан „Осоавиахимын йоча 
йолташышт-влак“ тӱшкам организоватлыман. Чыла ты пашам 
комсомол дэн пионьэр организаций вуйлатымэ почэш ышты- 
ман.

„Мэмнан элын вийжэ', тудын чоткыдылыкшо, тудын 
пэҥгыдылыкшэ чыла тӱньамбал пашазэ да крэстйан- 
влак чактарэн кэртдымаш уло кумылыш тдэн мэмнан 
вэлыш шогымаштэ".

(Сталин).

ЙОДЫ Ш -ВЛАК: '
1. Капиталист элласэ пашазэ класлан кризис гыч мо йӧн 

дэн лэкман?
2. Сӧй йамдылымэ ваштарэш пашазэ-влак кузэ кучэда- 

лыт?
3. Кунам, кузэ сӧй ваштарэш кучэдалмэ тӱньамбал кэчэ 

эртаралтэш?
4. Мо^тугай-М ОПР, Осоавиахим?
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