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Критик-влакы н кум ы ш о -группо 
мэмнан Конституцы н ик мыньарэ 
достоинствыжым признаватьлаш 
проч огытыл, нуно тудым сай па- 
шалан чотлат. Но нуно, тэ ужьы а, 
тудын йатыр положэньыжым илы- 
шелп лурташ  лийшашлан пэш 
огы т ишанэ; нуно ту гэ  чотлат: ны- 
нэ положэньэ-влак илышыш пур- 
тэн ш укты ш аш лы к огытыл, садлан 
кагаз ӱмбалан гына кодш аш лык 
улыт. Нынэ критик влак, пуш кы - 
дын ойлаш гын, скэптик-влак улыт. 
Тыгай скэптик-влак чыла вллаш- 
тат улыт.

Ойлаш кӱлзш , нунын дэнэ пэр- 
вой огыл мэ ваш лийына. 1917 ий- 
ыштэ больш эвик влакын властьым 
налмышт годым скэптик-влак тыгэ 
ойлыш т: большэвик-влак, пожалуй, 
начар калы к огытыл, но власть 
чоты ш то нунын пашашт ок шу. 
нуно сӱмырлӓт. Чы нж ы м ак гын 
ты гэ лийэ: большэвик-влак огыл, 
а скэпти к-вл ак сӱмырлыш т.

Граждан сӧй да вэс кугы ж аны ш  
влакын интэрвэнцыш т годым скэи- 
тгтк влак тыдв группо  ойлышт: 
Совэт власть, конэшнэ, начар огыл, 
но Д эникин, Колчак да вэс ку гы - 
жаныш влак, пожалуй, нуным сэ- 
ҥат. Чынжым гын, ты ш тат скэнтик 
влак йоҥылыш лийыч.

Совэт вла^тьын пэрвой вичийаш 
планым публиковатьлымыжэ годмм 
с кэ п ти к  влак адак чараш кэлэкты ч: 
вичийаш план, конэш нэ, сай паша, 
но тудо илышыш ш укты ш аш  гай 
огыл, шонаш лийэш, большэвик 
влакын вичийаш дэнэ нымо чотат 
ок лэк маньыч. Ф акт влак скэптик 
влакын йоҥылыш лиймыштым ада- 
кат ончы кты ш т. Вичийаш план 
ныл ийыш тэ ш укталтэ.

С кэп ти к влакын К онституцо  про 
экты м  критиковатьлы м ы ш т нэргэ- 
нат ты гак ойлаш кӱлэш . К о н сти ту 
цо проэктым публиковатьлымэкак 
критик-влак тыдэ группо  кумыл 
волтыш о скэптицизм ы ж  дэнэ, 
К онституцо  проэкты н йуж о  поло- 
жэньыжым ш укташ  лиймылан ӱша- 
ныдымаш ьж дэнэ адак чарашкэ лэк 
тэ: скэптик-влак моло кунам ик 
кана вэлэ огы л йоҥылыш лиймышт 
сэмынак, кызытат йоҥылыш лийыт, 
тыдлан вымогай ӱшаныдымашат

* укэ.
К р и т и к  влак нылымышэ группо  у 

Конституцо  прозкты м  атаковатьлэн 
тудым ты гэ характэризоватьла: 
„тыдэ пурлаш кэ тайнымаш, тыдэ 
пролэтар д и ктатур  дэч отказатлы- 
маш, большэвик рэжимым пытары- 
маш“ маныт. „Больш эвик-влак пур 
лашкэ лупш алтыч, ты дэ ф акт“ ,ма- 
нын тӱрлӧ й ӱ к  дэнэ нуно ойлат. 
Тыдэ чоты ш то ик мыньарак поль
ский да йуж о амэрикан газзт-вл^к 
утларак кы чкы ркалат.

Нынэ критик-влакым, кр и ти к ма
н а т  лийэш гын, нунын нэргэн мом 
ойлаш лийэш?_
*) Докладын тӱҥалтышыжым 7 дэкабрыш* 
тэ лэкшэ §4 (455) яомырышто ончо.

Пашазэ класс диктатуры н базы- 
жэ шарымашым да диктатуры м  
утларак лывыргыш  савырымашым, 
а ты гэж э тудым обшэствым вуйла- 
тышэ утларак куатан кугы ж аны ш  
систэмыш, савырымашым нуно па- 
шазэ класс диктатуры м вийаҥды- 
машэш огыл, а луштЕлмашэш, альэ 
диктатур  дэч отказатьпымаш зш  
чотлат гын, нуны н дэч тыгэ йо- 
даш лийэш: а шинчат мо нынэ гос 
пода-влак— но тугай пашазэ клас- 
сын диктатуржо?

Н уно соииализмын сэҥымашы- 
жым законодатэльнэ чот дэнэ пэҥ- 
гыдзмдымым, ’ индустриализацын, 
коллэктивизӓцьш, дэмократизацын 
сэҥымашыжым законодатэльнэ чот 
дэнэ пэҥгыдзмдымым „пурла вэл- 
кэ тайнымылан1' чотлат гын, нунын 
дэч тыгэ йодаш лийэш: а нынэ гос 
пода-влак пурла дэч шола мо дэнэ 
ойыртэмалт шогымым шинчат мо. 
(Чыланат вош ты лы т,совым кы- 
рымаш). {

К о н сти туц о  п роэкткм  критико - 
ватьлэн нынэ господа влак йӧр- 
шэш аҥыргэныт, пурла дэн шола- | 
мат варкалэ н пыт а<р э н ы т , т ыдл а н 
нымогай ӱшаныдымашат лийын ок 1 
кэрт.

Тыдэ случайлан кӧра Гогольын | 
„М ертвы е д уш и “ кнагажэ гыч дво
ровый „ӱд ы ры м 11 Палагим шарнал- | 
т ы д э о к  лий. Гогольы н ойлымаш- I 
ты ж э тыдэ ӱдыр Чичиковын кучы р- 1 
жылан Сэлифанлан корным ончык- 
таш лийын. Но корнын пурла дэ- 
нэ шола могы ржы м  пальн мош- | 
тыдымыжлан кӧра йоҥылыш ли- 
йын да пэш онай огыл положэ- 
ньыш кэ вэрэштын. Каласаш вэрэш- 
тэш, польский газэтысэ критик 
влак, ыш кэныш тым кугэш  чотлат 
гынат, „М ертвы е д уш и “ кнагаш тэ 
ончыктымо дворовый ӱдыр Палаги 
дэч пэшак ончылно огытыл. (Со- 1 
вым нырымаш). Кучэр  Сэлифан 
Палагийым иурла дэнэ шолам па- 
лэн м ош ты ды м ыжлан:„— Эх, тый 
шэмйол,.... куш то  пурло, куш то  
шола улмым от ^,^шинчэ“ манын 
шылдалэн гын, мланэмат нынэ 
тэптэрдымэ критик-влакы м  тыгэ 
манын шылдалаш кулэш  ильэ: Эх, 
тэ ой го— критик-влак... куш то  шо- 
ла, к у ш т о  пурлам огыда шинчэ. 
(Нужын сово кырымаш).

Пытартыш лан, адак критик-влак ' 
ик группо . Ончычсо груипо К о н 
сти туц о  проэктым пашазэ класс 
д иктатурдэчотказатьлы м ы лан ти- 
такла ильэ гын, тыдэ группо йӧр- 
шэш мӧҥгэшла титакла. К о н сти ту 
цо проэкт ССР Уш эм улшо поло- 
жэньым нымат о к  вашталтэ, паша- 
зэ класс диктатуры м  тудо тӱкы - 
дэ кода. ССР Уш эмыш тэ полити- 
чэский партий влаклан эрыкым ок 

, пу  да ком м унист партийын кызыт- 
сэвуйлаты ш э положэньыжым ви- 
йэш кода да арала манын титакла.

; Тыдын годымак кр и ти к  влак тыдэ 
гр уп по  ССР Уш эм ы ш тэ партий 

; влаклан эрык укэлы кы м дзмокра-

тизмын н эш зш э  пудыртымым он- 
чы кта— манын чотла.

М ый признатьлышаш улам:— чын, 
у Конституцо  проэкт пашазэ класс 
д иктатур  рэжимым вийанзш кода, 
ту га к  ССР Ушэмысэ коммунист 
партийын казы тсэ вуйлатышэ по- 
ложэньыжымат вашталтыдэ кода. 
(Чот сзвьш нырымаш) Пагалымэ 
критик-влак тыдым Конституцо  
проэкты и ситыдымашыжлан чот- 
лат гын,* тыдын нэргэн чаманаш 
вэлэ взр^ш тэш . А мэ, большэвик 
влак, тыдым Конституцо  проэктын 
достоинствыжлан чотлэна. (Чот 
совым кырымаш).

Тӱрлӧ политический партийлан 
эрыкым пӱмо чоты ш то мэ изышак 
вэс сэмынрак ончэна. Партий клас- 
сын уж аш ы ж э, туды н ончыл ужа- 
ш ы жэ. Ш у ко  партий да тыжэчын 
партий-влаклан пумо эрык тугай  
обшэствЕлштэ гына лийын кэртэш , 
куш то  ваш-ваш к э л е в ы д ы м э  класс 
влак улыт да нунын интэрэсышт 
ваш-ваш тушманлэ, сӧрастараш 
лийдымэ улыт, мутлан куш то  капи
талист да пашазэ-влак, помэш ик 
да крэстйаи влак, кулак .да йорло 
влак, да тулэч  молат улыт. Но 
ССР Уш змы ш тэ тыгай класс влак 
— капиталист, помэшик, кулак-влак 
да мойын ындэ укэ  улыт. ССР 
Уш эмыш тэ ко к  класс вэлэ— паша- 
зэ да крэстйан-влак. Н унын интэ- 
рэсышт ваш-ваш туЕнманлэ огытыл, 
— нуно ваш-ваЕИ кэлшӹшэ улыт. 
Ты гэжэ ССР Уш эмыш тэ ик мы- 
ньар партий влаклан лийаш почвы, 
ж ат укэ, а ты гэж э нынэ партий 
влаЕстан пуышаш эрыкланат* почво 
укэ. ССР Уш эмыш тэ икпартийлан, 
коммунист партийлан вэлэ почво 
уло. ССР Уш эмыш тэ вэлэ, лӱддэ, 
мучаиЕышкэ шумэшкэ пашазэ да 
кргстйан влакын интэрэсыштым 
аралэн ш огыш о ик партий гына— 
коммунист партий лийын ‘ кэртэш. 
Нынэ класс влакын интэрэсыштым 
тудо начар огыл аралэн шога, 
тыдлан иктынат нымогай ӱЕцаны- 
дымаш лийын ок  карт. (Чот СО- 
вым иырымаш).

Д эм ократий  нэргэн ойлат. Но 
мо тугай дэмократий? Ваш-ваш 
кэлшыдымэ классан капиталист эл- 
лаштэ дэмократий тыдэ вийан вла- 
кын дэмократийыш т, изэ ужашЕлн, 
улан влакыЕЕ дэмократийыш т. ССР 
Ушэмысэ дэмократий йӧршэш вэ- 
сэ, шэмэр-влакын дэмократийжэ, 
вэс сэмын каласаш, чылалаНат ул- 
Епо дэмократип. Телжэчелн тыгэ 
лэктэш : Дэмократийын тӱҥжым 
ССР Ушэмысэ у Конституцо^ про- 
экт о к  пудыртыл, а буржуазнэ 
конституцо  влак пудыртылыт. Тэ- 
вэ молан мый ССР У шэмелн К о н - 
сти туцы ж о  тӱнчамбалнэ ыш кэты- 
нак вэлэ мучаш кэ ш умэш кэ дэмо- 
кратичзский Конституцо  манын 
шонэм.

У Конституцо  проэктым б у р ж у 
азий влакын критиковатьлымаш - 
ты ш т наша тыгэ шога.

Конституцо проэк- 
тыш тӧрлатымаш дэн 

йэшартыш-влак 5
П роэкт нэргэн чумыр калыкын 

каҥашЕлмэ годым Конституцо  про- 
&кты1и пурташ  граждан-влакын пу- 
мо тӧрлатымаш дэн йэшартыш влак 
нэргэн ойлымашкэ куснэна.

Палэ, Конституцо  проэкт нэргэн 
чумыр калыкын каҥашымашыжэ йа- 
тыр тӧрлатымаЕп дэнйэш артыш ым 
пуо. Нуным чылаштымат совэт 
пэчатьыш пуртымо. Тӧрлатымаш- 
влакын пэш ш уко  тӱрлӧ да ик гай 
акан огЕзЕЛ улмыштлан лийелн, 
мыйын шонымаштэ, нуным кум  
катэгорийлан шэлаш кӱлэш  ильэ.

П эрвой катэгорийсэ тСрлатымапг 
влакын ӧйыртэмжэ тыш тэ: нуно 
Конституцы со йодыш-влак нэргэн 
огыл, ончы кы ж о лийшаш законо- 
датэльнэ орган-влакын законода- 
тэльнэ паша йодыш -влак нэргэн 
ойлат. Страхованьын поена йодел- 
шыжо-влак, колхоз етроитэль- 
етвын йуж о  йодыш ыжо-влак, про- 
мышлэннэ строитэльствын йу- 
ж о  йодыш ыжо-влак,финанеэ пашан 
йодышыжо-влак,-тыдэ тӧрлатымаи!- 
влакын тьэмыш т тыгай.Койэш , ны- 
нэ тӧрлатымаш-влакын авторыш т 
конституционно йодыш-влак дэн 
тэкуш о законодатэльствэ йодыш- 
влак коклаеэ ойыртэмым умылэн 
огытыл. Садланак нуно Конститу- 
цыш кузэ  гынат ш укэ  законым 
пурташ тыршат, тыгэ нуно Кон- 
етитуцым закон-влакым чумырымо 
кнага чотыш  еавырынэшт. Но 
Конституцо  закон-влакым чумыры- 
мо кнага огыл. К онсти туцо— тӱҥ  
закон: да тӱҥ  закон гына. К о н с ти 
туцо  ончы кы ж о лийш аш  законо- 
датэльнэ орган-влакын тэкуш о 
законодатэльнэ пашаштым ок  пы- 
тарэ, а ончыкта. Тыгай орган-вла- 
кын ончы кы ж о ыштышаш закон- 
датэльнэ пашаштлан Конституцо 
йуридичэский нэгызым пуа. Сад- 
лан тыгай тӧрлатымаш дэн йэшар- 
тыш-влакым, Конституцы ш  вигак 
тӱкнэн шогыдымыштлан лийын, 
мыйын шонымаштэ, элын ончы- 
келжо лийшаш законодатэльнэ 
органлаш кыжэ колташ кӱлэш .

Кокы мы ш о катэгорийы ш  тыгай 
тӧрлатымаш дЭн йэшартыш-влакым 
пурташ  кулэш : нуно К онститу- 
цыш историйысэ еправкэ чотым 
альэ еовэт влаетьым кы зы т ыш 
тэн ш укты ды м о, но ончы кы ж о  
ыштэн ЕнуктЕлшаш наша нэргэн 
дэкларацэ чотым пурташ  тӧчат. 
тӱр л ы н  икты м ак ойлышо нынэ 
тӧрлатымаш-влакын ть змелшт т ы - 
гайэ,— еоциализмын еэҥымашыжэ 
взрч кучэдалмаштэ йатыр ий жа- 
пы ш тэ партийын, пашазэ клаееын 
да чЕлла шэмэрын могай йӧеылы- 
кым еэҥымышт нэргэн Конститу-

(Умбакыжа 2-шо м огы ры ш то оичо;
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цы ш то палэмдаш; совэт движэ- 
ньын мучаш цэльжым, вве еэмын 
м ӓнаш гын, тнчмаш ком м унист 
обш чствэ ыштыш аш ым К онсти ту- 
цы ш то ончы кташ .. М ы йы н шоны- 
маштэ, тыгай тӧрлатымаш  дэн 
йэш артыш -влакым ты гак,К о н сти ту - 
цыш вигак тӱкны дэ шогымыш тлан 
лийын, ӧрдышкӧ пыш таш  кӱлэш . 
К о н сти ту ц о — сэегэн налмым, ыш 
тэн ш укты м ы м  возымаш да закон 
дэнэ нэҥгыдэмдымаш. М э Консти- 
туцы н  тыдэ тӱҥ  характэржым 
пуж галаш  огы на ш оно гын, млан 
на тудым эртышэ илыш  гы ч ието- 
ричэский еправкэ-влак дэнэ альэ 
ССР Ушэмысэ шзмэр-влакын ончы- 
кы лы к еэҥымаш нэргэн дэкларацэ 
дэнэ тэмыман огыл. Тыдэ пашалан 
мэмнан вэе кӧрно да вэе докумэнт- 
влак улыт.

Пытартыш ыжлан, кум ы ш о катэ- 
горийы ш кэ Кон сти туцы ш  вигак 
тӱкн эн  ш о гу ш о  тӧрлатымаш дэн 
йэшартыш-влакым пурташ  кӱлэш .

Тыдэ катэгорийсэ йатыр тӦрла- 
ты маш ы жэ рэдакционно чотан 
улыт. Садлан нуным тыдэ ейэздын 
рэдакционно комиссы ш кы ж э пуаш 
лийэш ильэ, тудым ейэзд ышта да 
у Конституцы н тэкстш ым йӦр- 
шэшлан рэдактироватьлаш кӱш та , 
мый шонэм.

Кум ы ш о катэгорийсэ моло тӧр- 
латымаш-влакшэ утларак кӱлэш  
значэньан, улыт, да нунын нэргэн, 
мыйын шонымаштэ, и ктаж  монар 
шомакым калаеаш пэрна.

1) Эн ончычак К онсти туцо  про- 
экты н пэрвой етатьаш кыжэ цур- 
тышаш тӧрлатымаш-влак нэргэн. 
Ныл тӧрлатымаш уло. Н уны н ко к- 
ла гыч и кты щ т „Пашазэ дэн кр^е- 
тйанлык-влакын ку гы ж аны ш ы ш т1* 
манмэ олмэш „Ш эм эр-влакы н ку- 
гы ж аны ш ы ш т* манаш тэмлат. Вэ- 
еэ-влак „Пашазэ дэн крзстйанлык- 
влакын ку гы ж а ны ш ы ш т“ манмэ 
ш омак-влак ӱм бак „ш эмэр иитэ- 
лигэнцы нат" шомакым йэшараш 
тэмлат. К у м ы ш о - в л  а к  
„ П а ш а з э  дэн крэстйанлык- 
влакын кугы ж аны ш ы ш т" манмэ 
олмэш „ С С Р  У ш э м  млан- 
дыштэ илышэ чыла раеэ дэн на- 
циональноеть-влакын кугы ж аны - 
ш ы ш т „ м а н а ш  тэм- 
лат. Нылымышэ-влак „крэет- 
йанлык-влакы н" шомакым „ко л хо з
ник влакы н “ шомак дэнэ альэ 
„социалист мландэ паша шэмэр 
влакы н“ ш ом ак-влак дэнэ алмаш- 
таш тэмлат.

Н ы нэ тӧрлаты маш -влакьм  пур- 
таш кӱлэш  мо? М ы й о к  кӱл, ма- 
нын шонэм.

К он сти туцо  проэкты н пэрвой 
етатьажэ мо нэргэн ойла? Тудо 
еовэт обш эствын класс еоетавшэ 
нэргэн ойла. М э, марксист-влак, 
мэмнан обшэствын класс еоетав- 
шэ нэргэн Кон сти туцы ш то  ончы к- 
тыдв эртэн Кертына мо? Укэ, 
огы на кэрт. Палэ, еовэт обшьет- 
выш тэ ко к  класс, пашазэ дэн 
крэстйанлык-влак улыт. К о н сти ту 
цо проэкты н пэрвой етатьажэ лач 
тыдын нэргэнак ойла. Ты гэжэ, 
К о н сти туц о  проэкты н пэрБОй ета- 
тьажэ мьмнан обшэствын класс 
еоетавш ым чын ончыкта. Йодын 
кэ р ты т : а шзмэр интэллигэнцыжэ? 
^н тэ л л и гэ н ц э  ныгунамат класс 
лийын огыл да лийынат о к  кэрт,—  
тудо ышкэ члэнжэ-влакым обшэет- 
вын чыла клаеешэ гыч погы ш о 
лончо ильэ да тудак лийын кодэш. 
О жны со ж апы ш тэ интэллигэнцэ 
ы ш кэ  члэнжэ-влакы м  дворӓн, бур- 
жуазий-влак кокла гыч, ик моньар- 
жы м  крэстйанлык-влак кокла гыч

а пэш шагалжым пашазэ-влак | Конституцы м  ыштымэ годым ончы- 
кокла  гыч погэн. Мэмнан, с о -|кы л ы кы м  огыл, а кызытсым, мо 
вэт жапыш тэ интэллигэнцэ ыш кэ улмым чотыш  налман. Конституцо  
члэнжэ-влакым эн утларакшЫм па- 
шазэ дэн крэстйанлык-влак кокла 
гыч пога. Но члэнжэ-влакым тудо 
коч  кузэ  пога гынат да тудо коч 
могай характэран лийэш гынат, 
интэллигэнцэ класс огы л ,а лончак.

Тыдэ чот шэмэр интзллигэнцын 
праважым ок  ишэ мо? Чылтат укэ!
К онсти туцо  проэкты н пэрвой ета- 
тьажэ еовэт обш зствын тӱрлӧ 
лончы ж ы н праважэ нэргэн огыл, а 
тыдэ обш эствын класс составшэ 
нэргэн ойла. Совэт обш эствы н 
тӱрлӧ лончы ж ы н праважэ нэргзн, 
ты чоты ш то ш эмэр интэллигэнцын 
праважэ нэргэнат, утларакшым К он 
ституцо прОэктын 10 дэн 11 гла- 
ваш тыжэ ойлалтэш. Н уно глава- 
влак гыч койэш: пашазэ дэн крэет- 
йанлык-влак да шэмэр интэлли- 
гэнцэ элын чыла озанлык, поли
тик, обшэствэннэ да кул ь ту р н о  
илыш ыш тэ чылтак тӧр праван 
улыт. Ты гэж э, шэмзр интэллигэн- 
цын праважым ишымэ нэргэн му- 
тат лийын ок кэрт.
. ССР Уш эм еоетавыш пурыш о 
наций дэн раеэ-влак нэргэнат ты- 
дымак ойлаш вэрэштэш. ССР 
Уш эм  тӧр праван наций-влакын 
эрыкан уш эм ы ш т, манын К он сти 
туцо  проэкты н етатьажэ ко кы м ы 
шо главаштыжэ ончыктымо Кон сти 
туцо  прозкты н пзрвой етатьйажэ 
еовэт обш эствын няциональнэ сое 
тавшэ нэргэн огыл, а тудын класс 
еоетавш э нэргэн ойла. Садлан 
тыдэ формулым тыдэ етатьаштэ 
уэш  пачаш ойлаш кӱлэш  мо? Раш, 
кӱлэш ы ж э укэ , ССР Уш змын еое- 
тавы ш кы ж э пурыш о наций дэн 
раеэ-влак нэргэн Конституцо  про- 
экты н кокы мы ш о, лумыш о да 
луатнкы м ы ш э главаш тыжэ ойлал- 
тэш . Нынэ глава-влак гыч койэш :
ССР Ушэмын наций дэа раеы- 
жэ-влак элын чыла оаанлык, 
политик, обшэствэннэ да куль
тур илышыштэ иК гай праван 
улыт. Тыгэжэ, национальнэ 
права-влакым и шымэ нэргэн 
мутат лийын ок кэрт.
Т ы гак,,хрэстйаны к“ шомакым „ко л 

хозни к" шо мак дэнэ альэ „социа
лист мландэ паша шзмэр влак“ 
шомак влак дэнэ ' алмащтымашат 
йовылыщ лийзш ильэ. Эн пэрвойак, 
крзстйан-влак коклаш тэ колхозник 
влак дэч поена альэ милйон еурт 
утла кол хозни к огыл уло. Нунын 
дэнэ мом ышташ? Нынэ т\ ӧрлаты- 
маш влакын авторыш т нуным чот 
гыч налын ынэшт ш у дыр? Тыдэ 
чотлан ок тол ильэ. Кокы м ы ш ы ж о, 
крзстйан влак кокла гыч ш укы ж о

ончы ко пурэн ок кэрт да пуры ш а- 
шат огыл.

2) Умбакыжэ Конституцо 
проэктын 17 етатьашкыжэ тӧр- 
латымаш квйа. Тӧрлатымаш 
тыгайэ: ушэмысэ рэспублик 
влаклан ССР Ушэм гыч ышчэ 
эрык дэнэ лэкташ правам пумо 
нэргэн ойлышо 17-шэ етатьам 
Конституцо проэкт гыч йӧр- | 
шэш лукташ тэмлат. Мый ты- | 
дэ тэмлымаш йоҥылыш манын ! 
шонэм, еадлан тудым ейэзд | 
приеиматьпыман огыл. ССР > 
Ушэм тӧр праван улшо ушэм 
рэспублик влакыы ышкэ кӱмы- • 
лышт дэнэ ыштымэ ушэмышт. 
ССР Ушэм гыч ышкэ эрык дэ- 
нэ лэкташ лиймэ права вэргэн 
ойлышо етатьйам Конституцэ 
гыч луктыншумаш—тыдэ ушэ- 
мын ышкэ кӱмылышт дэнэ ыш- 
талтмэ чотшым пужгалымаш 
лийэш. Тыдэ йолтошкалтышым 
мэ ыштэн кэртына мо? Т ыгай 
йолтошкалтышым мэ ыштэн 
огыва кэрт да ыштыманат огыл 
манын мый\ шонэм. ССР Ушэ- 
мын состав гычшэ лэкташ шо- 
нышо рэспублик ССР Ушэ- 
мыштэ иктат укэ, еадлан 17 
етатьан практик значэньыжэ 
укэ, макыт. ССР Ушэмын еое- 
тавшэ гыч лэкташ шонышо 
мэмнан ик рэспубликат укэ 
манмыжэ, конэчнэ, чын. Но 
тыдым мланна ССР Ушэм гыч 
ушэм республик влаклан ышкэ 
эрыК дэнэ лэкташ пумо пра
вам Конституцэш возымо ок 
кӱл манын умлыман огыл. Вэс 
ушэм рэспубликым пызыраш 
шонышо рэепублик ССР Ушэ- 
мыштэ укэ. Но тыжэчын, ушэм 
рэспублик-влакын тӧр пра- 
ван улмышт нэргэн ойлышо 
етатьам ССР Ушэмын Консги- 
туцыжо гыч луктын шуаш 
Кӱлэш, манын шонымаш ок 
лэк.

3) Умбакыжэ Конституцо про- 
эктын кокымышо главипшжэ 
у етатьам йэшарымэ вэргэн 
тэмлымаш уло. Тыдэ тэмлы- 
маш тьгэрак ойла: автоном 

кол хоз озанлыкыш ушнэн улыт | еовэт социалист рэсп,  ̂блиа-
влак езанлык дэн культур чо- 
тышто кӱлэш нарэ иӧлталт 
шумэшнышг Ушэм Совэт Со
циалист Рэспубпикыш еавыр- 
нэн кэртыт. Тыдэ тэмлыма- 
шым Конституцыш пургаш ли
йэш мо? Мый шонымаштэм 
тудым пурташ ок кӱл. Тудо 
ЫШКЭ КӦрГЫЖӦ могьфым вэлэ 
огыл, ЫШКЭ мотившэ могыры- 
мат йоҥылыш. Автоном рэе- 
публкК-влакым Ушэм Рэспуб- 
лик радӓмыш нунын озанлык 
дэн культур чотышто кушмышт- 
лан лийын куеараш ок лий. 
Тугак тьиэ альэ взе рэепуб- 
ликым тулын озанлык 8льэ 
культур чотышто шэҥгэлан 
кодмыжлан лийын автсном

гы н, ындэ ты дэальэ нунын крэет- 
йан улдымыштым, ындэ нунын ышкэ 
озанлыкыш т, ыш кэ еуртыш т да 

тулэч моло укэ  улмым о к  ончы к- 
то. К ум ы ш ы ж о, тунам вара „па- 
11 азэ" шомакымат „социалист про- 
мыш лэнностьын ш эмэржэ" ш омак 
влак дэнэ алмашташ логалэш ильэ, 
а ты ды ж ы м тӧрлатымашын автор- 
жо-влак ала молан о гы т тэмлэ. 
П ы тарты ш ы ж лан, мэмнан кы зы т 
пашазэ клаеедэн кр^етйанык класс 
пытэныт мо? А нуно пытэн огы- 
тыл гын, нунын пэҥгыдзмшэ лӱ- 
мыштым ш омак гыч ӱш тылаш  кӱ - 
лэш мо? Тӧрлатымашын авторж о 
влак, очыни,кызытсэ нэргэн огыл, 
а ончы кы лы к обш эствэ нэргэн шо- 
нат, кунам класс-влак о гы т лий да 
кунам пашазэдэн крэстйан-влак ик 
коммунист обшэетвын труж эникиш - 
кы ж э еавырнат .Но, нуно, тыгэжэ, 
чылтак ончы ко курж ы н  пурат. Но

рэспублик-влак епиекыштэ ко- 
дашат ок лий. Тыдэ марксист
ский, лэнннский ончымаш ок 
лий ильэ. Мутлан, Татар рэе- 
пӱбоик автономийак кодэшДа 
Казах рэепублик ушэмфэспуб- 
лик лийэш. Тугэ гынат, тыдэ 
Казах рэспубликын культур дэн 
озачлык чотышто Татар рэе- 
публик дэч кӱшнырак шогы- 
мыжым ок ончыкто. Паша ла- 
чаК вэе еэмын шога. Тыды- 
мак, мутлан, Нэмцэв Поволжйа 
автономный рэепублик нэргэн 
да Киргиз ушэм рэепублик 
Еэргэн калаеаш кӱлэш. Нуныч 
кокла гыч пэрвойжо автоном 
рэспубликек лийын кодэш гы
нат, культур дэн озанлык чо- 
тышто кокымышыжо дэч кӱш- 
нырнк шога.

Автэчом рэепублик влакым 
ушэм рэепублик радамыш ку- 
еараш основаньым пуышо амал 
могай улыт? Тыдэ амал-ку- 
мыт уло. Эн пэрвойак рэепуб* 
лик '(ӱрышго лийжэ, чыла мо- 
гырьмат ССР Ушэм мландэ 
дэвэ авырымэ ынжэ лий. Мо- 
лан? Вэт ушэи рэспубликлан 
ССР Ушэм гыч лэкташ права 
кодалтэш гын, ушэм рэспубля- 
кыш еавирньгдхэ :тыдэ рэепуб- 
ликын ССР Ушэмгыч лэкташ 
шонымыжо нэргэн йодышым 
логикэ чотышто да фактичэски 
шындаш йӧнжӧ лийжэ. Тыгай 
йодышыжым тыгай рэспублик 
гына шындэн кэртэш, кудо, 
ойышто, иктаж могай вэе кУ-' о
гыжавышыш тӱкна да тыгэ тудо 
чыла могырымжак ССР Ушэм 
мландэ дэнэ авырымэ огыл. 
Конэчнэ, ССР Ушэм гыч лэк- 
мэ нэргэн йодышым фактичэе- 
ки шындышэ рэепублик мэм- 
нан дэнэ укэ. Тугэ гынат ушэм 
рэспубликлан ССР Ушэм гыч 
лэкташ права кодалтмэкэ, па
шам тыгэ шы-ндяш кулэш: ты- 
дэ права' йара, кӱлэшдымэ ка- 
газыш ынжэ^савырнэ. Мутлан 
Башкир альэ Татар рэепубли- 
кым налына.Ойышто,нынэ авто- 
ном рэспублик-влак ушэм рэе- 
публик радамыш кусаралтыт. 
Нуно ССР Ушэм гыч лэкмышт 
нэргэн йодыгаым фактнчэскэ 
шынлэн кэртыт ильэ мо? Укэ, 
огыт кэрт ильэ. Молан? Вэт 
нуно чыла могьфымат еовэт 
рэспублик да область влак дэ- 
вэ авырымэ улЫт, вувылан,

‘ чынжым, ССР Ушэм еоетавгыч 
лэкташыжат вигушко. (Тӱш- 
кан воштылыт, еовым кырат) 
Сандэнэ т ыгай рэспублик-вла- 
кым ушэм рэспублик радамыш 
кусарымаш йоҥылыш лийэш 
ильэ. 1

Кокымышыжо, еовэт рэепуб- 
ликлан ышкэ лӱмжым пуышо 
национальность--рэпубликыштэ 
ик мыньар чумыррак илышэ 
кугырак ӱжаш лийшаш. Мут- 
лен, Кырым автоном рэепуб-
(Ум еакы ж » з шо и огы ры ш то  оино)



И. В. Сталин йолташын докладшэ
ликым палаш. Тудо тӱрыштӧ 
улшо рэспубликлан чотлалтэш. 
Но крым татар-влак тыдэ рэс- 
публикышгэ кугырак ӱжаш 
огытыл, мӧҥгэшла, — нуно 
тушто изырак ӱжаш улыт. 
С)ДЭ гыч, Комм рэспуб- 
дикым ушэм рэспублик рада- 
мыш кусарымаш йоҥылыш да 
логичнэ огыл лийэш ильэ.

Кумышыжо, рэспублик ту- 
дын калыкшэ мыньар улмо 
чотышто пэш изэ ынжэ лий, 
ойышто, миллион дэч шагал 
огыл, а утларак йэҥ лийжэ. 

Молан?Вэт ипгал калыкан,изэ 
армийан изэ совэт рэспублик 
нэзависимэкугыжанш чотдэнэ 
илэн кэртэш—манын шонага 
гын, йоҥылыш лийэш ильэ. 
Импэриалист йанлык-влак ту- 
лым тунамак ышкэ кидыш- 
кышт погэн налыт ильэ,—тыд- 
лан ишаныдымаш лийыват ок 
кэрт дыр.

Мый тыгэ шонэм: тыдэ кум 
сбйэктивнэ амал дэч поена 
тыдэ историчэокий жапыштэ 
тыдэ альэ вэе автоном рэепу- 
бликым ушэм рэспублик рада- 
мыш куеарымэ нэргэн йодышым 
Ш Ы НД Р Ш  йоҥыльзш лийэш ыльэ.

4) Умбакыжэ 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 да 29 етатьалаштэ 
ушэм рэепублик влакын край 
лэн облае(ьлан адмиыистратив- 
вэ тэрриториальнэ шэлалтмыш- 
т оШ рашак чотлэн пумым лук- 
тын кудалташ тэмлат. Мый 
тыдэ тзмлымашат тугакак кэл- 
шыдымэ мавын чотлэм. ССР 
Ушэмыштэ тыгай йэҥ влакат 
улыт, вун® край дэн область 
влакым пэш окотан, да нойы- 
дэ угыч пӱчкздаш йамдэ улы*, 
тыдын лэнэ ; нуно пашашкэ 
пужкалымашым да ишаныды- 
машым пуртат. Конституцо 
проэкт тыгай йэҥ влаклан еор- 
лыкым ышта. Тыдыжэ пэш 
еай, вэт тыштэ, шуко!моло па̂  
шаеэ гайак, мэмнан дэнэ ишан 
лиймэ атмосфэр йодылтэш, 
пэнтыдылыК,рашлык йодылтэш.

5) Визымышэ тӧрлатымаш 
33-шо етатьа чотышто.Кок па- 

латэ ыштымым кӱлэшдымылан 
чотлат да Национальность влак 
Совэтым пытараш ойым пуат. 
Мый тыдэ тӧрлатымаш тугак 
йоҥылыш манын чотлэм. ССР 
Ушэм и к ’ на цийан ; к у гы жа н ы ш

• ильэ гын, ик палатан еиетэмэ 
кок палатам дэч еайрак 
лийэш ильэ. Но ССР Ушэм 
ик нацийан к у г ы  ж а н ы ш  
огыл. ССР Ушэм, мэ шинчэна, 
шуко нацийан кугыжаныш. 
Мэмнан дэгэ вэрховно оргӓи 
уло, тушто ССР Ушэмысэ чы- 
ла шэмэрын, нунын могӓй на
ций гыч улмыштым ончылэ, 
обшо интэрэсышт шуг?алтэш. 
Тыдэ—Ушэм Совэт. Но ССР 
Ушэм наций влакын обшо ин- 
тэрэсышт дэч поена, нувын 
национальнэ ойыртышышт дэ- 
нэ кылдалтшэ ышкэныштын

поена, сиэцифичэский интэрэ- 
еышт уло. Тыдэ епэцифичэе- 
кий интэрэсым чотлыдэ лийэш 
мо? Укэ, ок лий. Лачак тыдэ 
спэцифичэский интэрэсым он- 
чыктэн шогышо поена ^эрхов- 
но орган кӱлэш мо? Мутат 
укэ, кӱлэш. Тыгай орган дэч 
поена тыгай, ССР Ушэм гай, 
шуко нацийан кугыжанышым 
виктарэн шогаш огэш дий' 
ильэ,—тыдэ чотышто игаавы- 
дымашлийын ок кэрт. Тыгай 
органлан кокымышо палатэ— 
ССР Ушэм Национальность 
Совэт чотлалтэш.

Йэвропысо дэн амэрикыеэ 
кугыжаныш влакын парламэнт 
историйыштым ончыктылыт, 
нынэ эллаштэ кок палатан еие 
тэм— минусым вэлэ, адал ко- 
кымшо палатшэ шуйыж годым 
рэакций рӱдыш да ончык гсай- 
мэ ваштарэш тормозыш еа- 
вырна—манын ончыктылыт. 
Чыла тыдэ— чык. Но тыдэ 
тудлан вэрч лийын шога—б ы -  
нэ эллаштэ палатэ влак кок- 
лаштэ тӧрлык укэ. Палэ, ко- 

> кымышо палатлан чӱчкыдын 
; пэрвойжо дэч шукырак пра

вам пуат, ла вара адак, Кокым- 
шо палатэ, эрэ гайак, дэмо- 
вратичэский корно дэнэ огыл 
а чӱчкыдын тудын члэнжэ 
влакым Кӱшыч шогалтылыт. 
Мутат у»?э, палатэ влак к о к -  
лаштэ тӧрлыкым пурташ да 
Кокымышо палатыжым, пэрвой 
еэмынак, тугак дэмократичэс- 
ки организоватьлаш гын, тыдэ 
минус огзш лий.

6)Умбакыжэ конституцо гро- 
эктыш кок палатыштыжат члэн 
чотым ик нарак ышташ трэ- 
бытьлышэ йэшартышым тэм- 
лат. Мый тыдэ прэдложэ^ьым 
пурташат лийэш ильэ манын 
гаонэм. Тудо, мыйьш шонымаш- 
тэм, рашак койшо пльусым 
пуа, вэт тудо палатэ влакын 
тӧр улмыштым пэнгыдэмда.

7) Умбакыжэ Конс1 итуцо 
проэктыш тыгай йэшартыш 
кайа: тудо Национальность 
влакСовэтыш дэпутат влакым, 
Ушэм Совэгыш еайлымэ еэмы- 
н а к ,  б и к  еайлымаш чот дэвэ 
еайлаш тэмла. Мый тыдэ прэд- 
ложэньымат тугак пурташ ли
йэш ыльэ маьын чотлэм. Чы- 
нак, тудо еайлымаш годым ик 
мыньар тэхничэски йӧныеы- 
рым ыштэн кэртэш. Но туна- 
мак тудо политик чотышто ку- 
го пайдам пуа, вэт тудо На
циональность влак Совэтын 
авторитэтшым нӧлталшаш.

8) Умбакыжэ 40-шэ ета- 
тьашкэ йэшартыш кайа. Ту- 
дын почэш Вэрховно Совэт 
прэзидиумлан ик жаплык за- 
коиодатэльнэ аКтым луктэдаш 
правам пуаш тэмлалтэш. Мый 
тыдэ йэшармаш йоҥылыш да 
тудым ейэздлан пуртыман 
огыл— манын шонэм. Тыгай по
ложа вькм, кувам иктаж могвй

ик орган огыл, а йатыр орга- , 
нын законым луктэдымэ чо/ 
тым пытараш кӱлэш. Тыгйй 
положэньэ законын пэҥгыды- 
лык принципшӹлан торэш шо 
га. А законын пэҥгыдыЛыкшэ 
мланна кызыт выгунамсэ дэчат 
чотырак кӱлэш. ССР Ушэмыш-
I э законодатэльнэ власть ик 
орган дэнэ гына, ССР Ушэ- 
мын Вэрхӧвно Сӧвэтшэ дэнэ 
шукталтшаш.

9) Умбакыжэ Конституцо 
проэКтын 48-шэ етатьашкыжэ 
йэшартышым тэмлат. Тудын 
почэш ССР Ушэм Вэрховно 
Совэт прэзидиум вуйлатышым 
ССР Ушэм Вэрховно Совэт 
огыл,а элыеэ пӱткнь калык еай 
лыжэ—манын трэбытьлат. Мый 
тыдэ йэшарымаш йоҥылыш— 
манын чотлэм. Вэт тудо мэмнан 
Конституцылан ок кэлшэ.Мэм- 
нан Конституцын систэмжэ 
почэш ССР Ушэмыштэ Вэр- 
ховно Совэт дэнэ тӧрак пӱ- 
тынь валык еайлымэ да ыш- 
КЭНжым Еэрховно Совэтг дэнэ 
тӧр шындэн кэртшэ йэдино- 
личвэ прэзидэнтлийман огыл. 
ССР Ушэмыштэ прэзидэнт— 
коллэгиальнэ,—тыдэ Вэрховно 
Совэтын ирэзидиумжо. Тушко 
Вэрховно Совэт прэзидиум 
вуйлатышат пура. Тудыжым 
пӱтынь калык огыл, а Вэрхов- 
но Совэт еайла да тудо Вэр- 
ховво Совэтлан подотчотно. 
Историй опыт ончыкта: вэр- 
ховно орган влакым тыгэ ыш- 
тымаш эн дэмократичэскийлан 
чотлалтэш, тудо эллан вучы- 
дӹмо йӧнысыр дэч гаранти- 
йым ышта.

10) Умбакыжэ тыдэ 48-шэ 
етатьашкат тӧрлатымаш кайа. 
Тудо тыгэ ойла: ССР Ушэм 
Вэрховно Совэт прэзидиум 
вуйлатышын олмэштышыжым
II  йэҥ мартэ шукэмдаш, тыгэ 
кажнэ ушэм рэепублик дэч ик 
олмэштышэ лийжэ. Мый тыдэ 
тӧрлатымашым пурташ лийэш 
манын чотлэм, вэт тӱдо пашам 
еайэмда да ССРУшэм Вэрховно 
Совэт прэзидиумын авторитэт- 
шым пэҥгыдэмдэн гына кэртэш.

11) Умбакыжэ 77-шэ етатьа- 
лан тӧрлатымаш кайа. Тудо 
ушэмысэ у калык комиссариа- 
тым,—Оборово Промышлэн- 
ность Наркоматым организо- 
ватлаш трэбытла. Мый шоны- 
маштэм, тыдэ тӧрлатымашымат 
тугак пурташ кӱлэш ильэ 
(еово кырмаш). Вэт мэмнан 
оборово промышлэнностьым 
ойыраш да тудым наркомат 
чот дэнэ кэлшышын оформит- 
лаш жап шуын. Мый шоны- 
маштэм, тыдэ мэмнан элын 
обороно пашажым еайэмдэн 
вэлэ кэртэш ильэ.

12) Умбакыжэ Ковституцо 
проэктын 124-шэ етатьажлан 
тӧрлатымаш кайа. Тудо тыдэ 
етатьам рэлигий йӱла эртары- 
мым чарышашын ваштолташ

трэбытла. Мый шонымаштэм, 
тыдэ тӧрлатымашым мэмнан 
Корституцо дэнэ кэлшыдымы- 
лан лийын' кораҥдаш кӱлэш.

13) Пытартышлан, ик мыньа- 
рэ сушзствэннэ''чотан адак ик 
тӧрлагымаш. Мый Конституцо 
проэктын 135 етатьажлан тӧр- 
латымаш нэргэа ойлэм. Тудо 
культун елужитэльжэ влакым, 
ожнысо ошгвардэйэц влакым, 
чыла ожнысо йэҥ влакым да 
обшэствылан пайдалэ пашам 
ыштыдымэ влаКым еайлымэ 
права дэч поена кодаш, альэ, 
кэч мо гынат,—тыдэ кагэго- 
рий йэҥ влаКын еайлымэ пра- 
ваштьш изэмдаш, нунылан улы- 
жат пассивнэ еайлымэ правам, 
вэе еэмын манмашгэ, еайлалт- 
шаш правам^огыл, еайлышаш 
правам гына пуаш ойым пуа. 
Мый тыдэ тӧрлатымашымат 
тугак кораҥдаш кӱлэш манын 
шонэм. Совэт власть пашам 
ыштыдымэ да эксплоатацым 
ышгышэ элэмэнт влакым ку- 
рым курымлан огыл, а ик жап 
мартэлан еайлымэ права дэч 
поена кодэн.Тыгай жапат ильэ, 
кунам нынэ элэмэнт влак ка- 
лык ваштарэш ваш еӧйым ыш- 
тэныт да еовэт ^законлан то- 
рэш шогэныт. Нувым еайлымэ 
права лэч поена кодымо нэр- 
гэн еовэт закон—тыдэ торэш- 
ланмашлан еовэт влаетьын ваш 
мутшо ыльэ. Тыдлэч вара йа- 
тыр жап эртэн. Эртышэ жа- 
пыштэ мэ тыдым ыштэн шук- 

тышва: эксплоататор класс 
влак пытаралтыныт, а еовэт 
власть^сэҥаш лийдымэ вийыш 
еавырнэн. Тыдэ законым угыч 
ончэн налаш жап шуын огыл 
гын? Мый шонымаштэм, жап 
шуын. Ойлатлыдэ—лӱдмашан, 
элын кӱшыл органлашкыжэ 
еовэт влаетьлан тушман улшо 
элэмэнт влак, ожнысо ошгвар- 
дэйэц, кулак, поп да моло 
кокла гыч йужоиктыжэ шӱш- 
кылт кэртыт, маныт, Но чын- 
жым мом тушто лӱдашыжэ?

Пирэ дэч лӱдаш гын, чоды- 
рашкат коштман огыл. (За- 
лыштэ куанэн тарванымаш, 
рӱжгэ еово кырмаш)/Пэрво- 
йак, ожнысо кулак, ошгвар- 
дэйэц альэ поп кокла гыч чы- 
ланжак еовэт влаетьлан туш- 
ман огытыл.Кокымшыжо,калыК 
иктаж кушто тушман^йэҥ вла- 
кым еайла гын, тыдэ ончыкта: 
мэмнан агитацэ пашана нымо- 
лан йӧрдымын шындымэ да мэ 
тыгай вамыеыш чын логаляа. 
Мэмнан агитацэ пащӓва', боль- 
шэвикла ышталтэш гын, ка- 
лык ышкэ кӱшыл органлашкы- 
жэ тушман йэҥ влакым ок 
пурто. Тыгэжэ, ньуелаш огыл, 
а пашам ышташ кӱлэш (рӱж- 
гэ еово кырмаш). Чылажат 
административвэ кӱштымо еэ- 
мын йамдэ лийэш манын ву- 
чыман огыл, а пашам ышташ
ум бакы ж э 4 ш э могырш то ончо



ССР Ушэм Конституцо проэкт нэргэн И. В. Сталин йолташын докладшэ
(МУЧАШ)

Кӱлэш. Лэнин 1919 ийыштак 
тыгэ ойлэн: совэт власть ны- 
могай изэмдымаш дэч поена 
веэобшо еайлымэ правам илы- 
шыш пурташ кӱлэшлан чот- 
ла,— тыгай жап тораштэ огыл. 
Шоналтэн налза: нымогай 
изэмдымвш дэч поена. Тыдым 
тул о  тыгай ж й п ы ш т э  ойлэн, 
кунам вэе эллаеэ оӧй и нор- 
вэнцым альэ пытнрэн шуатымо 
огыл ильэ, а мэмнан промыш- 
лэьноеть дэн йал озандыкна 
путырак йӧео положэньыштэ 
ильыч. Тудо жап дэч вара ын- 
дэ 17 ийат эртэн. Лэнинын 
ончыктымыжым шукташ жап 
огыл гын, йолташ влак? Мый 
жап шуын гаонэм.

Лэнин 1919 ийыштэ „РКП(б) 
программ проэкт “ пашаштыжэ 
тэвэ мом ойлэн. Лудын пуэм: 

.Кусныл толшо историчэс- 
кий кӱлэш ыкым йоҥылыш 
интэшлымаш ынжэ лий ма- 

вын, РКГ1-лан шэмэр маееэ 
ъоклаштэ тылым умлиндарэн 

шетыман: шуко буржуазнэ 
дэмократ р:-епубливыштэ 
граждан влакын поена палэ 
ужашыштым ӱмыр мучкылан 
правадымыш лук ыт. Совэт 
рэепублик граждан влакын 
ик ӱжашыштым еайлымэ 
права дэч поена кодымаш 
граждан влакын поена палэ 
ӱжашыжым ӱмыр мучкылан 
правадымыш ныгузат ок лук. 
Тыдэ улыжат эксплоататор 
влаклан, социалист *совэт 
рэспубликын тӱҥ законжо 
ваштарэш кабшылӓь— ышкэ 
эксплоататор улмыжым ара- 
лэн кодаш, капиталист от- 

н о ш э р ь ы м  еаклэн кодаш тыр- 
шышэ влаклан гына тӱКна. 
Сандэнэ, ик могырым, ео- 
вэт рэспубликыштэ социа
лизм кэчын пэҥгьпэмын 
толмылан кӧра да экепло- 
ататор лийын кодаеп альэ 
капиталист отношэньым еак- 
лэн шогаш обйэктивнэ йӧ- 
ван йэҥ чот шагалэм тол- 
мылан кӧра еайлымэ права 
дэч ш сна одшо процэнт 
шагалэмэш Ындэ Российыш- 
тэ тыдь процэ т 2,3 пр< цэнт 
дэч утла огыл дыр. Вэс мо- 
гырым, эн лышыл жапыштэ 
тӱжвач толын кэрылтмым 
^арьмрш да экспроприатор 
вла ым эксироприатлэн ш у*- 
тымаш, палэ условийлийм э 
годым, тыгай положэньыш 
шуктэн к^ртэш: эксплуата
тор влаКыч торэшланымыш- 
тым пызыр>лаш прочэтнр 
Кугы жаньш  вляеть вэе йӧ- 
ным ышта ла нымогай изэм 
дымаш  дэч поена веэобшо 
еайлымэ правам илышьш 
пурта. “
(Лэнин. 24 том, 94 стран'щэ. 

Пагтиздат лукмо; 1935 ий). 
Шонымаштэм, раш.
С С Р  Ушэм Консгитуцо про- 

эКтылан тӧрлатымашым да йэ-

шартышымыштымэ чотышто гэнойлышо ышКэ Конститу- ; конно Кугэшнымэ койышым 
паша тыгэ шога. : цым ыштэн гауктымаш кумы- | нӧлта. Тыдэ ышкэ вийлан иша-

уа  | лым ласкаҥда, куандара. Мэм- | нымым пэҥгыдэмда да комму-
| нан калыкын мо вэрч кучэдал- ' низмын у еэҥымашыжым ыш-

ССР У Ш Э М  V Консти-  ̂ м _ы ж ы м  Да тӱнчамбал историй тэн шӱктышаш вэрч у кучэ- 
*  л&к еэҥымашым кӱзэ ыштэн далмашкэ мобилизоватьла.Чот

туцын значэньыжэ шуктымыжым палэн шогымаш ; еово кырымаш, Чылан шога-

5 тьшэ нарэ уло калык ка- “ Умылым ласкаҥда, куандара. | лыт. Кӱдырчыла ..,Ура!“)/кыч-
ҥашымын рэзультатшэ гыч ты- ! калыкын йагыр йокга- . кырымаш. Чылан кычкырат:
гэ койэш: Конституцо проэк- Рьшэ вУрж0 арам йомын огыл, | „К уж о ӱмыран лийжэ Сталин
тым тыдэ ейэзд кэлшышлан ыш^э Рэзультатшым ну- ; йолташ !“ Сйэзд „Интэрнацио-
чотпа манын калаеаш лийэш Эн~ ’гыдым шиНчьшаш Кӱ м ы -налы м " ш огэн мура. „Интэр-
(Чот еово кырымаш. Чыланат Ль,м ласкан'Да» Куандара. (Рӱж | националы м” муры мэк еово
ш огалыт). гэ сово кы рымаш). Тыдэ мэм кырымаш адак талышна.

ИК мыньарэ Кэчэ гыч Совэт клаееын, мэм* ан I ^ура?’^ „Кужо ӱмыранлийжэ
Ушэмын Кумдан шарлышэ со- р тиа ЫКьш’ мэмнан паша вожльиа С т а л и н  йпп
циалист дэмократизм нэгыяэш ™тэ»лнгэнцын кумылжым нол- | «эмнан вож дьна Сталин йол-

ыштымэ у, социалист Консти- 1 та’ Гыдэ он,ыко Ужэш да 1 таш! ) 
туцыжо лийэш.

Тыдэ—ССР Ушэмыштэ со- ( 
циализм еэҥымэ факт влак нэр-' 
гэн, ССР Ушэмысэ шэмэр вла | 
кым капиталист куллык дэч ) 
утарымэ факт влак нэргэв,
ССР Ушэмыштэ кумлан шар- 
лыГпэ, мучко шукталтшэ дэмо- Йатыр кана Йошкар Олаш жым прамай шукташ, наций 
Кратийын еэҥымыжым ончыК- йылмэ конфэрэнцым ышташ форман, социалист Кӧрган 
тышо факт влаК нэргэн раш, \ маньы^, погэн ышт кэрт. Ӹн- культурым нӧлтаяаш полша- 
кӱчыкын, протокол еэмынра- 
как ончыктышо историчэсКий 
догукэнт лийэш.

Тыдэ—капиталист эллаштэ 
миллйочло чэетнэ айдэмэ вла- 
кын ожнат, кызытат шукташ 
шонымаштым ССР Ушэмыштэ 
ыштэнат шуктымым ончыкты- 
шо докӱмэнт лийэш. (Рӱжгэ 
еово кырымаш ).

Тыдэ— ССР Ушэмыштэ ьтш- 
тэн шуктымым моло эллаштат 
пӱтыньэК шукташ лиймым он- 
чыктышо докум нт лийэш.
(Рӱжгэ еово кырымаш).

Но тыжэчын палэ, ССР 
Ушэм у Конституцын тӱнчам- 
бал значэньыжым, очыни, 
ӱтыж дэнэ аклаш огэшат лий.

Кызыт, фашизмын румбы- 
кан толкынжо пашазэ клаееын 
социалист движэньыжэ ӱмбаж 
шӱвэдымэ да цивилизованнэ 
тӱнчаеэ эн еай йэҥ влакын 
дэмократ шонымашыштым лав
ра дэнэ варымэ годым, ССР 
Уш.чм у Конституцо—фашизм 
ваштарэш титаклымэ акг ли
йэш, тудо социализм дэн дэ- 
моКратийын еэҥалтлымаш ул- 
мыжым оччыкта. (С ово кыры- * 
маш) ССР Ушэм у Коне? ит\ цо 
кызыт фашист варвнргтвэ ваш- 
та1 эш кучэдалшэ-влаклан чы- 
лаштланат моральнэ попыш да

и ы л м э НЭРГЭН 

ЧЫЛА МАРИЙ ПАШАЗЭ, КОЛХОЗНИК ДА 
ИНТЭЛЛИГЭНЦЫЛАН

дэ о ианнарыштэ чумырынэшт. укэ? Кызыт Москваштэ да 
Конфэрэнцым У Алфавит Рӱ- Йошкар Олаштэ лукмо кнага 
до Комитэтын (Москва) вийжэ в^ак ышкэнач кушкын толшо 
дэн ыш'алтэш, тушагын ик рвэзэ калыкнам кӱлэш еэмын 
Марийкундэадысэ гына огыл, туныкташ полшатальэ пӧлат 
чыла марг й йылмэ нэргэн ка- гына? Йоҥылыш влаК улыт 
ҥашалтэш. Гугэ гынат тывэл гын, кузэ тӧрлаташ, мом ыш- 
марий коклӓштэ конфэрэнцы- | таш кӱлэш? 
лан йамдылымэ маееэ пашам ! Тӱвӧ ту вэргэн вийгэ мари й 
изышат огыт ыштэ, эемаеа тэ- пашазэ, Колхозник да интэлли- 
зие-влакымат колтэн огытыл. 5 гэнцэ, ончычак йылмым ау- 
Ты пашам ышташМарийНаукГныктышо-влак, мэмнан газэтнэ 
Институт тийышлэ, оКгат, мо- ! коч ышкэ ойыштым мошты- 
ло кӱлэшат тудлан пуалтын. ' мышт еэмын, кэртмышт еэмын 

Конфурэнцэ лийэш гынат, лӱддэ, вожылдэ каласатманын 
укэ гынат, тывэл марийым вучэна.
увэртарат гынат, огыт гынат, 
тӓчеэ кэчэ гыч мэ марий йыл- 
мэ пашам лончылаш тӱҥал-дэ 
огына кэрг, пэш ш уко лончыл 
шаш йодыш тыгыл?)н. Ш ӱдо 
тӱжэм утла Ӱпӧ марийын ты 
нэргэштэ Каласэн пушашыжэ 
шагал огыл: пэрвпйак, кызыт- 
еэ марий литэратур йылмэ 
манмына партийын политикы-

. Шушаш ромэрэш мо чоттэя 
каҥашышашым тыкымлэн еэрэ 
на. Ты етатьйам лудшыжо (окы 
шыжо) молыланат лудыктыжо, 
ойлэн пужо.

ӰПЫН
Рэдакцэ дэч: Лэнин К ор н о“ 

дэн „Социализм Корно** га-
зэт рэдакцэ-влакымат Каҥашаш
ӱжынӓ,

КОЛХОЗ КАЛЫКЫМ МУСКЫЛАТ
^1к тылзэ годеэк о^сам ву- лам лӱмын ышт увэртарэ, йод-

чэн илышна, Ӱдӱрэм Бэлорэц моланат укэ да укэ маныч.
гыч колтэнам ма -̂ын еэрэн Моло йэҥымат тугак кондыш-
ильэ. Чорай почтошто мый тыт.
шуко кана иодым, оКса толын 

рэа ь э эҥэртыш лийэш. (  ̂ӱ ж - огыл да огыл маныт. Тэҥгэчэ
гэ еово  кырымаш).

ССРУшэмысэ к г лык-влаклан
адак мийэн кычалыктышна. 
Укэ м а н ы ч . Тачэ „кычалыктэн

ССР Ушэаду Ко *етитуЦын зна- колтышым* магмэмлан *ижэ
чэ ьыжэ тыдлэчат куго капи- океа Кагьзым пургэд луктыч.
талист эл-пасэ каль.К-влаклан Кагазэш ончыктымылабОтэҥ-
ССР Ушэмын Конс! и уцы ж х г э о к с а м ӱ д ӱ р э м  Б эло 1 эцкэш
ыштышаш паша программ ли- 
йын шогаш тӱҥалэш гын, ССР 
Ушэмысэ валыквлаклан тудо 
нунын кучэдалмэ итогшо, ай- 

; дэмэ тукымым эрыкыш лукмо 
фронтышто нунын еэҥымэ итог 
шо лийын шӧга. Кучэдалмэ да 
йӧсылыкым чытымэ Корным эр- 
тымэк еэҥымашын еаекажэ нэр-

26 октьнбрыштэ пыштэн ул- 
маш, Пӱрышко 4 нойабрыштэ 
толын, Чорай почтыш 8 нойа- 
брыштэ шуын.

Садыгэ Чорай почто мыйын
оксамым лӱмын пудэгэчэ 8

нойабр гыч 3 дэкабр мергэ, 
25 кэчэ кучэн КийыКтэн, мы-

Тыгай пашам молан огыда 
овчо, почтышто колх* зникын 
океажым кочкаш течышо вла- 
кым иктат огэш эекэрэ мо?
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УТЕРЯ Н Н Ы Е— конский паспорт 
№ Э.У.406595, акт № 21 о павшей 
лошади,справка ветеринарного вра
ча, справка салотопки о сдачи т у 
ши и ко ж  на имя колхоза „Эн- 
гэльса“ ,военной билет ва имя Кади 
кова А хм а та сч и та ть  недйствитель- 
ными.
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