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Массэ пашам умбакыжат вийаҥдаш
Мэмнан элыштэ сэдиализмын са- 

вырныпымашын сэҥымыжэ, соззт 
калынын йэдинствожа да болыщ- 
вистсний агитационно-пропаганди
стский паша избиратэльнэ кам- 
паньыштэ коммунист дэн бэспар- 
тийнэ влак блокыи сэҥымашы- 
жым йӧндазыш. Вэрховно Совэтьш 
чыла дзпутатшэ коммунист дзн 
бэспартийный-влак блокын канди- 
датшэ улыт.

Вэрховно Совэтыш сайлымашлан 
йамдылалтмэ годым партийный ор- 
ганизацэ-влак шзмэр массышкэ 
шнэныштын влийаньыштым, ну- 
нын дэнэ кыл кучымыштым вийаҥ- 
дэныт, пэҥгыдзмдэныт. Коммунист- 
влакын авторитэтышт кушко. Пар- 
тийнз организацэ йыр тӱжэм дэ- 
нэ у талантан агитатыр-влак куш- 
кыч.

Но ты политичзский нӧлталтма- 
шым, активностьым партийный ор- 
ганизацэ-влак йужо взрэ закрэпит- 
лэн кэртын огыт ул. Избиратзль- 
нэ кампаньэ эртымӧҥгӧ, йатыр 
районлаштэ агитационно-пропаган- 
дэ паша лушкэмэ. Мутлан, Йува 
йал созэтыштэ сайлымаш дэч ож- 
но у Конституцым, избиратэльнэ 
законым тунэммэ 23 кружок ыш
тэн июгыш. А кизыт ик кружокат 
сайын тунзм ок шого. Манчаж пар
тий райком сайлымашым эртары- 
шашлан вэрлашкэ партактивым 
колтэн ильз. 12 дакаӦа дэч са^а 
ты йолташ-влак мӧҥгэш кайэны- 
тат, уэшлан йалышкэ мийэнат 
огыт тошкал. Ачит районыштат 
тыганьак сӱрзт. Тэвэ Патам-Мучаш 
йалыштэ дэкабрын тӱҥалтышыш- 
тыжэ лу нааэ политкружок пашам 
ыштыш. А дэкабр пытымашэш 
чыла кружокат тунэммашым чар- 
нэныт. Ачит, Суксун райком-вла- 
кат, Манчаж райком сэмынак, шкэ- 
иыштын паотактивыштым йалла 
гыч ӱжыктэн налныт.

Сайлымаш дэч вара агитационно 
пашам лушрарымаш— куго поли- 
тичзский йоҥылыш. Партий шкэн- 
жын кажнь организацыжэ Дэч, каж- 
нэ члзижэ дэч тэвэ мом трзбытла: 
массэ пашам лушташ огыл, а ум- 
бакыжат вийаҥдаш, кэлгзмдаш. 
Шэмзр-влак коклаштэ умландары- 
мэ массэ пашам наҥгайаш кажнэ 
коммунистӹм партий устав об^зат- 
ла. Йужо организацэ-влак, вуйла- 
тышэ-влак тыдым мондэныт.

ВКПб) Обксмын плэнумжо каж- 
нэ парторганизацэ дэч тэвэ мом 
трэбытла:

«Сайлымаш жапыштэ кушто 
ыштзныт, ту участкылаштак по- 
стойаннз пашам ыштэн шогаш 
агитатыр дзн пропагандист кадо- 
влакым пэҥгыдзмдаш, сайлымаш 
жапыштз парточг лийын ыштышэ 
йолташ-влак ӱмбакэ агитатыо дзн 
поопагандист-влак коллэктивым 
вуйлатымз обӓзанностьым пышташ.

Агитатыр дэн пропагандист- 
влаклан тыгань задачым шындаш: 
Сталинский окпугысо сайлышэ-вла- 
кын погынымашэшышт Сталин 
йолташын ойлымо мутшым, РСФСР’- 
ын Кочституцыжым шэмэр-влаклан 
ончыкыжат умландаоаш кизытак 
пижаш. тугак эл кӧогысӧ дэн мзж- 
дунаоодно илышын пэш важнэ во- 
пчосшо-влакым да паотий дзн поа- 

I витэльствын тӱҥ рэшэньыштым 
участкыштэ эрэак умландарэн шо- 
гаш».

I Тьадым шустзн шогаш —  кажнэ 
| коммунистын, комсомолзцын, агита- 
тыоын, активистьм свӓтой обӓзан- 
ностьшо.

Маосэ пашам вийаҥдымаш колхоз 
йальин производствэнкэ активность- 
шым нӧлталэш. Кизьгг, шошым аҥа- 
лан кызу йамдылалтмэ жапыштэ, уло 
ты активностьым урльжаш пышты- 
машкэ, тудьил эрьжтымашэ, йал озан- 
лык машина-влакым рэмонтироватпы- 
машкэ да кадр-влакым йамдыльв*аш- 
кэ виктарыман.

.Сэҥымаш-влан дэнз аҥыргэныт
Кодпю ийыштэ колхоз-влакын ( 

кӱвшӧ шурно лектышым налмышт 
йатыр колхоз дэн МТС вуйлаты- 
отэ-влакьгн -вуйыштым аҥыртарыга. 
Паотий Свэщлов Обкомын П плэ- 
нумжын катэгоричэскиЙ ончыкты- 
мылоо ӱмбачат, райогаышто урлы- 
кашым пыштэн ситараш, сортиро- 
ватлаш да урльгкашым провэрат- 
лаш огыт вашкэ.

Бэоэзниковский МТС’ын юолхоз- 
лаштыжэ чыла пыштьтшаш урлы- 
кашын пэлыжэ утларак вэле пыш- 
тэньгт. Иатьгр колхозлаштэ кыоы- 
машат пытэн огыл. Мутлан, ГОи- 
втэжжий колхозышто 1937 ийьгсэ 
шурным улыжат 60 процэӧтлан 
еэлэ кыоэныт.

Урлгекашым ссртстрогсатльтмаш 
наша ТЫЛэчат аламан кайа. МТС’- 
игтэ 12 трийэр уло. Ты трийэо- 
влак дэнэ чарньгдэ ыштымаш укэ,

Урлыкашым кизытат пыштымэ огыл
'«Ӱжара» колхозышто ситыды- 

маш шуко уло. Шошт.гм аҥалан 
огыт йамдылалт. Кизыт кичкэн 
кошташ имньэ жвата, тэр огэш 
ситэ, тудым шошым аҥалан ол- 
мьтктэн йамдылымаш укэ. Урлыка- 
тым пыштэн ситарымэ огыл. Кы
рымаш пашат вараш корш, вачаш
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ССР Ушэм Вэрхсвно СовзтьнГпэрвой сэссийыштыжэ участвоватлаш Москошко Таджик ССР дэч Вэрховно 
Совэт дэпутат-влак толыныт. Сӱрэтыштэ (шола гыч): Шарипова Гаҥар, Халматов Мирзоахмэт, Кучаров Тур- 
сун да Раджабов Али. (С: йузфото).

Ончыл МТС-влак
Виеницший ФӦл-астьы-сэ МТС-влак 

трактыр-влакым вийын рэмонтироват- 
лат. Чэрноминский МТС тракты-р- 
влакым рэмонтироватльшаш идалы- 
каш планым орск дэч ончыч тэмен. 
Улшо 48 трактырым опэциальнэ ко- 
миссэ чыла приниматлэн. Сто-ролоэв- 
ский МТС’ат тракты-р-влакым рэмон- 
тироватлымашьш -арок дэч ончыч 
шуктэн.

ССР Ушэм Вэрховно Совэтын 
пэрвой сэссийжэ 12 йанварэш 
шкэнжын пашажым тӱналэш

улыжат 30— 40 процэнтлан вэло 
пайдаланалтыт. Трийэр-влак тӱрлӧ 
тэхничэский нэдодэлжэ вэрч йара 
шогат. МТС’ын мэханикшэ Нэстэ- 
ров дэн Обухо-в машина-влашн 
нормальнэ ыштымашыштым огыл 
организоватлэ. Колхозлаштэ урлы- 
кашым сортироватлымаш дэн ту- 
дым протравлымашым организоват- 
лымэ огыл. Тыгылай шурным сор
товой шурно дэнэ вашталтымашым 
ик колхозат тӱҥалын о-гыл.

Новоетройэвскийыштэ, Абрамов- 
скийыштэ, Кузнэцки-йыштэ да мо- 
ло колхозлапгтат вӱдыжгышо ур- 
лыкашым пышталтын. Мутлан Аб
рамовский колхозышто —  19 про- 
цэнтлан влажностьан урльгкашым 
пыштэныт. Пырчэ пужлан тӱҥа- 
лын.

(СвэрдТАСС гыч).

Лум кучымаш
Молдавский АСОР’сэ колхозлаштэ 

лум кучымаш паша кумдан ша-рэн 
колталтын. Рыбницкий районысо 
«Красный Октябрь» колхозын колхоз- 
викшэ-влак 80, гэктаран площадьеш 
лум кучымашым ыштэныт. Кото-вский 
районысо Ильич лӱмэш колхозы-што 
лум кучы-машым снэжной плут дэнз 
эртарат. «Красный Перекоп» колхо- 
зышто 240 -гэктарэш лум кучыма- 
шым э-ртарэныт.

-ООР Ушэм Вэрховно Совэтын, иэ-р- 
вой сэс-сийжэ 12 йанварэш шкэнжын 
пашажым тӱҥалэш. Депутат-влакМо- 
окошк-о толаш тӱҥалывыт.

ООР Ушэм Вэрхавно Со-вэтыя да- 
путатшэ--влакым сайын обслуживат- 
лышашлан свӓзь Калык комиссариат 
сэс-сий эртышаш по-мэшэньэш е-пэпи- 
альнэ отдэлэнийым иочэш. Ты отдэ- 
лэний тэлэпраммым да монь прини- 
матлаш тӱҥалэш. Дэпутат-влакын 
куго тӱш-ка дэнэ илымэ -вэрыштыпгт 
‘почтовый агэнтствэ •почылтэш.

Сэс-сийлан да СОР Упгэм Вэрховно 
Со-вэтын дэпутатшэ-влаклан мийышэ, 
туга® нунын колтымо, чыла тэлэ- 
граммэ дэн еэрыш-влакым Совэт Ушэ- 
мын чыла почтовый агэнтстаыжэ дэн 
отдэлэнийжэ чэрэт дэ'Ч поена прини- 
матла да правитэльствэняэ •юоррэе- 
пошэнций еэмын обрабатьлватлаш 
тӱҥалэш. * * *

Совет Ушэмын чыла мучашыжэ

15 цэнтньэрлэн вэлэ кырат.
Комбайн дэнэ тӱрэдмэ 23 гэкта- 

рын олымжо лум йымалан пызы- 
ралт, кодо. Кургым паша кэчэ шот 
дэнэ огыт ужашлэ.

Колхозышто большэвик 
порӓдкым ышташ

Ачит район, «У корно* колхозы- 
што нымат порӓдкэ укэ. Колхозы- 
што паша дисциплин пэш пуш- 
кыдо. А вуйлатымэ паша гын ны- 
молан оя йӧ-рӧ. Шу-рно кырымаш « “ № « “ » Б» м  * « “ “ »  
паша ольап каЯа. Бригадир-влак ! “ ™ ш Имотовомӓ ваводын «шоиы-
аракам йӱын коштыт. Еочиш у л ы -;® . ° ° р Упк™ ВаРю ™> да'
жат 4 0 -5 0  пут шураым вэлэ кы- ] "У™™3 Алэю„а“ р 
рат. Машинэ тутышлан пудырга.

гычат кальжын идор а-нн и кшэ -вм&. 
Москошко, ОСР Упгэм Вэрховно Со- 
вэтын пэрвай сеосийыпмшжэ кайат. 
3 йанвар эрдэнэ Оталинаюа-д гыч (Тад
жик ООР) дэпутат-влакын пэрвоӓ 
грушиышт— калыкын 19 избранник- 
шэ Моекошко мийэн шуыныт.

Туркмен ОСР’ын дэпутатшэ-ма» 
Москошко мийея шуыныт.

* * •

Мӱндьпр Эрвал юрайын дэтгутагша- 
вла®— еучаневий шахтьор П. С. Чер
пак, сахалинский лэеоруб С. Т. Пе
тухов да мюло йолташ-влакат вайат. 
Кажне дэпутатгое еайлыпш-маж дэч 
накаеым налын.

Саӓлышэ-влак куто Омлинлан, 
тудын ишанле «оратникшэ Молотов 
йолташлан, ВКЛ(-б) Рӱдӧ Комитэтлан, 
совет правитэльствшан еаламым ка- 
лаеаш йадыт,

Лэдэнцов дэк Артьушин йолташ-влакым 
' вуйлатымэ пашашкэ выдвигатлымаш

Вольыклан шокшо вича укэ.
Йӱштӧ вэрыштэ кылмэн шо-гат. 

Колхоз прэд-сэдатэль Димитрийэв 
колхозник-влак дэнэ огэш кутыро, 
нунын ой каҥашыштым ок ко- 
лышт.

Суксун район.
Афанасьйэв.

цов йолташ Облисполком прэдеэда- 
тэльын первой олмештышылслан вы- 
Дӧигатлымэ.

Лэденцов йолташ эдравоохраневий, 
советский торговльо, калык образо- 
ванье да датммиссийым вушаташ 
тӱҥалэш.

Облисиолкомышто пэрв-ой кэчътла-
штэ Лэдэнцов йолташ отдэл-влакым 

Кунам тыгань пашалан мучаш ' да ^дэлласе иашайэҥ-влакым пален
налэш.

Лэдэндов йОлташ СОР Ушэм Ве-р-
лийэш!

Пэтров дэн Иванов.
Кӱшыд Патам йал,

дэпутатше-влак денэ пырльа Моекош- 
ко кайа. Туда тушто СОР Ушем Вэр
ховно Савэтын сэссийыпгтыже учает- 
воватла. * * ж

ОСР Ушэм Верховно Советын деиу- 
татшэ Михаил Алэксэйевич Артьушин 
йолташ пытартыш жапыпгтэ движэ- 
нье елужгӓын Чу-совской отделэыий 
начальникым олмештыше лийыи ыш- 
тыш. Кизыт тудо корно паша «алык 
комиесар Бакулин йолташын раеио- 
рӓжэнийжэ почэш даиженьэ елужбыы 
Нижнэ-Та-гильекий отделэнийжын на- 
чальпикшьглан вазначитлымэ.

Артьушин йолташ шкенжын' о-бӓ- 
ховно Совэтын Свердлов оӧла-стьысэ, занностьшым шукташ тӱҥалын.



ВУДАШ ИАМДЫЛАЛТМАШЫМОТЛИЧНЗ ОРГАНИЗОВАТЛАШ;Кунам шурным
кырэн пытаратКажнэ ийыл социалистичэскиӓ зем- 

лэдэлий кушма-шин эрэ у да у чудэ- 
сажым ончыжта. Колхоз дэн совхоз- 
влак шкэньгштын ыштэн кэртмэ 
йӧныштым пӱтыньэк почын пуат, 
куго сопиалистичэскии оэанлыкын 
орэимушэствыжым пӱтынь тӱнчалан 
ончыктэн пуат. Тыгань жап шуын 
ындэ. Эртышэ 1937 ий ты шотышто 
утларак покаэатэльнэ лийе. Цырчан 
шу-рнын, хлопокын да моло культу- 
рын рэкор-хно ЛЭКТЫШЫШТ эртэн тОЛ- 
мо корво нэргзд, тулэча-т вуаныма- 
ша-н пэроггэктивэ нэртн ан сайын 
ойлат.

Таҥэйсэ шурно лэктыш сопиали- 
стичэокий пасэ-влакын пэҥгыдэ за- 
конышт лийаш тииыш. Мылана мӧҥ- 
гэштдымэ урожай кӱлэш. Мэ шумо 
сяҥымаш дэчын ик ошкылланат ыҥэ- 
на чакэ, а эрэ ончыко да оҥчьгко 
кайнэна. Санзэнэ шошым аҥалан 
йамзылалтмаш чэшак куго эначэньан 
лийэш. Ты пашам шкэ пагытыштыжэ 
да ойраэпово эртарышашлаҥ партий- 

.ный дэн советский организаиэ-влакын 
чылажат уло.

Тутэ гынат, вӱдаш йамдылалтмэ 
пашан киэытсэ могаиь кайэн шогы- 
машыжэ сэрйозно трэвогым виушатла. 
Трактыр рэмонтароватлымашым. го- 
рӱчийым налыҥ коҥзымашым, урлы- 
кашым пыштымашым. эрыктымаш да 
вашталтымашым кӱрылшаш лӱдма- 
шыш шыҥзалтын. Шошым тӱҥалшаш- 
лан отвэтствэнностьым шижын огыт 
шого да вӱзымашлан йамдылалтма- 
тым самотьоклаҥ пуэныт.

СЮР Ушэм Совнарком дэҥ партий 
Рӱзӧ Комитэт вӱзыматалан йамды- 
лалтматаым витак аламалан признат- 
лытат. Ты шижтарымаш гыч чыла 
вывозымат ышташ кӱлэш. .

1937 ий 20 дэкаӧрлан травтыррэ- 
монтироватльтмэ план Ушэм мучко 
улыжат 13 пропэҥтлан вэлэ тэмын. 
IV юварталыи планжэ фактичэский 
кӱрльтлтын. Йатыр область, край да 
рэоттублҥклаштэ трактыр рэмонтиро- 
ватлымэ планым шуктымашым пэшак 
иээ пифр дэҥэ висалтэш. Мутлаи, Чэ- 
чэногИҥгуш АССР нэртэн мом кала- 
сата лиҥзга, тушто план 3 пропэитлан 
вэлэ тэмын, Грузин ОСР нэргэн, тучпто 
план 6 проҥэнтлан вэлэ тэмыҥ. Ро
стов область нэргэн— 11 пропэҥтлан, 
Таджик ССР нэргэн, тушто план 7 
иропэнтлаҥ вэлэ тэмын да молат!

Кэчывал вэл район-влак шошьгм 
аҥалан пэрвойак тӱҥалыт. Тэвэ иу- 
иын вараш кодматаышт утларак шэк-

лаҥыктара. Вэрысэ организаиэ-вла- 
кын тыршыдымашлыкышт альэ тар- 
ванэн шудымышт тышкэ шуктэи: 
мутлан Одэс-сэ областьыштэ трактыр 
рэмонтироватлымэ план 12 иропэнт- 
лан вэлэ тэмын, Орджоникидзэвекий 
крайыштэ— 10 ироцэнтлаҥ да моло 
вэрат. Вес мут дэҥэ каласьгмапгтэ, 
срочно мэрым ыштымэ ок лий гын, 
ты оэрлаштэ вӱдымашлан шкэ пагы- 
тыштыжэ тӱҥалмашлан куго лӱд- 
машлык лектын,

Машино-тра ктырнэ мастерской-вла - 
кын паша ыштымэ пэҥгызэ графи- 
кыпгг ты мартэнат укэ, а нуҥын кок- 
ла гыч шукыжо чынжэ зенэ беспри
зорный улыт. ООР Ушэм Наркомзэм 
дэн Наркомсовхоз ты пашам вуйлаты- 
маигтэ ты мартэнат ыштэн кэртды- 
мыштым ончыктэн шогат. Пашам ор- 
гаҥизоватльгмаш укэлык, ремонт па
шам ыштытаэ тракторист-влак нэргэн 
кӱлэта тыртаымата укелык— тыдэ пе- 
шак таарлышэ йавлэньэ. Тынгкэ ты- 
зым йэгаарата козэта: ремонтын ва- 
чэствыжым оҥчата ты мартенат коҥ- 
трольым шогалтымэ огьглу рэмонти- 
роватлыме м-ашина-влакым строго да 
еайьти ончэн налмаш укэ.

Вӱдымашлан йамдылалтмын вес 
пэта ва,жнэ участкьтжэ— урлыкатаым 
ҥытатымаш да т у з ь ш  аоыктымаш. 
1937 ий 15 зэкабрлан Утаэм мучко 
урлыкаш пыштымата улыжаж 76 про- 

I пэҥтлан вэле, эрыктымэ ттлан 18 про- 
пэнтлан велэ тэмын. П утыракптьгм 
тыгань район-влак ваоата козыт: 
Оотжоҥҥкитзевсжҥй край, тытата ур- 
лыкантым 68 пропэнтлаҥ вэлэ пыта- 
талтын. а эрыкталтын 10 процент 
вэлэ. Сталинград область уртыкатпым 
87 ппонэнтлан ттъгтптэн, Краснодар 
крайыштэ урлыката эрыктымаш пэш 
яламаҥ кайа за молат.

Тыганьэ положэньылаҥ нымогаҥьэ 
оправданьат уке. Тызлан отвэтствен- 
ностьым вӱзьмашлаи йамдылалтма- 
шым кудалтышэ верыеэ орга низапе- 
влак пӱтыньэк нумалыт. Мутлан, 
Орджоникидзэвский край, Гэоргийэв- 
екий районыео вуилатышэ-адак нер- 
гэн мом калаеаш лийеш? Нуно урлы- 
ка-шын качэствыже денэ интереео- 
ватлэн огыт ул. А кизыт проверат- 
лымэ годым тыгэ лэкташ: нуиын 
пыштьгмэ урлыкатаытат утлараюше 
трэбоваиьылан ок кэлшэ. Колхоз дэн 
колтсоз коклашта урльгкашым вататал- 
тымаш, рӓдоВОй шурным сортовой 
шурно дэнэ вашталтымаш шуко рай

чычжым туҥалынатонлашта альэ 
огыл.

Тыгань лийдымашлык вараш код- 
машым ик минутланат гӱеаш ок лий! 
Вӱдымашлан йамдылалтмашын ты- 
гань состойаньыжлан чыла мемнан 
пашайэҥ-влакыщ трэвого дэн отвэт- 
ствэҥностьым шижмашыштым тарва- 
таш кӱлеш.

Вӱдымашлан эн кызу йамдылалтмэ 
жапыштэ шуко машино-трактырне 
етанцэ дэн машино-трактырнэ мае- 
тэрской-влакын, тугак зэмельне ор- 
ган-влакын вуйлатышэ пашайэҥышт 
укэ. Тызым вара тӱеышашлан чот- 
лаш лийэш мо? Рӱдӧ Комитатыи фев
ральско-мартовский Пленумжо зэмель- 
нэ орган-влакым провэратлымэ кадр- 
влак дэне пэҥгыдэмдаш партийный 
организацэ-влакым обӓзатлэн ильэ. 
Нуио ты Плэнумын ончыктымьшо 
нэргэн мондэныт.

Шошым аҥалаи йамдылалтмашым 
печать етраиииэш волгалтарымашым 
коч удовлэтворитальныйетаат чотлаш 
лийэш мо? Вӱзьгмашлаҥ аламан йам- 
дылалтмашыи конкрэтнэ ' титакан- 
жым эрэаж тӱжвак луктын шогышата 
олмэш, колхоз дэн еовхоз-влакын со
циалистический еоревнова ньыштым 
органиэоватлыматэ ининиативым он- 
чыктытаата олмэш, мемиан газэт-влак 
ҥутанэн таогат за пэш важнэ поли
тический вонросым аклыдымашым 
оичыктэҥ таогат.

ООР Ушэм Совнарком дэн ВКП(б) 
Рӱдӧ Комитат еитызымата-влакым 
тӧрлатышашлан йатыр конюрэтнэ мэ- 
роприйатьэ-влакым палемдэныт. Кэ- 
чывал вел районлашта кум кече кок- 
латата,- а йӱз вэл районлаштэ лы- 
шыл вич-шым кэчэ кокла-штэ обком 
бӱро дэн облисполком прэзидиумыи 
пырльа ыштымэ засезаньышт, тугак 
шошым аҥалаи йамдылалтме вопро- 
еым каҥашышашлан енепиальнэ ео- 
пешаиьэ-влак ертаралташ тийыш. 
Ты за-седаньэ дэн еовешаньылаштэ 
лы-таыл кэчылататак урльгкашым 
пыштэн еитарматаым, шурно ерыкты- 
налын КОндымашым йӧндарышэ вигак 
урлыкаш вашталтыматаым, трактыр 
рэмонтироватлымашым да горӱчийым 
налын кондмашьш йӧндары-ше вигак 
коҥкрэтнэ мерым приниматлыман.

Раапушэниостьым пытараш пагыт. 
Раснушэнность вредитэлъстве паша- 
лан гына полша. Мастарскойлаштэ, 
машино-трактыриэ етаҥпылатата боль- 
шетуисте-кий порЕдкым ҥуртата пагыт. 

—«Трактыр рэшнтироватлымашым да

вӱдаш урльжашым йамдылымашым 
кэчын ончэн июгышо пэҥгыдэ конт- 
рольым установитлаш. Тыгань годым 
аламан рэмонтироватлымаштэ да вӱ- 
дымашлан урлыкашым аламан йамды- 
лымаштэ титаканжым чоткыдын на- 
казатлымэ мэрэ ончыланат чарныман 
огыл»—ОСР Ушем Совнарком дэн 
ВКП(б) Рӱдӧ Комртатъьн теве тыганьэ 
требованьышт.

Ситыдымаш-влакым вашкен да рэ- 
шитальнэ торлатымэ, массэ-влакын 
тулечат нӧлталтме йӧ-н— тызэ колхоз 
дэн еовхозла-пгтэ социалистический 
еоревноваиьэ улеш. Киеыт, кунам 
колхоз йал тыганБ куанымашан кэ- 
чым ила, кунам еайлымаш годым 
агитационно пашашта шӱзӧ тӱжэм 
дэнэ крэстьйан-влак участвоватлышт, 
социалистический еорэвноваиьэ пеш 
куто вий лийеш да шотаым вӱдыма- 
шым чыла шотыштат обраецово эрта- 
раш полша. Вэрысэ партийный орга- 
низацэ-влакын задачышт — шотаым 
аҥалан эн еай йамзылалттаата вэрч 
колхоз дэн оовхоз-влакын еорэ вно- 
ваньыштым вуйлатэн таогаш, колхоз 
актив денэ да етахаиовеп-влак дэнэ 
партийный органҥзацэ-влакын живой 
кыл кучен шогыма-шыҥгтым пэҥгы- 

- дэмзыматакэ поенак ончалаш.
Пэчатьлаҥат куго патаа ыштышага 

таота. Тудо еорэвнованьым тӱҥ-ал пу- 
ага. вӱдымашлан йамзылалтмашым, 
еоревнойаньым шаоэн колтыматаым за 
стахановский звижанььгм кэчын вол- 
галтарен таогага обӓзаи. Ты пашапгтэ 
газет пашайеҥ-влакьти большевист
ский способностъышт провератлалтын 
лийеш. Теве ты нергэн Ушэм Совнар
ком ден ВКП(б) Рӱдӧ Комитетын 
птижтафыматаьгшт гьгч газэт рэдак- 
тыр-влак чыла выводымат ыштата 
тийьгта улыт. Пӱтынь элын кумыл- 
жым тарватыҥтэ воҥрос-влак дэч ко
ра^ кайыпта, ӱлычын нӧлталтгаэ пега 
куго движеньым чУжын моштьтдьтмо, 
ужаш да тудлан ҥолшаш жэлатльтзът- 
ма рэзактьтр— тыгань рэдактыр гакен- 
жым болъшэвик улам маҥын ок керт. 
тыдэ чиновник. бӰроюрат. а мэмнан 
куго ҥафтийътн боҥяптаэ огыл,

Шошым вӱзымата тӱҥалмэпткэ 
пеш шагал ҥагыт кодеш. Ик кечымат 
йуваныде. колхоз дэн еовхоз-влякьтн 
социалистический еорэвноваиььгштым 
шарэн колташ. 1938 ийьтштэ тулэ- 
чат чаплэ еэҥымаш-влакым 
раш!

(«Правдан» 3 йанварысэ он- 
чыл етатьйажэ гыч).

Область кӧргыеӧ йатыр колхоз- 
лаштэ шурно кырымаш паша пу- 
тыра-к вараш кодэш. Сэдэ вараш 
кодмаш урлыкаш пыштымэ дэа 
колхоз доход пайлымашым куча.

Йатыр районно организацэ. кол
хоз, йал еовэт-влак ты вараш код- 
машым пытараш аламан кучэда- 
лыт. Йужо колхоз прэдсэдатэль- 
влак шкэжак вуйлатымэ пашаш- 
тым луштарэныт йа вигок моядэ- 
пыт. Тэвэ мутлан Изэ-Тавра йалы- 
еэ «Ужара* колхозым налыяа. 
Колхозышто кырымаш паша пу- 
тырак шӱдырна. ик-кок кэчэ кы- 
г>атат. кум кэчыжым йара эртарат. 
Колхоз прэдеэдатэль Камисов Апп- 
еар йӱын коштэн. Паша диспипдз- 
нэ вигок лутпкэн. Мутат укэ. кол- 
хозым тыгэ аламан вуйлатымппт- 
лан лийын кырымаш паша шуйна.

А «Йошкар марий* колхоз (Кӱр- 
кэдэ йал) прэдсэдатэль Никодяйэв 
Стэпан тугак уло пашажым ку- 
далтэн йӱын коштэш.

«Раняя заря* колхозышто (Кыз- 
гандэ йал. Суксун район) пашам 
аламан организатлымэ. *Дисиипли- 
нэ волэн. Пэлыжэ утла кырышаш 
уло. Колхозник-влак, бригадир-влак, 
пашашкэ пыкшэ гына шӱдыряэп 
лэктыт. Тыгань фактым моло вэрат 
муаш лийэш.

Тыганьэ положэньым ик минут- 
ланат тӱеаш ок лий. Шурно кы- 
рымаштэ тыганьэ вараш кодмаш 
пэрвойак шошым аҥалан йамды- 
лалтмашым, урлыкашым эрыктэн 
пыштымашым. тугак доход пӧды- 
машым чаракла. Тыдым кӱшнӧ он- 
чыктымо колхоз прэдеэдатэль-влак 
мондЗныт. Шошым аҥа шумэшкэ 
жап шуко кодын огыл. Сандэнэ 
кырышаш шурным кизытак чыла 
кырэн пьттараш. Тыдлап иктэ гы- 
па трэбытлалтэш: колхозышто 
дисциплиным нӧлталаш, пашам 
еайын организатлаш. Колхоз пт>эд- 
еэдатэль-влаклан ышкэ обӓзан- 
ноетьыштым шуктэн шогымылан 
мут кучымашым угларак шижын 
шогыман.

(СУЙАНГУЛОВ, СЭМОНОВ. ИА- 
РАСЭВ йолташ-влакын еэры- 
мышт гыч).

Лэнинско-сталинекий коолэпашенэ планын огымыжэ
(,Моопэраций нэргэн“  Лэнинын етатъйажлан 15 ий)

«Коопераций нэргэн» 1925 ии I шотыш налын огыт ул, нуно еоврэ-
йаҥварэш еерыме Ленинын етатьйажэ 
—тыдэ колхоз етройын еэнымыжэ 
вэрч кучэдалмашын пэш куго доку- 
мэнтшэ. Мэмнан элышта миллион дене 
тигызе креетьйан озанлык-влакым 
колхозыта ушымо. Тыдэ— социалисти- 
чэскии рэвольупын тӱнчамб ал-и ето- 
рвческий еэҥымыжэ. Но ты еэҥы- 
маш кутатылгын гына лииын огыл. 
Колхозыш ушнышашлан юрэстьйан- 
влакым йамдылытааталан Лэнин—  
Сталин партийлаи пета куго нашам 
ышташ логалыи.

Тигыдэ землэдэлий юрестьйаниным 
кӱчызыльгк дэн шужеҥ илымаш гьгч 
луктын ок кэрт. Крестьйаниным ты- 
гаҥь орлык илыта гьгч кооҥэранйҥ 
коҥ пырльа упгнымаш гына утарэн 
кэртэта. А капиталын госпозствыжо 
гозым коопераций— тыде юрэстьйан- 
ълакым каиитал-ист-влакын эюеплоа- 
тироватлымэ ик формо вэлэ. Саиденэ 
Лэнин шкэнжын «Коопераций нэр
гэн» етатьйагатыжэ «топгто коопэра- 
ты-р-влакын (Робэрт, Оуэн да моло) 
фантазийьттат рэальне огыл» манын 
каласэн. Ту коопэратыр-влак полити
ческий влаетьым патаазэ классын 
кидытакыжэ налшашыжэ нергэн, 
класс кучэдалмаш нэргэн вопросым

2. «СОЦИАЛИЗМ  К О Р Н О ».

мышно капиталистический обшэствым 
социализм дэнэ тынысын молэмдымэ 
нерген шоценыт.

Пашазэ клаееын диктатурыжо го- 
дым гына, мландым, банкэ-влакым, 
шолдра индустрийьгм напионализады- 
лымӧҥгӧ гына,'  комаҥзнэ кӱкшытым 
иашазэ клаееын кизышкыже пумӧҥ- 
гӧ гына, коопераяҥй крэстьйанинлан 
еоҥиалҥзмыш кайымэ корно лийэ. Ты 
корно дэнэ крэетьйаным, тудын дэнэ 
экономичэекий сотрудничэствым ыш
тэн, пашазэ класс вӱдэн кайа. Но 
тыдэ куго паша. Тызлаи йэзинолич- 
ҥик-крэстьйанҥньгн тигыдэ-еобствэн- 
ничэский пеихологийжым молэмдэн 
ышташ логалэш. А тыдым,—  Лэнин 
дэн Сталин туныктат, —  тигыдэ крэ- 
етьйан озанлык-в-лакын шолдра ма- 
шиннэ тэхникэ негызэш обптэствэннэ 
шолдра озанлыкыш куснымыпгт дэнэ 
гыҥа ыштэн шуктата лийэш.

Но мэмнан йал озанлыкым тэхни- 
чэский пэрэвооружитлаш тыгань ма- 
тариальнэ базыҥа еовэт рэсҥубликыи 
БИЙаҥ толмо -первой жапыпгтыже укэ 
илье.

Тигыдэ озанлык условийыштэ, кол
хоз дэн еовхоз-влак пэшак шагал ул- 
мо условийьгшта коопэраний (иотрэ- 
битальскийжат, сбытоснабженчэский- 
жат) юрэетьйан-влаклан кооперапий

•проиеводствышко куенашыпгт утларак 
куштылго формо лийэ. Лэниҥско-ста- 
линский юооперативҥэ планын оео- 
бэнностьшо тыштак улэш вэт: ео- 
циализмын вийжэ кушмо еэмын, 
шкэнжын командне поеипыжэ пэҥгы- 
дэммэ еэмын пашазэ югасс юрэстьйан- 
етвым кооперацийын ӱлыл формыжо 
гыч кӱтаыл формышкыжо вӱдэн наҥ- 
гаиа.

«Коопэращий нергэн» Лэнинъгн 
етатьйажын особэнҥостьшо тышта 
улэш: тудо коопэративнэ планын уло 
йыжьтҥжым ужын, Лэниҥ таке етать- 
йататыжэ кооперапийым кумзан ша
рага ӱжьтн За йалым еоииалҥетҥчэ- 
екий молэмдэн ыгатышашлан програм- 
мым еэрэн йамдылэн.

Элым индустриализацылымата пӱ- 
тынь кальтв озаҥлыкым, ту шотышто 
ҥӱтынь йал озанлык производствымат 
•соҥиалистичэекий молэмзэн ьгтатата 
йӧным пуо. Коллэктивнэ форман про- 
извозствыи пайзалэ улмыжым крэ- 
етьйанствэ шкэнжыҥ оиьттэгаыжак па- 
лэн нальэ. 1929 ийыгатэ крэетьйан- 
влак колхозыш кугын пураш тӱҥа- 
льыч. Коллэктивизаиэ добровольность 
принцип дэнэ эртаралтэ. Но йужо вэ- 
рэ ты ирҥнтьБпым нарушитлаш тӧчэ- 
ныт.

Сталин йолтаяпын «Головокруже
ние от успехов» лӱман етапъй-ажэ зэ-

ын юӱшыл формышкыжо —  колхозно | дэ выетупатлымыжэ юоллевтивизадэ

лашаштэ иекажэньым пытарымашкэ 
да колхозно движэньыҥ куатлэ еэҥы- 
машкыже намийыш.

Колхоз-влавым организатлымаштэ 
да пеҥгыдэмдымашта матаинр-трав- 
тырнэ етаниэ (МТС)-влак куго роль- 
ым модыч. МТС-влак Сталин йолта- 
шын инициативыжэ почэш ыштал- 
тыч.

«Коопераиий нерген» етатьйататы- 
жэ Ленин тыге ончыктан: поена про- 
изводитэль-влакын частный интерэ- 
еьттатьш вугыжаныигын интерэсшэ 
дэнэ ушэн мошташ, обшэствын инта- 
рэсшылан подчиньатлаш кӱлэш. Йал 
озанлык артальын сталинский уетав- 
шэ ты принцҥпым пӱтыиьэк таук- 
тыта.

Ту етатьйаштыжак Лэҥинтыгэ еэ- 
рэн: «Кажнэ обшэственнэ строй опрэ- 
дэльоҥно влаееын финансовый пол- 
птымыжо дэнэ гына шочын кертеш». 
Лэҥиҥыҥ ты оҥчъгктымыжымат пӱ- 
тыньэк шукталтын. Колхоз-влакым 
виҥаҥдытааталаҥ, куатлэ индустрий- 
ым ыштышашлан еовэт кугыжаныш 
куто ерэзствым пыпгтэҥ.

Проҥзводетвьш социалистический 
организатлымата гына, таолдра ма- 
птинҥэ тэхнҥкэ гына тигызэ крэеть- 
ҥаҥсжҥй проҥзводиталььга перевосии- 
татлэн кэртыт. ТЭве ты нерген Лэнҥн 
дэн Сталҥнын ончыктымыгатым мем- 
нан паотий послэдоватэльнэ шуктэн 
толэш. Мемнан пэлэд шогышо инду
стрий колхоз крэстьйаиствым пэрво- 
клаеенэ машина-влак дэнэ ток енаб- 
жатлэҥ таога.

Социалистический еиетамылан ко

ра, ӓал озанлыкын проиеводитальнэ 
вийжэ пӱеын кушкэш. Колхоз озан- 
лык еовхоз-влак дэҥэ пырльз продук
ты м рэвольупо дэч ожео иал озаилык 
дэч кок кана артык пуа. 7—8 мил
лиард пут нэргэн сталинский лозунг 
еэҥымаш дэнэ шукталт толэш.

Ындэ колхоз етройлан кӧра йалыш- 
тэ кӱчызылык дэн шужэн илымашым 
пытарымэ. Крэстьйан-влав колхоз- 
лашта шуьгрр илат, еэҥымаш данэ за
житочный илышым ыштэн шогат.

Чыла ты еэҥымаш-влакышкэ пэш 
шуко тушман-влак ваштарэш, троп- 
кистско - бухаринский бандит - влак 
ваштарэш большэвик-влакын пэш 
чо.ткызын кучэдалмышт дэнэ гына 
шуылтыи.

Тропкистско - бухаринский шпион 
дэн врэдиталь-влак мэмван элна-м фа- 
шизмын колонийышкыжэ еавырыҥэшт 
ильэ. Калыкын оеал тушманже-вла- 
кын шажтаэ пла-ныштым чараш по- 
чын лукмо. Совэт кугыжанышын ка- 
ратэльнэ органжэ-влак пӱтыҥь калыв 
полщьгмо ДЭНЭ тушман-влакым чы- 
ла-пгтьгмат вктэ коддэ вуклэн пыта- 
рат. о

Сопиалҥзмыҥ пудыртата лийдымэ 
здаҥьыжым лӱҥгыктэн кэртшэ вий 
тӱнчамбалиат увэ. У еовэт крестъ- 
йанствэ волхозно етроиым пганча 
еортажэ еемъгн арала.

Лэнин— Сталин партий йыр чав 
ушнен, мэмнан элыеэ нгэмээ-влак 
вумышо сталинский вичийашлыкым 
тУктышашверч вучэдалаш вут« куа- 
нымаш дене пижыт. эре у да у ее- 
циалистичэоаий еэҥымашке кайат. /



1878 НИКОЛАЙ АЛЭКСЭЙЭВИЧ НЭКРАСОВ 1938
НУГО РУШ поэт

бО ий ожно, 1878 ий 8 йанва- 
рэш куго руш поэт Николай Алэк- 
«эйэвич Нэкрасов колэн.

Н. А. Нэкрасов 1821 ий 22 йан- 
еарэш Подольский губэрнийысэ 
Иузвино мэстэчкэш шочын.

Поэтын ачажэ офицэр лийын. 
Николайын шочмыж мӧҥгӧ, тудын 
ачажэ отставкыш лэктын даГрэш- 
нэво имэнийышкэ илаш куснэн. 
Нэкрасов шкэнжын йоча жапшым 
Грэшнэво сэлаш эртарэн.

Нэкрасов 17 ийаш лийын шу- 
мыж мӧҥгӧ, шочмо суртшы» ко
р н , Пэтэрбургыш кайэн. Но тудо 
Пэтэрбургышто поро илышым му- 
ын огыл. Тушто тудо шужэн, кӱ- 
чэн илэн.

Николай Алэксэйэвич литэрату- 
ро дэнэ заниматлаш тӱҥалын, йо- 
мак, лочэламут да моло тӱрлымат 
сэркалэн. 1840 ийэш «Мечты и 
звуки* лӱман пэрвой почэламут 
сборникшэ' лэктын. Нэкрасов вара 
сэмын куго поэт лийын шуын.

Николай Алэксэйэвич изыж го- 
дымак ачаж дэнэ пырльа коштмыж 
годым крэстьйан-влакын йӧсӧ илы- 
шыштым, нуным ачажын кыры- 
мыжым ужын. Тудо конвойный- 
влакым чылвырлэн Сибирыш кол- 
тымым, крэстьйан ӱдрамашын пэш 
индыралт илымыжым раш ужын. 
Чыла ты ужмыжо Николай Алэк- 
сэйэвичын кӧргыштыжӧ тунамсэ 
стройым ужмо шудымыжым ылыж- 
тэн.

Тудын илыш палымэ шотышто 
кушкашыжэ Бэлинский, Чэрны- 
шэвский да Доброльубов кугын 
полшэныт. Нэкрасов шэмэр-влакым 
пэш йӧратэн. Тудын шуко произ- 
вэдэньэ-влакшэ шэмэр-влакым йӧ- 
ратымэ нэргэн сэрымэ. Николай 
Алэксэйэвич рэвольуционно кучэ- 
далмашын мурызыжо лийын.

Нэкрасов крэстьйан-влакын, ола- 
сэ йорло-влакын ойгышт да йӧсӧ 
илышышт нэргэн пэш сайын сэ- 
рэн, помэщик дэн чиновник-влакын 
эксплоатироватлэн ашнымыштым 
ончыктэн. Нэкрасов дэч ончыч Рос- 
СИЙЫШТЭ иктат тыгэ сэрэн огыл. 
Тудо самодэржавнэ стройын осал- 
-дыкшым да лӱдмыжым, калык вӱ- 
рым йӱшӧ дворӓнствын, купэчэ- 
ствын, взаточник да паразит-вла- 
кын осаллыкыштым чаманыдэ эрэ- 
ак тӱжвак луктын.

Нэкрасов крэстьйанствым эры- 
кыш ӱжын. Поэт ишанэн илэн: 
трудовой крэстьйанствэ помэщик- 
влакын эксплоатацыштым вачэ 
ӱмбачшэ налын кудалта да экс- 
плоататыр-влак дэнэ пэҥгыдын 
кучэдалмашэш у, волгыдо илышым 
сэҥэн налэш.

Николай Алэксэйэвичын поэзий- 
жэ рэвольупионно кучэдалмашлан 
•служитлэн, самодэржавий вашта- 
рэш кучэдалшэ рэвольуциньэр- 
влакым моктэп.

Нэкрасов гакэнжын произвэдэ- 
ньыжлаштэ кӱгыжан Российыштэ 
ищыралт ильтшэ крэстьйянствын 
ильтшыжым ончьтктэц. «Кому на 
Руси жить хорошо* поэмьттптьтжэ 
крэстьйанствын нэлэ илышыжым 
юкшкта.

Крэстьйан ӱдрамашые кум па- 
чаш куллыкым тӱсэн, орланэн, 
илымыж нэргэн Нэкрасовын сэры- 
мыжэ кумылым тодылалтара.

Нэкрасов крэстьйан икшывэ нэр- 
гэнат шуко сэрэн. Кугыжан строй- 
годым крэстьйан икшывые вымо- 
лав тунэмдэ кушмыжым, йӧсӧ 
илышыжым ончыктэн. «Крестьян
ские дети* почэламутшым окэтат, 
лач тыдым ужаш лийэш.

Николай Алэксэйэвич бурлакые, 
плотникын, слэсарьын, кузнэчын, 
ургызын, зэмлэкопын йӧсӧ илы- 
шыж нэргэнат йатыр сэрэн. 
лезная дорога* почэламутыштыжо 
пашазэ-влакые тӱсыдымын экс- 
плоатироватлалтмыштым ончыкта. 
Нэкрасов—калык ойгын иурызы- 
жо.

Нэкрасовыв поэзийжэ— тыдэ по- 
мэщик дэн кугьшан жандарм кид 
йымалнэ индыралт илышэ калык 
нэргэн сэрымаш. Тудын поэзийжэ 
индырэн илышэ-влакым ужмо шу- 
дымым ӱжшӧ, кучэдалаш ӱжшӧ 
муро. Николай Алэксэйэвич Нэкра- 
сов ишанэн илэн: рэвольуцион ку- 
чэдалмаш трудовой калыкын поло- 
жэньыжым вашталта.

Шкэнжын рояиныжым пэшак 
йӧратышэ Нэкрасов гакэ калык- 
шып вийжылан, тудын кӧргыш- 

|Тыжо шуко талант улмьтлан кугын 
игаанэн. Тудо игаанэн: тыганьэ ка- 
лык эксплоататцым гауко жапыш- 
кэн тӱсэн огэш кэрт.

Ту жапысэ ончыл йэҥ-влаклан 
да варасэ поколэньыланат нэкра- 
совский поэзий куго влийаньым 
пуэн.

Нэкрасовын илымыж жапыштэ 
кугыжан самодэржавий озаланэн. 
Ты шучко самодэржавий Нэкрасо- 
вым тӱрлын игылтын, тры н про- 
извэдэньыжэ - влакым пэчэтлэн 
огыл. Но Нэкрасовым нымоат, ны- 
гӧат чарэн кэртын огыл: тудо 
илышыжын пытартыш кэчыж мар- 
тэ пэвольуционно паша вэрч ӱжын.

Совэт власть лиймӧнтӧ гына 
Нэкрасовын чыла произвэдэньыжэ- 
влак пэчэтлалтыныт. Мэмнан элна 
Нэкрасовым кугын пагала. Тудын 
шуко почэламутшо-влак, мутлан, 
«Коробушка» калык мурыш са- 
вырнэн. Совэт Ушэмьгн калыкшэ- 
влак Нэкрасовын поэзийжэ дэнэ 
моктанат. Нэкрасовын почэламут- 
шо-влакым окэн, нуно ожсо ойган, 
йӧсӧ илыш дэнэ кизытсэ рыска- 
лан, эрыкан, волгыдо илышым 
таҥастарат.

Нэкрасов шкэнжын шуко произ- 
вэдэньыжлаттттэ эрыкан ильтш нэр
гэн сэрэн. Николай Алэксэйэвичын 
шонымыжо шуо. Мэмнан элнан 
шэмэржэ-влак Лэнин— Сталин пар
тий вуйлатымэ почэш помэщик 
дэн капиталист-влакьтн властььтш- 
тым сӱмырэн кралтышт да млан- 
дын ик кудьтмшо ужашэшыжэ со- 
тшалистичэский общэствым ыш- 
тыгат.

Куго оуга поэт Николай Алэксэ- 
йэвич Нэкрасов чыла птэмэр-вла- 
кын эн лыгаыл, йӧратьтмэ йэҥытт. 
Тудын произвэдэнььтжэ-влакым чы- 
ла птэмэрат, чыла напийат йӧрата.

Н. А. Нзкрасовын 
сочиньэньыжэ-влакым 

пэнэтлэн лукмаш
Кугыжа-н Раосийыштэ колю ийвок- 

лалгтэ— 1897 ий гыч 1916 ий март» 
Н. А. Нэкрасовын произвэдэньыжа- 
влак чылажэ 17 ■кнага пэчэтлалтьш.

нам оӧщий тиражлю 194 тӱжем 
экӧэмпльар лийын. Кнатам руш йыл- 
мэ дэнэ гыиа луктылтын.

* # *

Куго солиалистичэский рэвольуцыя 
коло ий коклалггыжэ Совэт Ушэмы- 
штэ Нэк-расовын ироиэвэдэньыжьш 
165 шагам луктылтын, общий тя- 
ражшэ 5 миллионат 409 тӱжэм эк- 
зэмнльа-р.

Н. А. Нэкрасовын произвэдэньыжв- 
влак Совэт Ушэмы-сэ калык-влакыи 
16 йылмышт дэнэ— украин, бэлорусс, 
грузин, армӓн, казах, уэбэк, адыпя, 
мордва да моло йылмэ дэнат пэчет- 
лалтэш.

Н. А. Нэкрасов да кугыжан цэнэура
Лэнинпрад архивыштэ шужо цэя- 

зурно «Дело» ко-клаягтэ кугьгжан 
пэнзуран Н. А. Нэшрасов да тудын 
произвэдэньыжэ-влак ӱмбак кузэ 
ончымьтжым характэризоватльгшэ ин- 
тэрэсньгй матэриал дэн д-окушнт-влак 
ульгт.

1856 ийын мучалгэшыжэ цэнзор 
Бэкэтов НэкрасоЕьгн лочэлдаут обор- 
никшым лукташ разрэшитлэн. Ты- 
дын ӱмбак народно просвэщэньын 
министэрствожо вэс тӱрлыя ончэн. 
Тудо Нэкрасовыи йожмыжлан откаЗат- 
лаш кӱштэн. Министэрство цэнэорлан 
порын оҥчаш, туяамсэ стройлан кэл-

шыдымэ почэламут-влакым пэчэтлъг- 
дымашьга кӱштэн. Тудо Нэкрасовын 
«Колыбельная песня» почэламутшым 
еӧорникыш лурташ кэлшыдымылан 
чотлэн. Тыдым «'Петербургские обор- 
ники» кнага-ш нэчэтлышэ нэнзорлан 
1846 ийьмптэ вытоворым пуэн.

Нэгорасовын почэламутшо-Елакым у 
изданьэ дэнэ луктыныт. Тунам ты 
изданьышкэ Нэкрасав шкэнжын «Же
лезная дорога» дэя «Колыбельная 
песня» пачэламутшым пурташ йодын 
еэрэн. Нэкрасовын йодмыжьгм цэнзур- 
но комитэт шуктэн огыл, отказатлэн.

СШ А‘н озашт-влак

Н. А. Нэкрасовын «Ному на 
«А яьустрацэ: «Зэмство обэдым ышта».

жить хорошо» луман поэмыжлан 
(Сойузфото).

ОША’штэ кизыт «60 семейств 
Америки» лӱман кнагам луктыныт. 
Ты кнагам палэ жу-рналист Фэрди- 
нанд Лэндбэрг луктын.

Тушто тыгэ еэралтэш: Сойэдиньон- 
но Штат-влакым 60 сэмэйствэ-влак 
кучэн илат. Нуно 90 нарэ еэмэйетвы- 
лан эҥэртэн шагат. 90 сэмэйствышт- 
влакьгн пойанлыкышт шагалрак. Тыд- 
лэч поена эшо 150 нарэ йэш уло. 
Тыдышт-влакынат щалыкаш дохо- 
дышт 100 тӱжэм долларым эрта.

Ты «60 еэмэйствышкэ» пурат: 
Морган, Рокфэллэр, Мэллоя-влак да 
моло-влакат.

Морганын фирмыжэ дэч 51 банк 
дэн 86 трэет завиеим ульгт. Тыштэ 
чылажэ 46 миллионат 200 тӱжэм 
доллар океа. Морганын йэшыжьгн 
личный еостойаньыжэ 728 доллараш.

ОША’штэ да тӱнчамбалнэ эн пойан 
йэш —  тыдэ Р окфэ л лар - влакын йэ- 
шышт. Нунын личный еоетойаньышт 
2 миллиардат пэлэ доллар •нарэ. Рок- 
фэллэр 36 трэетым вонтролироватла. 
Ты трэстлаштэ чылажэ 22 миллиард 
доллар калитал.

Мэллон-влак 36 банк дэн 40 трэ- 
етым контролироватлат, личный ео- 
етойаяььтшт 1 миллиард доллараш. Фор- 
дынат капиталжэ тунарак. Гаркнэс, 
Вандэрбильты, Дьушон-влакын 800 
миллион долларлэн оксапгт уло. Мак 
Кормик, Огильман, Астор, Уарбург, 
Уинтроп да Бэкэр-влакын еоетайань- 
ыпгт тугак пэш куго.

Парламэнтекиӓ учрэждэньэ-влаж 
«60 еэмэйетвын» мутиштым колыпт- 
тыт. Банжш-влак иэбйрательнэ кам-

паньэ годым шуко океам пыштат, 
шканъипт кэлшышэ еэнатор, дэпутат, 
губэрнатор да еудьйа-влакым еайлат. 
Тэвэ нуно ожно прэзидэитлан Виль- 
еоҥым еайлэныт. Вильсонын прави- 
тэльствыжэ тӱнчамбал еӧйьгпгтӧ 
ОШАлан участвоватлаш йӧньгм ыш
тэн.

Тӱнчамбал еӧй гадым нуяо шуко 
барышьгм налынъгт. Офипиальньтй 
данный-влак почэш промьтптлэнность- 
ытпто войэннътй барыш 7.000— 8.000 
тшопэнт мартэ шуъгн. Стальной трэет 
еӧй жапыштэ 888 миллион доллар 
утла барышым налын.

Тӱнчамбал еӧй Рожфэллэр дэн Мэл- 
лонын банкыштын куатшым, 
кугэмдэн.

Элын общэствэняэ илышыжымат 
еэдэ оэа-влакаж вуйлатат. Газэт, жур
нал— нуньтн еобствэнностьышт.

Куго издатэль-влак— Мак Кормик, 
Мильс-Рэйд, Карие-Бок еадэ «бӦ еэ- 
мэйетвын» списжьтштыжэ улыт. Мор
гая, Гариман, Мэллоя, Ламонт, Форд 
да моло куго миллиоиьэр-влак куго 
газэт-влакым шкэ кидыштьтшт кучат.

Пэчать ОША’штэ еобьгтийын чын- 
жым огыл, а олталэн ончыкта. Туш- 
то чыла куго газэт-влажъгм ку-го пойан- 
влак кучат.

США’штэ еоциалънэ шотышто пэш 
куго ойыртыш уло. Тушсо 513 пойан- 

1 влакын идалыкаш доходыпгт 3 мил
лион пашазын ыштэн налмыж нарэ 
лийэш. Тыдэ пэш куго ойьгртыш.

Лэҥдбэргыя жнагажэ США’н чыя 
озажэ-влажым ончьшга. <

КОРАТЫМЭ ПИСАТЭЛЬ
Тагил олаеэ шэмэр-влак Н иколая 

Алэксэйэвич Нэкраеовым лэш иӧра- 
тат. Тудын кнагажэ-влак ныгуяамат 
библиотэкэ шкапыштэ агыт кийэ. Нэ- 
жрасовын еэрьгмэ произвэдэньыжэ 
нэнтральнэ библиотэкыште 15 кнага 
ула. Ты кнага-влакым акышо-влак 
эрэак, путьгракшым кизыт паэтын 
колымыжлан 60 ий кэчэ шумо дэнэ 
лэш йодыт.

Нэкрасовын лочэламутан квага- 
жэ-влакым шэмэр-влак пэш йӧратэн 
окат. Окэньгт: 20 ийаш елэеар— Ни
кифоров йолташ, элэктрамонтьор Мп- 
карой йолташ, лэдагок Пономарьш, 
Уралэнэрган тэхнижшэ Кондырэв да 
мало йолташ-влакат.

Нэкрасовын произвэдэнььгжым изы- 
жгэ-чкугыжгэ окат, чыланат тудым 
пэш йӧратат. •

Нэкрасовский кэчылан пэнтралънэ 
библиотэкэ куго выетавкым органи- 
затлэн. Ты выставкэ Нэкрасовын 
илышыжэ да тварчэствыжэ лӱмэга 
ышталтэш.

(Свэрд ТАСС гыч).

Иараслав область, Иарослаа раноиы- 
оо Карабиха еэлаштэ Н. А. Йэкрасов 
ильгмэ пӧрт.

(Сойузфот
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ИСШКИИ ФРОНШШТЭ
(ТАСС’ын увэртарьшьтэ гючэш) 

ч ЗРВЗЛ (АРАГОН) ФРОНТ
5 йанварыштэ матэжник-влаж рэс- 

■ублякан войска-влакыи кок флан- 
ишы-мат атако-ватлэн шогэныт. Но 
^мпубли канэп-влак мӓтэжн ик-влакым 
яактарэн, нунын ала мунар окоитыш- 
тым сэҥэн налыныт.

Тэруэль олаштэ рэспублҥкавэд-влак 
матэжяик-влакын пытартыш очагыш- 
тым пытарат.

17 градус йӱпгтӧ, юрно-влакым 
лум пэтырэя гынат, Тэруэль райо- 
жыште 4 йа н'ва-рытптэ пэш чот ирэ- 
далмаш кайэн шогэн.

Поранан гынат, матэжник-влак 
ӧиэрра дэ Корбалан дэкэ рэспублика- 
иэц-влдкын окопыпгтым кэнэта ата- 
коватлаш тӧчэныт. Рэепубликанэц- 
влак а-ртиллэрий дэнэ лӱйкалэн мӓ- 
тэжник-влакым шалатэныт. Мӓтэж- 
ник-влак шуко йэн'ыштым йомдарэ- 
лыт.

Тэруэль йымалнэ терэдалмашэш пэш 
шуко йэҥьитттым йомдарьгмэ дэнэ мӓ- 
тэжнррк-влакын ударный частьыпгт 
йатьррак пушкыдэмын.

Тэоуэль ола рэопубликашп-влак 
кидыш куснычо дэйэ гэнэрал Франко 
Мунэс Кастэльйано гэнэральтм да 
Тэруэль гарнизӧным командоватлышэ 
ала мунат» полковникым тӱрмашкэ 
иэтырэн. Тэрӱэль еэктырыштэ мӓ- 
тэжник-влякын войокаштым коман- 
дашатлаш Давала гэнэралым шотал- 
тымэ.

Тэ.руэль фронтышто 4 йан'ва.рыштэ 
иӓтэжяик-влак рэотублҥкан в-ой-гка- 
влакын пурла флангыптт вангтарэш 
кок кана атакым ыштэныт. Кок ата- 
кыжымат рэопубликанэп-влак вийын 
чактарэныт да ик мунарылан ончьгк Иыл пэш чаплэ польарник И. Д. 
кайэньгт. Мӓтэжник-влаклая куго Папанин, Э. Г. Крэнкэль, П- II. 
эҥгэкым кондымо. | Ширшов да Е. К. Фэдо-ров йо-лташ-

Па-риж гыч тыгэ увэртарат. Тэ- | влакын ий ӱмбалнэ илымэ орокышт 
руэль ӱмоата наступатлымьшт оҥай , пытэн мийа.
лийтьгмэ дэнэ матэжник--вла-кьти ку- | Польарник-адакым дрэйфуйущии 
мыл волэн. Тыдым пашала-нэн 5 ий ӱмбачын налшашлан правитэль-

СОВЭТ УШЭМЫШТЭ

Молотов лӱмэш автозаводышто (Горький олаштэ) ыштэн лукмо у ав- 
темобиль-влак. (Сойузфотэ).

Йошкар Армий кэчылан йамлылалтыт
Казанский гарнизон дэн Йопгкар I вэрч ео-рэввованьым эртарат. Йошкар- 

Армий пӧрт РКЖА’н XX ийжым ваш | армэйэц-лыжяик, ко-нькобэжэц, бо-к- 
лииаш йамдылалтыт. Частьла-штэ | еьор да бо-рэц-влаж РЖА’лан XX ий 
граждан еӧй нэргэн дооад-вла-к эр- > лӱмэш областной еорэвнованьыштэ
таралтыт.

Йотакар Армий пӧртьгштӧ Йошкар 
Армий да граждан еӧйын историйжэ 
тьэмэ дэнэ вьгетавкэ организоватлал- 
теш. Выставкын ик отдэлжэ /ты-ганьэ 
тевман: «Сталин йолташ дэн Йошкар 
Армий».

Гарнизонын частьшэ-влак бойэвой 
нодгото'вко -шотышто еай показатэль

У стооитэльствэ
Кааах АОСР’ын «толивдаштыжя—  

Алма-Ата олаштэ у еай аданьэ-вла- 
кым ышталтэш. Кизыт школ, етудэнт- 
влаклан обшэжитий, жлаш лӧрт, ки
нотеатр, йо-ча ■еат-влак ышталтыт. 
Урэмым асфальт дэнэ лэвэдыт.

1938 ийыште Алма-Атапт етрож- 
тэльетвым ышташ 100 миллион тэҥ- 
гэ океам кучылташ лалэмдьгмэ. Пра
витель етвэ пӧрт, пионьэр-влакын дво- 
рэцыпгт, физкультурный техникум, 
горно-мэталлу-рГИ'ЧЭекий институт, пуб- 
личнэ библиотэкэ, мэди-цинский ин- Донбаос шахтылаштэ стахановски^
етитут, илаш пӧрт да коммунальна Движэньэ нэчын шарлэн июга. Оӱрэ-
прэдприйатьэ-влак ышталтыт. 6 тӱ- 
жэм киловатт мощноетьан эл-шстро- 
етанцын мошностьшым 9 тӱжэа ки- 
ловаттыш шукталтеш.

участвоватлат.
Самодэйатэльнэ кружок-влак худо- 

жэствэн олимпиадылан йамдылалтыт.
Кома-ндир-влакын ватышт йубилэй 

кэчылан куго хорым организоватлат.
Гарншоныео художэствэн еамодэйа- 1 йэҥ туаэмаш тӱҥалэш. У школ--влак 
тэльностьын татарский коллэггивтиэ етолицын 23 районыштыжат ыштал- 
РККА’н XX ийжым оайрамлымаштэ 
Мос-кошто -выстушатла.

Мосношто школьно 
строитэпьствэ

1938 ийыштэ Мо-скэшто 60 у школ 
ышталтеш. Кажнэ школышто 880

| тыштэ: 12 №-ан шахтын (Куйбы- 
шэвуголь, Донбасс) забойщикшэ А. 
Криесмазов йелташ дэкрбрыштэ шкэ 
эаданьыжым 400 процэнтлан тэшн. 
Тудо йужо кэчэ шршжым 1000 кро- 
цэнтланат тзмэн.

(Сойузфотф

Ий похолышко

нанварьтштэ рэопуолтсанэц-вла-к кэ- 
чыгвал дэч вара наступатлаш тӱҥа- 
лыныт. Ты нэргэн кизыт тичмаш 
увэр укэ. Но пэовой увэр наступлэньэ 
еай кайымэ нэргэн ойла.

Тэ-руэль куоьтклалгтэ пэш йӰштӧ 
гынат, рэ-оп упли ка нэц-вла к йӱштӧ 
тэнэ лийшэ йӧ-гылыкым гэ-роичэ-окий 
нумалыт. Нуно матэжник-вла-кын 
контратакыштым кырэн шалатэныт.

Китайыштэ коэдалмаш
Нанкин дэч кэчы-вал вэл мо-гырыш- 

кыла. тугэк йуго-восток мотьтрьггакы- 
ла (Рӱлӧ фронтышто) китай войека- 
влак ты кэчьтлаштэ тӱҥалмэ коитр- 
наетуплэньыштым умбакыжэ шарэн 
шогат.

Нанкин дэч кэчьгвал вэл моты- 
рыш-кырак китайэп-влак стратегичэ- 
окий вяжнэ Уху дэн Сйуаньчэн ола- 
влакым налын-ыт. Китай вой-ека-вла- 
кын па-ртидаи-вла-к дэнэ иырльа дэй- 
отвоватлытэ авангарднэ частьтэ- 
вла-к Ханчжоу элашкэ (Чжэпоӓн про- 
авнпьгн етоЛипыгакыжэ) иурэн. Тыд- 
лан шитэштын йапон командованьэ 
кийьтт Оҥчж-оу олам вийын бом-бар- 
дироватла.

3 йяҥрарыгатэ -китай -еамольот-влак 
йаҥпзы эҥэпыпгте Уху дэн Датун ола 
чо-клагатэ йапон кооа-бль^влакым бом- 
бартироватлэныт. Тунам кок йапои- 
екий войэннэ коря;бльым вӱд йымаж 
воттэн колтьтмэ. 5 йан-варыштэ Ки
тай еамольот-влак Уху ола воктэнеэ 
йа-ттоҥгкий аяполромышко наль-отьтм 
ыпттэныт. 6 йаио-н еамоль-отым лы- 
тарымэ.

ТЫНЫГПЫК НЭҤЭН ЙАПОН 
упгцрмймм ЧАН КАЙ-ШИ 
ОТКЛОЧИТЛЗН
Пэрвой йанварыпгте Китайыпттэ 

улшо Гэрман посол Траутман Чан 
Кай-шилан тыны-слыкым ыигтышаш 
нэргэн йапон 'условийьрм пуэн. Чан 
Кай-ши ты усло-вийым тунама-к от- 
аионитлэн.

етвэ Грэилан-дий тэҥтызьпл «Ермак» 
лэдоко-лым колта. Отвэтствэннэ 
плаваньэ дэч ончыч лэдокол Лэ- 
нинградысэ докэш рэмоитироват- 
лалтэш.

—  Пэрвой кӱштымӧ го>дьгмак 
Грэнлаидий тэнтызыш лэкташ лиИ- 
жэ манын кэлыштарэн судном рэ-

мо-нтироватлымаш оргаиизоватлал- 
тэш, —  манэн капитан Воронин 
йолташ.

«Ермаклан» морэплаватэль-вда- 
кын вэк изучитлыдымэ районышко 
каиаш вэрэштэш. Тэҥгызын кэл- 
гытш-э еитышаш нарэ лийэш дыр 
манын вучалтэш.

Опэрацын еэҥымашыжэ лийэш. 
Тыдлан экипажын ик йэҥжат иша- 
НЫДЭ шоГЭН ОК кэрТ. ЛэЯО'КОЛ 
ишаилэ, коллэктив опытный, по- 
льарнэ ийьгн коштмаш условийым 
чыланат шинчышэ улыт-

(ТАСС).

Ш уко икшыван ава-влакын 
еовэщаньышт

2 йанварэш ӧрджоникидзэ-вокий 
райсовэтыштэ кугыжаныш полы-шым 
налшэ шуко икшыван ава-влакын 
еовэшаньышт лийын. Тушто ео-вэт 
ава-влак ышкэ икшывы-штым ончы- 
мо нэргэн ойлышт.

—  Минь рыокалан-ава улам,— манэш 
Гайсайанова йолташ,— мэ пэш порьтн 
илэна. Пэ-рво-й пособий налмэ овсам 
дэнэ ушкалым нальым. Кизыт минь- 
ын икшывэм-влак еайын ^кочкын 
илат. Кокымгао полыш налмэ окоам 
дэнэ куд икшы-вэмлан кажныштлан
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31 миллионат 715 
тӱжэм пар йол чикэм

Йол чийэмьгм ыштэн лукшо Лэ- 
нинградский фаюрик-влак 1938 ий- 
ыштэ йол чийэм лукмашым йаты-рлан 
а-ртарат. Йол чийэмым ыштышэ ги
гант— «Скороход» фабрик 21 миллио- 
нат 900 тӱжэм пар йол чийэмым 
ыштэн луктэш. Имаш-сэ дэч 1 мил- 
лионат 400 тӱжэм парлаи шукырак.

Йол чийэмым ыштэн лукшо вэе 
фабрик—2 №-ан «Пролетарскал по
беда» фабрик ӱдрамаш дэн йоча-влак- 
лан 6 миллионат 315 тӱжэм пар йол 
чийэмым лу-ктэш. 1 №-ан «Проле
тарская победа» фабрик 3 миллионат 
500 тӱжэм пар йол чийэмым пуа. 
Йол чийэмым ыштышэ Лэнинградский 
фаорик-влак 1938 ийлан чылажэ 
31 миллио-нат 715 тӱжэм пар йол 
чийэмым ыштэн ЛУКТЫТ.

ик пальто дзн ботинкым да портыш- 
кэмым, мануфактуры-м яальым. Мэм- 
нан вэрч тыршымыжлан Сталин йол- 
ташлан пэш куго тау.

Шуко икшыван ава-влаклан по- 
лыш пумо нэр-гэн правитэль-ствын пун- 
чалм утшо дэч вара Орджоникидзэ-в- 
екий районышто шуко икшыван ава- 
вклаклан 132 тӱжэм тэҥгэ полыш 
пуалтын. Ту пютышто 1937 ийыштэ 
94 тӱжэм тэшгэ пуэдалтыи.

(Свэрд ТАСЮ гыч).

ТӰРЛӦ УВЭР
Рэвольуцо дэч ожно Кизэл школ- 

лаштэ 700 тунэмшэ гына улмаш. 
Еизыт Визэл райо-нышто 20 тӱш м 

тэш- ч. рвэзэ тунэмэш. Район кӧргыштй
Кизыт 40 школжым ышташ тӱҥа- ; 62 тӱҥалтыш школ, пэлэ кыдалаш 

лалтыи. 11 участкыштэ фундамэнтым : школ, кыдалаш игкол-влак да гор-
опташ тӱҥалалтьш.

Агитатыр-влакым
йамдылат

Кийэвыштэ ©артийнэ ела комнтэт 
дэн район комитет а-гитатыр-влаклан 
лу кэча-ш еэминарым о-рганизоватлат. 
Йанвар мучко 2 тӱжэм йэҥ ты ■еэми- 
нары м пытарэн лэкташ. Кизыт рай- 
ком-влакын па-рткабинэтышт да ку-го 
прэдприйатьылаштэ —  «Большэвик», 
«Лэакуз-ница», Краснознамьо-нно да 
моло заводлаштат 600 агитаты-р ту- 
нэмэш. |

1938 ий мучко лу кэчаш еэмина- 
рым 10 тӱжэм агитатьцр ту-нэм дэк- 
тэш.

У типан вагон-влан
Калининский дан Лэнинградский 

Йэгоров лӱмэш ва-говостройтэльнэ за- 
вод-влак у тииан вагон-влакым ыш- 
тат. Калининский за»вод открытый 
типан вагон-влакым ышташ пройэк- 
тироватла. Йэгоров лӱмэш завод нок 
тииан— жосткий дан мӓгкиӓ вагон- 
влакым ышта.

ный тэхни-кум, ФЗУ, горйромуч уло.
а * *

Бэрэзовс-кий райо-нышто у пшо.? 
почылтыя. * * *

1937 ийыштэ Пэрм-э райоиыщтс 
16 йал, 4 школ, клуб, больница - 
влак. 9 МТФ, 12 конный дворышкс 
элэктричэствым пуртымо- 

* * *
Свзрд ловысо Нархозучот ущ ш - 

лэньын прэдва-ритэльный данный- 
жэ почэш, областьыштэ 1937 ий- 
ыштэ айза шочмаш 1936 яйьнде 
дэч 14,1 процэнтлан артык лийын, 
Свэрдловышто 52,9 процэнт ар- 
тык

1938 ий 1 йанвар во-дьт Свэрд ловььсо ОММ институтышто 8 айза 
шочын: 6 ӱдыр да 2 зргэ, Сӱрзтыштэ: А. А. Побэдимова айза шочмӧҥгӧ, 
марийжэ дэнэ йывыртэн тэлэфон дэнэ куть^а.

(_ (Сойузфото).

Свэрдло® областьын тӱжэинн 
колхозник, тра-рего-рист, комбай- 
ньо-ржо-влак ий йэда ку-рортышто, 
канымэ пӧртлаштэ канат. 1937 
ийы-штэ кэчывал йымал да вэрыее 
санаторий, ка.ньтмэ пӧртлаште 800 

нарэ канышэ лийын.

Эҥэр-мучаш пэлэ каддалаш 
лэш оылнэ кае эртаралтэ. Тушво »>*- 
хозник-влак да тунэмшэ-влак вогы- 
нэныт. Доклад, «Семеро смелых» ю тт  
да варажым вэчэр лииэ.

Сэргэйэв АИнхаия.
Сукоун район.

* * *
Еарши йал «Марий» колхозши- 

то имньэ-влакым порын ончат. 
Чыла имньэ-влакат кокла упитан- 
ностьан улыт. 1938 ий шошьш 
аҥалан имеьэ-влак йамдэ улыт.

Ф. Сэргэйзв.
Ачит район.

ПРОВЭРАТЛЫДЭ КУРСЫШ НӒЯЫТ
Шукэрте огыл Бугалы-ш МТС пэлэк 

тракторист-влакым йа-мдыльрмэ кур* 
почылтыи. Курсыщто тунэмшэ-ала-к 
кокла гыч чылажэ ишаилэ йэҥ огы- 
тыл. Тэвэ Пашийэ-вым налына, ту— 
ды-м МТС ди-рэктыр Нижолайэв коляог 
дэч йоддэак ку-рсыш тунэмаш налын. 
Пашийэв ожео ош жомэндант эргэ. Ту— 
до колхозыштат пашам ыш ыттэ, 
йолжоланэн, хули-гаалаиэн коштф. Па- 
ш-ийэвлан ишан укэ. С

У кадр-влаэшм еай, чэетнэ Ёэҥ-- 
влак гы-ч йамдылыман.

Стэпанов.
Кутх) Карзӓ йал, Мӓнчаж райое.

Вр. и. о. редактора 
А. В. НЕГАЕВ.
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