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Советскнй госудг1рствым —тӱннште птштзе ден 
кресаньык-шамычып кервын соцналистнческий 
тосударствыштым—Великий Октябрьскнй содиа- 
листический революцийын сеҥымыжлаи кӧра ыш- 
тыме. 1917 ийысе исторический октябрьский ке- 
чылаште мемнан элысе пашазе ден кресаньык- 
шамыч большевик-шамыч партий деп тудын ве- 
ликий вождьшо-шамычын Леннн ден Сталинын вуй_ 
латымышт деие капиталист ден помещик-шамы- 
чын властьыштым сӱмырал шӱэныт да калык 
властьым—Совет-шамычын властьым ыштеныт.

Советский власть иРлаште мемнан Родина чап- 
ле да пеш кугу корным эртен. Кредал^мащте да 
тыгак пашам чот тыршен ыштымаштат советский 
еҥ-шамыч шке геронческий пашашт да прдвигышт 
дене ик гана велэ огыл уло тӱням ӧрыктареныт. 
Но пемецкий ‘фашист ден японский империалист- 
шамыч ваштареш Великий Отечественный война 
кечылаште кредалмашеш палме тыгай волгыдо 
чап мемпан калыкын але нигунамат лийын огыл.

Тиде войнаште Советский государство истори- 
ныште эн кугу сеҥымащым ыштен. СССР-ысе ка- 
лык-шамыч шке патыр кучедалмашышт дене ай- 
деме тукымым фашистскнй погромщик шамычын 
>ҥго деч утаренит.
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„Мемнан. эрыклан,. ҥезависимостълак да госу- 
дарствын лийын. кертшяшыжлан пеш кугу лӱдык- 
юым ыштен шогыиго шучко война мемнан калык- . 
лан, даже мӱндыр верлаште нлыше эн шеҥгелаҥ- 
кодшо еҥ-шамычланат, тндым ончыктен: совет- 
ский власть да СССР-ыште социализмым ышты- 
маш. огыл ыле гын, коммунистический партин д е к ’ 
Сталин йолташын вуйлатымашышт огыл ыле гын, 
паша пеш кугу катастрофа дене пытен кертепп 
ыле. Мемнан калык шке кидше дене ыштыме у 
декократийын чыла пайдале могыржым да пре- 
имуществыжым кызытсе гай эле нигунамат тыгё 
раш да тӱрыс пален налын огы л“*).

Советский стройын пайдале улмыжым да пре- 
имуществыжым мемнан война деч варасе мирный 
социалистический вияҥм; ш условийыштат раш. 
ужаш лиеш. Советский государствылан война пеш7 
кугу энгекым конден гынат, тудо, капиталисти- 
ческий эл дене таиастарымаште, мирный строи- 
хельствыш нимогай кризис да йӧнысыр лийме деч- 
яосна  куснен.. Советский калык социалистический* 
етройын шалаташ лийдыме вийжылан эҥертен,, 
война деч варасе жапысе йӧсылыкым лӱдде с е -  
ҥен толын, шке калык озанлыкшым писын вос- 
становитла да ик жапыштак кугу у строитель- « 
ствым ышта..

Социалистич.еский стройын вийже кушто вара?" 
Тудын пайдале улмыжо да преимуществыже вара' 
могайрак? Советский власть годым Советский! 
Союзысо калык-шамыч коммунистический парти- 
йын вуйлатымыж дене мом ыштен шуктеныт?

•) М, И';. К а л ' и н и ш  Гтатьи и речи, 1?45—1€4в ийг.. 
42 стр.,, ГГосполитизда!, 19^6 < и й %..



СССР—куатле социалистический держава

19^1 ийыште В. И. Ленин тыге возеи;
„РСФСР-ын каргышкыже ончалза. Вологда 

деч северыш, ■Ростов-на-Доиу ден Саратов деч 
юго-востокыш, Оренбург деп Омск деч югыш, 

'Томск деч северыш шуымеш муча-шдыме, пеш 
кугу  верла шарлен княт, нине верлаште лу дене 
неш кугу культурный государстпым вераҥдаш 
лиеш ыле. Чыла нине верлаште патриар.хальщн- 
^иа, пелэ дикость да чтлнак кугу дикость оза- 
ланат. Российын чыла моло ужашыштыже кре- 

^сӓньык илыме мӱндыр верлаште мом вара ужы- 
«а?.. Чыла нине верлаштат пӓтгиазхалыцпна, об- 
ломовщина, пелэ дикость сеҥен с ш л  мо?“*).

Тошто, буржуазно-помещнчье режим деч со- 
ветский властьлан шеҥгелан кодшо эл  —„олы- 
ман* але „деревянный Р у сь“ кодын. Тыге тунам 

-революций деч ончнчсо Российым ончыл руш 
тшсатель шамыч лӱмденыт ыле. Нине писатель- 
шгамычше калыкын шонымашыисым ончыктен шо- 
геныт.

Капиталист ден помещнк-шамычын озаланы- 
тнышт гоаым мемнан эл утлцракшым мланде паша 
.дене нлыше эл лийын шоген. Тунам ял озанлык 
продукций пӱтынь калык озанлык продукцийын 
58 процентшым налын шоген. Промышлениость 
лняҥм е шотышто Россия моло государство-шамыч 
деч чот шеҥгелан кодын толын. Промышленный 
шредприятий-шамыч ятырже нностранный капита- 
лист-шамыч кидыште лийыныт. Тыге, мутлан, ну- 
шо пӱтынь металлургический ден машннострои-

*) В. И. Л е н и и .  Соч., XXVI т. 338 стр.



тельнын занод, шахтн ден рудник-н1амычыи кум; 
ужашышт гыч кок ужашыже наре кучен шогеныт.

1913 ийӹште кугыжан Ррссийыште промышлен- 
ный продукций США-се деч 14,5 гана шагал, Гер- 
манийысе деч почти 6 гана шагал, Английысе деч 
4,5 гана да Францийысе деч 2,5 гана шагал ыш- 
тен лукталтын. Территорий да мыняр населений 
улмо шот дене ончаш гын, Россия кажне нине 
эл  деч ятыр гана кугу лийын шоген. Садлан мем- 
нап элыппе кажке еҥ вуеш промышленный про- 
дукцип Биян шуышо капиталистнческий элласе- 
деч шуко пачаш шагал: США-се деч 21,4 гана, 
Английысе деч 14 гана, Германнйысе деч 13 гана 
шагал логалын.

Кугыжан Российыште нелэ промышленность,. 
але вес семын манаш гып, промышленностьып р у -  
дам, шӱйым да нефтьым.лужтын шогышо, тӱрлӹ- 
металл, машина ден стапок-шамычым ыштен лук- 
шо отрасльже утларак иачар вияҥын толын. 
Сандене промышленнсстьлан, транспортлан д а  
озанлыкын кол о  отрасльжылан ятыр оборудова" 
нийым эллан гранмца вес вел гыч конден пюга- 
шыже логалын. Россия иностранный техника деч' 
пеш кугу зависимостьышто лнйын. Тидым тыган' 
ф; кт 1_ыч рг.ш ужына: 1913 ийыште Российын' 
промышленнсстьшо 63 процентлан вес элла гыч. 
кондымо м; пшна да станок-шамыч дене обору-.- 
доватлыме улмаш.

Российьюе населений эн шукыргшке ял озан- 
лык цына дене илеп. Ял озанлык тунам путырак. 
ӱлнӧ шоген. Кресаньык-шамыч мландым эн цри- 
митивный йӧи дене, пимогай сложный ял озанлык 
машина деч нссна, обраОатыватленыт. ,1910 ий- 
ыште эртарыме неренись тидым опчыктеп: тудо.



жапыште кресаньык оаанлыкын инвёнтарьже 
миллион шога-вуй, косиля да ну плуг, 4 миллио^! 
кӱртньӧ нлуг ден 18 миллион пу тырма гыч ли.г 
нын шоген. Агротехника шен гелан кодшо лийын. 
П е ш 'ш у к о  кресаньык-шамыч вимогай искусственг 
ный удобренийым кучылт кертын огытыл. Тыгы- 
д е  да пеш тыгыде участкылан- шеледыме, начар 
пушкыдемден. шогымо мланде пӱртӱс вий деч за- 
виснмый лийын, садлан тудо шурнымат пеш ша-, 
гал да томам шочыктен.

Революций деч ончычсо Российын озанлык шог 
тышто поснак чот шентелан кодмыжо первый 
мировой война жапыште палдырнен ыле. Кугы- 
жан правительствыже тунам армийжылан да флот- 
лан вооружений ден боеприпасымат, обмунди-:- 
роЛший ден продовольствийымат . ситышын пуэи 
кертын огыл. Кугыжаи арминыште пушка гына 
огыл, тугйк винтовкат ситен огыл. Южгынам кум 
салтаклан ик винтовка гына логалын. Война каег^ - 
шогымо дене элыште кажне инын озанлык эр!1; 
утларак да, утларак шолдырген толын. Пашам 
ыштен шогышо предприятий-шамыч 1914 гыч 1917 
ий марте 826-лаи шагалемыныт. Российыште 1913 
ийыште 151 доменный конга  пашам ыштен гын^ 
а 1916 ийыште улыжат 115 гына пашам ыштен. 
Кӱртньӧ корно грузым шупшыктен сеҥен огыл, 
Ял озанлык начарешт толын: ӱдымӧ площадь, 
вольы к  вуй шотат кажне ийын шагалем шоген, 
Элыш те шужеи илымаш тӱҥалын ыле. . »

Капиталист да помещик-шамыч дене ышталтщ^ 
Временный правительство годым озанлык . умба;; 
кыжат эре чотырак щолдырген толын. Утлащ 
лийдыме катастрофа, озанлыкьщ пытен шущащы- 
ж е , иностранный империалист-шамычын кулышт
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лиймаш Россир1лан лӱдыкшым ыштен шогеныт. 
Тиде катастрофа деч мемнан элым Великий Ок- 
тябрьский социалистический революций утарен, 
■^удо властьым шемер массын кидышкыже пуэн 
д а  Российысе калык-шамычым империалистиче- 
ский войнан орландарымашыже гыч луктын.

Советский властьын первый ийлаштыже мем- 
иан элыште озанлык пеш нелэ положенийыште 
лийын. Мемнан Родиным икмыняр ий годым Рос- 
сийысе да иностранный империалист шамыч чот 
орлыкаҥден шогеныт. Нуно совегский власть 
ваштареш вооруженный кучедалмашым органи- 
•зоватлен шогеныт. Ленин ден Сталинын ышгыме 
Иошкар Армий белогвардейский банда шамычым 
кырен шалатен, шке родной мландыж гыч интер- 
вент-шамычым поктен луктын да героический 
кредалмаште Октябрьскин революцийын пеш*ку- 
гу сеҥен налмашыжым арален коден.

Большевистский партийын вуйлатыме советский 
власть гражданский война пытымеке да иностран- 
ыый военный интервенцийым пытарымеке шемер 
массын пӱтынь вийжым шаланыше калык озан- 
лыкым восстановитлымашке да тудым у, социа- 
листический корно дене тӱҥ гычак пужен ыш- 
тымашке виктарен шоген.

Ленин ден Сталин тыге туныктеныт; мланна 
иемнан элын шеҥгелан кодмашыжым эн кӱчык 
срокышто пытараш да мемнан социалистический 
озанлыкым ыштымаште чын большевистский тем- 
ным шӓ{)ен колташ кулеш. „Я колымаш, я ончыл 
капиталистический эл-шамычым поктен шуаш да 
эртен кодаш “,—манын Ленин ойлеи. „М е,—Сталин 
йолташ ойлен ,—ончыл эл-шамыч деч 50 — 100 ий- 
лан иеҥ гелан  кодын улына. Ме тиде расстояний-



;ым лу ий жапыште каея шуктышаш улына. Я ме 
тидым ыштен шуктена, я мемнам пытарат“.‘“)

Большевистский партинын кумылаҥдыме да 
яуйлатен шогымо советский калык мемнан вели- 
■кий вождь-шамычын шындыме тиде эн йӧсӧ за- 
дачым успешҥо решитлен.

СССР каргым ончыза.
Ожно калык илыдыме верлаште кызыт завод 

,ден электростанций-шамычын пеш кугу корпус- 
лашт улыт, чылт йомакыште гай, ола ден посе- 
лок-шамь',ч кушкыныт, кӱртньӧ корно ден вӱд 
канал-шамыч ышталтыныт.

Социалистическин строительство ийлаште про- 
■мышленностьын тыгай отрасльже-шамыч: шем
металлургий ден станкостроений, автомобиль ден 
тракторым ыштен лукмаш ышталтыныт да чот 
эияҥыныг. Электроэнергийым, ял озанлык маши- 
!нам, химический ден нефть продуктым ыштеи 
лукмаш пеш чот нӧлталтын.

Военный промышленность чот вияҥын. Мемнан 
отын восточнын районлаштыже промышленность 
утларак писын виягг толын. Сталнн йолташын он- 
'чыктымыжо почеш шӱй ден металлургийын ко- 
■кымшо базыштым—чылалан налыме Урало-Куз- 
•^>ассым ышаыме. Юл ден Урал коклашге у неф- 
тяной база —„Кокымшо Б аку “, а Казахстаныште 
у шӱй бассейн —Караганда лийыныт.

Мемнан социалистнческий промышленность пеш 
«угу  темп дене вияҥ толын, тыгай темпым ик 
■капиталисгический государстват нигунамат шин- 
чен огыл. 1940 ийыште, Сталин йолташын 1946

*) И. С т а л и н .  Воприсы ленииизиа, 11-ше и ад .  328- 
329 стр.



нй Р февральыште Москва оласе Сталинский ок- 
ругышто избиратель-шамыч ончылно шкепжын 
нсторический ойлымаштыже ончыктымыжо по- 
чеш, мемнан элыште тынар ыштен лукмо ыле: 
15 миллион тонна чойным, вес семын манаш гын, 
1913 ийысе д еч  4 пачаш наре шукырак; 18 мил- 
лионат 300 тӱжем тонна вурсым, вес семын ка- 
ласаш  1 ын, 1913 ийысе деч 4,5 гана ш укы рак; 
1€6 миллион тонна шӱйым, вес семын каласаш 
гын, 1913 ийысе деч 5,5 гана шукырак; 31 мил- 
лион тонна нефтьым, вес семын каласаш гыи, 
1913 ийысе деч 3,5 гана шукырак. 19-^0 ийыште 
мемнан элысе чумыр шолдра промышленностьын 
продукцийже война деч ончычсо уровеньым 12 
гана эртен ыле, тидын годымак нелэ индустри- 
йын рӱдыжӧ да оборонный промышленностьын- 
тӱчг базыже лийын шогышо, машиностроенийын 
продукпийже революций деч ончычсо жап дене 
таҥасРарымаште 50 гана шукемын. Россия про- 
мышленный продукцийып кугьпшо шотышто тӱ- 
няш те визымше верым да., Европышто пылымше 
верым налын шоген гып, Советский Союз тӱняш- 
те кокымшо верыш да Ев^юпышто первый верышг. 
лектын. (1ове.тский государство эн кугу инду- 
стриальный державыш савырпен.

А мемнан элын ял озанлыкше деие мо вара ли- 
йын?

Кресаньыкым кӱчызы.тыкыш конден шогышо' 
аҥысыр аҥан изи мланде участок олмеш кызыт 
колхоз ден совхоз-шамычын ,пеш кумда пасулашт 
шарлен кия, 1910 ийыште нине пасулаште 523 
тӱжем трактор ден 182 тӱжем комбайп пашам 
ыштеныт. Тупам колхоэлаштё шошым куралме 
чыла пашан 82 процентшым, такыр куралмаште —

10



77 процентты м , кылмаш куралмаш те—73 про- 
центшым - машпннотракторный станапй-шамыч 
шуктен толыныт. Колхоз-шамычын чыла ӱдымӧ 
шурнышт [ ыч 42 ироцентшым комбайн дене но- 
гымо ыле. М ланде пашам носна, шкет-шкет ыш-’ 
тен толман зл, ш о ш в у й  ден косилян эл, колхоз- 
лаш ке да сонхозлашке- ушнен. ыланде пашаӒГ 
пырля ыштен [погымашке кусарыме дене тӱняште 
кызытсе техппка дене эп чот пайдаланыше, эн 
шолдр.а ял озанлыкан эльпи савырнен.

Пашам пырля ыштымаш, машина дене пайдала- 
нымаш да агротехникыы пуртым.мп мемнан пасу- 
лаш те шурно лектышым пӧлталаш полшеныт. ял 
озаплыкын товарнын продукцпйжым ьш тен  лук- 
машым шукылап кугемдепыт. 1940 ийыште Со- 
ветский Союзышто 38 миллионӓт ?0() тӱжем тон- 
па, вес семын каласьш гын, 1913 ипысе деч 17' 
миллио1[ тоннылаи шукырак топарный иырчым, да 
2 миллионат 7С0* тӱжем тонна, ьес семын кала- 
саш гын. 1913 ийысе деч 3,5 гана шукырак хлв ■ 
пок-сырецым ыштен лукмо ыле.

Кугу сталинскин вичияшлык-шамычлан кӧра 
мемиан Родинын тӱсыжӧ пал; ш лийдымын. ваш- 
талтын. Мемнан эл кӱчызылыкан да шеителан код- 
шо эл гыч [[оян да ончыл элыш, кӱртнян да вур 
сан, мотор деы станокан элыш савырнен. Кокым- 
шо вичияш планц1М шуктымо дене чумыр калык 
озанлыкым техника ;шстт.1Што реконструироват- 
ле[[ пытарыме ыле. СССР-ьш промышленностыио 
ден ял озанлыкше. п.роизводетво техника шотыш 
то чӹла капиталистическин 1 ос.ударствым .поктеи 
шуыныт велэ огыл, но . нуныы эртендт' коде- 
ныт. С оветск 1[й Союз экономический шотышто 
независимый улшо элыщ .сарырнен-. Тудо ш ке
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озанлыкшым техннчески шотышто ситышын во- 
оружнтлен шогышо да эл аралымаште кӱлшӧ чы- 
.ла кызытсе орудийым пеш шуко луктын кертше 
элыш савырнен.

Тиде историческнй вашгалтышым, Сталин йол- 
ташын манмыжла, пеш кӱчык срокьцято -улы жат 
13 ий наре жапыште, 1928 ий гыч —первый нич- 
яшлыкын первый ийже гыч туҥалыи, ыштен 

'■шуктымо ыле. „Тиде ончык тӧрштымаш ыле, ту- 
до мемнан Родинылан пгентелан кодшо эл гыч 
ончыл элыш, аграрный эл гыч индустриальный 
элыш савырнашыже полшен“.’ )

Кугу сталинский вичияшлык-шамычым шукты- 
маш мемнан калык озанлыкын чыла областьыш- 
тыжат социализмын сеҥымашкыже коиден. Элыште 
озанлыкын капнтадистический системыжым да 
эксплоататорский'класс-шамычым йӧршешлан пы- 
тарыме, производствын орудийже ден средствыж- 
лан частный собствеиностьым отменитлыме да 
ик еҥ вес еҥым пызырен илымашым пытарыме. 
Производствын социалистический системыже да 
производствын орудийже ден средствыжлан 
социалистический собственность мемнан сонет- 
ский обществын пудырташ лийды.ме негызшылан 
шотлалтыт.

Тыгеракын, элым индустриаҥдыме да ял озан- 
лыкым коллективизироватлыме шотышто комму- 
ннстический партийын политикыжым сайын шук- 
тев  толмо дене СССР-ышзе социалистический 
обществым ышгыме.

И . В. С т а л и и; Москпа оласе  СталинскиЯ избиратель- 
шый о к р у т ы т т о  иӓбиратель-шамычын свйлымаси цеч оычыч- 
£0 погы гш иаш те сйлымыжо, 18 стр.
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Советский власть, промытлеяность дем я л  
озанлыкым социалистическ^й йӧн дене, плип. 
почеш вияҥден толын, мемнон элин куры мла  
дене шеҥгелан кодмашыжым к$чык исторлче- 
ский срс кыштпо пытарен, мемнан государствым- 
шалаташ лийдыме крепостьыш, куатле соцаа’- 
листинеский державыш савырен.

Советский власть ийлаште ышталтше социа- 
листический озанлык Велнкий Отечественный 
войнан чыла испытанийжым честь дене кучеи. 
Советский I осударствын экономический негызше, 
Сталин йолташын ойлымыж почеш, „тушманле 
государство-шамычын экономикышт деч, мутат 
уке, утларак илен кертшан улмыжым ончыктен.**) 
Боенный нроизводствым шарен колтышашлан да 
шке армийжым войнам ыштен шогашлан ч ы л а . 
кӱлеш дене снабжатлышашлан лийын, советский ■ 
калык социалисгический строительство ийлаште 
ышталтше материальный йӧным большевик-ша 
мыч партийыи вуйлатымыж дене чын кучылт 
моштен.

Первый мировой война жапыште руш войска- 
шамычын улыжат 9800 орудийышт гына 'лийын. 
Ме ынде тынар шагал орудий лийме деч пеив 
мӱндыркӧ каен улына, тидым тыжеч раш ужаш- 
леш: Великий Отечественный войнаийлаштеСтали»^ 
лӱмеш мемнан ик артиллерийский завод гына 95 
тӱжем куатле дивизионный, танковый, противо- 
танковый да самоходный пушкым ыштен луктын. 
Тидлан кӧра советский войска - шамыч посна 
кредалмаште ик жапыштак 20 тӱжем утла ору-

• )  И. С т в л  и н,  О Велихой Отечественной войн е  Совег-
с к о г о С о м з а ,  140 стр.
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дийым кучылт кергыныт. Советский ем-шамыч 
тушманым иеш кугу патырлык да чапле воеиный 
искусство депе велэ огыл, по тыгак шке боевой 
техникыштын количество да качество шотышто 
кӱшнӧ шогымыж денат сепеныт. Войнан кум ият 
нелэ жаныштыже СССР-шге самолётым ыштен 
лукмаш 4 гана, боеприпасым ыштен лук.машат 
тынар ганак кугемын, танкым ышген лукмаш 
7 — 8 гаиа, оруди^^ьш ыштен лукмаш 6—7 гана 
кугемын.

Мемнан эл нк жанлан Украинын, Доныи да  
Кубаньын кӱлешан ял озанлык районышт деч 
посна кодын ыле гынат, колхо.з ден совхо,з-ша- 
ыыч война каен шогымо пӱтынь жап мучко ар- 
мий ден элым продовольствпй дене кӱрылтде 
снабжатденыт. фронтлан вооруженин ден сна- 
ряженнным ямдылыше фабрика ден завод-ша- 
Л1ЫЧЫМ сырье дене ^рбеспечиватленыт.

Война жапыште Йошка]) Армнйын эц куатле 
да эн ӱшанле тылже лийын. „Фашистскин войска- 

■ мамыч ваштареш шкетак к у ж у , жап да нелэ 
кредалмаште Йошкар Армицын военпый ееныма- 
шыже семынӓк, —Сталин йолташ ойла,—совет- 
скнй тылын труженикше-шамыч гитлеровский 
Рерманйя да тудын сообщникше-шамыч вашта- 
реш  ваш кредалмаште тушманым экономически 
сенены т.“*)
■ Война жапыште мемнан эл воеватлен ве.аэ 
огыл. но строитленат, шкепжьш производствен- 
ный куӓтшымат чариыде кугемден толын. Война 
ийлашге Востокышто гына 10 домным, 45 марте-

*) И. С т а л и н ,  О великой Отечесгвеннойвойне С о в е т -  
ск в га  Со1*э«,140 ст{1. ,
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новскии да элекгрическнй ко 1ггам, 13 коксовый 
батарейым ыштыме да пашаш колтымо. Тиде 
ийлашге Уралыште, Сибирьышге, Узбекнстан- 
ыште да Казакстанышге у мегаллургический 
предприятнй-шзмыч кушкыиыт, да лу дене элек -  
тростанцийым, боеприиас ден вооруженийым 
ышген лукш э завод шамычым ышгыме, шӱдӧ де- 
не шахта-шамычым пашаш шогалтыме, Уралышге 
да Кузбассыште шӱй лукмаш чот кушкын, „Ко- 
кымшо Б аку “ ранонлаште нефть лукмаш ала мы- 
няр пачаш нӧлталтын.

Война ийлашге мемнан калык озанлыкын ' куш- 
мыжо—тнде социализмын материально-техниче- 
ский базыжын куатле вийжын резу,аъдатше,озан- 
лыкы н социалистический системыжын преиму- 
ществын результатше, кугу социализм элысе 
нашазе, кресапьык-шамычын да интеллигенцийнн 
тероический, самоотверженный пашаштын резу- 
льтатш е лийын шога.

Войнам сеҥымаш дене пытарен, советский 
калык уэш мирный созидательный пашашке 
пӧртылын. Капиталистичекий э.ллаште война 
гыч мирйый жапыш. куснымаш производствым 
иземдымашке да пашадымылык кушмашке конден 
тын, советский калык экономический кризис да 
пашадымылык лийме деч лӱдде, ӱшанен ончык 
кая.

Большевик-шамыч партий йыр, мемнан Сталин 
йыр чак чумырген шогышо, СССР-се калык - ша- 
мыч чыла шке вийыштым война дене лийше ку- ' 
) у эҥгекым пытарымашке, соцнализмым умбакы- 
жат пеҥгыдемдымашке да вияҥдымашке пуат. 
Элысе калык озанлыкын чыла отрасльлаштыже- 
'Содмалистичеекий со.ревиований кече еда эре
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«иянрак шарлен шога. Фашистский варвар-шамы- 
иын шалатыме мемнан озанлыкым восстановитлыме- 
пашаште, да. тыгак у завод, фабрика, шахта, 
электростанцин ден моло промышленный предприя- 
тнй-шамычым ыштымаштат советский еҥ-шамыч 
эре у сеҥымашым ыштен толыт.

1946 ийын—война деч варасе первый ийын— 
10 тылзе жапыштыже Донбассыште 5 доменный 
коҥгам, 10 мартеновский коҥгам, 7 прокатный. 
станым, кӱртньӧ руда лукмо 8 шахтым, 20 шол- 
дра шахтым восстановитлыме да пашаш колты- 
мо.

Тыгай гигант-шамыч: Сталинградский ден Харь- 
ковский тракторный завод-шамыч, ял озанлвк  ма- 
шинам ыштен лукш о Ростовский завсд, Нижне- 
Свирский гидроэлектростанцйй, Беломорско—Бал- 
тяйский канал узш пашаш шогалыныт. Ж данов 
йолташын сылнын сӱретлен каласымыже почеш. 
нине предприятий-шамычым уэш йол ӱмбаке шо- 
галтымашым мемнан калык „колышым ылыштыме 
семын саламла,в£т тудо пала: фашистский изверг-  
шамыч нуным пеш чот шалатылыныт да нуным^ 
уэш ышташлан советский еҥ-шамыч кугу вийым 
выштеныт, тыге вуно Советский Союзышто тру- 
довой подвигышт дене чапланыше, пашам ышты- 
ше фабрика ден завод-шамычын пеш чапле сцис- 
кыштышт нине предприятий-шамычын чапле лӱ- 
мышт уэш йолгыж шогаш тӱҥалже манын, тыр- 

’ ш ат“.*)
1946— 1950 ийлан СССР калык озанлыкым вос- 

становитлымаш да вияҥдымаш у вичияш планым

*) А. А. Ж  д  а н о в, Великий О ктябрьскнй социалнстиче- 
ск и б  револк.цвйын 29-ше идалыкш е, II стр.
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советский калык кугу нолгалтыаш дене вашлпнын^ 
Тиде кугу нашан сталинский планжым мемнан 
калык социалистический отечествын ум бакы жат 
кушшашыжлан да неледалтшашыжлан нро рамма: 
семын ушыш налын.

У вичияш планын тӱн' задачыже-ша.мыч тыгай 
улыт: элын эҥгекыш логалше ранонлажым вос- 
становнтлаш, нромышленность ден ял озанлыкын: 
война деч ончычсо уровеньыштьш восстановит- 
лен шуиташ да варажым тнде уровеньым ятыр- 
лан эрташ.

Нине задачым решитлен шуктышашлаи, эн он- 
чычак нелэ нромышленность ден кӱртньӧ к о р н а  
транспортым восетановитлаш да вияҥдаш кӱлеш.. 
1950 ийышге—у сталинский вичияш.зыкыи нытар- 
тыш ийыш тыже — советский металлург-шамыч 
чойн ден вурсым левыктен лукмаште да прэка- 
тым ышгымаште война деч ончычсо уровеньыи. 
35 нроцентлан эртат. Шӱй лукмаш 51 процентлаи, 
а нефть лукмаш — 14 процентлан кугемшаш. 
1950 нйыште электростанций-ша.мыч 82 .мнллиард, 
киловатт-шагат—1940 ийсе деч 70 процентлан ш у -  
кырак электроэнергийым пуат. Машиностроений 
нродукцийым ыштен лукмашым война деч ончыч- 
со дене тан-астарымаште 2 гана кугемда. Кӱртньӧ- 
корно транспортын грузооборотшо 532 миллиард 
тонна-километр марте кушкеш, тыге тудо война- 
деч ончычсо уровеньым 28 процентлан эрта..

Нелэ промышленность * ден кӱртньӧ- корно 
транспортым эн ончыч восстановитлыме дене 
советский калык чумыр кэлык озанлыкым вашке 
да  успешнын восстановитлен, тыгак тудым вияҥ- 
ден кертеш. Вич ий жапыште 5900 промышлен- 
ный иредприятий восетановитлалтшаш, угыч
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ьпш ӓлтш аш  да пашаш шогалшаш, а кокымшо 
вичияшлыкыште 4500 у предпрпятииы.м ыштыме 
:ыче..Мемнан.элын промышлеш 1ый продукдпйже 
И)50 и!1ыште 1940 пйсе 'уровепьы м  4'8 процентлан 
эрт.ышаш, а ял озаплык продукций в'опна деч 
оичьшсо ж апдене  таҥастарымаш ге 27 процентлан 
шУкемеш. Чыла тиде мемнап Родинын военно-эко- 
нэмичесьнй куатш ыму кзжшытӹш нӧлталаш полша.- 

Производствым виян нӧлталмаште кӱлешан да 
штктышаш условийлан СССР калык - озанлыкын 
чыча оьрасльыипыжат техннка шотышго у.мбакы- 
жаг ончыко кайымаш лийын шога.

„Мемнач жапыште атомпый энергийӹн да мо- 
ло пеш ку 1'у технический открытийым кучылта- 
ш а г  йӧн лийын,--М олотов йолташ ойла, —тнде — 
— кӱкшӧ тРхника да наукым пронзврдствыш кум- 
дан пуртымо жапыште техника вопрослан, мем- 
нан проыышленностьын технический уровеньжым 
нӧлталмаш да кӱкшӱ квалифицированный техииче- 
ский кадр-шамычым ямдыльшаш вопрослан озан- 
л ы к  планлаште первостепенный вниманийым ойы- 
рыман. Тушман ыемнан мирный, творческип па- 
шалан чаракым ыштен. Но ме кузе кфМеш, туге 
чылажымат ыштен шуктена, да мемиан элнан пе- 
ледмашкыже шуына. Мемпандене атомыый энерги- 
ят  и шуко молат лиеш “*)

Нине задачым сайын шукташ манын, совет- 
■ский правительство ден коммунистический пар- 
тий тӱрлӧ научно-исследовательский институтым 
ыштымашке поснак вниманийым ойырат. Великий 
Октябрьский социалистйческий революцийӹн

* ■ ) В. М. М о л 0 т 0 в. Велыкнй О кт я б р ь ск н й  социалисти- 
•ческ11Й револю ц и 11Ы Н  28-ше идалыкше, 24 стр.
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29-ше идалыкше нерген докладыште Жданов йол- 
таш тыге каласен: кызыт научно-нсследователь- 
ский учреждений-шамыч ден нунып научный па- 
шаеҥ 'количествышт война деч ончычсо уро- 
веньым- ятырак эртен каен. Советский наукын па- 
шаеҥышт-шамыч ончылно нуиын творческий паша- 
штлан,  у изобретени!1ым, исследований ден откры- 
тийым ышташлак,  наукым производствыш чот •пур- 
тен шогашлан пеш кугу корно почылтеш. Научный 
продукцийын коли^гествыже ден качествыжым 
чарныде нӧлтен шогышо мемнан ученый-шамыч, 
'Сталин йолташын манмыжла, СССР деч вес 
элласе наукын достиженийжым лишыл жапыште 
иоктен ш}'ын' велэ огыл, но эртен каенат кер- 
тыт.

1946 ий 9 февральыште Москва оласе Сталин- 
-ский избирателышй округышто избиратель-ша- 
мычын сайлымаш деч ончычсо погынымаште исто- 
рический мутым ойлымыжо тодым Сталиншол-  
таш мемнан элын угыч пеледалтшаш пеш кугу 
программыжьш палемден ончыктен ыле. 1946— 
1950 ийлан СССР калык озанлыкым'  восстано- 
витлымаш да вияҥдымаш вичияш план тиде про- 
граммын ужашыже гына лийын шога.

„Утларак кужу жаплан план шотышто манаш 
гыи,—Сталин йолташ каласен,—партий калык 
озанлыкын угыч утларак гюлталтмашым организо- 
ватлаш шбна, тудыжо мемнан промышленностьым, 
мутлан, война деч ончычсо уровень дене таҥа- 
старымаште, кум пачаш утларак нӧлталаш мылан- 
на йӧным пуа. Мыланна тышке шуаш кӱлеш:мем-  
ыан промышленность ий еда 50 миллион тонна на- 
ре чонным пуэн кертше, 6Ӧ миллион тонна наре 
«урсым, 500 миллион тонна наре мланде шӱйым,
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60 мнллион тонна наре нефтьым луктыи кертше.. 
Тыгай условий годым гына мемнан Родина чыла 
тӱрлӧ случайность деч аралалтыи кертеш манын 
шотлаш лиеш. Очыни, тидлан шагал гын, кум у 
нятилетка кӱлеш. Ио тнде пашам ышташ лиеш,, 
.да ме тудым ыштышаш улына“.*)

Сталин йолташьш ончылгоч тыге палемден от1-  
чыктымыжо—кугу советский державын умбакы- 
жат  пеледалт шогымашке кондышо корно, тӱҥ 
экономический задачым —куг*урак капиталистнче- 
скин эллам экономика шотышто,  вес семынже, 
нромышленный производствын кажне еҥлан ло-- 
галше кугытшо шотышто поктен шуымо да эр- 
тен кайыме задачым ыштен шуктымашке натгга- 
йыше корно улеш. Сталинскин корно—СССР-ыш- 
те коммунизмын тичмашнек сенымашкыже нан- 
гайыще корно. Мемнан вождь да учнтельнан- - 
Сталин йолташын пуымо кугу заданийже-шамыч 
шуктымо лийыт. Молан манаш гын, мемнан со- 
ветский общественный да государственный строй- 
на ятыр кредалмашеш шуаралтын, тудо болыне- 
вик-шамыч парти11ын, Ленин—Сталин партийын 
ончыл марксистско-ленннский теорийым тунем 
налын.

Тӱняште эн демокргтический государство
Ленин ден Сталин шке выступленийышт ден 

статьяштышт руш царизмым чаманыде чараш лук- 
тын шогеныт, тудым айдеме тукымын намыслык- 
ше,  помещик ден капиталист тӱшкан мучашды-

*) И. В. С т а л  и н, М осква оласе Сталинскнй набирате.» ь- 
яый округы со  избиратель-шамычын сайлымаш деч ончыч.  
иогыным;-ште ойлымыжо, 27 етр.
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:\шя озаланымаш, сола ден пычкемышлыкын ре- 
жныже маныныт.

Кугыжан правительсхво шке ӱмыржӧ кошарген 
йпумешкак калык массым шучкын пызырымаште 
Л,а правадымылыкышге шинчырлен кучен.

Первый русский революций деч пеш чот лӱ- 
дын, Николай II кугыжа 1905 ий 17 октябрьыш те  
манифестым лукгьш. Тиде манифестыште кӱгыжа 
калыктан эрыкым пуаш, законодательный думым 
логаш, сайлымашке населенийын чыла классшым 
'ӱжаш сӧрен. Кугыжан тнде мапифестше шакше 
•ондатчык гына лийын. Эрык олмеш шемер масса 
виселнца ден каторгым гына налын, пашазе ор- 
ганизаций-шамычым шалатеныт, яллаште кара- 
тельный экспедицнй озаланен. Ик пыл ий жапыш- 
те гы.ла, 1905 гыч 1909 ий марте, Российыште
2 тӱжем угяа епым пиктен сакыме, .25 тӱжем 
•епым тюрьмаш шындыме, каторгыш да ссылкыш- 
колтымо. Революционер-шамычым лу тӱжем дене  
лӱен да суд деч посна орландарен пушгмо. За-  
конодательный да представительный учреждений- 
лплмыч олмеш элыште тӱрыс правадыме, мутык 
Государственный думым ышты\ 1е да 1907 ий
3 июньышто антидемократический избирательный 
законым лукмо, тиде закон почеш помещик-ша- 
мыч ден шолдра буржуазийлан Думышто вер шу- 
кырак пуалтын. Теве, мутлан, 111 Государствен-  
ный думышто (1907 — 1912) помещик ден капита- 
■лист-шамыч 54 процент, кресаньык-шамыч („зем- 
ле де л е ц“ кулак-шамыч) 15 процент, а пашазе ден 
ремесленник-шамыч улыжат 2,5 процент гына 
лийыныт. Думын кодшо членже-шамыч утларак- 
;шыя кугыжан чиновник, духовенствыи предста- 
зительясе, буржуазпый адвокат-шамыч улыт ул-
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маш. Тыгай Дума,  мутат уке,  кугыжан н р а в и т е л -  
стБын мутшым колыштын.

Царизмым аралыше да лакеГ^-шамьГч Россниыш- 
те  чыла шотыштат паша с<'.Г| кая, тудын стропжо' 
„уэмдыме“ да кугыжан правнтельство калыклаш 
эн кӱлешым пуэн' кертеш магын, пӱтьшь тӱням 
ӱшандараш тӧченыт. Калык -масса опчылно ти д е  
о«дал<5ыкым тӱжвак луктын, Ста.лпн йолташ 1912 
ийыште возен:

„Шке йырда ончалза:  шуко пӧсылыкым у ж ш о  
Россия „уэмдыме“, ,,чыла шотыштат саемдыме,“ 
элла коеш мо?

Демократический конституций олмеш —виселп- 
ца деп дикий озаланымашын режимже!

Пӱтьшь калыкыи парла.мептше олмеш —шем по- 
мешик шамычын шети Думышт!

„Гражданский эрыкын пептыде не гызше“ ол- 
меш, мутлан, 1101 ы н ы м ,'т п л е .11, печатьлан, ссмсз- 
шамыч ден стачкылан 17 октябрьыште лукмо ма- 
нифестешак сӧрымӧ эрык ол:уеш „усмотрений“' 
ден „пресечениньпГ ыштылмаш, газета-шамычым- 
летырымаш, редактор-шамычым ссылкыш колты-^ 
маш, союз ,деи 1101 ынымаш-шамычым шалатым; ш!'* 

Личностьым тӱкаш лпйдыме олмеш —тюрьма- 
лаште кырымаш, граждан-шамычым игылттп пг 
Ленский приискыште забастовшик шамычлан вӱ- 
ран расправым ыштымаш!“Д

Болыпевистский партий,. Леннн ден Сталин ку- 
гыжан нластььш сӱмырышаш верч, капитализмым 
пыхарышаш верч калык .массым революцион};ый> 
кредалмашке чарн.ыде ӱжын шогеныт. Тиде ӱж- 
мылан кӧра, 1917 ийыште пашазе .ден кресаньык-

*) И, В. С т а л и  н, Соч., т .  II, стр. 222. 
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шамыч ку.гыжам, а варажым Рсссииыште кснн- 
талист ден помеищк-шамычьш господствьшпым 
аралеи кодаш тӧчьшю Временный буржуазнын 
правтельстБЫм сӱмырал шуэныт. Мемнан эана. 
ӱмбалие^ Великий Октябрьский социалистнческин. 
революцийыи сеиымаш знамяже лойгаш тӱҥалын,.

Калык-шамычыи 'илышыштышт Окгябрьсктй  ре-. 
волюишй моткоч кугу событий лийын. Чыла пӱр- 
лӧ эксплоатацийым, эксплоататор ден пызыры- 
ше-шпмычым пытараш шке ончыланже задачым 
шындыше тыгай революций айдеме тукым исто- 
рийыште перво!! гана лийын. Тиде задача мемиан. 
элыште тӱ])ыснек шукталтын.

Шке йырда ончалза.
СССР-ыште тӧра деи кул уке, пызырыше.да 

пызыриалтше класслан обществым шелелЬтмаш 
уке, г!11де.ме айдемым эксплоатироватлымаш уке. 
Тыгай государство тӱияште пкте гына.

„Пале, 1 ражданскнй войнаи йӧршеш сеи'ыма- 
шыжлаи кӧра помещик классым туиамак пытары- 
ме ыле. Моло эксплоататорскиГ! класс-шамыч по- 
мещик класс семынак пытеиыт, Промышленио- 
стьышто капиталист класс уке лийын. Ял озг.и- 
лыкышле кулак класс уке лийын. Товарооборо-  
тышто купец да спекуляптлнамыч уке лнйыч. '1'ы- 
геракын чыла эксп-лоататор класс-шамычат ны- 
тарал1ыч'‘-г).

Советский обществыште ваш келшен и.лыше 
кок .к дасс  1 ына у л о —пашазе ден кресаньык-пы- 
мыч. Советскнй калыкын оичыл да утларак куль-  
турный ужашыже улшо мемнан интеллигенцийн^ 
нунын дене чак кьыдалт шога.

*) И. С т а л 11 н; Вопросы  ленинпз.ма, стр. 510.
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У, социалистически!! обществым ышгышащ 
■йерч кучедалмаште СССР калык-:иамычыи Леиин — 
'Сталин партийын вуйлатыме почеш всемирно-ис- 
торический сеи ымашышт СССР Совет шамычын 
Чрезвычайный \ ’П1 с‘ездеш приннматлыме СССР 
Конститудиеш закон почеш пеигыдемдыме улыт. 
"Тиде Констнгуцийым мемнан элышге социализ- 
мын сен'ымашыжым кумылан'деи да оргаиизоват- 
лен шогышо Сталин йолташ ыштен, сандене ту- 
тым советский калык пеликин Сгалинский Кон- 
ституций манын. Мемнан Сталннский Конститу- 
дийыште эрык ден калык-шамычын пиалышг нер- 
ген эн ончыл идей-шамыч иеш раш да тичмашын 
позалтыныг. Исгорийыште тыгай Консгитуций але 
нигунамат лийын огыл.

Сталинский Конституцийын 1й  статьяшгыже 
т ы г е  ойлаЛтеЦк

„Советскнй Социалистический Республика-ша- 
•мыч Союз- пашазе ден кресаньык ппмычын со- 
.циалистический государствышт у л е ш “.

Капиталист ден помещик-шамычын озаланыме 
тошто Российын олмышто кызыт у, социалисти- 
ческий государство шога, ты государсгвыште 
калык масса-шамыч шке оза улыт. СССР шемер- 
шамыч шке государствыштын судьбаж дене, элын 
иутынь пояилыкше деие, айдемын кидше дене 
ыштен лукмо чыла саска дене тичмашнек пайда- 
ланат.

Сталинский Конституцийын 3-шо статьяже тыге 
юйла: ■

„СССР-ыште пӱтынь властьым шемер депутаг- 
шамычын Советышт гоч оласе ден ялысе шемер- 
'шамыч кучат“.

Советский власгьын чыла органыштыже—вер-
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ласе  Совег гыч тӱи-алын СССР Врховный Со- 
ветыш шумен] ншмер-шамычын представитель-  
ышт, труд ден наукын енышт, знатный пашазе 
ден колхозинк-шамыч, пеш кугу политическнй, 
военнын, научнын пашаен-шамыч улыт. 1946 ий 
10 февральыште сайлыме СССР Верховный Со- 
ветын Союз Советшын депутатше-шамыч состав 
тыгае; паш азе—287, але 42 процент; кресаньык— 
151, але 22 процент. СССР Верховный Советын 
Национальность Советыште чылаже '657 депутат 
уло, нуньш кокла гыч 224 еҥже пашазе, 198 кре- 
саньык да советский ннтеллпгенцнйын предста- 
вительже 235 ен. СССР Верховный Советыш 277 
ӱдра.машым санлыме. Нацнональность Советыште 
Советский Союышго илыше 49 национальностьын 
представительышт улыт.

Мемнан великий социалистическин держэвысе 
семын государствым вуйлатымашке калык мас- 
сым тыге кумдан шупшын шогымашым тӱняшге 
ик элыштат ужаш ок лнн. ,1937 — 1939 ийлаште 
эртарыме сайлымаш годым верысе Советлашке 
чылаже 1400 тӱжем утла депутатым сайлыме, ты 
тпог гыч: сельсовет,чашке—1060746 депутат,  по- 
селковый Советлаш ке—38994 депутат,  рапонный 
Советлашке —140158, олаласе Советлашке да ола- 
ласе районный Советлашке—151822, окружной 
Советлашке —871, областной да краевой Совет- 
лашке 9311 депутат сайлалтын.

„Советскип Союз мучко Москва гыч тӱҥалын 
тудын эн мӱндӱр луклашкыже шумешке йыр-ваш 
тынар шуко депутат улмо тидым ончыкта:  совет- 
ский власть депутат-шамыч гоч чын кугу меро-  
приятий-шамычым эртарен кертеш да эртара, вет
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тиде актив, чынжым манаш гын, мемнан элын чы- 
ла населеннйжьш авалтен шога“'")

Совет-шамыч пелеи постоянньй! комиссийлаште- 
депутат огыл улшо шуко  граждан шамыч пашам, 
ыштымым шотыш нал.мп гын, Совет-шамычлан. 
шке пгшаппым шукт;  ш полшен шогышо актив 
ятырлан шукемепк Но тидат чыла огыл. Совет- 
шамыч деч П01на,-мемнан элыште массовыГгнроф- 
союзный, культурный, молодежный организаций- 
шамыч, а ялыште—колхоз-шамыч да нунын органи- 
зацийышт улыт. Ик профсоюзлашге 1 ына верла- 
се  да фабрично-заводскоп комитет 350 тӱжем па- 
ре да профсоюзын чл^нже-ипмыч 23 миллион 
утла  улыт. Чыла нние массовып организацпй-ша- 
мыч гоч мемнаи кзлык шке гасударствыжын тӱр- 
лӧ  пашаштыже участвоватлен пюга.

С о в е т с к и й  в лас ть  ч ы н ж е  д е н а к  калык в л а с т ь  
у л е ш .  С ан де п Е к  т у д ӧ  калыкын п н т е р е с ш е  д е ч  мо-  
ло и н т е р е с ы м  ок' ш ин ч е .  С о в е т с к и п  властгып, .  
т у д ы н  чы ла оргЁНЖыи п п н г ж е  с б ш е с т в е н н ы й .  
п о я н л ы г ы ы  к у г с м д ы ы а ш к е ,  шемер-шамыч.ын м а т е -  
риальный д а  к у л ь т у р н ы й  у р о в е ы к ш т ы м  ч а р н ы де  
н ӧ л т е и  ш о г ы м а ш к е ,  СССР ын н е з а в и с и м о с т ь ш ы м  
пент ы д е м д ы м Е ш к е  д а  т у д ы н  о б о р о н о с п о с о б н о с т ь -  
шым в и я н д ы м г ш к е  в и к т а р а л т еш .

Сталинскнй Констнтунигкште ончыктымо да 
пентыдемдыме чыла демократическы'! права деи 
эрык СССР граждан-шямычлан ни.моггт! оговорка  
да огравичеиий деч посна пуалтеш.

Мутлан, ме.енгн советский Сс.плымгш системы.м 
налгш. Мемнан дене депутат-шамычым сайлымаш

*) М. К а л и в II н, Советский государствын кугт стр.
М аргосиздат. ин .
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всеӧбшкй:  нунын могай раса деп нащюнальность 
гыч улмыштым, нера кучымыштӹм, образователь-  
ный це нзьш ть м ,  нк верыште илымыштым, с о - ' 
ци а л ь н ы й п р 0  и сх о жде 11 и й ь; ш т ы м, и ш е ст е  е и н ы й 
положенийыштым да ожнысо Псшшштым ончыде,. 
ушдымо да са11л ым ; 1и праваштӹм суд дене ли- 
шитлен судитлыме-шамыч деч молышт, СССР-ын 
18 ийым шуктышо граждан-шамыч чыланат сай- 
лымаште участьсватлаш цраван улыт.

Тыгай всеобший сайлымаш правам ик консти-- 
туцият, даже эн демократически!! буржуазный 
конституцият ок шинче. Чыла буржуазный кон* 
ституций эреак це}1.-оьый хпрӓктеран у.лыт, ттес 
семын мансш 1 ын, нуно калыкын политический 
праважым, ты шотьгшто сайлымаш правамат, ий- 
гот, имушественный, образовательный да моло 
шот денат ятыр условий дене ограничнватлат.

Ятыр кгнитглистический эллгште . н йю т  шо-- 
тышто ценз неш кучгшу, сандене У:1-24 ийыш 
шудымо мслодежь сагчттхмаште ок участЕоватле. 
Шуко государстБьлгш те  ик Берыште илыме шо- 
тышто ценз ышталтсш, вес семынже, ик избира- 
тельный округышто граждап шгмыч.пел ийым але 
тулечат утларак огы’т иле иян, пуно-сайльмаште 
участЕОватлен стыт керт. Тыгеракын, пгшам кы- 
чал ксштын, ик вср гыч нес р.ерӹш куснылшо 
ен'-п1гмыч. сгйлым; ш деч корг.ггдалтыт. Южо эл-- 
лаште сайлымаш правалан. имушсственный цен:т 
ышталтеш, тидлэн кӧра укеан шгмыч саплен огыт'  
керт. Ятыр эллаште ӱдрамаш, салтак да моряк-  
шамычын сайлымаш правашт уке. Образователь-  
ный ценз манме шот .д енат  (сайлымаште участво-  
ватлаш иктаж могай образований кЗттеш), могай
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национальность да раса гыч улмым онченат, сан" 
лыыаш нрава деч кораидалтыт.

Сталинский Консгитуцнй тӱнян историйыштыже 
иервой гана чыла граждан-шамычлан чынже де- 
нак тичмаш демократи 1"1ым увертарен. Ме.мнан 
государствыште чыла граждан-шамыч шке пра- 
вашг шотышго ик тӧр улыт. „I 1мущественный 
иоложений дене огыл, могай нацчй гыч улмо де- 
не огыл, пӧр'еи' але удрамаш ул.мо дене огыл, 
служебнын положений дене огыл, а кажне граж- 
данинын шке способностьшо,  шке пашаже обще-  
ствыште тудын положенийжым ончыкта “М Совет- 
ский Союзышто демократнзм илышыш тӱрыснек 
иурталтеш, моло эллаште тыгай демократизмым 
лшгушгаг ужаш ок лий.

Сталинский Конституций СССР граждан-шамыч- 
лак пеш кугу правам пуа, нуно тунемаш, канаш 
праван улыт, шоҥгеммекышт да черланыме го- 
дым, паша ыштен кертдыме годым нунылан ма- 
тернальный полыш пуалтеш. Тыгай правам тӱ- 
няште ик копстпгуцпят пуэн огыл да ок п.у. Ни- 
не права первон гана мемнан элышге нлышыш 
пургалгыныг. Санденак вет совегскип калык ку- 
гешнеп да куапеп мура:

.Н н н е  чутын чанше яея ктатшы.ч 
Нкгунам огеш  лий ӱшгылаш.
Кеч куна.м праван мемнан айде.ме 
Тунемаш, кан а ш ,.п а ш а  ышташ".

Сап-Франциско олашге Икгыш ушнышо наций- 
шамычын 5'ставышг нерген капдшыме годым 
„Цель-шамыч“ главашге тыге ончыкташ пунчалме 
ыле: могай раса гыч улмым, могай пыллге дене

*) И.  С т а л п н ,  Вопросы ленавизма, стр. 517. 
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кутырымым, моган вера кучымы.м, пӧр 'е 1г але ӱд- 
рамаш улмым оичыде, айдемьш праважым да 1 ӱ?г 
эрыкым чылалаи пуымашым пагаден ончаш. СССР 
делегацнп тыган ойым пуэн: айдемын тӱҥ пра- 
важлан шотлен, паша ышташ да тунемаш права 
лийме нерген ончыкташ. Тиде ойым, тӱрлӧ пра- 
вам ончыктылмаш пуйто шотлан ок тол маныи, 
пуртен огытыл.

Советскн!! делегацийын ойжым кораҥдымаш 
чынже дене тыге умы.ттаралтеш: СССР-ыште ше- 
мер-шамычып кугу правашт уло, а капитзлнсти-  
ческий государство-шамыч шке гражданыштлан 
тыгай кугу правам пуэн огыт керт. Войиа гыч 
лектын,  тыныслыкыш куснымашлан кӧра капитал 
эллаште пашадымылык пеш чот кушкын. Мутлан,  
Амерпкын Соедпненный Штатлаштыже, офицпль- 
ный данный почеш, пашадыме-шамыч 3 мпллнон 
утла лийыныт. Эн поян капиталистически11 эл- 
лаште демобнлизоватлыме салтак ден офнцер-  
шамыч шканышт пашам муын огыт керт.

Мемиан элыште йӧршеш вес сӱретым ужына. 
Озанлыкын социалистнческин спстемыжлан кӧра 
мемнан дене пашадымылык нканат лийын ок керт, 
чыла граждан-шамычлан паош ышташ права пуал- 
теш. Советский Союзышто кажне демобнлизован-  
ньи'1лан паша пуалтеш, тидын годым тудын воен- 
ный службышто могай опытым да специально- 
стьым палмыже шотыш налалтеш. Адакшым СССР 
Верховны 11 Совет властьцн верысе органлажым 
демоблизованный-шамычлан пашам пуаш обязат-  
лен, нунын угыч налме пашашт армнныш кайы- 
мышт деч ончыч ыштыме пашашт деч ӱлнӧ ше- 
гышаш огыл. Демобилизаций нерген СССР Вер- 
ховнын Советын лукмо законжын ты статьяже,
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М. И. Калииин мпнмыла, „тӱнясе законодатель-  
ствыште нкте гына улеш, тид.танже дгимогай Ӧр- 
маш лийын ок керт, вет .тидым социалистический 
государствын законодательствӹже гына ышген 
к е р те ш “'").

Советский Союзышто демократический права 
д а  эрык увертары.м^ гына огыгыл, иуно илышыш 
пурталтыт. Тидым шуктышашлан мемнан госу- 
дарство калык .массылан чыла кӱлеш средствам 
да условийым пуа.

Граждан-шамычын демократический праваш- 
тым—мутлан, печатьлан да погынымашлан эры- 
кым илышыш пуртышашлан мемнан элыште ше- 
шер-шамычлан да нунын оргапизадийыштлан ти- 
пографий, кагаз запас, общественный зданий да 
тулеч молат пуалтеш. А буржуазный эллаште 
калык массын тыгай материальный средстваже 
уке.  Садланак тушто мутлан, печатьлан да по- 
гынымашлан пуымо эрык деие обществын изи- 
рак ужашыже—улан-шамыч гына тичмашын пай- 
даланат.

Мут гыч, печатьлаи эрык нерген налына. Ик 
американский журнадпст Освальд Вшллард тыге 
воза: Английыште але США-ште кугу газетым 
почшашлан баикышге 10 але даже 1") миллион 
доллар окса ли 1йиаш Теве молан Аиглийыштат, 
США-штат эн чот шарлыше чыла кугурак газе- 
та-шамыч шолдра капиталист-шамычын кидыш- 
тышт улыт. Тыжеч раш; иине газета-шамыч экс- 
плоататорский класс-шамычын интересыштым 
арален шогат, общественный мненпйым кӱлеш

'■■■) М .  И. К а  л н н и н. Крупный шаг в перех о д е  на . мир-  
но е  пол ож ени е  (.Правда", 1945 пй 6  июль).
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семын ямдылышашлан игылтын тӱрлӧ шойыш-^ 
возымашым вожылде печатлат.

Советск 1п’1 демократизм —демократизмын эн сай 
да эн кӱкшӱ типше. Тӱрлӧ моло де.мократизм 

' д е ч  тудын тӱн' ойыртемже тыште:  т^до  шкетын 
г^ша калыклрн чын эрыкым пуа.

„Чын эрык, —ойла Сталин (юлташ,—тушто гына 
лиеш,  кушто эксплоатадийым пытарыме, кушто 
мк ен' вес еҥы.м пызырымаш уке, кушто паша- 
дымылык да кӱчызылык уке, кушто андеме эрла 
тудо пашам, илыме верым, киндым йомдарен кер- 
теш макын,' ок чытыре. Тыгай обществыште гы- 
иа кагаз ӱмбалне огыл, а чын эрык, личный д а  
ч'1у;,'!а моло эрыкат лийын кертепС*).

Мемнан советский обществына лач тыган об- 
щество улещ. Мемнан советский демократизм, 
Сталин йолташьГн , ончыктымыж семын, „обыч- 
ный“ да „общепризнаннын" вообще демократизм 
огыл, а социалистический демократизм улеш.

Советск.ий власть, социалистнческий рбщест- 
вым ■ ыщтыме нергеи ленинско-сталинский иде- 
йым илыщыш иуртен шоген, мемнан элнам эн по- 
следовательный,  чынже денак ка.тык демократиз-  
ман элыш савырен.

Советскнн власть И11лаште социализмыи сеҥы- 
машыж негызеш советски!! обществын але марге 
уждымо морально-политический единствожо ли- 
йын, советски!! патриотизм талын вияҥын, тӱз-- 
лаиен. Элыщге чыла вереат шемер массын твор- 
ческий энергинже куатлын лектын шога, шемер 
масса Советский государствыште вия!гашыже,

*) Беседа товарищ а Сталинт с председателе.ч американ-  
с к о г о  газетного о б ‘единения „Сдриппс-Говард И ью спейперс“ 
г-пом Рон Говардом, стр. 13, Паргиздат, 1936.
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культурно кушкашьше,  шке моштымыжыи да та- 
лантшым кӱлеш семын кучылтадшше мучашдыме 
йӧным налын.

Кугу социалпстическнй вашталтыш-шамыч не- 
гызеш мемнан элын гына огыл тӱсшӧ вашталтын, 
еҥ-шамыч шкештат  вашталтыныт. Социалисти-  
ческий обществыште у, сай илышым пырля ыш- 
тыше ен'-шамычын социалистическн 11 сознани- 
йышт куигкын, келшен илымашышт да ваш- 
ваш полшен шогымо идеологинышт,  пӱтынь ка- 
лыкын интересшым сайын умылымашышт лийын. 
Гражданский войнан тулл<о гоч эртыше, социа- 

листический строительство ийлаште моткоч кугу 
нелылыкым сеҥеи лекше мемнан ешшамыч шке  
шонымашкышт чакныде каят, шке корнышгышт 
тӱрлӧ чаракым сенаш тунемыныт. Шемер-шамы- 
чым политически воспитатлымаште мемнан боль- 
шевистский партий—Ленин—Сталин партий нос- 
нак кугу пашам ыштен, тудо советскин калыкым 
нашалан да нодвиглан кумыланден шоген, тудым 
0 НЧЫЛ марксистско-ленинский теорий' дёне пон- 
дарен.

Чыла тиде кӱшнӧ ойлымына Велнкий Отечест-  
венный войн^а инлаште пеш кугу полышым нуэн. 
Мемнан воин-шамыч миллион дене фронтышто да 
советский ехг шамыч миллион дене тылыште, шке 
Родиныштын эрык ден независимостьыштым, ве- 
ликий Сталинский Конституцнй кече йымалне 
илаш шке праваштым арален, моткоч кугу ге- 
роизмым ончыктеныт, тиде героизмым пӱтынь 
тӱня ӧрын онча, тудо курым-курымеш ок мон- 
дзлт.  Советский калык чынже денак гёрой калык 
лийын чапланен.

„Советский демократизмын мобилизоватлен шо^

32



гышо вип/ке да подвнгыш кумылпгдыше совет-  
скиГ| патриотмзм,—маиеш Молотов нолташ,—вой- 
на ийлаште поснак раш ончыкталтын. Советскнм’ 
ен'-шамыч тидын дене пиалан улыт:  второсте- 
пенный государство-шамыч разрядыш волтен кол-  
тымаш деч мемнан элым арален кодышо Ок- 
тябрьскнй революдийлан кӧра калык-шамычы« 
вийышт утаралтын, тудо дворянско-буржуазно-  
помещичий режим годым пызырналтын ыле, ва,- 
ражым тудо Совет-шамыч властьып пегызешыже- 
вияҥаш ты марте уждымо- кугу йӧным налып. Те- 
ве молап фашизлшм мемнан сем'ымад1ыштына .ме, 
тидын дене пырляк, советский демократинын деш’ 
кугу сепымашыжььм ужына“").

Мемнан жапыште, войпа деч варасе тыныслык. 
созидательный паптам ыштыме жапыште, совет- 
СКИ11 калык, Л енин—Сталмп пзртинын вуйлаты- 
мыж почеш, шкенжын политический да произ- 
водственный активностыпым эреак кӱшкӧ нӧлта, 
шкенжын творческий энерги11жым утларак кум- 
дан шарен колта, мемиен куг.у Родинын военньпТ 
да экопомический куатшым пепгыдемдымаште у  
сенымашыш шуагп тырша.

Шемер-шамычын илышышт саеммаш да 
культурный уровеньышт кушмаш

Великий Октябрьский содиалистический рево- 
люций шемер-шамычлан эрыкым велэ огыл,  но 
материальный шотыштат чыла кӱлешлыкым пуэн;- 
улан да культурно илаш чыла йӧным ыштен.

*) В. М. М о л о т о в ,  Великнй Октябрьский с о ц и а л н ^  
ческий рево.',юцнйын 28 ше идалы кш е, стр. 19. М а р г о ^ з - ,, 
дат. 1945. /  ,1гб п « и
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Ствегск^и вгасгь буржуагий деч производ-  
■ствыгык средсгвам шупшот палыз да фгбрпкым, 
заводым, мгандым, кӱргньГ) корньш, банкьш пӱ- 
тынь калыкын кпдышкыке пуэн, общесгвеннын 
собсгзенностьым ышген.

Кугыжан Росснйышге шемер кресгьяпствын 
оранекшзг 139 миллион десягин наре м л 1ндегы-  
нл улмаш.' Советскии вгасть мшпдылан по.ме- 
щичий собственностьым пыгареп, элышге пӱгынь 
■млпндым национализироватлен да крестьяиствы- 
лан !Ӱ0 мнллибн гектар ,угла ожнысо поме дкк.  
кази 1 дп монасгырь мландым пуэн. Я л о за н л ы кы г  
коллекгивизироваглыме да кулачесгвым класс 
1п0 1 ыш:о пытарыме деч вара шемер кресгьян-  
ство 370 МИ.ЛЛИОН гектар утла мланде депе пай- 
даллнаш лӱиалын.

„Эксплоатацнйым пыгарымаш да калык озлнлы- 
кыште социалнстически!! снстемым пеп'гыде.мды- 
маш. безработпца да туд|.1н дене кылдалт шогы- 
шо ялышге да .олашге кӱчызылык ук<̂  ул.маш,' 
про.мышленносгь кугун шарлы.машда эреак пашл- 
-зе-шамыч шукем шогымаш, пашззе ден колхоз- 
ник-ша.мычын паша производительность кугеммаш, 
колхӧз-шамычлап млапдым курымешлан пуымаш 
да колхоз-гпамычым первокласснып трактор ша- 
мыч дене да я.л озанлык машнна - ша.мыч дене 
снабж.аглымаш, —'гиде чылажат пашазе деп кре- 
саньык - ша.мычын .материальный иоложенийыш г 
умбакыжаг кушкын шогашлан реальный условнй- 
ым ыштен“.'9

Сгалинскин пятилетка-шамыч иплашге пашазе 
ден^служащий-шамычын пашадарыш г, колхозник-

Э  И. С т а  л и и, В^^ярэсы леаинизма, 5 3 э —5?'» сгр.  
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тиамычын доходьпнг ятырак кугемыҥ. 19ӓЗиныш- 
те промышлениостьысо пашлзе - шамычын кокяа  
шот дене шотлымаште талукаш иашадарышт 1513 
те 1гге ыле гын, 1938 инышге 3447 тенте, марте 
кугемын. Колхоз-шамычын окса доходышт 1933 
иӓыште 5,7 миллиард тенте ыле гын, 1938 ийьтш- 
1ге 18,3 миллиард тенге марте кугемыи. 1933 ий- 
ьтште котчла тпот дене ик колхозный суртлан кин- 
де 61 иуд дене логалын улмати гын, 1937 ийыште 
144 пуд марте Кугемын. Тыитхе адак ыемнан элы- 
се шеме^т-шамычлан ыштыме матернально - куль- 
турный обслужнваниным ешараш кӱлеш: каныме 
пӧрт ден санато^шй-шамычым, йоча сад ден яслсг 
шамычым, клуб ден культура пӧрт - шамычым, 
шуко икшыван ава-шамычлан пособий пуымашым 
да т \л е ч  молтям.

Кугыжан Российыште патиазе ден кресаньык- 
тпамтлч иужнан иленыт. Советский власть годым 
шемер - тиамычын кочмашынтг кажне нйын саем 
голын. Шуко продукт-шамыч, кудым пашазе ден 
кресаньык-шамыч ожно шагал кочкыныт:  тнӱшмӧ 
ӱй, колбаса да кондигерскнй изделий, консерв— 
калтлктлн кочкышыштыжо иетггыде верым налы- 
ныт. 1937 ийыште пашазе детт служаш,ий-шамычын 
ушкал ӱйым кочмашышт 1932 ийысе дене таҥа- 
старыматите 2,5 гана, сӧсна тиылым кочматлышт 3,5 
гана, колбасам кочмашӹшт 4 гана шукемын. Ко- 
кымшо ттятнлетка ийлашге колхозник ■ шамычын , 

лцьтлым кочмашышт 2,3 гана, а ӱйым кочмашытит 
2,8 гана -шукемын.

Мемнан элыште шемер-шамычым кумдан ку- 
чылтмо сату дене сиабжатлымаш ий гыч ийьпй 
тиукем шоген.  Кумдан кучылтмо сатум лукшо 
промтлШленность 1937 ийыште сатум 1-932 ийысе
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деч  3 гана шуко пуэн. Сталпнский кок пятилет-  
кын ийлаштыже промышленностьын обувноп,. 
швейный да трикотажнып отрасль-шаӹыч чынже 
денак угыч ыштыме улыт. 1913 ийыште фабрик- 
лаште обувьым 8,3 миллиоп мужырым ыштыме,. 
а советский кожевенный предпрпятий-ша.мыч 1937 
ийыште 182,9 миллион мужырым—22 гапа шукы- 
рак ыштен луктыныт.  Калыкын зажн гочностьпю- 
ден культурыжо кушмылан липьш тпде сатум йод- 
маш эреак шукемын шоген. Мутлан, колхозник- 
шамычын мануфактурым, обувьым, галошым да. 
моло сатум налмашышт кокымшо пятилеткын пй- 
лаштышт 3 гана шукемын.

Советский власть нйлаште шемер - шамычыш 
жилищный условийыпггат ятырак саемын. 1934 
ийыште, партийын ХУИ-ше съездыштыже,  Сталин. 
йолташ тыге онлен:

„Кугу ола-шамыч ден промышленный пент1' -ша- 
мычын тӱсышт вашталтыныт. Буржуазный эллаш- 
те кугу  ола-шамычын неизб^ежнып признакышт 
тыгай: ола тӱрлаште пашазе квартал манын лӱм- 
далтше трущеба-шамыч; тушто пычкемыш, вӱ-  
дыжгӧ, подвальнып, пелэ шаланыше помещенпй- 
шамыч гына улыт, да тушто,  лавраште пӧрдалыи^ 
илышыштым каргеп, укеан-шамыч гыпа плат. 
СССР-ыште революдий пине трущеба - ша.мычым. 
пытарен. Тудын олмеш сай, волгыдо пашазе квар- 
тал-ша.мыч ышталтыныт, да шукыж годым паша- 
з е  квартал-шамыч олан цеитрже дечат  сайракыш
К О Й Ы Т ,^ '''')

Мемнан ялла ден селалаштат кугу вашталтыш 
лийын. Тушто общественно - озанлык сурт-шамыч,.

*) И. С т а л и н, Вопросы .тениннзма, 457 стр.
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кл\'б, кино, школа, библиотека, ясле-шамыч ыш- 
талгыныт._

Кугыжан Россин культура шотыштат почеш 
кодшо эл ыле. 1914 ийыште грамотный - шамыч 
улыжат 33 иро4шнт гына ул.маш. Советский власть 
ийлаште мемнан элыште чылт культурный рево- 
-люций лийын. Совегский Союз кумдышнек гра- 
мотнын элыш савырнен, чылаланат тӱҥалтыш обу- 
■ченийым пуышо эл, вуз дей втуз-шамычан эл 
лийын. 1939 ийыште чыла тӱрлӧ советский школ- 
лаште  47 миллион утла еҥ тунемын, а революций 
деч ожно 8  МИЛЛИ.0Н тунемше гына линын. 1914-15 
а йы ш ге  Российысе высшпй учебный заведений- 
лаште 112 тӱнгем еҥ гына туиемын, да адакшым 
1щемер - шамычлан тунам высший образованийым 
эгалашыжат лийын огыл. 1939 ийыште советский 
вуз ден втузлаште 600 тӱжем еи 'утла тунемын — 
тиде Европысо 23 элласе,  тидын шотышто Ан- 
глийысе, Францийысе, Германийысе д а И тал ийы се  
высший школлаште тунемше - шамыч деч шуко  
лиеш.

„Чыла тиде кугу культурный пашалан кӧра 
мемнан дене пашазе класс крестьянство, совет-  
ский служащий радам гыч лекше,  чыла шотыштат 
мемнан калычын радамже гыч лекше пеш шуко у, 
советский интеллигендий, — эксплоатацийын ор- 
лыкшым шинчыдыме, экснлоататор-шамычым уж- 
мо шудымашан да СССР-ысе калыклан ӱшанлык 
.дене да чын дене служитлаш ямде улшо интел- 
лигенцин шочын".*)

Советский власть шемер-шамычын тазалыкыш- 
т ы м  аралыме пашалан кугу вниманиным ойырен

И. V'. т а .1 и н. В опросы  л ен и ц и зм а, 589 стр .
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шога, калык эмлымаш пашам пеш шукылан саем- 
ден.  Кугьшан Россинышхе.  кал^ӓгкын тазалыкшылг 
аралыме пашалан кучылтмо расход талукышто пк 
е к  шотлан 69 ыр дене велэ лшӓын. 1937 ийыште 
тйде пашалан кучылтмо расход ик еҥ шотеш 6 0  
тёҥгеат 16 ыр лнйын.

Советский государство икшыван ава-щамычлан 
д а  икшыве-шамычлан неш кугу полышым пуэ-к 
июга.  Тыгай полыш пуымашым „Мӱшкиран З^^дра- 
машлан, шуко  пкшынанлан, шкет авалан госу-- 
дарственный полыш пуымашым кугемдыме, ава-  
ш а м ы ч .д е и  икшыве-шамычым аралымашым виян- 
дыме,  „Мать героиня“ почетный званийыл! ыштыгг 
ме, „Материнская слава“ орденым да „Медаль- 
материнства" медальым лукмо перген“ 1944 ий 
июльышто  лукмо закон раш оичыкта. Эн нелэ 
война условийыштат, кунам мелшан социалнстиче- 
ский государствын чыла вийжым вониалан викта-  
раш кӱлын ыле гынат, советский власть Л1ӱшкы- 
ран ӱдрамашлан да ава-шал1ычлан икшывыштым. [
ончен-кушташышт пеш шуко средствы.м ойыреҥ. ^
кертын. I

Калыкын илышыже саелше дене мемнан элыште |
калык пеш чот шукемын да колымаш шагалел1ын.. |
12 ий жапыште, 1927 нй гыч 1938 ий марте, СССР- 
ыште калык 15,9 процентлан—кеч могай люло 
элысе  деч шуко гана утларак шукемын. Запад-  
ный Европышто тиде жапыштак калык 8,7 про-  
центлан гына, а США-ште 11 процентлан гына 
Шукемын. Мемнан элыште калык колымаш, кугы- |
жан Российыште колылшш дене тапастарымаште,.  , * 
55 процентлгн шагалемын. Тиде ончыктылю жа- 
пыштак СССР-ыште колышо-шалтыч деч шочшо-
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шамычше шукырак ли 11маш Английысе деч 3. гангт- 
США-се деч 4 гана чоло утларак лийын.

Советский власть мемнан' элысе шемер-ша- 
мыялан зажиточный да кулыпурный илышыш 
кумда корным почын.

Кузе кече йӱд деч, волгыдо пычкемыш деч 
ойыртемалтеш, ■ тугак мемнаи у  илышнат тошто'  
илыш деч ойыртел1алт шӧга.

Мемнам элысе еҥ-шамыч, мемнан фабрика ден 
завод-шамыч, колхоз ден совхоз - шамыч ӱмбак 
ончалза.

Теве Москвасе „Каучук“ заводын шоҥго панш- 
зыже Зеленев йолташым налына. Тудын самырык 
годсо илышыже нелэ да куаныдьгае лийын. О к -  
тябрьский революций марте тудо трактирыште 
пашам ыштен,[шукО мыскылымашым, игылтмашым, 
кырымашым чытен. '

„Октябрьский революций деч вара, —манеш Зе- 
ленев йолташ,—мыйын илышем йӧршеш ваштал- 
те. Ондак мый эаводышто тыглай пашазе ыльыл^. 
Техникым тыршен тунемынам, 1931 ийыште мы- 
йым сменный мастерлан шогалтышт. Тупам мы'й 
молодежьым П1ке туныктати тӱҥэльым. Шуко ий 
пашам ыштымемлан, кӱкшӱ квалификациян паша- 
зе-шамычым ямдылымемлан, актпвный рационали- 
заторский пашамлан правительство мыйым 1939 
ийыште Ленин орден дене наградитлен.

Советский власть лиймек мый заводышто па- 
шам сайын ыштен кертше велэ огыл, но госу- 
дарственный ден общественный пэшамат ыштен 
кертше лнйынам. Мый райсоветын депутатше,  
РСФСР Верховный судын кэлык заседательже 
улам.“

Московский область, Луховнцкий районысо
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Любпчи селашге колхозннца Ккатерина Дмитриев- 
на Нартова ила. Ожно тудын илышыже орлыкан 
да йӧсӧ ыле. Изи ӱдыр улмыжо тодым тудо его- 
рьевский куиецСобакнн дене нрислугылан нашам 
ыштен, вара батрзчка лнйын коштын, баржа-шз-  
мычым грузитлен, нужнан да путжен илен. Путы- 
ракшым тудо первый мировой война годым шуко 
ойгым ужьш; марнйжым войнашке налыныт, кок 
икшывыже дене  шкетын кодын. Тудо чын 
илышым советский власть годым гына, колхозный 
строй лиймеке гына пален налын. Кызыт Нартова 
пӱтынь элын палыме е ҥ —тудо. вӧльык ашныме 
нашаште Всесоюзный социалистический соревно- 
ванийлай тӱналтышым пышген. Тудо элыште  ик 
эн сай лӱштышылан шотлалтеш, тудо кажие лӱш- 
тымӧ ушкал деч 7 тӱжем ли^^р шӧрым лӱшга. Ека- 

■ терина Дмитриевна Нартова — РСФСР Верховный 
Советын депутатше. Тудын оҥышгыжо Ленин 
орден,  „Знак почета“ орден да „Материнская сла- 
в а “ орден.

Хлудов-шамычын фабрикышге,  кызыт тиде фа- 
б^мгка „Вождь пролетариата“ манылтеш (Москов-  
ский область, Егорьевск ола), текстильщик паша- 
зе-шзмыч Октябрьский революций марте лавран, 
вӱдыжгӧ казармылаште да шӱкшӱ изи пӧрглаште 
тгеш нелын, орланен иленыт. Шоҥго егорьевскин 
гкач Семен Васильевич Рябов  тыге ойла;

„Чыгап лнйды.мын йӧсын пленна. Ешан паша- 
зе-шамычлан пу казармылаште вичкыж оиа  дене 
иӧлемдыме изи кыдеж-шамыч гына ыльыч. Калсне 
тыгай изи кыдежыште кум еш дене иленыт. Кой- 
ка ситен огыл, да нуным гпындашыжат вер лийын 
огыл.  Садлан койка-шамыч нпгунамат яра шипчеи 
огыт  ул: ешын ик членже пашаш кайы.мек, паша
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«гьгч толпгэ моло-ша.мыч нунын верышчышг возы- 
'ныг. Ик'шызе - ш ш ы ч  лавран кӱвар ӱ.ибалан да  
кушкедлыт пыгыше вургемеш вӱдылалт маленыт“̂ .

Гиде пеш орлыкан илыш курымешхан пыген. 
Фабрпкышге окаы со  казарма-шамыч олмеш шуко 
пачашш сап зданий-шамыч шындалтыныт. 10 ий 
жчпышге,  1931 ип гыч 19И ий марте, илыме пӧрт- 
■шамычыч ышгаш 6 миллион тепте окса кучылт-  
мо. Клуб, техннкум, '8 йоча пӧрт-ш ш ыч ышгал-  
тыныт.

.\ '\осковский обласгь Дмигровский районысо 
Мастасьино ялышге кресаньык - шамыч пеш нуж- 
нап, кӱчызыла ияеныг. Кажне суртлан мланде 1 — 1,5 
тектар  марте гына логалын. Тиде ластык мландым 
•уржам. шӱльым, шэжым \'даш, парептым шындаш 
пайлаш логалыа.  Тиде мланде гыч шурно лекты- 
шыже гектар гыч 5 — 0 ценгнер, эн шукыжо 7 
^"■нтнер гына лийын.

Настасьино ялышгё кызыт чылт вес семын 
зглат. Нунып „Нобеда“ колхозышт кӱкшӱ уро- 
жайже дене пӱтынь эл мучко палыме. Настасьинр 
кӱчызӧ ял гыч зажигочнын да культурный селаш- 
ке сааырнен. Тушго олы.м деае леведме пӧрт 
кгчзыт иктат уке.

Советскип власть годым мемнан эяышге  илыш 
ии гыч нйыш эре поянрак да сӧралгырак,  куан- 
дарыппн да утларак весела-лийын толеш. Кумы- 
'шо пятилетка план почеш (1938 — 1912) калыкын 
потребленийжы.м 1,5—2 гана, а оласе  ден ялысе 
шемер-шамычын кульгурно-бытовой папгалан го- 
сударственный рлсходым 1,7 гана утлараклан шу- 
кемдаш ончыктымо ыле. Большевик ппмыч пар- 
тпйын вуйлатымыже почеш СССР-ысе калык-ша- 
мыч кумышо сталинскйп пятилеткы.м сайын шук-
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тен шогеныт, но нунын мирный пяшлштым да бла- 
госостоянийышт кушмашым гитлеровекип Герма- 
нинын разбонникла керылтыыже кӱрлын.

Войнан зн нелэ кечыланпыже СССР-ысе ше- 
мер-шамыч советский строн годымсо илышын ак- 
шӹм з ш е  чотырак шижыныт.

Ббрис Горбатовын „Алексей Куликов, б с е д “ 
поЕестьыштыже мемнан советский воин немец- 
шамычын шалатен пытарымё родильный пӧртыш 
пурымыжо да ӧрмыж дене чытырен локтыл пы- 
тарыме йоча кровать воктелан шогалмыже нер 1 ен 
ойлалтеш. Тыште Куликов первой гана тыге шо- 
налтен:  „Мемнан мландыште чылажат мо чоло 
сайын ышталтын ыле1 вате азам ышташ тӱҥалеш — 
бӧльница, эргым туныкташ гын—школа, урлыка- 
шым эрыкташ I ын—лабораторин, шошылан трак-  

торым олмыкташ гын—МТМ“.
Тыгай чувство миллион, лу миллион советский 

еҥ-шамычын лийын. Д а  нунын кажныжын Совег-  
ский елым чот йӧратымашыже кугемын, тушма- 
ным пытараи1.лаи уло вийжым, а кӱлеш лйеш гын,. 
ильшыж ымат  пуап1 чамашн огыл.

Война ийлгште советский калык пеш кугу 
йӧсылыкым чытен. Но тудын жертвыже арам ли- 
йын огыл. М е  сеҥен улына, кугу социалистиче- 
ский сеҥымашнам, эрыкнам, шкенан Родннын не- 
зависимоСтьшым арален коденна да тудым запа- 
дыште немец-шамычын, востокышто японец-ша- 
мычын керылтмышт деч утаренна.

Виян кредалмаште советский еҥ-шамычын ыш- 
тыме всемирно-исторический сеҥымашышт ыем- 
яан элын у  кугу нӧлталтшашыжлан да совет- 
скйй калыкын илышыжьш умбакыжат саемдаш- 
лан корным почын.
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Советскнй е)г-шамыч палат: мемнан элын тиде 
у пеледалтме корныштыжо войгрт дене линше дт 
тушманын оккупаци))ышкыже лӧгалше раЯонлаш- 
те ыштыме моткоч ><угу шзлатымаш дене лийше 
шуко нелым тудлан сеҥашыже ло)'алеш. Тиде йӧ- 
сылыкыш адак иПьште кукшо ийгече дене 
лийше йӧсылык да ятыр областьлаште кинде шоч- 
дымаш дене лийше йӧсылык ушненыт. Пашазе, 
служащшь кресаньык'-  шамычлан снабжений шо- 
тышто изе.^идымашым чыташышт да общин паша- 
лав кӧра серьезный жертвым ышташышг логалеш.

Меынан советский правительство ден коымуни- 
стический партий шемер-шамычын положеннйыш- 
тым тӱрлӧ семынат куштылемдаш т)^ршат, нуныҥ 
илыш уровеньыштым шӧлтал?ш тӱрлӧ мерым ыш- 
тат. Паек акым иклшшяр кӱзыктымылан кӧра па- 
шадарым шагал" да шагалрак налше пашазе ден . 
служащий-шамычлан правительствын решенийже 
почеш пЕшадар кугемдалтын.

Колхоз^лаште ял озанльж артельын уставым пу- 
дыртымашым пытарыме мера-шал)ыч нерген лук-  
мо СССР Министр - шамыч Советын да ВКП(6) 
Централь)гый Комитетын пунчалышт колхознын 
строительствын пашажым кӱшкырак нӧлта да кол- 
хоз-шамычым у.мбакыжат пеҥгыдемда.

„Олалаште да поселкылаште продовольствий 
д а  промышленный сату дене кооперативнын тор- 
говльым шарыме нерген да кооперативный пред- 
приятийлгште продовольствий ден кумдан кучылт- 
мо сатум ып1тен лукмашым шукемдыме нерген“ 
правительстЕын пунчалжат—калыкын материаль- 
ный ден бытовой кӱлешлыкыштым шуктымо нергеҥ 
советский правительствьш ик псказательже улеш.

Олалсште да поселкылащте кооперативный тор-
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говльым ппрен колгымаш, товароооорогым шз- 
рышашлан ешаргыш источник-шамычым кучылт- 
маш калыкым продовольствий дене да прэмыш- 
ленный сату дене снабжатлымашым саемда. То- 
варооборотым шары.маш тен ген акшым пепгыдем- 
да. пашазе ден служащий - шамычын реальный 
пашадарышг уровеньым нӧлта.

Мемнан кызыт чыгыме нелылык жаг[лан гына 
яийын шога, тудо нытаралтеш. Советский еҥ- 
шамычлан эрла кече деч л\>дашышт ок логал. 
Мемнан элышге кризисат,  пашадымылыкат уке, 
лийынжаг ок керт. У сгалинский пягилеткым шук- 
тен шогымо семын СССР-ысе шемер - шамычын 
илыш уровеиьышг эре кӱзаш тӱҥалеш.

Потреблятлышаш средствым ыштыше промыш- 
ленность отрасль - шгмычым да ял озанлыкым 
пягилетний план почеш нӧлтал колгымаш элышге 
погребляглышаш предмегым — киндым, шылы.м, 
ушкал ӱйым, нӧшиӧ ӱйым, сакырымда молым си- 
тышеш 'лукмашыш намия. Тканьым, вурге.мым, 

■обувьым, мебельым, культурный,де[[ озанлыкыш- 
те кучылтмо моло ӱзгарыи лукмаш ятырак шу- 
кемеш. Олаласе ден ялласе калыкын культурный 
ден бытовойкӱлешгыклан государственный расход, 
оласе строительствылан шотлымо деч посна, 1950 
пйы[пге 106 миллрард марке кушкеш, тндыже 

'1940 ийысе деч 2,5 га[[а шукырак лиеш.
Со,ветский калык шинча; у пягнлетний планым 

шуктымо дене тудо война деч рнчычсо деч сай- 
', рак нла[п тӱналепг. .Умбакыжым .Пеннн - С т а л и н  
партийын ончыктымо корныжо дене каен, СССР- 
ысе калык-шамыч тиды.м ыштен шуктат:  мемнан 
элыште погреблений сату ситышьш лиеш, ме.мнан 
продукт утыж дене лиеш. тиде чылажат со-
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циализм гыч коммунизмыш вончаш йоным ышта, 
д а  туштыжо илыш тыге ышталтеш: „кажне деч 
тудыи способносгьшо почеш, кажнылан тудын 
кӱлешыже почещ“.

„Коммунизм ик элыште,  Л1утат уке, лийын кер- 
теш, —манеш Сталин йолташ,—утларакшьш Совет- 
ский Союз гай элыште“.'‘’)

Эрыкан республика-шамычын шалаташ 
лийдыме союзышт

Кугыжан Россиным „калык-шамычын тюрьмашх“ 
манын лӱмденыт. Российыште руш калык дечмо- 
ло шуко калык-шамыч нужнан, шужен иленыт да 
пеш чот эксплоатироватлалтыныт, нуно йӧршеш 
правадыме лийыныг. Окраииылаште илыше корен- 
ной калык-шамычым кугыжаи правительство офи- 
циальнак „инородец-шамыч“ .манын лӱмден, нуиын 
нациомаЛьный культурыштым пытараш тӧчеи,школ- 
лаште  шке нацнональный йылмышт дене тунык- 
ташат чарен. Эльш шуко окраина - шамычым ца- 
ризм П1кенжын колонийже семыи кучеи да озан- 
лыкыштым вияидаш нунылан эрыкым пуэн огыл.

ВЬликий Октябрьскип Соииалистнческий рево- 
люций мемнан элысе калык-шамычын положений- 
ыштым тӱн' гычак вашталтен, тудо Российысе 
чыла калыклан тӧр нравам нуэн, тудо чыла тӱрлӧ 
национальный да нациоиалыю - религиозный прн- 
вилегийым да ограничеинйым отменитлен. Тошто, 
кугыжан, буржуазный политика олмеш Ленин ден:

„СандеС! Т а й м с  Л1осковскпГ| корреспондент г-н .Л.тек- 
сандр Вертын 1946 ий 17 сен тя б р ьы т т е  Сталнн й о л т а т  л}'- 
меш пуымо з^писка деме нодмыжлан 11. В. Сталин йолта-. 
шын вашмутшо-шамыч.
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Сталиныи прозозгласигльтче у, болыпезистскип 
иацнопальный потнгикын —мемнӓи э.тысе кзлык- 
лпамычын изак - ыолякла  да келтпен илыме, ватп- 
вапт полптеп итыме политика илышыш пурталташ 
тӱ 1галын.

1921 ийышге, партийын X съездьпйгыже, Сгалин 
полташ тыте ойленг нациояальный пызырымашым 
гГытарымек, советскнй властьын задачыже тыгае: 
ожпо пызырпалт илыше калык-шамычын озанлык 
птотышго, полигика да культура шэтышго шен'- 
гелан кодмашышгым пыгараш, Сгалнн йолгашыи 
докладше почепг сл>ездын лукмо пунчалышгы- 
же  гыге ойлалтын:

„Ынде, купам иомещик де:т буржуазийы.м сӱ- 
мыралме, нипе эллаштаг калык массын соаегскип 
властьы.м \шертарымек1.т>ке паргийыи задачыже 
гыгае: великорусский огг.тт калыкын трудовой 
масс 1.1жлан оичыко кайыше центральпый Росси-  
йы,м поктен шуашлан лийын.нунылан: а) нине ка- 
лыкын национально быговой условийышглан кел- 
шыше фор.ман совегский государсгвенносгьым 
шке денышг. виян-даш Да пен-гыдемдаш; б) веры- 
се населенпйын илыш йӱлаже ден псп.кологий- 
жым шинчыше верысе еҥ-щамыч гыч 1>тшгалтме 
д :1 шке шоч.мо йылме дёне ойлыман суды.м, ад- 
мннистрацийым, озанлык орган-шамычы.м, власть 
орган-шамычым шке денышг вияҥдаш д.а пеи-гы- 
демдаш; в) шке деныгпт шочмо ны.лме дене ой- 
лыман прессым, школым, театрым, клубпын па- 
гпам дн чыла культурно-просветительный учреж- 
деннйы.м шараш; г) общпн образовадельный, ту- 
г ак профессиональио-те.кнический образованийыи 
иуышо кущс ден школ-штмычым ыгпгаш-да аияи-- 

.дяш, чыла управленпй шотышго да эн ончычак'
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иросвещениГ! паша шотышго туземный кадр кок- 
лаште кваляфиднрованньи! паштзе ден советско-  
иаргтпшын пашазе-штмычы.м родной йылме дене 
вашгсе ямдьпышаш верч полшаш (тиде пашам эн 
юнчычак кнртнз, башкир, туркме 1г, узбек,  таджик» 
азербанджанец,  татар, дагестаиец-штмыч коклаш- 
ге шараи1)“’'').

Советский втасгь, ленннско-сгалинскчй нацио- 
пальный политикым илыаты!!! пуртен толын,  
хуТггле, ша.латаш лийтымз шуко национальный го- 
суда()Сгвым ышгеп д-т СССР-ысе чы.ла' калыкын 
■политич^ский, озанлык да культурный шотышго 
виянмаш кумда ко^тнышко луктын.

„Россшг ' 1се калык-шлмычын правзшг нертен 
декларацийышге“ Великий Октябрьскип социали- 
сгнческий ревотюций Российысе калык-штмычын 

п к г а н  да кезависимый улмг.иитым увергарен, .-ну- 
.нылан шке кумылышг дене оггырланг.ы', самостоя- 

геяьш.и'! юсударствым ышташаг правам пуэн. 
Мемнан элын территориешьгже куд самостоятель-  
Н1.1Й советский респӱбликым ыштыме ыле: Рос- 
СГП1СКИЙ Советский Федерагивный Социалистиче- 
ский Ресцублика (РСФСР), Украииский (УССР), 
Бело()усскин (БССР), Азербайднганский ССР, 
1'рузинскиГ! ССР да Армянский ССР.  Грп'ждант 
ский война ийяаште виешний д'а внугрениий туш- 
ман-шамыч ваштареш -пы(тля кред.алшаш верч 
нине. республцкысе калык-шамыч шкенышгын 
кугурак изаш 1 —рущ калык йнр чак чумыргышг. 
РСФСР да моло советский республнка-шамыч 
коклапие  военно-экономическин 'шотышто кел- 
^цен илымаш нерген договорым заключиглыме ыле*

, Р > К П ( д )  в р г з о . 1Юцня)1 “ Т ч .  З З э с т р .  19Т 9 г .
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1922 нйыште, чыла советскмй территорийым' 
интервент да белогвардеец-шамыч деч эрыкты- 
меке,  ик союзнын государствьийке советский 
республнка-шамычым утларак пентыдын ушымО' 
нерген йодыш лектын. Тнде тудлан кӱлын: пырля; 
вий дене пентыде обороным оргапизоватлаш, 
чыла калык впйым социалнзм чопышаш верч' 
•ушаш да о за нл ы кд а  культурный шотышто ваш- 
ваш полшен шогымо негызеш пӱтыпь нацпо- 
нальность-шамычым чыла могыры.мат вияниЫм. 
ышташ.

1922 ипын 30 декабрьыште Сонет-шамычын 1 
• Всесоюзный с‘ездыштышт Ленин ден Сталиныи; 
ойышт почеш советскпй калык-шамычыи добро- 
вольный государственньи! об ‘единеиийышт—Со 
ветский Социалистическшй Республика-шамыч. 
Союз (СССР) ышталтын.

Калыкым шучкын пызыреп ашныше кугыжаҥ. 
Россий олмеш эрыкыш лукмо калык-шамычьш 
иза-шольыла келшен илымг.шаи ик союз ыштал- 
тын.

СССР-ын ышталтмыже партийын ленинско-  
сталинский нацномальный политикшын пеш кугу 
сеҥымашыже да мемнап элысе чыла калыкше- 
шамычым шке йырже чак чумыреп шогышо ве-  
ликий русский калыкын иеш кугу сепымашыже^ 
лийын.

Эн ончыч СССР ныл советскнй социалистиче- 
ский республика-шамычым ушен шоген: РСФСР, 
УССР, БССР да ЗС ФСР (Закавказский Совет-  
ский Федеративный Социалистический республи- 
*ыш тунам Азербайджан, Грузия да Армения пу- 
реныт). СССР-ын населенийже тунам 140 мнллиот  
еҥ  ыле.
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Кызыт СССР-ыиг тор праван 16 советский со- 
циалистический республика-шамыч пуратгРСФСР, 
Украинский, Белорусский, Узбекский, Казахский^ 
Груэинский, Азербайджанский, Литовский, Мол- 
давский, Латвийский, Киргизский, Таджикский, 
Армянский, Туркменский, Эстонский да Карело- 
Финский республика-шамыч. Война деч ончыч 
нине республикылаште 193 миллион еҥ шотлал- 
тын.

Советский власть ийлаште мемнан элысе он- 
чыч щеҥгелан кодшо национальный окраина-ша- 
мыч вняҥын толмо кужу корным эртеныт: кӱчык 
жапыште фабрика-шамычын тӱньыкышт кӱшкӧ 
нӧлталтыныт, электростанцийлаште тул чолгы- 
жаш, трактор ден комбайн-шамычын моторышт 
мӱгыраш тӱҥалыныт, шӱдӧ дене школ,  техникум- 
шамычын да лу дене высший учебный заведе-  
ний-шамычын омсашт кумдан почылтыныт.

1945 ий ноябрьыште,  Казахский ССР-лан 25 ий 
темме кечын, Казахстанысе шемер-шамыч Сталин 
йолташлан тыге возеныт:

„Советский власть марте мемнан калыкын илы- 
шыже пеледыш деч посна улшо швшо гае, ке- 
чын волгалтарымыже деч посна улшо кече гае, 
вӱд деч посна кодшо эҥер гае ыле. Шерге ме- 
талл-шамыч мланде кӧргыштӧ тарватыде киеныт, 
а айдеме степьысе поянлыкым пу тарман дене 
луктын. Эҥер ден ерын кумда серышт иянкурыкла 
гыч йогышо йылгыжше вӱд дене темын шоген, 
а ен' вӱд деч посна орланен илен. Телым кӱтӱ 
кондыштмо вер ий дене леведалтып, садланак 
илышыштеэн кӱлешлан шотлалтше— кусныл кошт- 
шо вольык тӱшка (кӱтӱ) шужен коленыт. Палеи 
налдыме э-лым ик тӱр гыц вес тӱрыш'^)ген каяш-
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лан ятыр тылзе, шуко идалык кӱлын. Тӱ 11ясе 
нлышым палеи шогыдеак айдеые шочыи, илен, 
кол е н “.

Казахский калыклан у, весела, пиалан илышыы 
'советский власть, большевик-шаыычын великий 
партийже, Ленин —Сталин партий ' пуэныт.

Казахский ССР-ыште 25 ий жапыште ончыл 
промышленностьыы ыштыме. Карагандасе шахта- 
шамыч ий еда ыиллион тонна дене мланде шӱйыы 
пуат. Лениногорский ден Чимкентский вулно ле- 
выктыые, Балхашский, Иртышский,  Карсакпай- 
ский вӱргене левыктыые да моло завод-шаыыч 
меынан элын калык озанлыкшылан цветной ые- 
талл-шамычыы пуэн шогат. Казахстаныште:  Се- 
мипалатински!! шыл коыбинат, Гурьевский кол- 
консервньп"! коыбинат-шамыч, Актюбннский хими- 
ческий завод да ыоло шуко промышленный пред- 
приятий-шаыыч ыштыме.  Нефтяно 11 промышлен- 
ность виян шарлен толеш. Советский власть ий • 
лаште вӱргене лукыаш 23,5 гана, нефть , лукмаш — 
26 гана, вулно лукмаш икмыняр шӱдӧ гана куш- 
кын. Шуко шӱдӧ тӱжеы гектар сӧреыан ыланде 
сай ыландыш савырнен. Тушан сахарный йош- 
кар ушмен шындалтын, пеледше хлопок планта- 
цийым, сад да виноградник-шаыычыы ыштыме. 
Республикын колхозный вольык кӱтыштыжӧ 15 
ыиллион вуч"1 вольык шотлалтеш.

Казахский ССР-ыште советский социалистиче- 
ский культура пеледалтын. Республикыште рево- 
люций ыарте улыжат 2 процент грамотный еп' 
шртлалтын гын, кызыт 7735 тӱҥалтып! ден сред- 
ний школа,  22 высший учебный заведений, Ка- 
захский Маука Акадеыий пашам ыштат. Казахский 
литература ден искусство виян шарлен толеш.
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Национальный интеллигенций пашаеҥ-шамыч ятыр 
ешаралтыныт.

Теве эше ик пример.
Революций деч ончыч кызытсе Туркменский 

Реснубликыште улыжат икмыняр школа велэ ли- 
йыныт, высший учебный заведений, зеатр йӧр- 
шеш уке ыле гын, кызыт республцкыште 7 вуз,
39 техникум, 1052 т5>ҥалтыш ден средний щкол ,
40 наре научно-цсследовательский ннститут-ша- 
мыч да СССР Наука Академийын Туркменский 
филиалже,  14 театр, филармоний, 39 кинотеатр 
уло.

Пичкемыште пызырналтын илыше труженик- 
шамыч, царизмын шужен илыше да нравадыме 
кулжо - шамыч СССР-ын эрыкан гражданинже, 
социализм кугу элын тичмаш праван озаже ли- 
йыныт.

Сандеиак вет СССР-ысе чыла калык-шамычыи 
чувствыштым ончыктен, узбекский калык шке 
мурыштыжо тыге мура;

„Куатле ч ап ,  йолташ-влакем!
Мыят ынде чап ден е ,  эрыкым муым,.
П ӓш азе  деи кресаньык элеш  
Правач, аралымашым м уы м “.

Санденак вет 1нонто Джамбул тыге ойлен:
..Шкенисыи тупшым казах виктареп,
К ече  волгь1до тудып шинчаа,лан пер н еи “.

Санденак вет эрыкан советский реснублика- 
шамычын союзшо тыгай пентыде да шалаташ 
линдыме улеш. Тиде союзшым кугу Русь чак 

'чумырен.
Эрыкы.м йӧрлтыше да героический руш калык 

мемиан элын чыла калыкше-шамычлан националь- 
нын дызырымаш деч гына ргыл  утаралтпщ пол-
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шен, тугак нунылян у тӱням—чын арыкан да 
пиалан тӱням ышташат туд® полшен. Великии 
Отечественныи война кечылаште советский пра- 
вительствын политикыжын чын улмыжлан пеҥ- 
гыдын ӱшаныше руш калык гитлеровский Герма- 
нийым кырен шалаташлан лийын, кеч могай 
жертвыш каен, шкенан родиныйан эрыкше да не- 
зависимостьшо верч СССР-ысе чыла калык-ша- 
мычын кредалмашыштым вуйлатен шоген. Йош- 
кар Армий радамыште Советский СоюзыГо чыла 
калык-шамычын эн сай эргышт лӱдде кредалы- 
ныт, Нуно шкеныштын общий ро^дной пӧртыш- 
тым—кугу Советский Союзым родной изак-шоляк 
семын араленыт,

Немецкий фашист-шамыч историйын орава 
жым мӧҥгешла пӧртыкташ, социализм ден демо 
кратийым сеҥаш шоненыт. Нуно сеҥалтше ка 
лык-шамыч дене „сайлан шотлымо немецкий ра 
сылан“ озаланашыже морально-политический не 
гызым ышташлан лийын, шкеныштын идеологи 
чески^ оружийыштлан еҥ-шамыч коклаште икте 
весым ужмо шудымашан расовый теорийым иур 
теныт, Еҥ кочшо-шал^ычын тиде политикышт 
тӱрысынек шалаталтын. СССР калык-шамычын 
келшен илымашыштым тушман пудыртен кертын 
огыл. Немецкий фашист-шамыч шке ваштаре- 
шышт тӱнясе чыла калык-шамычым шогалтеныт. 
Великий Отечественный войнаште мё фашизмым 
военный да экономичгский шотышто велэ огыл, 
тугак идеологйческий шотыштат сеҥен улына.

„Мемнан элыште чыла раса ден нацийын тӧр 
праваштын пеҥгыдемдалтше идеологийышт, ка- 
лык-шамычын келшен илымашын идеологийышт,— 
1йанеш Сталин йолташ,—звериный национализмын
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идеологийжым да ги^^леровец-шамычын расовый 
иенавиетьыштым тӱрысынек сеҥен". *).

Война жапыште мемнан ш}'ко национальностян 
Советский государство эше утларак пеҥгыдемын. 
Союзный республика - шамычын политический, 
озанлык шотышто да культурный кушмыштым 
теве мо раш ончыктен шога: 1944 ийын 1 фев- 
ральыште СССР Верховный Совет Союзный рес- 
публикылаште войсковой формированийым ыш- 
тыме нерген да союзный республика-шамычл ш 
внешний сношений шотышто полномочнйым пуы- 
мо нерген закон-шамычым приниматлен. Тидыже 
ленинско-сталинский надиональный политикын у 
сеҥымашыже лийын.

Кызыт ятыр союзный республИка-шамыч между- 
народный ареныш лектыныг. Советский Украиза 
ден Советский Белоруссия иктыш ушнышо па- 
ций-шамыч организацийын членже улыт. Шуко 
союзный республика-шамыч граница вес велысе 
эл-шамыч дене культура шотышто кылым кучат.

У сталинский вичияш план СССР калык озан- 
лыкын умбакыжат нӧлталтмашыжым да тугак 
кажный союзный республикысе калык озанлыкыа 
чыла шотыштат вияҥмашыжым обегпечитла.

1946 — 1950 ийлан вичияш плач нерген закон 
ятыр ресаублика-шамычын промышленностьышт- 
лан пуышаш канитальный вложенийым Совет- 
скйй Союз мучко налын таҥаста.рымеке утларак 
кугун палемден. Тыге, мутлан, пӱтынь СССР муч- 
ко промышленный продукций 1940 ий дене таҥас- 
тарымаште 1950 ийлан 78 продентлан кушкеш, а

*) И. С т а л и н, , 0  Великой О теч еств ен н о й  войне Совет-  
ского  Сою-ча".
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Таджикский ССР-ыште - 56 процентлан, Туркмен- 
ский ССР-ышге —76 процентлан, Казахский, Кир- 
гизский да Армянскийыште—кок гана утларак 
кугемеш. Тидыже мемпан элын ожно экономи- 
чески шотышто шеҥгелан кодшо р а 1 1 0 н-шамыч- 
лан умбакыжат вияҥашышт полша.

Вичяяш план почеш Молдавский, Литовский,  
Латвийскийда  Э.стонский ССР лаште продукцийын 
пеш чот кушмашыже 78 гыч 200 процент Марте, 
ик манаш 1940 ийысе уровень деч утларак куш- 
мо нерген палемдыме. Нине республика-шамыч 
Советский Союзышто изак-шолякла илыше ешыш 
Великий Отечественный войпа лишан гына ну- 
реныт. Советский ' власть, Коммунистический 
партий шке  ончыланышт тыга{1 задачым шын- 
деныт: рвезе советский реснублика-шамычын ка- 
лыкыштлан озанлык да культура шотышто ни- 
сынрак нӧлталалташышт негызым ышташ пол- 
шаш..

Вичияш план иерген закон война дене разо- 
ритлалтше райоилаште да республикылаште вос- 
становительный пашам моткоч кумдан шарен 
колтымашым пуэн шога. Тиде пашашке 250 мил- 
лиард теҥгеаш общий сумма капиталовложений 
гыч 115 миллиард теҥге наре пуалтеш. Эҥгекыш 
логалше район да республика-шамыч шке озаи- 
лыкыштым да культурыштым мемнан шуко на- 
циональностян куатле государствын чыла калык- 
ше полшымышт дене восстановитлат.

СССР чыла калык озанлыкын вияҥмаштыже да 
тудын военный куатшым умбакыжат пентыдем- 
дымаште ончыл верым тошто семынак Россий- 
ский федераций налын шога. Война деч ончычсо 
уровень депе тан'астарымаште вичияш план му-
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чашеш тудын промышленный производствыжын 
кугытшо нктат пелэ гана утла кугемеш. РСФСР- 
ште ятыр у металлургический да машинострои- 
тельный база ышталтеш, мланде шӱйым лукшо 
да нефтяпой промышленность кумдап'еш. Вос- 
точный Снбирь ден Дальний Восток куатле дв 
чот вияҥше иидустриальный центрыш’ савырнат, 
нине центр гоч у кӱртньӧ корно-шамыч лийыт.

1946 — 1950 ийлан вичияш нлан—ленинско-сталин- 
ский пацнональныйполитикым- -келшен илыме да 
икте-весылан ваш-ваш полшымо негызеш СССР 
калык-шамыч кокласе иза-шольыла келшен илы- 
маш политикым палемда да умбакыжат вияҥден 
шога.

Советский калыкын кокымшо мирово]! вой- 
иаште ыштыме пеш кугу сеҥымашыже мемнан 
государствын международный авторнтетшым ты 
марте ул<дымо кӱкшытыш пӧлталын.

..Фашизмын да мировой агрессийып тӱҥ пыжа- 
шыштым кырен шалатымаш да пытарымаш тӱня- 
се калык-шамычым политический илышыштышт 
пеш кугу вашталтыш лиймашке, калык-шамыч 

■ коклаште демократический движений кумдан куш- 
. машке копденыт. Войнан опытешыже тунемиае 
калык масса-шамыч тидым умыленыт: государ-
ство-шамычын судьбаштым узкокастовый цель- 
ым шукташ да калык ваштареш осалым ышташ 
шонышо реакционный правитель-шамычлан ӱша- 
нен пуаш огеш лий. Садланак калык-шамыч, ум- 
бакыже тошто семын илаш огыл манын, шке 
государствыштын судьбаштым шке кидышкышт 
налыт, демократический порядкым ыштат да реак-
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цийын вийже ваштареш, у вонпам ылыштыше- 
шлмыч ваштареш активно кредалыт.

Т)Д1ясе калык-шамыч войнан орлыкшо уэш ын- 
же лий маиын шонат, нуно тыныслыкым да без- 
онасностьым пентыдемдышаш верч чот кучеда- 
лыт. Тыныслык ден безопасность верч кредал- 
машын ончыл радамыштыже Советский Союз 
шога, тудо фашизмым кырен шалытымаште пеш 
кугу рольым шуктен да шкенжын утарымаш пеш 
кугу мисснйжым шуктен". *)

Советскнй Союз пеҥгыде, кужу жаплан, спра- 
ведливый демократическнй тынысым ыштыме 
пашам, -международный келшен илымашым пенты- 
демдыме пашам, чыла калык-шамычлан —кугула- 
н.тт, изиланат —шке илышыштым демократизм 
негызеш ышташ правам тайныштде да лым лийде 
арален шога. Чыла ончыл, прогрессивный айдеме 
тукым Советский Союзым —калык-шамычлан ты- 
ныс ден безопасносгьын, эрык ден независи- 
мостьын ушанле эҥертышлан шотла.

Советский правительствын чын да сай внешний 
политикыже калык-шамычын келшымаш ден изак- 
шолякла илымышт негызеш ышталтше мемнац 
государствын природыж гыч тйчмашнек лектый 
шога. Тиде политика СССР шемер-шамычын шу- 
мыштым шкеныштын социалистический отечест-  
вышт верч, шкеныштын советский властьышт 
верч кугешнымаш дене тема.

„Тӱняште мемнан Советский власть гае куатле 
да авторитетный власть уке да лийынат огыл,— 
ма 1еш Сталин йолташ. Тӱняште мемнан коммуни-

*■) СС Р Сою з Вооружепный вий Министрын !94в ий I м^й- 
ысе П рикаэш е.
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стический партий гае куатле да авторитетный 
партий уке да лийынат огы л “*).

Советский властьын вийже да сеҥаш лийдыме 
куатше тыште;  тудо калык дене пеҥгыдын да  
ойыраш лийдумын кылдалтын. Тудо нунылан род- 
ной да лишыл улеШ.

Советский властьын вийже да сеҥаш лийды- 
ме йуатше тыште:  Советский государствын боль- 
шевик-шамыч партий, советский калыкын ончыл 
отрядше,  тудын политический вождьшо,  „мемиан 
9П0ХЫН ушыжо, честьше да совестьше“ (Ленин)— 
Ленин—Сталин партий вуйлатен шога.

1946 ийын 10 февральыште пеш кӱкшӱ поли- 
тический нӧлталтмаш дене эртыше СССР Вер- 
ховный Советыш сайлымаш кечын советский ка- 
лык шке йӱкшым коммунист ден беспартийный- 
шамыч блокын кандидатше-шамычлан пузн. Сай- 
лымаште участвовлтлыше чыла еҥ-шамыч кокла 
гыч 99 процент утла нунын верч голосоватлен.  
Тидын дене  уло тӱнясе советский демократийын 
вийжым да мемнан элысе калык-шамычын шала- 
таш лийдыме единствоштым да келшымашыш- 
тым, больпгевистский партийлан, шемер-шамычын 
ве.М4^ий вождьшылан да учительжылан, мемнан 
всетшрно-исторический сеҥымашым ыштыше, род- 
ной да йӧратыме Сталин йолташлан шкенжын 
мучашдыме кугу ӱшанымашыжым да мучашдыме 
преданностьшым мемнан калык ончыктен.

Советский элысе калык-шамычын изак-шолякла 
келшен илымашышт пеҥгыдё да шалаташ лий- 
дыме!

Мемиан элысе [калык-шамыч советский вла-

' )  И. С_т а л и н, Вопросы ленинизма, 408 стр.
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стьым да большевистский паргийым мучашды- 
мын чот йӧратат да нунылан мучашдымын кел- 
гын преданный улыт.

СССР-ысе калык-шамычым йӧратыме Родина 
верч героический пашашке,  подвигышке пеҥгы- 
де  д а  животворный советский патриотизм ку- 
мылаҥден да  эреак кумылаҥден шогаш тӱҥалеш!

Большевистсккй партийыя, Сталин йолташын 
вуйлатымышт почеш советский калык мемнан 
элыште коммунизмым тичмашнек ыштен шукта.

I- I 948
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