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КРАТКО О БРОШЮРЕ

А. КЛРЛБАНОВ — Железнодорожный транспорт'на пороге 
второй пятилетки

Брошюра рассчитана на широкие массы железнодорожныхрабочих. 
В ней автор анализирует состояние железнодорожного транспорта до 
Октябрьской революции, в годы гражданской войны, переход к восста- 
■овительному периоду, борьбу за пятилетку в четыре года и задачи же- 
везнодорожного транспорта во второй пятилетке.

На всех этих этапах четкие указания и твердое руководство со стороны 
партии и правительства обеспечивают успешное разрешение огромных 
задач, стоящих во второй пятилетке перед железнодорожным транспортом.
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1. ОКТЬАБР РЭВОЛЬУТСИЙ ДЭЧ ОНЧЫЧ
КУРТНЬӦ КОРНО ТРЛНСПОРТ МОГАЙ УЛМАШ.
Рэвольутсий дэч ончыч улшо кӱртяьӧ корно озан- 

лыкымраш ончал налмэ дэч посна мэмнан элыштэ про- 
лэтар диктатурын илымэ пагытыштэ ыштымэ кӱртньӧ 
корно транспортын пашажым умылаш пэш йосӧ.

Тошто Росийыштэ 69 395 киломэтр кӱртньӧ корныжо, 
19 280 паровозжо, 502101 вагон ильэ. Кӱртньӧ корно 
пашачэ 815 502 йэҥ улмаш. Пӱтынь корныланггэ талук 
мучко 250 милион пасажир да 8 милиард пуд груз 
шупшыкталтын.

Кугыжан Росийыштэ помэшик дэн капиталист строй- 
лан кэлшымэ сэмын кӱртньӧ корно уло пашажым ыш- 
тэя шогэн. Кӱртньӧ корно кугыжан правитэльствылан 
сарлык пашажым, капиталист-шамычлан прибыль нал- 
шашым шуктэн шогэн. Кӱртньӧ корнышто хищникла 
пашам ыштымэ дэн октьабр рэвольӱтсий дэч ончыкак 
Российын кӱртньӧ корно озанлыкшэ пужлаш тӱҥалын.

Лу ий дэн ачалыдымэ паровоз да вагон-шамыч, вӱд 
налмэ вэр, кӱвар-шамыч да моньшаланыл пытэныт — 
1910 ийлан кугужан Росийын кӱртньӧ корно озанлыкшэ 
тэвэ могай улмаш. Импэриалист сар ваштарэш паро- 
воз-шамыч коклаштэ 25“/о шэ 40 гыч 45 ийаш мартэ 
улмашыныт.

Импэриалист сарым куртньӧ корно озанлык йӧршэш 
йамдылалтдэ вашлийын. Мобилизатсэ мӧнгӧ вигак кӱ- 
чык-шамыч лэктэдаш тӱҥалыныт. Фронт шарлымэ дэн 
куртньӧ корно транспорт путырак чот пужлаш тӱҥа- 
лын. Посна завод-шамыч фронтлан кӱлэшлык припасым 
йымдылэн ситараш тӱҥалын огытыл, садлан кӱртньӧ 
корно мастэрской-шамычлан тӱрлӧ снарӓдым ышташ 
паша пуалтын. Тидэ 19x5 ийыштак палэ лийын.
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Коштшо составым ачалымэ паша йӧршэш кудалтымэ, 
Паровоз-шамыч строй гыч лэкмэшкэ ачалалтын огытыл. 
Санитарный пойэздышкэ савырымэ дэн да ачалымашым 
кудалтымэ дэн пасажир-шамычым шупшыктымо вагон- 
шамыч пэш чот шагалэмыныт. Сар тӱҥалмэ дэч вара 
транспортлан кӱлэш матьэриал пумаш пэш чот уда- 
ҥын. Ачалымэ паша кудалталтын, садлан кӱртньӧ 
корно кэчэ йыда удаҥ толын.

Фэвраль рэвольӱтсий тӱҥалшашлан кӱртньӧ корно 
транспорт йӧршэш пужлэн. 1913 ийыштэ чэрлэ паро- 
вӧз 16,8% ильэ, 1917 ийыштэ 31,1% шуын, сату шуп- 
шыктымо вагон-шамычынчэрлыштЗ,4 гыч 14,7 ыш кӱзэн.

Октьабр рэвольӱтсий лийшаш годым кӱртньӧ кор- 
нын тазалыкшым Амэрикысэ кӱртньӧ корно инжэньэр 
Стивэнс адак тунам Росийышкэ толшо англичан дэн 
франсуз-шамыч ончэныт. Кӱртньӧ корнын сарлан вэр^ 
пужлымыжым да тудын кустарнэ шотшым нуно он- 
чыктышт.

„Грозящая карастрофа и как с ней бороться" лӱ- 
ман кнагаштэ Кэрэнский пагыт годым пӱтынь озанлык 
нэргэн Лэнин тыгэ возэн;

„Росийыштэ пэш кугу пужлымаш лийшашлык. 
Кӱртньӧ корно озанлык пэш чот пужлэн, кызытат 
пужла. Кӱртньӧ корно паша ыштымым чарна. 
Фабриклаштэ шӱй дэн илэ матэриал кондымаш 
пэтырна. Киндэ толмым чаона. Капиталист-шамыч 
лӱмын саботажым ыштат. Производствым изэмдат, 
чарат, тормозым ыштат. Катастрофым ыштат да 
рэспиблик дэн дэмократизм, адак пашачэ дэн крэ- 
саньыкын каҥаш ушэм шалана, тоштышко савы- 
раш куштылго лийэш манын шонат“ .

Пролэтар рэвольӱтсийын талышнымэ дэч лӱдшӧ 
буржуазий производствым шалатэн да шужэн шинчӹк- 
тымэ дэн пашачэ класын рэвольӱтсий вийым кӱрлнэжэ 
улмаш. Тудо йӧршэш чаманыдэ чэрлэ транспортым 
шалатэн, пӱтыаь элым пытараш тыршэн.

Октьабр рэволӱтсий жапыштэ салтак-шамыч пэш 
кугу тӱшка дэн мӧҥгышкышт кайаш туҥалыныт. 
Кӱртньӧ корно пужлэн. Тунам милион дэн салтак-ша-



мыч корно йыда шарлэныт. Кӱртньӧ корнылан адак 
ку гу  нэлэ пэрнэн. Дрмий гыч утлышо салтак-шамыч 
нимогай тэхничэский нормым ончэн огытул. Транспорт- 
лан йӧршэш шогалмэшкэ пашамыштыктэныт. 1917 ийын 
пытартышлан 5 500 паровоз йӧршэш пужлэн, коштма- 
гычат лукмо. Сар годым да дэмобилизатсэ жапыштэ 
пэш чот йарнышэ кӱртньӧ корно пашачэ-шамыч йужышт 
пашам кудалтэн кайэныт. Тиддэн кӱртньӧ корнышто 
шот утларак пужлаш тӱҥалын.

Элын нэлэ илышыжлан вэрч мэшак дэн коштшо пэш 
шуко лэктын, нуно адакат транспортым пужэныт. Сал- 
так лӱмдэн тӱрльӧ бандит да прэступник-шамыч шар- 
лэныт, пашам пужэныт. Октьабр рэвольутсийлан тыгай 
тазалыкан кӱрньӧ корно логалын.

1919 ийӹн йанварыштэ партий дэн уло шэмэр ка- 
лыклан мэмнан ончылно шогышо паша нэргэн Лэнин 
тыгэ каласэн: “ Йошкар армийлан мэ мом ыштэн улна, 
кизыт мом ыштэна, продоводьствий дэн транспортын 
пашам нӧлташланат у вий дэн тыгак пижына. Уло он- 
чыл паша йэҥ шамычланат тыгай пашаштэ лийман“ . 
Владимир Ильич ышкэак киндэ пойэздым вэлэ огыл, 
кажнэ вагон толмым эскэрэн. Пойэзд дэн вагон-шамы- 
чын вэрышкышттолыншумэшкэ эскэрмым чарнэн огыл. 
Продкомнсар дэн Наркомпутьлан тудо ышкак тэлэ- 
пон дэн звонитлэн. Тудо кэчэ йыда киндэ шупшык- 
тымаш нэргэн .умылэн шогэн, ты пашам эртак шинчэн. 
1919 ийыштэ Украин дэн эр кэчэ вэл гыч ошо-шамы- 
чым кожымо мӧнгӧ Владимир Ильич тужэч запас 
киндым лукмо нэргэн НКПС '^нчылан вопросым шын- 
дэн. Корно пэш уда ыльэ гынат, тунам 20000 тонн 
нарэ киндым Бугульма корно дэн кондалтын. Ты жа- 
пыштак Совнарком пунчал почэш Украингычак олтымо, 
продовольство грузым йатыр кондымо

Граждан сар жапыштэ уло условийым ончэн налаш 
гын. транспорт пашӓн итогшым чотлашат нэлэ.

1913 ийыштэ кӱртньӧ корно 130000 тонн грузым 
шупшыктэн. А 1918, 1919 да 1920 ийыштэ чылажат 
100 000 тонн вэлэ шупшыктымо. 1913 йыштэ 240 ми- 
лион, граждан сар жапыщтэ 82 милион пасажирым 
шупшыктымо.



Граждан сар куртньӧ корнылан могай эҥгэкым кон- 
дымб нэргэн кӱшнӧ мэ каласышна. Садлан 1818, 1919 
адак 1920 ийыштэ шупшыктымо сипыр уло пашам 
ончыктэн ок кэрт.

1913 нй дэн таҥастармаштэ груз коштмо тыгэ 
койэш:

1919 ийыштэ ЗО Уо
1920 . 20%

1920 ийыштэ импэриалист сар дэч ончылсо жап дэн 
таҥастарымаштэ вич кана изэмын.
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2. КУРТНЬӦ КОРНО ТРАНСПОРТ ГРЛЖДЛН 

СЛР плгы ты ш тэ.
Капиталист-шамычын пужымо транспортым властьым 

кидышкэ налшэ пролэтариатлан порэмдаш логалын. 
Тунамак транспортын озанлыкшым нӧлташ пижмэ. 
Тугэ гынат 1918 ийыштэ тӱҥалшэ граждан сар куртньӧ 
корнылан кугу  пашам пуэн. Граждан сар 1920 ий мартэ 
утларакшэ рэльс умбалнэ кайэн. Сар каймэ вэрлаштэ 
57 600 клм. альэ 80°/о куртньӧ корно улмаш. Сандэн 
граждан сар угыч транспортым чот шалатэн. Бэлогвар- 
дэйс-шамыч чакнымышт годым куварым, вуд налмэ 
вэрым пудэштарылыныт, рэльсан корным пужэныт, ва- 
гон-шамычым да монь ора дэн шалатэныт.

Граждан сар пагытыштэ 3672 кувар шалатымэ 72 ки- 
ломэтр кутыш кувар, 381 дэпо, 16 000 кв. мэтр мастэр- 
ской, 92 260 км. тэлэграм воштыр, 5 000 сооружэний 
пужымо, 10 тужэм тэлэпон апарат да 4 000 тэлэграф 
апарат йомын. Шалатымэ шотышто тыгай кувар-ша- 
мыч вэрэштыныт: Пэрмэ ола лишнэ улшо Кама гоч 
841 мэтр кутыщан кувар, Сарапуль дэн 856 м., Ульа- 
новск ола дэн Йул гоч 1 860 м., Сызрань дэн 1 200 м., 
Днэпропэтровск дэн Дньэпр гоч 1 070 м. Крэмэнчуг 
дэн 800 м., Кийэв дэн 960 м. и 2 300 м., Чэркасс дэн 
1 048 м, Николаэв ола дэн 1172 м. Уфа дэн Бэлайа



ОШО ВЛАКЫН'ЧАКНЫМЫШТ ГОДЫМ ШАЛАТЫМЭ КӰРТНЬО 
КОРНО КӰВЛР

эҥэр гоч 800 м., Мозыр ола дэн 648 м., Омск ола дэн 
Иртыш эҥэр гоч 640 м., моло вэрэат шуко шалатал- 
тычыт. ^ .

Нэлэ граждан сар жапыштэ мэмнан Совэт транспорт * 
дэннкуртньӧ корно пашачэ-шамыч эл аралашлан, Совэт ' 
озанлык аралымашлан, пэш кугу  пашам ыштэныт. Ша- 
гал срэдстван транспортлан граждан сарын кугу  фронт- 
лан полшэн шогаш логалын. Ты жапыштэ транспорт- 
нак шамыч уло вийышт дэн ышкэныштым чаманыдэ 
пашам ыштэныт.

Снабжэньийын туҥ  вэрла дэч — д'нэтский шуй, ба- 
кинысэ нэптэ, украин дэн сибир киндэ дэч пучкылт 
кодшо, ош армий дэн йышалтшз; чараҥшэ, шужышо, 
йарнышэ Созэт эл конгррэвольугсий сарачча вашта-



рэш чот кучэдалын, Совэтьш кӱртньӧ корно транспорт 
ышкэ пашажым минутланат чарэн огыл. Коштмашым 
чараш огыл манын транспортник пролэтар-шамыч уло 
вийышт дэн пашалан пижыныт. Бэлогвардэйыс-шамыч 

.Кавказым, Украиным адак Доным^,шупшын налынытат 
топливылан куго кризис лийын. Йужокорнышто топ- 
ливо шагатлан да монь вэлэ ситэн. Шуй дэн. нэптэ 
олмэш пу дэн да торф дэн олташ логалын. Илэ пу дэн 
олташлан пэш шуко вийым пытараш логалын. Завод- 
шамычын шогалмэ дэн пойэздлан кӱлэш ужаш, ӱзгар, 
матэриал да монь ситэн огыл. Садлан ачалымэ паша 
пзш йӧсын кайэн. Тугэ гынат кӱртньӧ корнысо па- 
шачэ-шамыч ӧрын шогэн огытыл, турльӧ сэмын йӧным 
кычальшыт. Мо толкэш толын, чыла ачалымэ пашашкэ 
кайэн.

, Киндэ ситыдымэ районлаштэ мэшак дэн коштшо-ша- 
мыч пэш шуко лэктыныт. Мэшакан-шамыч вокзалым, 
пойэздым, вагон лэвадышым да монь тич тэмэныт. 
Тидэ чылажат кӱртньӧ корно пашам нэлэмдэн шо- 
гэн.

Транспортын пашажым партий дэн правитэльствэ 
пэш чот эскэрэн, аралэн шогэныт, тидлан лийын гына 
тракспорт ышкэ рольыжым тӱрыс (тэмэн) шуктэн.

Пролэтар рэвольӱтсийын пэрвой жапыштэ кӱртньӧ 
корно транспортышто Совэт власть ваштарэш кучэ- 
далмаш талын кайэн. Тошто чиновник, спэтсиалистышт 
да монь саботажым ыштылыныт. Совэт властьын ту- 
нам ышкэ спэтсиалистышт, инжэньэр, тэхникышт укэ 

12 Ильыч. Садлан мэмнан партий пэш чын ыштэн: тудо 
транспортышко эскэрышэ да пашам виктарышэ апара- 
тым шогалтэн. Сэдэ апаратыштэ комисар-шамыч лийы- 
ныт. Комисарлан комунист-влак шогалталтыныт. Граж- 
дан сар жапыштэ транспортышто комисар шамыч пэш 
кугу  пашам ыштэныт. Комунист-шамыч комисарлан 
вэлэ огыл, моло пашашкат кайэныт. Мэмнан транспор- 
тын эн нэлэ жапыштэ партий тудлан уло сай вийжым 
пуэн. Лӱмлан налына. Пу укэлан вэрч Путилов завод 
шогалын. Сэдэ заводын пашачышт Мурманскышкэ, 
кӱртньӧ корно мастэрскойышко паша ышташ кайэныт, 
тидын дэн транспортлан пэш кугу  полышым пуэныт,



БЭЛОГВАРДЭЙС-ВЛАКЫН ЧАКНЬШЭ МӦНГӦ, 1919 ИЙЫШТЭ 
РОСТ01ЫСО КӰРТНЬӦ КОРНО

Граждан сар жапыштэ Совэт власть ончылно сар 
паша вэлэ огыл шогэн вэт. Промышлэный сэнтрлаштэ 
продовольстБийлан кризис лийын. Мӧскошто, Лэнин- 
градыштэ, моло олалаштат калыклан ик осьмушка гыч 
пуэдашат запас киндэ укэ ильэ. Кӱртньӧ корнылан 
киндымат шупшыкташ, сар пашамат шукташ кулэш 
ыльэ.

Калык озанлыкын талын кушмыжо дэнэ матэриалын 
ситыдымашыжэ пэш чот палэ лийэ. Нӧлталташ тӱҥалшэ 
промышлэность транспортлан кулэш матэриалым пуэн 
ситарэн огыл. Чэрлэ паровоз дэн вагоншамычым парк 
изэмдымэ шот дэн ачалаш логалын. Шаланышэ кум 
вагонгыч коктытым ыштэныт. Капитальнэ ачалышаш 
вагонгыч турльӧ арматурым налыныт да вэсышкэ 
щындэныт.

13
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Транспортлан матэриал да продовольствий шагаллан 
вэрч кӱртньӧ корным йатыр разрӓдлан шэлаш вэрэш- 
тын. Йатыр корным жаплан пэтыраш логалын. Пэш 
чот груз коштман корнылашкэ кӱлэш матэриадым кол- 
тымо, пашачэ вийым шогалтымэ. Тугэ гынат чидэ паша 
шагал коштман корнылан эҥгэкым пуэн.

Экономж шотышто у политикышкэ вончымо дэн 
транспорт ышкэ ] ашал(ым пужэн ышташ тӱҥалын. 
Граждан сар жапыштэ да тудын мӧҥгат транспорт 
шупшыктымо пашам йара ыштэн, варансым угыч окса 
дэн шупшыкташ тӱҥалын. Тидэ транспортыштӧ озан- 
лык дистсинлиным нӧлтэн, адак аклымашым гуэн шогэн.

Талын кушкын шогышо промышленость ындэ тран- 
спортлан матэриалым утларак пуаш тунгалын. Тран- 
спортлан матэриал пумо паша план почэш кайаш 
тӱнгалын. Тидын дэн нырльа пашаштэ дистсиплиным 
нӧлтышаш вэрч талын кучэдалаш тӱҥалмэ. Шолыштмо 
да взӓткэ налмэ ваштарэш кучэдалмэ пашам вийгаҥдымэ.

Партий дэн правигэльствын чын политикшылан лий 
ын, адак кӱртньӧ корно пашачэ-шамычын пашам уло 
вийшт дэн ыштымэ дэн транспорт озанлыкым нӧлтымӧ 
паша сайын эртэн.

1927 ийылан кӱртньӧ корно чылажэ 74 543 киломэтр 
лийын. Мэмнан эл воктэнсэ Эстоний-ш, Польшышко да 
монь 11 тӱжэм килэмэтр корно кайэн. Тудым шотгыч 
кудалташ гынат, кӱртньӧ' корнына 28%  шукэыын. 
1927 ийлан кэчэ й да 27 тӱжэм вагон утла грузит- 
лалташ тӱҥа^ын. Моло пашаш.ат качэствэ йатыр сайэ- 
мын. Транспортник-шамычын илыш сайэмын. Сар дэч 
ончылсо жап дэн таҥастараш гын, 1926—27 ийыштэ 
транспорт шупшыктымо пашажым 115о/° шуктэн.

3. КӰРТНЬӦ КОРНО ТРАНСПОРТЫШТО 
ОЗАНЛЫК НӦЛТЫМО ЖАП.

Кӱртньӧ корно транспорт граждан сар жап гыч пэш 
нэлын лэктын. Сар годым шалатымэ, кужын ачаладымэ 
транспорт озанлыкым нӧлташ пэш кугун окса кӱлэш



лийын. Совэт эл вэс кугужан дэч-полышым вучэн кэр- 
тын огыл, садлан транспортым нӧлташ пэш нэлэ ыльэ. 
Чылажымат ышкэнан вий дэн ышташ логалын. Кӱрт- 
ньӧ корно транспортым нӧлташ тӱҥалмэ условийым 
палашлан тыгай сипырым ончыктэна:

Мэмнан элыштэ шуй лукмаш 1913 ийсэ 28 500тонн 
гыч 1920 ийыштэ 6700 тонныш волэн, нэптэ 9 250 тонн 
гыч 3 800 тоныш, чойын лэвыктымаш 4 200 тонн гыч 
100 тонныш, вургэнэ 33 тонгыч нуль мартэ.

Импэриалист да граждан сар почэш путынь калык 
озанлыкыштэ производнтэльнэ вий тынар улыкӧ 
волэн:

Путынь шолдра промышлэностьын 1913 ийсэ про- 
дуксийжым 100 лая налаш гын, тыгэ лэктэш:

1917 ийыштэ тудо 77 % лийын
1918 . . 35%  ,
1919 .  . 26%  „
1920 . . 18%  .

Сар дэч ончылсо дэн таҥастараш гын, 1920 ийыштэ 
калык докод чылажат 40®/о нарэ вэлэ улмаш. Зайом 
шот дэн вэс кугужанла дэч ик урымат налдэ Совэт 
эл ышкэ вийжэ дэн калык озанлык чэржым порэмдша 
ижын.

Топливо шотышто кризис да адак 1921 ийыштэ Йул 
воктэнсэ шужо ий калык озанлыкым нӧлтымаштэ ада- 
«ат нэлэмдэныт. Ты жапыштэ транспортлан у, отвэт- 
ствэнный паша возын. Ш ужо районлаштэ киндым шуп- 
шыкташ кулэш ыльэ. Шупшыктымаш условий пэш йӧсӧ 
ильэ; вагон-шамыч огыт ситэ, топливо укэ, паровоз- 15 
шамыч шагал. Тугэ гынат транспорт ышкэ пашажым 
шуктэн.

Транспортник-шамычын Сибир гыч киндэ лукмо па- 
шаштым тыштэ моктэн каласыдэ ок лий. Пэш нэлэ 
условийыштэ милион пуд дэн грузым лукташ кулэш 
ильэ. Ты пашам посна экспэдитсий да тудын вуйла[- 
тышэ калык комнсар Ф. Э. Дзержинский йолташ пэш 
турыс шуктэн шогэныт.

Йул воктэкэ Наркомпродын нарӓдшэ почэш 71 500 тон 
Удышаш грузым кондышаш ыльэ. 67 800 тонжо кондымо.



Тидын дэн пырльа элын вэс районлашкат 300 тӱжэм 
тон утла грузым шупшыктымо.

Шупшыктымо пашам шуктэн шогымо дэн пырльа 
транспорт ышкэ вийжым нӧлташ пижын. 1920 ийыш- 
так ачалышаш план ышталтын. 1920 ийыштэ ачалы- 
шаш план паровоз шотышто 123 ®/о, вагон шотышто 
135“/о шукталтын. 1921 ийыштэ матэриал дэн квали- 
фикатсийын пашачэ-шамыч ситэн огытул да паровоз- 
шамычым ачалшаш план 102, вагон ончымаш план 
90®/о вэлэ тэмымэ.

4. ТРАНСПОРТ ПЭРВОЙ ВИЧИЙАШЛЫК ончылно, 
АДАК ВИЧЛЙАШЛЫКЫМ НЫЛ ИЙЫШТЭ 
ШУКТЫШАШ ВЭРЗ КУЧЭДАЛМЛШ.

Пӱтынь калык озанлыкым нӧлтэн шуктымо жапыштэ 
1925 ийын мучаштэ, партийын XIV с,эздшэ молэмдымэ 
(рэконструксий) пашалан кугудэч кугу корным' ончык- 
тэн. XIV партс‘эзд мэмнан ончыко каймэ тӱҥ корны- 
лан ССР Ушэмыштэ индустриализатсэ програмым 
умылтарыш. Мэмнан - элым аграрнэ-индустриальнэ 
эл гыч индустриально-аграрный элышкэ савыршаш 
паша раш шындалтэ. Тудын мӧҥгак ты паша корно 
дэн пэш чот ончыко кайыш. Промышлэностьым кугу 
тэмп дэн ончыко колтымо. Калык озанлыкын чыла 
ужашыштат пэш талын ончыко кайаштӱҥалыныт. Сар 
дэч ончылсо жап дэн таҥастараш гын, 1929 30 ий- 
ыштэ промышлэностьын валовой придуксийжэ 180 ®/о, 

16 йал озанлыкын 114°/о лийын. Калык докод чарныдэак 
кушшкын шогэн. 1913 ий дэн таҥастарымаштэ 1930 ий- 
ыштэ 161 ®/о кӱзэн. Элын ончыко талын каймыжэ 
кӱртньӧ корно транспорт ончылан пэш кугу  пашам 
шындэн.

1-шэ диаграмыштэ ончыктымо сипыр-шамыч мэмнан 
транспортын пашам раш ончыктат.

Транспортын ыштымэ пашажэ ий йыда кушкын шо- 
гэн гынат тушко капитал пыштымэ тугак талын кайэн 
шогэн огыл. Тыгай кэлшыдымаш (разрыв) нэргэн 
Х1^-шэ партс‘эздыштак Стадин йолтащ ушэштарыш.



Кӱртньӧ корнышто котшо составлан пашам 
нормо дэч утым ыштыктэна маньэ. Котшосостав- 
лан йодмаш пэш кугу, саллан вэс ийыштэ паровоз 
дэн вагон-шамычлан 100 огыл, 120 — 130 просэнт 
пашам ыштыкташ вэрэштэш. Тыгэрак НКПС-ын 
тӱҥ капиталжэтӱганаш тӱҥалэш, уло вийым огына 
пыштэ гын, сӱмырлымаш лийын кэртэш".

Тыгай лӱдмашым пытарашлан транспорт кӱлэш сэ- 
мын кучэдалаш пижын-огыл. ,Тӱҥ капиталжэ кушкын 
шогэн ' ынат, Совэт Ушэмын пӱтынь фондышто кӱрт- 
ньӧ корно тра спортын фондшо изэм толын.

Тидэ тэвэ тыгэ койэш:
Кӱртньӧ корно транспортын тӱҥ капиталжэ 1913 ий- 

ыштэ 10,7 милиардлан шотлалтын, а 1930 ийын пытар- 
тышлан тудо 12,27 млрд. тэҥгэаш лийын, чылажат 
15®/о вэлэ кугэмын. Тудын паша-жэ тошто дэн таҥа- 
стармаштэ 2‘/з гаяа кугэмын.

Пӱтынь калыкозанлыкын каймаш тэмп дэч транспорт 
шэҥгэлан кодэш манын, XVI партс‘эздыштэ Сталин 
йолташ угыч ушэштарыш.

„Пӱтынь калык озанлыклан транспорт кӱлэ- 
шыжэ пэш кугу. Тидын нэргэн кугун ойлымат ок 
кӱл. Тудо калык озанлыкпан вэлэ огыл кӱлэш. 
Эл аралымэ пашаштат транспортын кӱлэшыжэ 
пэш кугу. Транспортын кӱлэшыжэ пэш кугу  гынат, 
ты озанлыкын рэконструксий пӱтынь тэмп дэч 
шэҥгэлан кодэш.

Тыгай положэньыштэ мэ транспортым калык 
озанлыкын „кӱчы к вэрышкэ савырэн кэртына, тудо 
вара мэмнан ончыко кайшашым чӓрэн кэртэш, ты- 
дым умылтаращ кӱлэш мо? Тыгай койышлан му- 
чашым ышташ жап шуын огыл мо?“.

Тугэ гынат транспорт Сталин йолташын ончыктымо 
почэш ышкэ пашажым пужэн ышташлан кӱлын пижын 
моштэн огыл. 1930 ийын пытартыштыжэ да 1931 ийын 
пэрвой кварталыштэ кӱртньӧ корнын пашажэ йатыр 
удаҥын. Транспорт пашан качэствыжат удаҥын, грузо- 
оборотшат изэмын. Примэрлан 1929/30 ийыштэ кокла 
чот дэн грузан вагон кэчыштэ 92,2 км. коштын (план 
2-1592
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почэш 100 км.), а 1930 ийын посна аквартыштэ план 
135 км. ильэ, чынжым 88,2 км. вэлэ коштын. 1931 ийын 
йанварыштэ грузан вагонын кокла чот дэн коштмыжо 
чылажат 78 км вэлэ лийын.

1930 ийын пэрвой пэлийжэ дэн таҥастармаштэ вэс 
пэлийыштыжэ пашалэктыш (производитэльность труда) 
4 ®/о изэмын.

Кӱртньӧ корно транспорт клас кучэдалмашын вэржэ 
улмаш. Садлантыгай положэний лийын. Контррэвольут- 
сионый врэдитэль-шамыч кӱртньӧ корно транспор- 
тышто ышкэ тушман пашаштым ышташ туҥалыныт. 
Тыгэрак транспортысо пашам нэлэмдэныт. Транспор- 
тым шалатымэ дэн врэдитэль-шамыч пӱтынь калык 
озанлыкын вичийашлык тэмышашым кӱрлаш тыршэ- 
ныт. Кужэч пэршашыжым нуно чын шотлэн налыныт. 
Калык озанлыкыштэ транспортын рольжо пэш кугу 
вэт. Тугэ гынат врэдитэль-шамыч йоҥылыш лийыныт, 
пашачэ клас эскэрэк шогэн, вичийашлыкым ныл ий- 
ыштэ тэмэн.

Транспортын апаратшат тунам икканаштэ врэдитьыл- 
шамычым эскэрэн шуктэн огыл. Адак промышлэностьат 
транспортлан мэталым да монь жапыштэ пуэн шуктэн 
огыл.

Транспортым вийаҥдышаш вэрч партий пэш чот ку- 
чэдалаш пижын. ЦКВКП(б) дэн Совкаркомын 1931 ий 
15-шо йанварыштэ лукмо обрашэньыштэ трансспортын 
пашаштэ вашталтышым ыштышаш програм оныыктымо. 
Эн ондак паровоз шамычын паркым сайэмдышаш паша 
шындалтэ. Ты мартэ транспортышто коштмо годым 
нимогай озажат укэ ильэ, обэзличкэ койыш ильэ. Па- 
ровоз лэн коштмаштэ спарэный шотышталтын, кажнэ 
паровозым посна бригадылан пумо. Ты мартэулшо обэз- 
личкэ паровоз парклан пэш кугу  эҥгэкым кондэн, паро- 
воз шамыч коклагыч пэлыжэ нарэ чэрлэ улыт ыльэ. 
ЦКВКП(б)-н обрашэньыштэ пашадар шотым ваштал- 
тымэ нэргэн ончыктымо. Ты мартэжэ пашадарыштэ 
уравниловко ыльэ. Ц К ончыктымо почэш тэхпэрсонал 
дэн квалификатсиан пашачэ-шамычлан (машинист, ко- 
чэгар да монь) пашадырым кугэмдаш иӧным пумо.

Тидын дэн пырльа шупшыктымаш пашаланат'посна
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систэм ышталтын. Кӱртньӧ корно транспортым орга- 
низатсионо шотышто ьашталтымэ нэргэн дирэктивым 
пумо. Сэдэ дирэктив почэш транспортын управлэнийым 
сайэмдымэ. Партийын рӱдӧ комитэт транспортлан ква- 
лификатсан пашачэ кадрым ситармэ нэргэн утларак 
чот ончыктыш. Кодшо вич ийыштэ трансиорт гыч 
кайшэ-шамычым мӧҥгэш кондаш кӱштымӧ. Алак тран- 
спортышто улшо кадрлан пашам шот почэш ыштык- 
таш, нуным вэрышкышт сайын шогалташ манын 
НКПС-лан ончыктымо. Ц КВКП(б) дэн Совнаркомын 
обрашэньыжэ почэш транспортышто дисциплиным пэҥ- 
гыдэмдаш паша нуалтын.

Транспортышто дисцинлинын кӱлэшыжэ нэргэн 
1921 ийыштак В. И. Лэнин тыгэ каласэн:

„ПроМЫШЛЭНОСТЬЫШТО ПЭНГЫДЭ ДйСЦИНЛИН л и й -
ман гын, транспортышто тудо кок пачаш пэнгы- 
дырак лийаш кӱлэш“ .

Владимир Ильичын ты ончыкымашым кӱртньӧ корно 
траяспорт кӱлэш сэмын шуктэн шогэн огыл. Кӱртнӧ 
2*

19



20

корно транспортышто паша дисциплин волыман лийын. 
1930 ийын вэс пэлийыштыжэ да 1931 ийын пэрвой 
кварталыштэ транспортын паша йатыр удаҥын. ЦК дэн 
Совнарком обрашэньыжэ почэш пашам колтымо дэн 
транспортын-пашаштэ вашталтыш лийын. Чэрлэ па- 
ровоз-шамыч протсэнт изэмын, паша дисциплин кӱзэн. 
Тугэ гынат транспорт калык озанлыкын йодмыжым 
тӱрыс шуктэн кэртын огыл.

1931 ий иуньышто эртышэ Ц КВКП (б)-н'ӓ[’плэнумжо 
кӱртньӧ корно транспортын илышыжым пэш чот лон- 
чылэн нальэ;. Тидын мбҥгӧ пӱтынь куртньӧ корно 
озанлыкыштэ рэконструксийым ыштымэ да тудым та- 
заҥдышаш програмым пуэн.

Рэвольутсий ийлаштэ кӱртньӧ корйо транспорт йа- 
тыр ончыко кайэн манын, ЦКВКП (б)-н иуньысо плэнум 
каласыш. Совэт власть жапыштэ 16 тӱжэм киломэтр у 
куртньӧ корным ыштымэ, 1913 ий дэн таҥастарымаштэ 
паровоз паркын шупшмо вийжэ 30°/о кугэмын, адак 
вагон шамычат шукэмыныт.

1930 ийлан туньасэ грузооборотышто ССР Ушэмын 
вэржэ 9°/о мартэ кушкын. 1913 ийыштэ Росий курт- 
ньӧ корно-шамычын грузооборотшо Амэрикын грузо- 
оборот дэч 8 кана шагал ильэ, Гэрманий дэч 3,5 кана, 
Англий дэч 3 кана. А 1930 ийыштэ ССР Ушэмысэ 
куртньӧ корнынгрузооборот Франсий дэч кугу, Англий 
дэн тӧр, 30 7о лан Гэрманий дэч шагал, кум гана Амэ- 
рик дэч изи. Мэм 'ан куртнъӧ корно транспортын тидэ 
достижэнийжэ сотсиалистичэский озан 1ыкын пайда- 
лыкшым пэш раш ончыкта. Пэш шуко нэлэ да кучык 
уло гынат, мэмнан сотсиалистнчэский транспорт чар- 
ныдэак кушкэш. Ты жапыштак вэс кугужанлаштэ он- 
чыко каймаш пырчат укэ, производство изэм толэш.

ЦК-н иуньсо плэнум тыгэ к (ласыш: „Куртньӧ кор- 
но транспортын пашаштэ ончыко каймаш шуко уло 
гынат, тудын кушмо тэмпшэ сотсиалистичэский строи- 
тэльствын тэмп дэн ок кэлшэ, садлат транспорт калык 
озанлыкыштэ кучык вэр лийын.

Куртньӧ корно транспортыц пашаштэ улшо туҥ ку- 
чыклан Ц К йуньысо плэнум тидым шотлыш; транспор- 
тын путынь пашашкэ пурышо обэзличкэ; паша удан ор-
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ганизоватлалтэш; посна пашалан вуйын шогышо йэҥ 
укэ; пащаштэ дисциплин шагал. НКПС-н апаратыштат, 
куртньӧ корнылаштат бӱрократизм уло. Нинэ кӱчык- 
шамычым пытарашлан плэнум раш корным ончыктыш. 
Тидын дэн пырльа кӱртньӧ корнышто уло пащам пужэн 
ыштышаш нэргэн плэнум дирэктивым пуэн. Кӱртньӧ 
корно транспортышто рэконструксийым ыштымэ шо- 
тышто эн пэрвойак кӱртньӧ корнылаштэ элэктрофи- 
катсийым пурташ кӱлэш манын Ц К  ончыктымашым 
пуыш.
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Коштмашым содррэмдаш да поэздыа нэлгыт наҥгай- 
мыжым кугэмдаш манын, вийан паровоз-шамычым, адак 
кугу  груз коштыктышо вагон^шамычым колташ ыш- 
тымэ. Элэктропоэзд дэн вийан паровозым колтьшо дэн 
пырльа тэпловозын пайдалыкшат транспортлан пэш 
кугу манын, плэнум каласыш. Кӱртньӧ корнолашкэ 
автомотичэский оборудованьым пуртышаш вэрч прог- 
рам ыштымэ. Транспортын пашаштэ м ло шотымат 
вашталтышащ нэргэн ончыктыш.

Кӱртньӧ корнышто рэконструксийым ыштымэ шотыш- 
то эн пэрвойак тудлай вийан паровоз, вӓгон-шамычым, 
милион тон дэн мэталым да монь пуаш кӱлэш.

Кӱртньӧ корно транспортышто бойэвой шот дэн 
рэконструксийым ыштышашлан партий дэн правитэль- 
ство кугу заданьым пуэн. Партийын полшэн шогымо 
дэя транспортын паша йатыр сайэмын. Промышлэ- 
ностьын транспортлан чот полшэн шогымыжлан лийын, 
кӱчык ваштарэш кучэдалмаш чыла кӱртньӧ корно 
пашачэ-шамычым тарватыман лийын, сотсорэвнований 
дэн ударничэствым шарэн. пэш шуко нэлэ уло гынат, 
транспорт вийаҥаш тӱҥалын, 1932 ийын тӱҥалтышлан 
йатыр ончыко кайэн.

1931 ийын пэрвой квартал дэн таҥастараш гын, 
1932 ийын пэрвой кварталыштэ транспорт калык озан- 
лыклан милион вагон утла групым пуэн.

Кӱртньӧ корно тра.нспортын пашам молэмдымаштэ 
дӓ сайэмдымаштэ кӱртньӧ корноласэ партий органи- 
затеийын рольжо пэш кугу. Тудо ышкэ производство- 
дэкшэ лишэмашлан пашажым у сэмын колтэн. Большэ- 
вик сэмынак ышкэ пашажым кӱртньӧ корнысо проф- 
организатсий у шот дэн колтэн. Нэлым сэҥышаш вэрч 
тудо пэш чот кучэдалын.

5. КӰРТНЬӦ КОРНО ТРАНСПОРТЫШТО 
ПЭРВОЙ ВИЧИЙАШЛЫКЬШ итогшо.
ВичийашлУкым ныл ийыштэ шуктышаш вэрч кӱчэ- 

далмаштэ ССР Ушэмысэ пашачэ клас пэш кугун сэ-



ҥэн. Сэдэ сэҥымаш пӱтынь калык озанлыкыштэ сот- 
сиализм кушмагыч койэш. Элым индустрийаҥдымэ по- 
литиклан лийын нэлэ промышлэность пэш кугун 
ончыко кайэн.

Вичийашлыкын 4 ий жапыштэ нэлэ промышлэность 
йол ӱмбакэ пэҥгӹдын шогалынат пӱтынь калык озан- 
лыкыштэ рэконструксийым ыштэн пытарашлан нэҥы- 
зым пуэн. Шӱдӧ дэн у прэдприатий-шамыч ышталтыт, 
йужо промышлэность тэхник шотышто вэс кугужан 
дэчат шуко ончылно лийыт.

Вичийашлыкын пэрвой ий дэн таҥастармаштэ ны- 
лымшэ рэшайуший ийыштэ йал озанлык дэн промыш- 
лэностьын продуксийжэ 160% лийшаш, промыш- 
ЛЭНОСТЬЫН Ы Ш КЭЖ Ы Н Продуксий 200 °/о, нэлэ промыш- 
лэностьын — 240 ®/о- Вич ийаш планым калык озанлык 
тэмэн шога. Промышлэностьын йатыр ужашышт вич- 
ийашлыкым 3 да 2'/2 ийыштэ тэмэныт. Йал озанлы- 
кыштэ индустрийаҥдымаш дэн рэконструксийым ышты- 
мылан лийын, 1931 ийыштэ ССР Ушэм сотсиализмлан 
нэҥызым ыштэн шуктэн.

1930 ийыштэ XV партс‘эздын кӱртньӧ корно тран- 
спорт ончылан шындымэ паша шуктымашым ончэн 
налын вэлэ кӱртньӧ корно транспортын ончыко кай- 
мыжым палаш лийэш. Транспорт шарлэншогышо про- 
изводствын йодмашым шуктыжо, пӱтынь элын илы- 
шышкэ у район-шамычым шупшын шогыжо, произво- 
дитэльнэ вий шарлаш йӧным пуэн шогыжо, адак эл 
аралаш ‘йамдэ лийжэ—тэвэ тыгай паша транспорт он- 
чылно шога. Транспорт озанлыкым вожгэ молэмдаш 
кӱдэш, тэхник шотышто тудо ончыл эл-шамычым сэ- 
ҥ$н кайжэ, уло пашажым сотсиализм озанлыклан кэ- 
лӹштарэн ыштыжэ.

Тидэ пашам кӱртньӧ корно транспорт кузэрак шук- 
тэн шогэн?

Кӱртньӧ корно транспорт вичийашлыкым 4 ийыштэ 
уто дэн тэмэн (грузоборот, . капиталнэ ачалымаш да 
монь). Тӱҥ шотшо дэн транспортын вийчийашлыкым 
ныл ийыштэ тэмымэ гынат.йужо ужаШыт шэҥгэлан кодыт

1931 ийыштэ XVII партконфэрэнсийыштэ докладыш- 
тыжэ Молотов йолташ тыгэ каласыш:
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Заданиӓ пумо 

Шустымо

320,0. План

пэрвои

1930

кокымшо кумышо нылымшэ
Вичийашлыкын шшшт

3-шо ДИАГРАМ. КӰРТНЬӦ КОРНО ТРАНСПОРТЫН 
I РУЗООБОРОТШО

1933

визымшэ
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„Мэ огына шукто, транспортышто, утларакшэ 
кӱртньӧ корно транспортышто, рэконструксийым 
огына шукто, кажнэ кэчын мэ тидым шижына“ .

Транспортышто рэконструксийым ыштымэ пашан 
шэҥгэлан кодмылан лийын, кӱртньӧ корно-шамыч 
калык озанлыкын йодмыжым шуктэн огыт кэрт.

Вичийашлыкын заданийжым да тудын шуктымыжым 
таҥастармаштэ 4 ийын шотшо 3-шо диаграм гыч койэш..

6. КУРТНЬӦ КОРНО ТРАНСПОР"ЫН 
ГРУЗООБОРОТШО.
3-шо диаграм мэмнан куртньӧ корно транспортын 

грузооборот кушмым, адак транспортышто сотсиали-



Зацаний пумо 

Шукгпьшо

890, 0 .
План

пэрвои

1930 1931

кокымыщо 'кумышо
Вичийлшлыкын ийышт

1932 1933

нылымшэ визымшэ

4-шэ ДИАГРАМ ПАСАЖИР-ВЛАКЫМ туПШЫКТЫМО  
ШОТЫШТО ВИЧИЙЛШЛЫКЫМ ТЭ ЫМАШ

стичэский систэмын пайдалыкшым ончыктат. Шупшы- 
ктымаштэ тыгай тэмпым капитализмын ик элат, тӱнь- 
амбалнэ экономик кризис ончычат ужын огыл. Кӱшнё 
ончыктымо сипр-шамычым капиталист эллан кӱртньӧ 
корнысо шупшыктымаш таҥастараш оҥай, 1923 ий дэн 
танастармаштэ Английын, Амэрикын да Гэрманийын 
грузооборотышт 1931 ийыштэ 12,25®/о. дэн 33®/о волэн. 
Мэмнан кӱртньӧ корно транспортын грузооборотшо 
вичийашлькын пэрвой ий дэн таҥастарымаштэ нылы- 
мшэ ийыштэ 17“/о шукэмын, 1928 ий дэн таҥастараш 
гын, кок гапа утла кугэмын.

Калык озанлыкын йодмо дэн тарастармаштэ кӱртньӧ 
корно транспортын грузооборот кушмыжо кызытат ок 
ситэ. 1930 ий дэн таҥастармаштэ калык озанлыкын 
продуксийжэ 1931 ийыштэ 127о> промышлэностьын про- 
дуксийжэ 21“/о шукэмын, а куртньӧ корно транспортын
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грузооборотшо 8“/о вэлэ кушкын. Палэ; транспортый 
пашажэ калык озанлыкын талын кушмашым чарэн шога.

Пасажир-шамычым шупшыктымо шотышто вичийа- 
шлыкым шуктымо тэмп 4-шэ диаграм гыч койэш.

Тыгэрак 1932 ийыштак (вичийашлыкын нылымшэ 
ийыштэ) мэмнан транспорт 1933 ийлан пуло заданиймат 
как кана уто дэн шухстэн.

Мэмнан элыштэ пасажир-шамычым шупшыктымашым 
кушмыжо шэмэр калыкын илыш сайэмым ончыкта.

Капитализм элыштэ пасажир-шамычым шупшыкты- 
маш йӧршэш вэс сӱрэтым ончыкта. Тыштэ шупшык- 
тымаш пэш чот изэмын. Амэрикыштэ примэрлан 1923 
ий гыч 1929 ий мартэ пасажир шупшыктымаш 12®/о 
изэмын. Кас кэчэ вэл Йэвропыштат пасажир-шамыч ко- 
штмаш тыгак изэм толэш.

Кӱртньӧ корно транспортлан капитал пыштымаш вич 
ийаш план почэш тыгай сипр-шамыч дэн 5-шэ диаграм- 
ыштэ ончыктыо.

Вич ийаш планын заданийжэ ий йыда уто дэн тэма- 
лтын. 4 ийштэ пыштымэ капитал вичийашлыкын он- 
чыктымо дэн 2184 милион тэҥгэ уто лийын, план дэн 
таҥастармаштэ 144°/о лийын.

Капитал пыштышаш план йатыр уто тэмалтын гынат, 
куртньӧ корно транспортышто рэконструксий ыштышаш 
йатыр заданий шуктымо огыл. Транспорт капитальнэ 
строитэльствыштэ пэш шуко кӱчык ыльэ: кӧргысӧ рэ- 
сурсым тӱрыс, кӱлэш сэмын тарватэн моштымо огыл, 
паша ыштымэ шотышто организатсий уда, садлан паша 
ак шэргэштын, молат.

Йатыр паша шуктыдымаштэ промышлэностьынат 
титакшэ уло, тудо транспортлан кӱлэш машин, мэта- 
лым да монь турыс пуэн шуктэн огыл.

1932 ийлан пэгҥыдэмдымэ капитальнэ паша ышты- 
шаш план почэш куртньӧ корно транспортышто рэко- 
нструксчйым ыштымэ тэмп чот вийаҥшаш, адак рэша- 
йший корнылашкэ вийым кугун чумыршаш.

Куртньӧ корно транспортышто вич ийаш план почэш 
элэктрофикатсий пашам туҥалаш вэлэ ончыктымо ыльэ. 
Адак участкыштэ гына элэктрофикатсийым шукташ 
заданий пумо.



Задакиа пумо 

ш  ■ Шуктымо

ЗОСО План

ш .

118? ^

1929

пэрвой
1930 1931 1932

кокымышо кумышо нылымшэ 
Вичийашлыкын ийышт

1933

визымшэ

5-шэ ДИАГРАМ. ВИЧИАШ^ГЫКЫШТЭ К.-К. ТРАНСПОРТЫШТО 
КАПИТАЛЬНЭ ВЛОЖЭНИЙЫМ ТЭМЫМАШ \

1931 ийыштэ ЦК ВКП(б)-н иуньысо плэнум транспор- 
тысо рэконструксийыштэ элэктрофикатсийым тӱҥ па- 
шалан чотлэн. 1932-33 ийсэ програмым йатыр шарэн. 
Урало-Кузбасыштэ, Донбасыштэ, Закавказыштэ да монь 
элэктропоэзд кошташ тӱҥалшаш.

Тидэ пунчал почэш 1931-32 ийышэ 1400 км. куртньӧ 27 
корнышто элэктрофикатсий паша тӱҥалмэ. Ты шот 
гыч 1932 ийыштэ 273 киломэтр корно йамдэ лийэш 
(Кизэл-Чусовайа-Загорск).

Куртньӧ корнышто 1932 ийыН элэктрофикатсий паша 
шуктымаш пэш кугун ончыко каймым ончыкта. Тугэ 
гынат тидым туналтышлан вэлэ чотлаш лийэш.

Коштшо составым шукэмдымэ шотышто вич ийаш 
план почэш 3185 пар шозым, адак 168875 вагоным ыш- 
тышаш. Паровоз паркын вийжым кугэмдашлан кугу 
вийан паровоз-шамычым ышташ туҥалалтын.



паровоз
иарово^
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Вичийашлыкыи заданий 'почэш 4 ийыштэ 
строймо план 101% шуктышашлык, грузовой 
зын 57%, пасажирскийын— 140%.

1932 ийыштэ паровозым ыштымэ у Луганский завод 
пашам ышташ тӱҥалэш. Тудо талыкыштэ 1800 вийан 
локомотивым ышташ тӱҥалшаш. Ты ийыштак стройаш 
тӱҥалмэ, вэс ийын пытартышлан кок завод ыштышаш. 
Орскышто 500 паровозлан, адак Кузнэтскыштэ. Нинэ 
кум у заводын да адак вич тошто заводын продукси- 
йышт кокымшо вичийашлыкыштэ кӱлэшлык паровозым 
ситарат.

Вагон-шамычым строймо шотышто вич ийаш план ок 
шукталт, шэҥгэлан кодэш; Ачалышаш план почэш 
166075 вагон ачалшаш ыльэ, чынжым транспорт ныл 
ийыштэ 188670 вагоным налын. Транспортлан утлара- 
кшэ кугу, нэлэ груз шупшыктышан вагон-шамыч огытситэ

1933 ийыштэ Тагильысэ завод стройэн пытаралтэш. 
Тудо ийынак сэдэ завод 54000 вагоным пуа. Вагоныщт 
куго улыт, 60 тоным опташ лийэш, ик вагонжак кызыт 
улшо кум вагон нарэ грузым наҥгайэн кэртэш. Адак 
Тагильысэ завод гайымак Вороньэжэш ышташ пуначлмэ. 
Адак Озаҥыштэ пасажир-шамычым шупшыктымо ваго- 
ным ыштымэ заводым стройаш. тӱҥалмэ.

Вич ийаш план почэш пытартыш ийыштэ грузовой 
паркын 26% шэ автотормозан лийшаш. Ты 'шотышто 
паша йатыр ышталтын. Вичийашлыкын кум ийыштэ 50 
тӱжэм вагонэш автотормозым шындымэ. 1932 ийыштэ 
100 тӱжэм вагонэш сэдэ оборудований шындалтэш. Ту- 
нам вичийашлыкыштэ ончыктымо 26 просэнт олмэш 
28 просэнт лийэш. Моло вагоныштышт прольотный пуч 
лийыт. Тыгэ ыштымэ дэн коштмашат содорэмэш, адак 
лӱдмашат изэмэш.

Вич ийаш план почэш кӱртньӧ корно, транспортышто 
коштмашым чот вийаҥдаш ончыктымо. Стансийын па- 
шам вийаҥдаш, кокымшо корным ышташ т. м.

Вичийашлыкын ныл ийыштэ колтэн моштымо (про- 
пускная способность) пашашкэ капитаа пыштымаш 13% 
утыж дэн тэмымэ. Узэл да стансий-шамычым шарымэ 
шотышто пэш кугу паша ышталтын. Илыш вашталмэ- 
дэн пырльа ты пашамат вийаҥдыман.



СУРАМ ПЭРЭВАЛЫШТЭ ЭЛЭКИРИ -ЭСТВ \Н:;;КОРНО 
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Шуй^дэн^мэталургийын кокымшо базым э,р кэчэ вэ- 
лыштэ ыштымэ дэн (Урало-Кузбас) изи стансий-шамы- 
чым (Чэльабинск, Лкцэрка, молат) кугу  узэлыш савы- 
раш логалын. Пэш кугу у стансий-шамыч шочыныт 
(Магнитогорск, Кузньэтск).
?»'Узэл дэн стансий-шамыч шотышто вичийашлыкым 
шуктымо дэн йатыр кӱлэш узэллаштэ рэконструксий 
лытарымэ (Донбасыштэ, Кавказыштэ да монь).

Вич ийаш план почэш 2360 км. кокымшо корным 
(вторых путей) ыштышаш ыльэ. Ныл ийыштэ ты план 
оО°/о утыж дэн тэмалтын, 3000' км. кокымшо корно 
лийэш.

Корно профиль пушкыдэмдымэ шотышто заданий 
йатыр шукталтын огыл. Ты паша кокымшо корно ыш-
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тымаштэ вэлэ шуктымо. Тӱҥ шотшо дэн ончык тым 
план шукталтын огыл.

Вичийашлыкын заданий СЦБ (сигнализация, блоки- 
ровка) шотыштат йатыр шуктымо огыл. Автоблокиро- 
вкым 5 тӱжэм киломэтр корнэш ыштышаш ыльэ, 1,500 
км. корнэш вэлэ ыштымэ.

Вичийашлык жапыштэ кӱртньӧ корно угыч стройаш- 
лан 1.615,6 милион тэҥгэ окса кучышаш да, 12,217 км. 
у корно шушаш ильэ. 4 ийыштэ план тынар шуктал- 
тэш: капитал пиштымаштэ 1.356,3 милион тэҥгэ, альэ 
84%, корно шуктымаштэ '53%. Кӱртньӧ корным угыч 
чот ышташлан рэльс ок ситэ, адак строймо пашаштэ 
организатсий шотат сайжак огыл (пашаштэ мэДаниза- 
тсий шагал, молат).

Кӱртньӧ короным угыч строймаштэ план шуктымо 
огыл гынат, пэрвой вичийашлыкыштэ пэш кугу  паша 
ышталтын. Турксиб корно (1442 км.), адак тыгай корно- 
шамыч ыштылтыныт: Боровойэ — Акмолинск -  Кара- 
ганда(460) км., Магнитнайа — Карталы — Троицк (286 
км.), Свэрдловск — Курган (344 км.). Кызыт стройаш 
туҥалмэ у корно Нэсвэтайэво — Валуйки (360 км.) 
Сэдэ корно Моско — Донбас свэрхмагнистральышкэ 
пура.

Коштшо составлан пашам ыштыктымын сайлыкшэ 
шотышто вичийашлыкым тэмышаш шэҥгэлан кодэш. 
Тыштэ тӱҥ причинлан пытэн шудымо обэзличкым да 
заданий шуктымашым шотлаш кӱлэш.

Пашалэктышым (производительность труда) нӧлтымӧ 
шотышто вичийашлыкын планым 1931 ийлан шуктымо 
гынат, 1930 ий дэн таҥастарымаштэ угыч шэҥгэк чак- 
нымэ. Пашам удан организоваймаш, адак обэзличкэ 
дэн ураниловкэт транспортын пӱтынь пашам чараклэ- 
ныт.

Пашадар кугэммэ шотышто транспорт вич ийаш пла- 
ным 30%-лан уто дэн тэмэн.

Кадр вэрч кучэдалмаштэ пэш кугун ончыко каймэ. 
Кӱртньӧ корно транспортын инжэньэр-шамыч кок 
кана шукэмыныт. 1928 ийын мучашыштэ кӱртньӧ ко- 
рно транспортын 4000 инжэньэр ыльэ, 1932 ийын му- 
чашлан 8000 нарэ инжэньэр лийэш, Кӱртньӧ корно тр--
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анспортын тэхник-шамычат кок кана шукэмыныт. Тидын 
дэн пырльа инжэньэр дэн тэхник вэрышкэ 45 тӱж. нарэ 
ку гу  стажан пашачэ-шамычым шогалтымэ.

Школ-шамыч пэш чот шукэмыныт. Пэрвой вичийа- 
шлыкын тӱҥалмэ годым кӱртньӧ корнылан спэтсиалист- 
шамычым йамдылышэ ВТУЗ коктыт вэлэ ильэ, кызыт 
19 ВТУЗ (Высшее техническое учебное заведение) уло 
ВТУЗ-лаштэ 3000 ильэ, кызыт 19000 йэн тӱнэмэш. Ты 
жапыштак тэхникум-шамыч 24 олмэш 102 лийыныт. 
Тэхникумышто тунэмштэ-шамыч 7000 олмэш 41 000 
йэҥ лийыныт. Кӱртньӧ короно транспортын ФЗУ шко- 
ллаштэ (238 школ уло) 13000 нарэ йэҥ тунэмыт. У тӱ- 
рльӧ тэхничэский школ-ВТУЗ-ын производствышто пӧ- 
лэмжэ ыштымэ. Тыгай школ 1932 ийыштэ 40 уло. Кӱ- 
ртньӧ корно транспортым школлашкэ пролэтар калы- 
кым шупшмо шотышто пэш кугун ончыко каймэ. 
ВТУЗ-лаштэ тунэмшэ студьэнт-шамыч коклаштэ 69,27о 
пашачэ улыт. Партийэтс дэн комсомольэс-шамыч 64®,'о 
шуын. Рабфакла гоч мэмнан ВТУЗ-шамыч пролэтара- 
ҥыт. Рабфаклаштэ 20 тӱжэм нарэ тунэмшэ улыт.

Пӱтынь тунуктымо пашам производство дэн лийшэ- 
мдымылан, адак Марксистско-Лэнинский тэорийым ту-
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нэммылан лийын, спэтсиалист-шамычым, иамдылымэ 
чотышто инжэньэр дэн тэхник-шамычым лач произво- 
дство дэкак лийшэмдымэ.

Ты пашаштэ тынар ончыко каймаш уло гынат, спэ- 
тсиалист-шамычым йамдылымэ да нуным пашашкэ шо- 
галтымаштэ пэш кугун кӱчӱк уло. Кӱчыкышт тыгай 
улыт: кадр йамдылмаш планым- кӱртн ӧ корнышто рэ- 
конструксийым ыштышашым чотлыдэ ыштымэ адак 
туныктымашын ора чотшо кугу гынат, сайлыкшэ чоты- 
што паша эркын пэҥгыдэмдалтын.Тидэ тэвэ молан 
тыгэ лийын:

1. Спэтсиалист-шамычын тэорий шинчымашышт шэ- 
ҥгэлан кодын.

2. Спэтсиалист ик сэмын, ик тӱрльын йамдылымэ 
транспортын тэхникым умылашлан вэс тӱрлӧ кӱлэш.

3. Тунэмшэ-шамычлан производствысо практик сайын 
шындымэ огыл. Садлан тунэммэ дэн практик коклаштэ 
кэлыштарымаш шагал.

Спэтсиалист-шамычым пашашкэ колтымо шотышто 
тыгай кӱчык уло: цатыр спэтсиалист-шамыч апарат- 
лаэш кодалтыт, производствыштыжо нуно шагал 
улыт. Шэҥгэл районлаштэ (Эрвэл Сибирь, ДВК, кы- 
дал Азий да монь) спэтсиалист шамыч утларак шагал 
улыт. '

Транспортышто рэконструксийым ыштышашлан кадр 
пэш чот кӱлэш. Свэрдловск олаштэ 1932 ийын майыштэ 
кӱптньӧ корно пашачэ-шамычын погынымашэш Андрэ- 
йэв йолташ кӱртньӧ корно транспортышто рэконстру- 
ксий паша пэш чот ончыко кайэн манын ойлыш. Ум- 

32 бакыжэ тудо тыгэ каласыш:
, „Кӱртньӧ корно пашачэшамыч ончылно тыгай 

паша шога: коштшо составым, у тэхникым, кош- 
тмо шотым да монь тунээмаш. Укэ гын кадр 
шотышто тыгэлийын кэртэш: машчн-шамыч
лийыт, тудым виктаршэ йэҥ укэ лийэш“ .

Кӱртньӧ корно транспорт ышкэнжьш ончыко кайма- 
штэ нэлым сэҥэн, врэдитэль да опортунист шамыч ва- 
штарэш талын кучэдалын, вич ийаш планым ныл нй- 
ыштэ шуктэн,



ТУРКСИБ

7. КОКЫМШО ВИЧИЙАШЛЫКЫШТЭ КӰРТНЬӦ КОРНО
ТРАНСПОРТ ОНЧЫЛНО МОГАЙ ПАША ШОГА.
Пэрвой вичийашлыкыштэ калык озанлыкын ончыко 

каймыжэ ССР Ушэмыштэ сотсиализмлан кушкаш, эко- 
номикым эша талынрак нӧлташ нэҥызым йамдылэн.

Пэрвой вичийашлыкын итогшым чын аклэн, парти- 
йын XVII конфэрэнсий кокымшо вичийашлыкыштэ кла- 
сдымэ, сотсиалистичэский обшэствым ыштышаш про- 
грамым шындэн. Нинэ, пӱтынь тӱньалык паша-шамы- 
чым, XVII партконфэрэнсйын ончыктымо почэш „пӱтынь 
калык озанлыкыштэ, промышлэностьышто, йал озан- 
лыкышто тэхник рэконструксийым ыштымэ мӧнгӧ вэлэ“ 
шукташ лийэш.

Конфэрэнсий тыгэ каласыш: „Кокымшо вичийашлы- 
кын тӱҥ паша тыгай: пӱтынь калык озанлыкыштэ 
рэконструксийым шукташ, калык озанлыкын чыла 
ужашыштлан у тэхникын нэҥызым ышгаш“ .

Кокымшо вичийашлыклан XVII парт.^онфэрэнсий пумо 
дирэктившэ почэш транспорт ончылан пэш кугу пашам 
шында. эн ондак транспартлан калык озанлыкым он- 
чыко канмэ тэмпшым поктэн шуаш, тӧр кайаш кӱлэш, 
транспортым „кӱчык вэргыч" сотсиалистичэский строи- 
тэльствын тэмпьш вийаҥдышэ вэрышкэ савырман. 
3-1592
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Кокымшо вичийашлыкыштэ калык озанлыкын ужа- 
шыштлан ончыко талын кайаш, у район-шамычым 
илышышкэ шугшаш, ССРУшэмын аралалт шогымыжым 
вийаҥдаш, шэмэр калыкын йодмыжым ш укташ— тэвэ 
могай паша кокымшо вичийашлыкыштэ транспорт 
ончылно шога. Тидлан лийын пӱтынь тр^анспортышто 
вожгэ рэконструксийым ыштыман.

Эл аралымэ пашаштэ транспортын кӱлэшыжэ чыла- 
жат палэ, тидым мондаш ок лий.

Мэмнан элыштэ сотсиалистичэский строитэльствэ 
ончыко каймылан адак тӱньамбалнэ экономик кризис 
кэлгэммылан лийын ССР Ушэм ваштарэш капиталист 
эл-шамыч сарым тӱҥалыт манын лӱдмаш кугэмэш. Сад- 
лан эларалымэ пашаштэ эрэак йамдэ лийман.

Ты пашаштэ кӱртньӧ корно пашачэ-шамычлан пэш 
кугу  отвэтствэность возэш. XVII партконфэрэнсий тыгэ 
каласыш: „Кӱртньӧ корно транспортышто вожгэ рэко- 
нструксийым ышташ, 25—30 тӱж. киломэтр у корным 
ышташ, кугу  эҥэрлагоч лу дэнэ у кӱвэрым стройаш, 
вийан паровозым да кугу грузан вагон-йшамычым кол- 
таш, йатыр корнылаштэ элэктрофикатсийым ышташ, 
автосцэпкым, а в т о б л о к и р о в к ы м  пашашкэ пур- 
таш.

Кӱртньӧ корно транспортым шарымэ дэн йатыр ра- 
йонла-дэн натсиональный рэспубликлан озанлыкым нӧ- 
лташ йӧн лэкшэ.

Тыжэч лэкшэ строитэльный програмым да капитал 
пыштымашым шукташлан транспорт пашалан пэш чот 
пиждэ ок кэрт.

Транспорт ончылно паша лэктышым нӧлтышаш бо- 
йэвой задачэ шога. Пӱтынь тэхник рэсурсым моштэн 
кучылташ, адак озанлык расчотым илышыш пуртэн 
роскодым изэмдаш кӱлэш.

XVII партконфэрэнсийын дирэктившэ почэш кӱртньӧ 
корно транспортын грузооборотым кокымщо вичийа- 
шлыкыштэ 2^2 гана кугэмдаш кӱлэш. 1932 ийыштэ 
320 мл. тонн шупшыктымо олмэш, 1937 ийыштэ кӱр- 
тньӧ корно транспортын грузооборотшо 750 —780 мил. 
тонн лийшаш. Пӱтынь шупшыктышаш грузын 30 про- 
сэнтшым Вӱд транспорт шупшыкта.
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Сар дэч ончылсо жап дэн таҥастармаштэ 1937 ийштэ 
ССР Ушэмын кӱртньӧ корно транспортын грузооборо- 
тшо 6 гана кугэмшаш. Тунам ик Амэрик гына шэҥгэ- 
лан ок код, моло капиталсит эл-шамыч шупшыктымо 
шотышто чыланат шэҥгэлан кодыт. Пасажир-шамычым 
шупшыктымаш пэш чот шукэмшаш. ССР Ушэмыштэ 
кокымшо вичийашлыкын мучашыштэ 100 мил. калык 
лийшаш. Пасажир шупшыктымаш тунам 1800—2,0 млрд. 
пасажир лийшаш. Ты шотышто чыла капиталист эл- 
шамычым сэҥэн кайэна.

Тыгэ чот шупшыктымаш шукэмылан лийын кӱртньӧ 
корно транспортлан пэш чот содорэмаш кӱлэш. XVII 
партконфэрэнсийын дирэктившэ почэш транспортлан 
ты пашам шукташлан пэш шуко рэконструксий пашам 
илышыш пурташ кӱлэш.

25—30 тӱжэм киломэтр у корным стройаш. У кӱртньӧ 
корно ыштымэ мӧнгӧ ССР* Ушэмын эр кэчэ районла 
3*
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дэн цэнтр коклаштэ кыл кучымаш вийаҥэш. Адак йатыр 
натсиональиэ рэспублик дэн кундэм-шамыч калык ОЗ" 
анлык илышыш у тн в 1̂.

Эр кэчэ вэлыштэ шӱй-мэталургийын кокымшо базэ 
ышталтэш. Сэдэ базэ Уралын, Башкирийын, Сибирын 
районлам илышыш пурта, Кав.чаз дэн ССР Ушэмысэ 
йӱд йӱмал районлаштэ производитэльнэ вий ончыко 
кайа. Нунылан у кӱртньӧ корно нэш шуко кӱлэш. Ти- 
длан лийын тыгай у корно-шамыч стройалтыт: Кэчвал 
кэчэ-Сибирь, Бирскысэ (3200 км.) корно Кузбасым да 
Восточно-Сибирский крайым Урал дэн уша, Восточно- 
Сибир магистраль (940 км.). Тайшэҥгыч Кирэнск гыч 
Лэбэдинскыш ушна, Караганда Балхаш-Чу (кокымшо 
Турксиб) Адак Восточно-Уральский кыдал Азийим Урал 
дэн уша, Магнитогорск — Ӱпӧ — Озан — Н. Новгород, 
Моско — Ухта — Пэчорысо шӱй, Моско — Донбас, Ко- 
злов — Лалач — Прохладнайа.

Тынар у кугу  корно-шамыч стройалтыт гынат, кы- 
зыт, улшо корно пэлэн участкэ, корно да монь пэш 
шуко стройалтшаш.

Кӱртньӧ корно транспортышто рэконструксийым 
ыштымэ мӧнгӧ да тудын ончыко каймэ мӧнгӧ тыгай- 
кӱлэшан корно-влаклан шупшыктӓш йӧн лийжэ: Куй 
збас — Урал — Моско. Донбас — Моско — Лэнинград — 
Мурманск;, Кривой рог—^Донбас — Сталинград, Урал-*- 
Лэнинград Моско — Рӓзӓнь—Орэнбург — Ташкэнт, Во- 
сточно-Сибирский дэн Дальнэвосточный магистраль, 
адак Кузбасын, Уралын, Донбасын да Кривой рогын 
кӧргысӧ корнышт.

Кокымшо вичийышлыкыштэ сэдэ корнылаэш элэк- 
трофикатсийым чот шараш кӱлэш. Пӱтынь рэконстру- 
ксий пашам элэктрофикатсий вӱд дэн наҥгайжэ. Ко- 
кымшо вичийашлык почэш 13— 2̂0 тӱжэм км. кӱртньӧ 
корнышто элэктрофикатсийым ыштышаш. Эн ондак 
элэктрофикатсийым шӱй-мэталургий цэнтрласэ (Донбас, 
Урало-Кузбас) корнышто ыштышаш. Адак пэрвойак 
Закавказий дэн кыдал Азийштэ, кугу  олала йыр элэ- 
ктрофикатсий нэш кӱл эш.

Элэктрофикатсий дэн пырльа чот коштман корны- 
лашкэ кугу  вийан паровоз-шамычым колтыдэ ок лий.



! ЙУД ЙУМАЛ КОРНЫСО КУМ КОРНАН, ЭЛЭКТРИЧЭСТВАН 
УЧАСТКЭ

Кокымшо вичийашлыкын планыштэ ку гу  вийан паро- 
воз-шамычым Моско — Эльэц — Валуйки — Нэсвэтай- 
эво — Ростов, Моско— Рӓзӓнь— Рузайэвка — Инза — Ор- 
энбург — Актьубинск, Казалинск — Ташкэит, Лэнин- 
град—Вологда—Вӓтка—Пэрмэ, Буй — Алэксандровск— 
Свэрдловск — Тьумэнь-— Омск да моло корнылаштэ 
колтышаш.

Тэпловозофикатсий чот шарла. Вӱддымӧ районлаштэ 
тэпловоз-шамыч кошташ тӱҥалыт.

Кокымшо вичийашлыкыштэ кӱртньӧ корно транспорт- 
лан 4000 вийан паровозым, 2000 товар шупшыктышо 
элэктровозым, 1000 тэпловозым, „Э “ сэрийан 3000 па- 
ровозым, 200 тӱжэм вагоным, 50000 пасажирский ва- 
гоным пушаш. Кӱртньӧ корно транспортлан угыч ты- 
гай составым пумо мӧнгӧ тудо ышкэ пашажым шуктэн 
кэртэш.
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Кокымшо вичийашлыкыштэ автоблокоровко, автосцэ- 
пкэ, автотормоз пэш чот шарла. Автоблокировко 50“/о 
кӱртньӧ корнылаштэ лийэш.

Пӱтӹнь коштшо составлан автотормоз дэн автосцэ- 
пкэ шындалтэш. Корнылаштэ пэш кугу  рэконструктив- 
ный паша ышталтэш.

Коштшо составын пайда пумо иашажым кугэмдышаш 
вэрч, стансийлаштэ пойэзд-шамычын арам шогымашым 
изэмдымэ вэрч, пашашкэ мэханизатсийым пуртышаш 
вэрч кучэдалаш кӱлэш.

Кокымшо вичийашлыкыштэ ончыктымо пашам тӱрыс 
шукташ гын, ССР Ушэмысэ кӱртньӧ корно транспорт 
Йэвропышто эн вийан, тэхник шотышто кӱшнӧ шо- 
гышо транспорт лийэш.

Тидэ пашам шукташ кажнэ кӱртньӧ корно пашачэлан 
кӱлын пижаш, у тэхникым талын тунэмаш кӱлэш. Ка- 
чэствэ вэрч кучэдалмэ паша тӱҥ паша, транспортла- 
нат тудо рэшаюший лийэш.

Кӱртньӧ корно транспортышто тэхничэский пропа- 
гандын кӱлэшыжэ пэш кугу. Кадрым чот йамдылаш, 
кӱртньӧ корно пашачэ-шамычын шинчымашьш нӧлташ 
пӱтынь транспортысо пролэтариат пижэш. Тунам ко- 
кымшо вичийашлыкым кӱчык жапыштэ тӱрыс шуктэ- 
на.

15 ийыштэ пашалан чот тунэмын улна. Партийын 
пэҥгыдын вуйлатымашыжэ да полшэн шогымыжо уло. 
Мэиман кӱртньӧ корно транспорт пашажым у сэмын, 
Сталин йолташын 6 условийжэ почэш колта гын, 2-шо 
вичийашлыкыштэ шогышо задачым шуктэнак шукта.
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