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1. КОКЫМШО ПЯТИЛЕТКЫН ИТОГШО-ШАМЫЧ

Йолташ-шамыч!
Тыланда ончашлан СССР калык озанлык разви- 

тийын кумышо пятилетний планжым представитлыме. 
Тнде—калык озанлыкым нӧлталшаш, культурым нӧл- 
талшаш, калык благосостоянийым нӧлталшаш гигант- 
ский программа. Тиде программын негызшылан пер- 
вый ден кокымшо пятилетний планым шуктымаште 
мемнан сеҥымашна, Советский Союзысо шемер-ша- 
мычын сеҥымашышт лийын шога.

Кумышо пятилетний план мемнан пурымо у пе- 
риодлан соответствоватла. Тудо тидлан соответство- 
ватла: СССР ынде кушмашын у полосашкыже, клас- 
сдыме социалистический общество строительствым 
завершитлыме да социализм гыч коммунизмыш по- 
степенно вончымо полосашке пурен.

Тиде великий задачым, полный коммунизмыш вон- 
чымо задачым решитлымаште кумышо пятилетний 
план важнейший этап-шамыч гыч иктыже лиеш. 
Тиде пашалан пижаш шке ончылан сложный да нелэ 
задача-шамычым шындымаш лиеш.

Кумышо пятилетний план верч кучедалмаште он- 
чылно шогышо нелылык-шамыч мемнам огыт сму- 
щатле. У задача-щамычымат шуктен кертына манын 
ме тичмашынӱшанена. Тидлан порука—кокымшо пя- 
тилеткым шуктымаште успех-шамыч.

Кокымшо пятилеткын сеҥымашыже-шамыч чылан 
.шинча ончылно улыт. Кокымшо пятилеткын основ-
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ной исторический задачыжым шуктымо—чылаэкс- 
илоататорский класс-шамычым йӧршеш ликвидиро- 
ватлыме, айдеме айдемым эксилоатироватлымашым 
да обществын эксплоататор ден эксплоатироватлыме- 
шамычлан шелалтмыжым шочыктен шогышо причи- 
на-шамычым йӧршешлан пытарыме. Чыла тиде, эн 
ончычак,—производство средствылан частный соб- 
ственностьым ликвидироватлымын результатше. Тиде 
мемнан элыште государственный ден кооперативно- 
колхозный социалистический собственность востор- 
жествоватлымын результатше. Тиде правило гыч 
исключений-шамыч путырак изи величинам состав- 
лятлат, да нуныжат вашке йӧршеш йомыт. Олаште 
ынде первый ий огыл социалистический озанлык да 
шке составышкыже пашазе ден служащий-шамычым 
пуртышо пашазе класс господствоватла. Ожнысо 
шеҥгелан кодшо ял йӧршеш вашталтын. Колхозный 
строй пеҥгыдемын да коммунизмын куатле вийыш- 
кыже савырнен. Социализмым—коммунизмын пер- 
вый фазыжым—мемнан элыште тӱҥ шотышто ынде 
ыштен шуктымо. Социалистический обшество ден 
государствын исторический сеҥымашыже-шамыч— 
великий Сталинский Конституцийыште закон дене 
пеҥгыдемдалтыныт.

Чыла тиде означатла; ынде мемнан обшество икте 
весыжлан дружественный улшо кок класс гыч, об- 
ший паша дене, коммунизм строительство паша дене 
об‘единитлыме пашазе ден кресаньык-шамыч гыч 
лийын шога. Тиде великий паша СССР пашазе ден 
кресаньык-шамычым, пеҥгыде товаришество да дружба 
основеш, коммунистический обшествын активный да 
сознательный строительже-шамычым эше утларак 
лишемда да уша. СССР шемер-шамычын кок классше 
коклаште грань-шамыч эре утларак ӱштылалтыт, ту- 
гак нине класс-шамыч ден советский обшествын 
пайдажлан умственный паша дене занятый улшо 
интеллигенций коклаштат грань-шамыч ӱштылалтыт 
да йомыт.

Ончалза, мемнан эл дене мо лийын.
1928 ийыште теве мом ме иметлен улына.
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1928 ийыште СССР населенийын соцнальный составше

1. Пашазе деи служ ащ ий-ш ам ы ч.......................................................

2. Колхозный крестьянство (кооперированный кустарь-ш а- 
мыч дене п ы р л я ) .................................................................................

3. Кресаньык-единоличник ден коонерироватлыдыме кустарь- 
шамыч ......................................................................................................

Капиталистический элемент-шамыч (нэпман, кулак-шамыч)

5. Моло населений (тунемше-шамыч, армий, пенсионер-ша- 
мыч да моло) .........................................................................................

Чылаже;

Итог дек 
о/о»/о дене

17

3

73

5

100

' Р

Мемнан элыште социалистический обществын не- 
гызшым закладыватлыме шотышто паша шаралташ 
тӱҥалме годым СССР тыгай ыле.

Тыге, населенийын тӱрысак социалистический озан- 
лык дене кылдалтше ужашыжым налаш гын, вес се- 
мынже пашазе-шамычым, служаший-шамычым, кол- 
хозник-шамычым да ончыктымо моло населенийын 
пӱтынь группыжым,—чылаштым иквереш налаш гын, 
то населенийын тиде ужашыже лу ий ожно СССР- 
ысе житель-шамычын 22 процентшым,—вес семынже 
пӱтынь населений составын ик чырыкше дечат ша- 
галрак составлятлен. Населенийын кум чырыкше 
тунам эше частно-собственнический озанлык дек 
кылдалтын ыле, а нунын кокла гыч 5 процентше 
эксплоататорский элемент—нэпман ден кулак-шамыч 
гыч ыле.

Ынде мемнан дене йӧршеш вес сӱрет. Первый 
ден кокымшо пятилеткын успехше-шамыч нерген ме 
арам огыл ойлена. Мемнан обшествын социальный 
составше вожгычак вашталтын.

1937 ийыште СССР населенийын социальный со- 
ставше нерген данный-шамыч теве.
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1937 ийыште СССР населенийын социальный составше

Итог дек 
о/оО/о дене

К Пашазе ден с л у ж а щ и й -ш а м ы ч ................. .... . .....................
2. Колхозный крестьянство (кооперированный кустарь-ш амыч 

дене п ы р л я ) ..................................  ......................
3. Кресаньык—единоличник ден кооперивоватлыдыме кустарь- 

ш а м ы ч ..................... .............................
4. Моло населений (тунемшс-шамыч, армий, пенсионер-шамыч 

да м о л о ) ..................................................................................................

35

55

6

4

Чылаже; 100

Кызыт тыгай лийын СССР, мемнан социалисти- 
ческий общество.

Тышеч коеш: кокымшо пятилетка мучашлан насе- 
ленийын 94 процентше пашазе, служаший да кре- 
саньык-шамыч гыч, социалистический, государствен- 
ный да колхозно-кооперативный озанлыкыште за- 
нятый улшо-шамыч гыч ыле. Кресаньык-единолич- 
ник-шамыч ден кооперироватлыдыме кустарь-шамыч 
6 процент наре составлятленыт. Эксплоататорский 
элемент-шамыч ликвидироватлыме ыльыч, нуно мем- 
нан мланде ӱмбач йомыныт.

Пытартыш лу ийыште лийше мемнан обшествын 
преобразованийже шке яркий выраженийжым ож- 
нысо крестьянствын колхозный крестьянствыш са- 
вырнымаштыже да СССР-ыште пашазе классын 
удельный весше чот кугеммаште муын. 1928 ийыште 
мемнан дене пашазе дене служаший-шамыч населе- 
нийын 17 процентшым гына составлятленыт, а 1937 
ийыште уже 35 процентым составлятленыт. Пашазе 
ден служаший-шамычын удельный весышт кок гана 
кугемын. Ола-шамычын да промышленностьын умба- 
кыже кушмышт дене пырля пашазе классын ужа- 
шыже, крестьянский населенийын соответственно 
шагалеммыже счетеш, умбакыже кушкын шога.

Молан кӧра мемнан обшествын тыгай преобразо- 
ванийже лийын да ме СССР-ыште эксплоататорский 
класс-шамыч ден группа-шамычым йӧршеш ликвиди- 
роватлен шуктен улына?
8
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Первояк, тидлан кӧра: ме кокымшо пятилеткын 
главный да решающий озанлык задачыжым—калык 
озанлыкын технический реконструкцийжым завер- 
шитлыме задачым успешно шуктен улына да сандене 
ялыште колхозный стройлан материально-техниче- 
ский базым ыштен улына.

Кокымшыжо, тидлан кӧра: ме калык благосостоя- 
нийым да шемер-шамычын культурный уровеньыш- 
тым нӧлталашлан чыла лийын кертмым ыштен улына.

Калык озанлык технический реконструкцийжым 
успешно завершитлыме нерген тыгай факт-шамыч 
ойлат.

Кокымшо пятилетка жапыште промышленность 
ден ял озанлыкын производственно-технический ап- 
паратше вож гычак уэмын. Первый да кокымшо 
пятилетка жапыште ыштыме але йӧршеш реконструи- 
роватлыме у предприятий-шамыч деч 1937 ийыште 
пӱтынь промышленность продукцийын 80 процент- 
шым утла налме. Ял озанлыкыште действоватлыше 
трактор ден комбайн-шамычын 90 процентше наре 
советский промышленность кокымшо пятилеткыште 
ыштен. Машиностроений ден металлообработка про- 
дукций кокымшо пятилеткыште палемдыме семын 
кок гана утларак огыл, а почти кум гана шукемын. 
1938 ий 1 январьлан улшо станок-шамыч паркын 50 
процентшым утла кокымшо пятилетка ийлаште ыш- 
тьтме. Пӱтынь промышленностьышто пашазын элек- 
троэнергий дене вооруженностьшо 2.100 киловатт- 
час гыч 4.370 киловатт-час марте кушкын. Промыш- 
ленностьын трудоемкий да нелэ процессше-шамы- 
чым: шӱй зарубкым, нефть денторф лукмашым, кол 
кучымашым да тылеч молымат механизироватлыме 
задачым тӱҥ шотышто решитлыме.

Кокымшо пятилеткын планже почеш промышлен- 
ность продукций 43 миллиард теҥге гыч 93 милли- 
ард теҥге марте шукемшаш ыле,—чынжым 1937 ий- 
ыште промышленность продукций 96 миллиардтеҥ- 
гешке шуын.

Кокымшо пятилеткын планже почеш мемнан про- 
мышленностьын продукцийже 114 процентлан шу-
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кемшаш ыле, а пашаште тудо 121 процентлан куш- 
кын. 1937 ий 1 апрельланак, вес семынже 4 ият 3 
тылзыштак промышленность кокымшо пятилеткын 
пытартыш ийжылан установитлыме уровеньыш шуын.
Тыге, кокымшо пятилеткым промышленность срок 
деч ончыч шуктен. *

Кокымшо пятилеткын планже почеш талукаш сред- |
ний темпым 16,5 процентым палемдыме ыле, а фак- м
тически ме ий еда 17,1 процент дене кушмашым |
ыштен улына. Значит, ме план дене палемдыме про- 
мышленный продукций кушшаш темпым эртен !
улына. I

Разумеется, промышленностьын чыла отрасльже- . |
шамыч пашам ик семын успешно ыштен огытыл.

Утларак кугу успехым ме нелэ промышленность- |
ышто—производствын средство-шамычым ышты- [
маште иметленна. Тыште продукций почти кокытат 
пелэ гана (240 процентлан) шукемын да план яты- ;
рак эртарен темалтын: тиде производствышто ко- 
кымшо пятилеткым 122 процентлан темыме. Впро- 'I
чем, нелэ индустрийын южо важный отрасль-шамы- I
чыштыже: чойын, шӱй, нефть шотышто план ятыр I
темалтде кодын. |

Потреблений предмет-шамычым производитлыме |
шотышто ме кок гана (200 процентлан) кугеммашым (
иметлена, хотя план тӱрыс темалтын огыл ыле. Пот- |
реблений предмет-шамычым производитлыме шо- *
тышто, легкий промышленностьын пашам неудовлет- '
ворительно ыштымыже дене, ме планын 85 процент- |
ышкыже гына шуын улына, но СССР Наркомпище- !
промын пищевой промышленностьшо 113 процентыш 1
шуын, вес семынже шкенжын пятилетний планжым I
ятыр эртарен темен.

Ме констатироватлышаш улына: кокымшо пяти- 
леткыштат нелэ промышленностьын кушмыжо кум- 
дан потреблятлыме предмет-шамычым производит- 
лыше промышленность деч ятыр писынрак каен. Ти- 
дын главный причиныжлан тыгай обстоятельство 
лийын шога: кокымшо пятилеткым шуктен шогымо 
годым мыланна промышленность развитий планыш
10



серьезный тӧрлатымаш-шамычым пурташ верештын^ 
Икымше пятилеткыште семыпак, мылаппа, междупа- 
родпый обстаповкылап кӧра, оборопный промыш- 
леппость развитийлап палемдыме темпым нӧлталаш 
логалып, да—с‘ездыште Ворошилов йолташын вы- 
ступлепийже гыч те паледа—тидлап шагал огыл 
ыштыме. (Сово кирымаш.) Нелэ промышленпость 
нӧлтымым ятырак вияҥдышашым, тидып годым, из- 
вестпый мерыште, куштылго промышлеппость кушмо 
темп счетеш вияҥдышашым тиде требоватлеп. Зато 
ме утларак агрессивпый империалист-шамычым СССР 
шотышто ӱҥышырак лияш заставитлеп улыпа. (Сово 
кырымаш.) Но призпатлаш кӱлеш; ыпде, нелэ про- 
мышлеппостьым умбакыже вияп раэвитлыме нерген 
тыршымаш депе пырля, ме тугак кумдап потреблят- 
лыме предмет-шамычым производитлыше промыш- 
леппостьып пӱтыпь фроптшым ятыр кӱшкӧ пӧлтал- 
шаш улыпа.

Ял озанлык шотышто кокымшо пятилеткыште 
валовой продукцийып иктат пелэ гапа, 51 процепт- 
лап шукеммыжым иметлепа. Мемпап зерповой озан- 
лык известпый сталипский задапийым успешпо 
шуктеп кертып да 1937 ийыште 7 миллиард пуд, 
утла пырчап шурно урожайым пуэп. Окопчатель- 
пый шотлеп палме почеш 1937 ийыште пырчан шурнО' 
урожайым 7 миллиард 340 миллиоп пудым опреде- 
литлыме. Кокымшо пятилеткып задапийжым пырчан 
шурпо шотышто эртарен темыме. Тугак хлопок по- 
гымо шотышто заданийым эртареп темыме; хло- 
пок погымаш 78 миллиоп пуд гыч 157 миллион 
пуд марте пӧлталалтып, вес семынже кок гапа ку- 
гемып. Сахарпый ушмен шотышто ме 66 миллион 
цептпер гыч—призпатлаш кӱлеш, пеш ӱлыкшӧ уро- 
вепь гыч, 219 миллиоп цептпер марте кугеммашым,— 
кум гапа деч шукырак кугеммашым иметлепа. Серь- 
езпый почеш кодмаш йытып, кукуруза, кечшудо шр- 
тышто кодып. Животповодство продукций иктат 
пелэ гапа деч шукырак, 54 процептлап шукемын.

Ял озанлык мехапизаций пашаште кугу успех-ша- 
мычыш шумо. Ял озаплыкым трактор да комбайн-
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шамыч дене снабжатлыме шотышто план эртарен 
темалтын. Технический уровень шотышто да шолдра 
произБОдствын мощностьшо шотышто мемнан ял 
озанлык ынде тӱняште кеч могай элын ял озан- 
лыкше дечат оннылно шога. Туге гынат, механиза- 
дий шотышто хлопок, йытын, кукуруза уборка по- 
чеш кодын.

Совхоз-шамыч пырчан шурно сдатлыме шотышто 
планым эртарен темен, ятыр успех-шамычыш шуы- 
ныт, Туге гынат, совхоз-шамычын кӱкшӱ рентабель- 
ностьыштым обеспечитлымаш эше ончыкылык задача.

Калык озанлыкын нӧлталтмыже шукыштыжо транс- 
лортын, эн ончычак кӱртньӧ корно транспортын 
успешный пашажлан обязан, кудо шупшыктымо шо- 
тышто шке пятилеткыжым 4 ийыште темен да эрта- 
рен темен. Водный транспорт чот почеш кодын. Чы- 
лан шинча ончылно автомобильный ден воздушный 
транспорт писын шарлен.

Чыла нине озанлык успехлаште калык озанлыкын 
технический реконструкцийжым неуклонно прово- 
дитлымаш ончыкталтын. Шумо уровенеш тыплана- 
шат лиеш манын тиде ок ойло. Как раз ваштареш. 
Промышленностьым да пӱтынь калык озанлыкым 
умбакыже технический вооружатлыме пашаште мем- 
нан ончылно тидлеч изи огыл, но утларак кугу за- 
дача-шамыч шогат.

Калык потреблений уровеньым кок гана да утла- 
ракат нӧлтымӧ дене, шемер-шамычын материаль- 
но-культурный уровеньыштым нӧлтымӧ шотышто 
кокымшо пятилетка планым тугак темыме.

Тидын нерген, эн ончычак, тыгай фактойла: кум- 
дан потреблятлыме предмет-шамычым производит- 
лымаш нине ийлаште кок пачаш кугемын. Ятыр 
важнейший промышленный продукт-шамыч шот1Дшто 
ме кок пачаш кугеммашым велэ огыл, но ятыр ку- 
гурак кушмашым иметлен улына,—например, сахар, 
животный ӱй, колбасный изделий, трикотажный про- 
изводство, обувь шотышто.

Пашазе ден служащий-шамыч шот 18 процентлан 
кушмо годым, пӱтынь калык озанлыкыште пашадар
12



фонд кокытат пелэ гана, а  именно, кокымшо п й г и -  
летний план почеш 55 процент олмеш 151 процент- 
лан кугемын. Пашазе-шамычын реальный пашада- 
рышт кокымшо пятилетка жапыште кок пачаш (101 
процентлан) кугемын.

Пашазе ден служащий-шамычым культурно-быто- 
вой обслуживанийлан, вес семынже просвещений 
ден здравоохраненийлан, государственный расход- 
шамыч 4,3 миллиард гыч 14 миллиард теҥге марте, 
тыгеже, кум гана деч утла, кушкыныт.

Кокымшо пятилетка ийлаште колхозник-шамычыҥ 
зажиточностьышт ятыр нӧлталалтын. Тиде колхоз 
ден колхозник-шамычын доходышт кушмаш гыч 
коеш. Тыге, кокымшо пятилетка ийлаште колхоз- 
шамычын окса доходышт 4,6 миллиард теҥге гыч 
14,2 миллиард теҥге марте, вес семынже кум гана 
деч утла, кугемын. Колхозный суртлан оксам сред- 
ний пумаш кокымшо пятилетка ийлаште кумытат 
пелэ гана нӧлталтын. Колхозник-шамыч коклаште 
трудодень почеш пайлыме окса доход-шамыч нине 
ийлаште 4,3 гана, утларакшым технический культура 
ӱдымӧ районлаште, кугемыныт.

Населенийын благосостоянийже нӧлталтме пока- 
затель-шамыч гыч иктыжлан тыгай факт,—сберкас- 
сылаште вклад 1 миллиард гыч 4,5 миллиард теҥге 
марте кугеммаш ончыктен кертеш.

Населенийын культурный кушмашыже нерген ты- 
гай факт-шамыч ойлат. Начальный ден средний 
школышто тунемше-шамыч шот 21,3 миллион гыч 
29,4 миллион марте шукемын. Утларак писын сред- 
ний школа кушкын шоген, тушто тунемше-шамыч 
шот 5—7 класслаште кок пачаш, а 8— 10 класслаште 
15 гана шукемын. Высший учебный заведенийлаште 
тунемше-шамыч шот 550 тӱжемыш шуын. Тыгай эл- 
лаште—Германийыште, Английыште, Францийыште, 
Италийыште да Японийыште тунемше - шамычым 
пырля налме дене таҥастарыме гыч мемнан вузлаште 
шукырак тунемыт. Политико-просветительный пашан 
кугу размахше шке выраженийжым книгаден газе- 
та-шамыч лукмашын ятыр кушмаштыже, библиотека-
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■шамычын да кино-сетьын развитийыштыже, утларак- 
шым, звуковой киноустановка сетьын кугун куш- 
маштыже муын. Советский Союзын 100 жительжы- 

1 лан мемнан библиотекылаште 75 книга уло, тиде— 
Германийыште 1934 ийыште лийме деч кум гана 
утла шукырак. Культурный строительство кушма- 
шын утларак писе темпше тыгай республиклаште,— 
Киргизийыште, Казахстаныште, Туркменистаныште,

I Узбекистаныште, вес семынже Советский Востокын
калыкше-шамычын лийын.

Ятыр кугу успех-шамычым здравоохранений об- 
I ластьыштат ыштыме. Тидым каласымат сита: кокымшо
' пятилеткыште лечебный койка-шамыч шот иктат пелэ

гана шукемын.
I 26,8 миллион квадратный метран у жилой площа-
! дьым действийыш пуртымо. Признатлаш кӱлеш,—тиде
' шотышто кокымшо пятилетка планым ятырак темен
I шуктымо огыл.
I Товарооборот шотышто кокымшо пятилетка ийлаште

ме изи огыл успех-шамычыш шуын улына. Тидым 
I каласымат сита: 1935 ий коклаште ончыч киндылан,
: а  варажым чыла моло продсату ден промсатулан
! карточный системым да торговльын закрытый фор-
I мыжым отменитлыме ыле. Тидым ме промышленный

продукцийын писын кушмыжлан кӧра да ял озан- 
I лыкын ятырак нӧлталтмыжлан кӧра велэ ыштен кер-
; тын улына. Государственно - кооперативный торгов-

[I льышто оборот-шамыч 40 гыч 126 миллиард теҥге
I марте кушкыныт. Тидын результатыште колхозно-

базарный торговльышто ак пеш чот волен. Туге гы- 
нат, ме кумдан потреблятлыме предмет-шамычлан роз- 
ничный акым волтымо шотышто кокымшо пятилет- 
кын задачыжым шуктен кертын огынал. Но, пале, 
кокымшо пятилеткын тиде заданийжым шуктыдымаш 
пашазе ден служаший-шамычын пашадарышт кугытым 
пятилетка дене палемдыме деч ятыр утларак нӧлтымӧ 
дене, тугак колхоз ден колхозник-шамычын окса до- 
ходышт писын кушмо дене эртарен темалтын.

Кокымшо пятилетка ийлаште советский калыкын 
ыштен шуктымо пашан значенийжым правильно ак-
14



лышашлан кокымшо иятилеткын итогшо-шамычым 
первый пятилеткын итогшо-шамыч дене таҥастарена.

Калык озанлыкыште да элын социалистический пре- 
образованийыштыже мемнан первый великий сеҥы- 
машна дене— первый пятилеткым шуктымо дене ме 
кугешнен кертына. Тиде сеҥымаш, всемирно - истори- 
ческий значенияН событий, пӱтынь тӱня мучко шер- 
гылтын.

Но кокымшо пятилетка шуко шотышто первый 
пятилетка деч кӱшнӧ шога.

Кеч тыгай факт-шамычым налза.
Первояк. Кокымшо пятилетка жапыште калык до- 

ход кок гана деч утла, точнынрак, 2,1 гана кугемын. 
Калык доходын тиде гигантский. кушмаштыже ко- 
кымшо пятилеткын озанлык успехше-шамычлан об- 
щий итог пуалтын.

Кокымшыжо. Первый пятилеткыште у да рекон- 
струироватлыме стройка-шамычым—39 миллиард теҥ- 
геашым, а кокымшо пятилеткыште— 103 миллиард 
теҥгеашым действийыш пуртымо ыле, первый пяти- 
летка дене таҥастарымаште тиде 2,6 гана кугемма- 
шым пуа. Тиде факт тудын нерген ойла: кокымшо 
пятилеткыште Советский Союзышто калык озанлы- 
кын умбакыже, да эше ятыр утларак виян нӧлталт- 
шашыжлан условий-шамычым ыштыме.

Кокымшо пятилеткын успехше-шамыч мемнан дек 
самотек дене толын огытыл. Ме нуным упорный 
кучедалмаште, изи огыл нелылык-шамычым сеҥен, 
ыштен улына.

Мемнан корнышто эксплоататорский класс-шамы- 
чын кодшышт шогеныт. Нуно шке положенийышт 
верч кучен кержалтылыныт, но йӧршеш ӱштын кыш- 
калтыныт. Туге гынат, эл кӧргыштӧ классовый туш- 
маным кырен шалатымек, ме тидын дене классовый 
тушман-шамыч ваштареш кучедалме нерген вопросым 
эше сниматлен она ул.

Советский Союзын |внешний капиталистический 
окруженийже существоватлыме годым ме тудын ваш- 
тареш кучедал шогымо, советский власть ӱмбак, СССР 
ӱмбак тудын у да у вылазкыже-шамыч ваштареш
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кучедалме обязанность гыч утаралтын огына керт. 
Вредительство да шпионаж ваштареш виян кучедалме 
полоса, кудылан ме пытартыш ийлаште кугу внима- 
нийым ойырышаш ыльна,—шкеж верч шке ойла. Ка- 
питализм да, утларакшым, тудын фашистский вийже- 
шамыч тиде кучедалмаште чыла кучылтыныт, тиде 
шотышто СССР ваштареш кучедалме эн лавран, эн 
подлый йӧн-шамычымат кучылтыныт. Нуно нимо он- 
чыланат шогалын огытыл да тидлан чыла нине троц- 
кистско-бухаринско - ягодинско - рыковский перерож- 
денец-шамычым да буржуазный националист-шамыч 
гыч нунын союзникыштым кучылтыныт, но СССР-ын 
кушмыжым кучен шогалташ, даже тудын ончыко 
кайымыжым замедлитлашат нунын вийышт ситен огыл. 
Ме классовый кучедалмашын, капиталистический ок- 
ружений ваштареш да утларакшым, капитализмын 
фашистский вийже-шамыч ваштареш кучедалмашын 
у урокшым налын улына. Тыге лийшаш: ме тиде уро- 
кым советский властьын чыла тушманже-шамыч ваш- 
тареш мемнан кучедалмынам шуко шотышто вияҥ- 
дашлан кучылт моштена, да тиде пашан интересшы- 
лан мемнан государствым чыла мера дене пеҥгыдем- 
дена.

СССР-ым враждебный класс-шамыч деч, эксплоа- 
татор-шамыч деч эрыктымек, ме эше вообще класс- 
шамычым ликвидироватлен огынал. Кодын пашазе 
класс, кодын крестьянство. Тиде ыьде ожнысо па- 
шазе класс огыл, ожнысо крестьянстват огыл. Обще- 
ствыште да государствыште нунын рольышт ваштал- 
тын. Нунын бытышт, нунын культурный ден нравст- 
венный тӱсышт шукышто вашталтын.

Эксплоататорский класс-шамычын кодшыштымлик- 
видироватлымек, ме икте-весыжлан дружественный 
улшо кок класс гыч—пашазе класс ден крестьянство 
гыч обществым ыштен улына. Тиде обществыште 
шкенжын интеллигенцийже, ынде буржуазный огыл, 
буржуазно-демократическият огыл, а тӱҥ шотышто, 
социалистический интеллигенций сложитлалтын. Ше- 
мер-шамыч дене да социализм дене кровно кылдалтше 
тиде интеллигенций,—у обшество ден государствым
16



развиватлыме да исптыдемдыме шотышто ул® рукв- 
водящий пашаште кугу рольым модеш. Ола ден ял 
коклаште ожно лийше нротивоноложностьым ынде 
вож гычак кӱрлмӧ, но нине класс-шамыч коклаште 
сушественный ойыртыш эше уло. Тиде ойыртыш, эн 
ончычак, тудын дене уло: пашазе-шамыч общенарод- 
ный, государственно - социалистический характеран 
нреднриятийлаште, а кресаньык-шамыч кооперативно- 
социалистический характерым иметлыше колхозлаште 
занятый улыт. Нине кок классшат—пашазе классат, 
колхозный крестьянстват—ынде социалистический об* 
ществын классше-шамыч улыт. Полный коммуниз- 
мым установитлашлан утларак ямдылалт шушо, пере- 
довой классын—пашазе классын руководящий рольжо 
кодеш гынат,но крестьянство, шке черетыштыже, у 
общество строительствыште, коммунизм строитель- 
ствыште пассивный позицийым налын огеш шого, 
активный рольым модеш. Тиде положенийым СССР-ын 
у Конституциешыже закрепитлыме, кудын великий 
значенийже Сталин йолташын лӱмжӧ дене^Кӱрылтды- 
мын кылдалтын. {Рӱжге кужу жап сово кырымаш.)

Чыла пашазе-шамыч да чыла кресаньык-шамыч 
мемнан обществын ынде передовой еҥже лийыныт 
манын тиде ончыкта мо? Уке, эше ок ончыкто.

Пашазе-шамыч коклаштат, урод-шамыч нерген ой- 
лыде, передовой-шамычат, почеш кодшо - шамычат 
улыт. Тугак кресаньык-шамыч коклаштат: передовой- 
шамычат улыт, почеш кодшо-шамычат улыт. Конечно, 
просто почеш кодшо-шамыч деч ударак - шамычат 
улыт. Мемнан жапысе передовой еҥ-шамыч комму- 
низмын активный да самоотверженный строительже- 
шамыч, мемнан государствым пеҥгыдемдышаш верч 
эн сай кучедалше-шамыч лийын шогат. Мемнан об- 
ществын нине передовой еҥже-шамыч почеш пашазе 
ден кресаньык-шамычын подавляющий массыже ынде 
сознательно кая. Служащий-шамыч нерген ойлыде, 
пашазе - шамыч коклаштат мелкобуржуазный при- 
вычка-шамыч путырак живучий улыт. Эше тыгай-ша- 
мычат шагалын огытыл, кудо шканышт государство 
деч шукырак кӱраш ямде улыт, а тушто кеч шудо
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ынже шоч. Сандепс мемнан предприятий деи учреж- 
денийлаште государствыи интересше верч да тру- 
довой дисциплиным пеҥгыдемдышаш верч кучедал- 
маш кӱлеш, лодырь, разгильдяй да летун-шамыч ваш- 
тареш кучедалмаш кӱлеш. Тугак кресаньык-шамыч 
коклаштат тыгай-шамыч эше шагалын огытыл, куды- 
лаи государствын интересше дек велэ огыл, но шкс 
колхозшын интересше декат паша уке, нуно шка- 
нышт государство деч да колхоз деч утларак кӱр- 
шаш нерген гына шонат. Тыштат, дисциплиным пеҥ- 
гыдемдыме шотыштат, воспитаний шотыштат, серьез- 
ный мера-шамыч кӱлыт. Тыгай мера-шамыч деч 
иосна, шемер-шамычым социалистический собствен- 
ность ден государство пентыдемдыме духеш воспитат- 
лыме шотышто пашам виян ыштыде, почеш кодшо 
еҥ-шамычым коммунизмын сознательный да актив- 
ный строительже-шамычыш савыраш ок лий.

Мемнан вийна тыште; Советский Союзышто чы- 
лаштыжат тоным мемнан калыкын передовой енжс- 
шамыч пуат. Нине еҥ-шамыч кӧ улыт? Сознательный 
коммунист-шамыч, непартийный большевик-шамыч, 
стахановец-шамыч, колхозный передовик-шамыч, со- 
циалистический интеллигенций,—теве нинееҥ-шамыч, 
теве у илышын творецше-шамыч! Нунын шотышт да 
общественный значенийышт кажне кечын кушкеш.

Пытартыш жапын эн выдающийся явленийже-ша- 
мыч гыч иктыжлан мемнан дене шарлыше социали- 
стический соревнованийын у формыжо—стахановец- 
шамыч движений лийын шога. Пашазе-шамыч кокла 
гыч тыгай еҥ-шамыч лектыныт, кудо производство 
техникым овладеватлыме образецым ончыктеныт да 
пӱтынь промышленностьышто передовой, вӱдымӧ ро- 
льым писын налыныт. Стахановец-шамыч шкеныш- 
тын кӱкшӱ труд производительностьышт дене, ту- 
дым организоватлымым саемдыме основеш, промыш- 
ленностьын у успехше-шамыч дек корным ончыктен 
пуэныт. Тыгаяк движений колхозлаштат эре утларак 
шарла. Стахановец-пашазе-шамыч шкеныштын слав- 
ный пашаштышт передовик-колхозник-шамыч дене 
ваш йӱкым пуат да щке почещышт шемер-шамычын 
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эре кугурак массыжым иаҥгаят. Капитализм гвдӹм 
стахановский движений гай нимоат лийын огыл да 
лийынжат кертын огыл.

СтаханоБСКий движений— кокымшо пятилеткын ик 
эн замечательный итогшо. Тушто ме мемнан вий- 
шамыч кушмым, нунын коммунистический созна- 
тельностьышт кушмын свидетельствыжым да СССР- 
ын у, эш е утларак славный успехше-шамычлан га- 
рантийым ужына.

Кокымшо сталинский пятилеткын итогшо-шамыч 
тыгай улыт.

II. СССР-ын ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЗАДАЧЫЖЕ

Те паледа, йолташ-шамыч, успех-шамыч теневой 
могырымат иметлат. Нуно южгунам утыж дене ув- 
лекатлалтмашымат луктыт. Отрицатлаш ок лий, юж- 
гунам ме кызытат нине успех-шамычым критически 
огыл утыж дене аклымашым иметленна. Садлан чын 
факт-шамычыште умылен налаш кӱлеш.

Ме мемнан промышленностьын кушмаш темпше 
пютышто капиталистический эл-шамычым чынак пок- 
тен шуын улына да ончылтен каен улына. Ме нине 
эл-шамычым производствын техникыже шотыштат 
чынак поктен шуын улына да ончылтен каен улына. 
Нине кок достиженийжат путырак кугу значенийым 
иметлат, но тиде к}'леш гыч эше чыла огыл. Эше 
партийын Х\^1-шо с‘ездыштыжак 1930 ийыште Ста- 
лин йолташ „промышленностьын развитий темпшьш 
тудын развитий уровеньже дене смешиватлаш ок 
лий“, нине вещь-шамыч йӧршешак тӱрлӧ улыт ма- 
пып; „мемнан промышленностьын развитий уровень- 
же шотышто ме ончыл капиталистический эл-шамыч 
деч дьяво.тьски шеҥгелан кодын улына“ манын; 
„технико-экономический шотышто ончыл капитали- 
стический эл-шамычым поктен шуын ончылтен кайы- 
шашлан" мыланна промышленность развитийын кӱк- 
шӱ темпше-шамыч кӱлыт манын предупреждатлен.

Тыге гынат, экономический шотышто, вес семынже
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населений душалаи промышленный производствын 
размерже шотышто, южо каниталнстическии эл-ша- 
мыч деч мемнан эшеат шеҥгелан кодмашнам южо 
вере мондаш тӱҥалыныт. Тидын нерген мондаш тӱ- 
ҥалыныт: элым тудын развитийжын ожнысо ӱлыл 
уровеньже гыч нӧлташ мемнан тӱҥал кертмыланна, 
собственно, иктаж 10— 12 ий гына шуын. Тидын нер- 
ген мондаш тӱҥалыныт: наша моло эл-шамыч деч 
тугай шеҥгелан кодмашым нытарымаш шотышто кая, 
кудо революций деч ончычсо Российын курым муч- 
кысо шеҥгалан кодмашыжын дечат кугу результат 
лийын шога. Тидын нерген мондаш нигузеат ок лий, 
да ыштен шуктымашеш ме нигузеат тыпланен огына 
керт.

СССР-ыште социализмым ыштыме, но тӱҥ шо- 
тышто гына ыштыме, СССР-ым чыла кӱлешыже де- 
нат кӱлеш семынак обеспечитлышашлан, мемнан дене 
чыла сатуат ситышын ышталтше манын, мемнан дене 
чыла продуктыштат изобилий лийже манын, мемнан 
элым технически велэ огыл, но экономическиат эн 
ончыл капиталистический эллан уступатлыдыме велэ 
огыл, но ятырлан кӱкшӱ уровеньыш нӧлталашлан 
мыланна эше шуко, пеш шуко, ышташна кӱлеш.

Ме развитийын у полосашкыже, социализм гыч 
коммунизмыш постепенно вончымаш полосашке пу- 
рен улына. Но коммунизмыш тиде вончымаш чыла 
продуктынат изобилийыштым означатла, кудын деч 
ме эше тораште улына. Коммунизмыш тиде вончы- 
маш элын тыгай кӱкшӱ технико-экономический уро- 
веньжым означатла, кудо кеч могай экономический 
эн утларак развитый капиталистический элын кы- 
зытсе уровеньжым шукыланак эрта. Тышечын лек- 
теш: ме СССР-ын экономический развитийыштыже 
у, путырак кугу важностян задача-шамыч ончылно 
шогена.

Нине задача-шамыч, эн ончычак, тышечын лектын 
шогат: экономический развитий шотышто, вес се- 
мынже населений душалан промышленный произ- 
водство размер шотышто, ме эн утларак развитый 
капиталистический эл-шамыч деч шеҥгелне шогена.
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1идын годым шотыш налде кодаш ок лнй; СССР-ысё 
населенийын численностьшо США-се населенийын 
численностьшым ятырак эрта, Германийысе населе- 
нийым кок пачаш утла эрта да Английыным, тугак 
Францийынымат населенийжым примерно ныл па- 
чаш эрта.

Тезис-шамыч дек ешарен, южо цифр-шамычым 
кондем. Теве соответствующий таблица:

СССР-ыште да капиталистический эллаште населений  
душалан промышленный продукцийын эн главный 

видше-шамычым производитлыме нерген

(С ССР— 1937 ийлан, моло эл-шамыч публиковатлыме 
пытартыш данный-шамыч почеш)

ЭлектроэпергиГ!
Чойын .................
С т а л ь .................
Ш ӱ й .....................
Цемент . . . .

СССР США Гер-
мания

Ан-
глия

Фран-
ция

Япо-
ния

*т. час. 215 1160 735 608 490 421
клгр. ' 86 292 234 183 189 30

]05 397 291 279 188 62
757 3429 3313 5165 1065 648

* .32 156 173 154 86 60

Нине цифр-шамыч гыч коеш: населений душалан 
шотлымаште электроэнергийым, чойным, стальым, 
каменный шӱйым, цементым производитлымаште ме 
серьезнак шеҥгелан кодын улына. Тидын годымак, 
нине производство-шамычым развиватлымаш' кӱкшӱ 
уровень деч посна машиностроенийын, оборонный 
промышленностьын, транспортын тичмаш пеледалт- 
мыштым, у завод ден фабрика-шамыч строительствым 
обеспечитлаш ок лий. Нине цифр-шамыч гыч тугак 
коеш: мемнан нелэ промышленностьым развиватлы- 
маш пашаште паша шуко эше уло, хотя ме тиде 
паша нерген чыла нине ийлаште шуко заботитлен 
улына. Тидын годымак каласаш кӱлеш: нелэ про- 
мышленностьын, нефтяной гае, эн шолдра отрасльже- 
шамычат улыт, кудын дене СССР Америкын Сое- 
диненный Штат-шамыч деч чотак шеҥгелан кодеш 
гынат, Германийым, Францийым, Италия ден Япо- 
нийым шуко пачаш эртен коден, кушто нефть почти 
ок лукталт.
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Ынде кумдан кучылтмӧ прёдмет-шамычым ыштен 
лукшо промышленностьын развитий уровеньже нер- 
ген вопросым налына. Тыштат ме ужына: хлопчато- 
бумажный ден шерстяной ткань-шамыч, коваште 
обувь, сахар, кагаз, шовын да южо моло гае про- 
мышленный сату-шамычым населений душалан про- 
изводитлыме размер шотышто СССРшеҥгелан кодын.

Теве эше ик таблица:

СССР-ыште да капиталистический эллаште населений  
душалан промышленный продукцийын эн главный 

видше-шамычым производитлыме нерген

(С С СР— 1937 ийлан, моло эл-шамыч—публиковатлыме 
пытартыш  данный-шамыч почеш)

СССР США Гер- Лн- Фран- Япо-
мания глия ция ния

ХлопчатО-бумажиы й свед.
'

ткань-шамыч . . . . кв. метр 16 58 уке 60 31 57
Ш ерстяной ткань- свед. свед. свед.
шамыч . . ................. ш 0 ,6 2 ,8 уке 7 ,4 уке уке
К оваш те обувь . . . мужыр 1 2 ,6 1,1 2 ,2 свед.

уке
свед.
уке

Кагаз .......................... к л гр . 5 48 42 42 23 8
С ахар .......................... 14 12 29 8 21 17
Ш о в ы н ...................... ■ 3 12 7 11 10 свед.

уке

Молан вара ме пӱтынь ыштыме паша ӱмбачат да 
мемнан промышленность кушмашын путырак кугу 
темпше ӱмбачат эн утларак развитый капиталисти- 
ческий эл-шамыч деч экономически эшеат шеҥге- 
лан кодына?

Тиде вопрослан вашмут раш. Тидлан: мемнан эл 
але шукерте огыл промышленный шотышто путырак 
чот шеҥгелан кодшо ыле да элын путырак кугу на- 
селенийжылан кӧра населений душалан промышлен- 
ный продукцийым производитлымаште путырак изи 
норма-шамычым иметлен. Эртыше кӱчык срокышто 
тудо ожно йомдарыме жапым тичмашын наверстат- 
лен кертын огыл.

Щарналтыза, мом Ленин 1913 ийыштак тунамсе 
„Прӓвдаште“ „Как увеличить размеры душевого
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потреблсмиш в Россин?" статьяште возен. Буржуаз- 
ный прессын тарлалтше писакышт-шамычым биче- 
ватлен, Ленин ойлен:

„Россия путырак чот, але марте уждымын шеҥге- 
лан кодшо, кӱчызӧ да полудикий, производствын 
кызытсе орудийже-шамыч дене Англий деч ныл па- 
чаш уданрак, Германий деч вич пачаш уданрак, Аме- 
рика деч лу пачаш уданрак оборудоватлыме эл лий- 
ын кодеш“.

Тидым ончыктен, властьыште шогышо Российысе 
капиталист ден помещик-шамычым нуно „шке гне- 
тышт дене населенийын ужашыжым кӱчызылык- 
лан, а пӱтынь элым застой ден шӱймашлан осуж- 
датлат" манын Ленин громитлен.

Ленин тиде вопрос декугыч да угыч пӧртылын. Тиде 
1913ийыштак, „Железов крестьянскомхозяйстве" ста- 
тьяштыже тудо тунамсе Российым Венгрий дене таҥа- 
старен.Тудо тунам Венгрийыште экономика нерген 
поучительный факт-шамычым ончыктен, туштат,Рос- 
сийыште семынак, властьыште помещик-реакционер- 
шамыч шогат ыле. Ленин тунам тидым установитлен: 
Венгрийын 2,8 миллион кресаньык озанлыкше гыч 
2,5 миллион озанлыклаштыже пу дышлоан плуг-ша- 
мыч, пу оратан тырма-шамыч безусловно шукырак 
да почти пелыжлан пу шӱдыран орава-шамыч улыт“. 
Туштак Ленин ешарен: „Мемнан путырак шуко кре- 
саньык озанлыкшын кӱчызылыкышт, примитивность 
ден заброшенностьышт Венгрийысе дечат эше таҥа- 
стараш лийдыме виянрак улыт“.

Чынжымак тыге ыле.
Российыште промышленность тунам могай уровень- 

ыште ыле?
Электроэнергийым производитлымаш населений 

душалан 1913 ийыште США деч 17 пачаш шагалрак, 
Германийсе деч 5 пачаш шагалрак ыле.

Чойыным левыктен лукмаш населений душалан 
1913 ийште США деч 11 пачаш шагалрак, Англий- 
ысе деч 8 пачаш шагалрак, Германийысе деч 8 па- 
чаш шагалрак да Францийысе деч 4 иачаш шагал- 
рак ыле.
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Стальым левыктен лукмаш наСелений дӱшалӓн 
1913 ийште США деч 11 пачаш шагалрак, Германийы- 
се деч 8 иачаш шагалрак, Английысе деч 6 пачаш 
шагалрак да Францийысе деч 4 пачаш шагалрак ыле.

Каменный ден бурый угольым (каменный уголь 
дене шотлымаште) ыштен лукмаш мемнан элыште на- 
селений душалан 1913 ийште Америкысе деч 26 па- 
чаш шагалрак, Английысе деч 31 пачаш шагалрак, 
Германийысе деч 15 пачаш шагалрак, Франдийысе 
деч 5 пачаш шагалрак ыле.

Революций деч ончыч Россия теве могай ӱлыкшӧ 
уровеньыште шоген. Властьыште шогышо помещик 
ден капиталист-шамыч царизмын кидше дене мемнан 
калыкын куатле вийже-шамычым кучен шогеныт, ну- 
нылан шарлашышт пуэн огытыл.

Тиде факт поснак вниманийым заслуживатла: ту- 
нам Россия эн утларак развитый капиталистический 
эл-шамычым поктен шуын огыл велэ огыл, а мӧҥгеш- 
ла ятыр эн важный производствышто нунын дечын 
эре утларак шеҥгелан кодын.

1900 да 1913 ийлаште чойным производитлымаш 
цифр-шамыч теве.

Чойыным производитлымаш населений душалан 
кугыжан Российыште 1900 ийыште Америкын Сое- 
диненный Штат-шамыч деч 8 пачаш ӱлнӧ шоген, а 
1913 ийште тудо уже 11 пачаш ӱлнӧ шоген. Герма- 
ния дене таҥастарымаште Российыште чойным про- 
изводитлымаш 1900 ийыште, примерно, 6 пачаш ӱл- 
нӧ шоген, а 1913 ийыште уже 8 пачаш ӱлнӧ шоген. 
Франция дене таҥастарымаште 1900 ийыште тудо 
3 пачаш ӱлнӧ шоген, а 1913 ийште 4 пачаш ӱлнӧ 
шоген.

Сталь шотыштат тыгак лийын.
Понятно, Ленин тунам кӱшнӧ ончыктымо статья- 

шамыч гыч первый статьяштыже Российын „кугем 
шогышо шеҥгелан кодмашыже* нерген, „ме эре ут- 
ларак да утларак шеҥгелан кодына“ манын тревога 
да негодований дене возен.

Теве молан Октябрьский революцийын лийшашы- 
же ончылнак, кунам Россия империалистический
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ӧойна дене крайность марте шӱкталтын ыле, ЛениН 
„Грозящая катастрофа и как с ней бороться" статья- 
штыже вопросым вигак шынден.

„Война тугай кумда кризисым ыштен, калыкын 
материальный ден моральный вийже-шамычым туге 
чот напрягатлен, пӱтынь современный обществен- 
ный организацийлан тугай ударым ыштен, челове- 
чество ойырен налмаш ончылно лийын; але пыташ, 
але производствын утларак кӱкшӱ способышкыжо 
писын да эн радикально вончышашлан шке судь- 
бажым эн революционный класслан кучыктен пуаш.

Ятыр исторический причинылан кӧра: Российын 
утларак шеҥгелан кодмашыжлан, тудлан войнан пос- 
нак нелылыкшылан, царизмын эн утларак шӱйма- 
шыжлан, 1905 ийласе традиций-шамычын путыра- 
как живостьыштлан кӧра Российыште революций 
моло элласе деч ончыч ылыжын. Революций тидым 
ыштен: Россия шкенжын политический стройжо 
дене ончыл эл-шамычым икмыняр тылзыште пок- 
тен шуын.

Но тиде шагал. Война неумолимый, тудо вопро- 
сым чаманыдыме резкость дене шында: я пыташ, я 
ончыл эл-шамычым поктен шуаш да нуным тугак 
экономическиат ончылтен каяш“.
Ленин вопросым туран шынден: „я пыташ, я он- 

чыл эл-шамычым поктен шуаш да нуным тугак эко- 
номическиат ончылтен каяш“.

Шкат ужыда, большевик-шамыч ончылно задача изй 
огыл да куштылго огыл шоген, но большевик-шамыч 
нелылык деч лӱдын огытыл. Властьышшогалын, боль- 
шевистский партий тиде задачым шуктымашке пеш 
кугу энтузиазм денепижын. Уже кызытсе жаплан ша- 
гал огыл ышталтын. Моло эл-шамыч деч революций 
деч ончыч улшо позорный шеҥгелан кодмаш олмеш, 
Советский Союз шке промышленностьшын развитий 
уровеньжым эн утларак развитый капиталистический 
эл-шамычын уровеньышт дек успешно кажне ийынак 
нӧлтен шога. Большевистский революций Российым 
моло эл-шамычдене таҥастарымаште позорный шеҥ- 
гелан кодмашыже деч утарен. Тудо мемнан промыш-
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лениостьым кӱкшӱ уровеньыш нӦлталыи. Туге гынат, 
задачым эше решитлыме огыл. Ме кызытат признат- 
лышаш улына, экономический шотышто шукыланак 
шеҥгелан кодын улына, но тидын дене ме огына ми- 
ритле да ончыкыжат миритлаш огына тӱҥал.

Октябрь вашеш Ленинын ойлымо мемнан элын тӱҥ 
экономический задачыжым пӱтынь кӱкшӱтшӧ дене 
шындаш жап. Европын эн утларак развитый ка- 
питалистический элже-шамычым да Америкын 
Соединенный Штат-шамычым тугак экономиче- 
ский шотыштат поктен шуаш да ончылтен каяш— 
СССР-ын тӱҥ экономический задачыжым решитлы- 
машке практически пижаш, тиде задачым жапын ли- 
шыл периодыштыжо йӧршешлан шукташ жап толын 
шуын. Тиде задачым решитлен, ме СССР-ым тӱняште 
чыла шотыштат эн ончыл элым ыштена. Политический 
шотышто велэ огыл, кудым ме шукертак шуктен 
улына, производство техникын уровеньже шотышто 
велэ огыл, кудымат ме уже шуктен улына. Ме ти- 
дын дене экономический шотыштат СССР-ым тӱ- 
няште первый верыш шогалтена. Тунам, да тунам 
гына, СССР-ын развитийыштыже у эпохын, социа- 
листический общество гыч коммунистический об- 
ществыш вончымаш эпохын значенийже кӱлешынак 
почылтеш.

Решающий капиталистический эл-шамычым эконо- 
мически поктен шуаш да ончылтен кайышашлан 
практически мом шукташ кӱлеш?

Тидлан, например, чойыным производитлымаште 
мо кӱлешыже нерген Сталин йолташ шкенжын до- 
кладыштыже ынде каласен. Мый нине цифр-шамы- 
чым уэш ойлем.

Чойыным производитлымаште Английым ончылтен 
кайышашлан ме чойыным кажне ийын левыктен лук- 
машым 25 миллион тонныш шуктышаш улына. Тиде, 
кстати каласаш, кумышо пятилеткын заданийже деч 
пеш чотшак шеҥгелан ок код, кудын почеш ме 1942 
ийыште 22 миллион тонн чойыным ыштен лукмашке 
шушаш улына. Чойыным производитлымаште Герма- 
нийым ончылтен кайышашлан мыланна кажне ийын
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чойыньш левыктен лукмашым 40—45 миллион тонныш 
шукташна кӱлеш. Тиде, шкат ужыда, ятырак кугу 
масштабан задача. Америкын Соединенный Штат- 
шамычым экономически ончылтен кайышашлан мылан- 
на кажне ийын чойыным левыктен лукмашым 50—60 
миллион тонныш шукташна кӱлеш. Шкат ужыда, 
гигантский масштабан задача,—кумышо пятилеткын 
пределже гыч ятырак лектын шогышо задача.

Эше примерым—электроэнергий дене ончыктем.
Населений душалан электроэнергийым потреблят- 

лымаш шотышто СССР кумышо пятилеткын муча- 
шыштыже Францийын кызытсе уровеньжым уже он- 
чылтен кайышаш, но тудо Германийын уровеньже 
деч иктат пелэ гана ӱлнӧ да Америкын Соединен- 
ный Штатлаштыже электроэнергийым потреблятлы- 
машын кызытсе уровеньже деч почти кум гана ӱлнӧ 
лиеш.

„Поктен шуаш да ончылтен каяш“ задачым пӱ- 
тынь кӱкшӱтшӧ дене молан лач кызыт ме шынды- 
шаш улына, умылтараш кӱлеш мо? Тиде кумдан 
умылтарымаш деч поснат раш.

Ынде мемнан дене промышленностьышто моткоч 
кугу техникым накопитлыме да тудын умбакыжым 
писын развитийжылан возможность пумо. Мемнан 
дене техника дене овладеватлыше да СССР-ын эко- 
номический куатше верч у, эше утларак серьезный 
кучедалмашлан ямде шуко еҥан кадр-шамыч ынде 
улыт. Мемнан дене, тидын деч посна, социалисти- 
ческий общество уже йӧршешлан сложитлалтын, тудо 
капиталистический эл-шамыч деч экономически шеҥ- 
гелан кодмаш факт дене ынеж миритле да мирит- 
лашат ок тӱҥал, хотя тиде мемнан элын курым муч- 
кысо исторический шеҥгелан кодмашын результатше 
улеш. Теве молан большевик-шамыч партий тиде за- 
дача решитлымашым кечын очередьышкыже шынды- 
шаш. Тидын годым ме производствын кызытсе тех- 
никыже ден технологийыштыже, тугак трудым орга- 
низоватлымашын научный методлаштыже мо сае уло 
гын, чылажымат мемнан элыште активно кучылташ 
да кумдан применитлаш шкенан долглан шотлаш тӱ-
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^галынӓ. Ме тидЛӓН молӧ ЭЛ-шӓмычӹн опытыштым' 
чыла шотыштат кучылтшаш, большевистски кучылт- 
шӓш улына. СССР-ын тӱҥ экономический задачыже 
решатлымашым нисемдышашлан мо полшен кертеш 
гын, чылажат мемнан расчетыш налалтшаш.

Вопрос тыге шындалтын; промышленностьын, ут- 
ларакшым, пытартыш счетышто, пӱтынь калык озан- 
лыкын нӧлталтмашыжым определятлыше нелэ про- 
мышленностьын кушмаш темпшым писемдымашке 
стремленийым ылыжташ. Вопрос тыге шындалтын: 
СССР-ын экономический уровеньже ситыдымаш 
фӓктым эн кӱчык срокышто пытӓрышашлӓн больше- 
вик-шӓмычын да мемнан элысе чыла честный еҥ-ша- 
мычын стремленийыштым ылыжташ. Решающий ка- 
питалистический эл-шамыч дене СССР-ын экономи- 
ческий соревнованийжым шарыме нерген вопрос 
шындалтын. Вопрос международный почвыш куса- 
ралтын. Тиде у задачым честь дене решитлышашлан 
мемнӓн стремленийна утларак виян лийшаш.

Стӓлин йолтӓш шке докладыштыже ойлен, тиде 
ЗӓДӓчым шуктышӓшлан жап кӱлеш, шагал гын, эше 
10— 15 ий, эше кок-кум пятилетка кӱлеш. Кумышо 
пятилетний планым шуктымаш тиде задача решит- 
лымашым шуко шотыштыжо предрешитлышаш. Ка- 
питалистический эл-шамыч дене СССР-ын междуна- 
родный экономический соревнованийжын ареныш- 
тыже кумышо пятилетка мемнан сеҥымашан знамя- 
на лийже! (Сово шрымаш.)

III. КАЛЫК ОЗАНЛЫКЫМ УМБАКЫЖЫМ 
НӦЛТАЛМАШ ПЛАН

Кумышо пятилетний план кокымшо ден первый 
пятилеткын продолженийже лийын шога. Тудын ос- 
новыштыжо тудо генеральный большевистский ли- 
нийымак умбакыжым развиватлымаш кия. Тушто 
СССР-ым умбӓкыже индустриализировӓтлышӓшлӓн 
линий последовательно шукталтеш, тиде индустриа- 
лизӓций мемнан кодшо озанлык успехнан основы-
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жо да калык озанлыкын умбакыже, эше утларак 
куатле нӧлталтмашыжыи залогшо лийын шога.

Кумышо пятилетний нлан калык озанлыкын чыла 
отрасльыжынат моткоч кугу нӧлталтмашыштым обе- 
спечиватла. Мемнан индустрий да, эн ончычак, нелэ 
ден оборонный индустрий, поснак писын кӱшкӧ кая. 
Тудо решающий общегосударственный задача-шамыч 
решатлымашым кӱлешын учитыватлен, национальный 
республикласе чыла экономический район-шамычын 
умбакыже нӧлталтмашыштым обеспечиватла. Тиде 
нланыште калык озанлыкын посна ужашыже-шамыч 
развитийын, основной линий гыч лектын шогышо 
увязкыже пуалтеш да кӱлеш озанлык запас ден ре- 
зерв-шамычым ыштымаш предусматриватлалтеш. Куш- 
шо советский озанлыкын путырак кугу масштабше 
годым соответствующий промышленный предприя- 
тий ден кӱртньӧ корно-шамычын, мутлан, топливо 
запасышт ситышын лийме деч посна пашам нормально 
ышташ да нӧлталтмаш корно дене планомерно каяш 
ок лий. Но мыланнатекущий запас-шамыч веяэ огыл 
кӱлыт. Мыланна тидын деч посна, топливын, электро- 
энергийын, промышленный сату ден продовольст- 
вийын государственный резервышт кӱлыт, кӱртньӧ 
корно ден моло транспортын соответствующий раз- 
витийыщт нерген ойлыманат огыл. Тидын кӱлещлык- 
щым, утларакщым СССР оборонын нуждажым обе- 
спечитлащ мемнан обязанностьналан кӧра, доказы- 
ватлащат огеш кӱл.

Кумышо пятилетний план нерген тезис-шамыч шо- 
тышто с‘езд деч ончысо дискуссийыште шагал огыл 
существенный замечанийым ыштыме да ятыр тӧрла- 
тымаш ден ешартышым ыштыме ыле. Нине замеча- 
ний-шамычым кумышо пятилетний план нерген те- 
зис-шамычым йӧршешлан приниматлыме годым из- 
вестный ужашыштыже шотыш налаш лиеш. Колхоз- 
шамыч нерген вопросышто гын, тезис-шамыч дек 
южо ешартыш-шамычым приниматлаш кӱлешак, ти- 
дын нерген Мый эше умбакыже каласем.

Кумышо пятилетний план кокымшо пятилетний пла- 
ным шуктымаште лийше южо ситӹдымаш-шамычым
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поснак учитыватлышаш. Прпмерлан, электроозанлы- 
кыште нашан положенийжым ончыкташлиеш.

Пале, электроэнергийым производнтлымаште план 
кокымшо пятилеткыште почти темалтын,—96 про- 
центлан темалтын. Но вес могырым, тугак пале, 
электростанций-шамыч строительство шотышто план 
пелыжлан гына,—55 процентлан гына темалтын. Ты- 
геже, электроэнергийым производитлымаште ко- 
кымшо пятилеткыште кушмаш электростанций-ша- 
мычын икмыняр утыж дене напряженийышт счетеш 
лийын. Тыгай положенийын ненормальностьшо пале. 
Тудо калык озанлык развитийым планироватлымаш- 
так серьезный дефект-шамыч годым гына лийын 
кертын, а калык озанлыкым электроэнергий дене 
обеспечиватлымаш вигак решающий значенийым 
нметла.

Тиде случайыште паша планированийын ситыды- 
маштыжат огыл, а утларакшым планым темымаш 
шотышто пашан ситыдымашыже, вес семынже элек- 
тростроительствын шкенжынак ситыдымаштыже да 
энергооборудований производствын шеҥгелан код- 
машыштыже манын каласен кертыт. Но тыгай ойлы- 
машым чынлан признатлаш ок лий. Планым темен 
шогымашым шотыш ок нал гын, планированийым 
сайлан шотлаш ок лий. Кабинетный, илыш деч к}̂ - 
рылтшӧ тыгай планирований шулдын шога. Плани- 
рований—план темымаш деч зависитлыде цифран таб- 
лица-шамыч орам ыштымаште огыл. Таблица-шамыч- 
лан шканьтшт, конечно, мемнан планна-шамыч шук- 
талтыт але уке безразлично,но мыланна плановый озан- 
лыкым наҥгайше-шамычлан,!тиде кугун безразлично 
огыл. План-шамыч мыланна озанлык пашаштына пра- 
вильный линийым иметлышашлан кӱлыт. План-ша- 
мыч мыланна отрасль-шамыч ден район-шамыч шотыш- 
то, идалык ден кӱчыкырак период шотышто, планын 
посна ужашыже-шамычым да темымаш срок-шамычым 
чын увязыватлымаш дене кӱлыт. Планым фактически 
темымаш результатше-шамыч дене келшышын, посна 
отрасльлаште, районлаште да план темымашын срок 
шотышто коррективым пуртылаш кӱлеш. План-шамыч
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мыланнамемнан озанлык нашанан кузс ышталтмыжым 
проверятлышашлан кӱлыт. Шуктымашым проверятлы- 
маш дене план ок кылдалт тын, тудо кагаз ластыкыш, 
нустышкыш савырна. Тиде мемнан чыла озанлык 
организацийна-шамычлан, мемнан пӱтынь озанлык 
пашалан касатла. План шуктымым проверятлымашым 
серьезно шынден, ме озанлык пашамат, план-шамыч 
ыштымашымат саемдена.

Мемнан дене план-шамыч шуктымым проверят- 
лымашке кӱлеш вниманий ышталтын огыл. Тидын дене 
шуэн огыл мемнан тушманна-шамыч вредительский 
цель дене пайдаланеныт. Тыгай порядок-шамычым 
1гытараш кӱлеш да тунам мемнан планна-шамыч элын 
озанлык илышыштыже эше кугурак рольым модаш 
тӱҥалыт. Планйрований областьыште пашан икмыняр 
саеммашыжым ынде иметлена, но Госпланланат, нар- 
комат-шамычланат тиде шотышто эше шуко ышта- 
шышт кӱлеш.

Кумышо пятилеткын посна вопрослашкыже вончем.
Кумышо пятилетка план почеш элын калык до- 

ходшо (1926-1927 ийласе ак дене) 96 миллиард те- 
ҥгегыч 174миллиардтеҥгемарте, вессемынже 1,8 гана 
кушкеш. Тиде чумыр шотыштыжо первый кок пяти- 
леткыште калыкдоходын кушмаш темпше-шамычлан 
соответствоватла. Первый пятилеткыште калык до- 
ход тугак 1,8 гана кушкын; кокымшо пятилеткыште 
тудо 2,1 гана кушкын. Но шкенжын чын размерже- 
шамыч шотышто кумышо пятилеткыште калык до- 
ходын кушмашыже кодшо ийласе деч шукылан кугу 
лиеш, Тыге, первый пятилеткыште калык доходын 
кушмашыже 20,5 миллиард теҥге, кокымшо пяти- 
леткыште—50,5 миллиард теҥге лийын. Тыге, иктыш 
налмаште, кок пятилетка жапыште, мемнан элын калык 
доходшо 71 миллиард теҥгелан кугемын. Тиде, шкат 
ужыда, шагал огыл. Но кумышо пятилеткын планже 
почеш калык доходын кушмашыже 78 миллиард 
теҥге, вес семынже иктыш налме кок первый пяти- 
леткысе дечат шукырак лийшаш.

Ынде калык озанлыкын посна отрасльлашкыже 
вончем,
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Ь П р о м ы ш л е н н о с т ь

СССР - ын промышленностьыштыжопродукцийын 
об‘емжо 1937 ийыште 95,5 миллиард теҥгеаш ол- 
меш 1942 ийлан, кумышо пятилеткын иытартыш 
ийжылан, 180 миллиард теҥгеаш (1926-1927 ийласе 
ак дене) установитлалтеш, вес семынже 88 процент- 
лан кушкеш. Тыге, кумышо пятилеткыште иромыш- 
ленный продукцийын кушмашыже 84,5 миллиард тен - 
гем составитла, тиде пырля налме первый кок пяти- 
леткыште лукмо продукцийын кушмашыжым яты- 
рак эрта. Тиде планым шуктена гын, мемнан дене 
промышленный продукций война деч ончычсо жап 
деч, примерно, 15 гана шукырак лукталташ тӱҥалеш.

Промышленный продукций кушмашын средне- 
годовой темпше 13,5 процент установитлалтеш, вес 
семынже кокымшо пятилеткысе деч икмыняр шагал- 
рак. Туге гынат, шотыш налаш кӱлеш: кумышо пяти- 
леткын мучашыжлан промышленный продукций куш- 
машын кажне процентше, кокымшо пятилеткын 
мучашыштыже 950 миллион теҥге олмеш 1,8 милли- 
ард теҥгем составлятлаш тӱҥалеш.

План кумдан потреблятлыме иредмет-шамычым 
производитлыме шотышто средне-годовой кушмашым 
11 процентым, а производствын средствыже-шамычым 
производитлыме шотышто— 15 процентым предус- 
матриватла. Тидын результатешыже, потреблений 
предмет-шамычым производитлымаш пятилеткын му- 
чашыжлан 1,7 гана кугемшаш, а производствын сред- 
ствыже-шамычым производитлымаш кок гана куш- 
шаш, тиде пӱтынь промышленностын продукцийыш- 
тыже тудын удельный весшым, кокымшо пятилеткын 
мучашыштыже 58 процент гыч кумышо пятилеткын 
мучашыштыже 62 процент марте нӧлталеш. Тыше- 
чын коеш: план кумдан потреблятлыме предмет-шамы- 
чым производитлыше промышленность кушмашын 
кугу темпшым, тидын дене пырля нелэ промышлен- 
ность кушмашын эше утларак писе темпшым пре- 
дусматриватла.

Производствын средствыже-шамычым ироизво-
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Ӓитлыше промышленностьын эн важный отрасльже- 
шамыч шотышто теве тӱҥ заданий-шамыч;

П роизводствы н средствыже-ш амы чым пронзводнтлы ш е 
промы ш ленностьы н валовой продукцийж е кушмаш

1937

ий

1942

нй

со О  
а>-  в £

3  *я а» 
2  X Я

П роизводствын средствыже - шамычым произво- 
дитлымаш (миллиард теҥ ге дене 1926—1927 нйласе 
ак д е и е ) ........................................................• .......................... 55,2 112,0 203

Тиде шотышто;

1. М ашиностроений ден металлообработка (мил- 
лиард теҥ ге д е н е ) ................................................................ 27,5 62,0 225

Тиде шотышто:

а) М еталлым пӱчш ӧ станок-шамыч (тӱжем шту- 
ка д е н е ) .............................. - .................................................. 36 ,0 70,0 194

б) М агистральны й паровоз-шамыч (условный ,Э “ 
ден ,С У “-ыш кусарымаш те ш тука д е н е ) ................. 1.581 2.09Ӧ 132

в) Товарный вагон-шамыч кок шӱдыран дене шот- 
лымаште (тӱжем штука д е н е ) ........................................... 58 ,8 90,0 153

г) Автоыобиль-шамыч (тӱжем ш тука дене) . . . 200,0 400,0 200

2. Электроэнергий (миллиард килоьатт-час д е и е ) . 36 ,4 75,0 206

3. Каменный уголь (миллион тонн дене) . . . . 127,3 230,0 181

4. Нефть газ дене (миллион тонн д е н е ) ................. 30,5 54,0 177

5. Торф (мнллион тонн д е н е ) .................................. 23,8 49,0 206

6. Чойн (миллион тонн д е н е ) ....................................... 14.5 22,0 152

7. Сталь (миллион тонн д е н е ) ....................................... 17,7 28,0 158

8 . П рокат труба-ш амыч дене слиток-ш амыч гыч 
поковкӓ-ш амыч деяе (миллион тонн дене) . . . . 13,0 21,0 162

9. Хиыий (миллиард теҥ ге дене) . . . 5 ,9 13,4 227

10. Цемент (миллион тонн д е н е ) .............................. 5 ,5 10,0 183

11. Д еловой  древесиным шупшыктымаш (миллион 
кубический метр д е н е ) ........................................................ 111,3 200,0 180

12. Пнломатериал - шамыч (миллион кубический 
метр д е н е ) .................................................................................. 28,8 45,0 156

3*

Г гос, ;
^Пубпкчиа*:
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Потреблений предмет-шамычым производитлыше 
промышленность шотыштат тӱҥ заданий-шамычым 
ончыктем;

К умдан потреблятлыме предмет-шамычым  
производитлы ш е ппомышленностьын  

продукцийж е кушмаш

1937

ий

1942

ий

2  1 ®  С  0)
«  а  *=1
5  0>

СЯ д

Потреблений предмет-шамычым производит- 
лымаш (миллиард теҥ ге дене 1926— 1927 ийласе
ак дене) . . . 40,3 68,0 169

1. Текстильныа промышленность наркомат 8 ,5 13,4 157
2. Л егкий промыш леность наркомат . . . 6,71 9 ,8 147
3. Рыбный промыш ленность наркомат , . 0,8! 1 ,4 169
4. Шыл ден ш ӧр промышленность наркомат . 2 ,9 6,1 206
5. П ищ евой промыш ленность нзрко.мат . . . 9.1 15,0 164
6 .  Заготовка наркомат . . . . 1, 9 2, 8 142
7. П ромкоо гераций (1932 ийсе ак дене) . . . 
П рои зводствы н  п осн а  видш е-ш ам ы ч д ен е

13,2 26,4 200.

а) Кагаз (тӱжем тонн дене) .....................
б) Х лопчато-бумажный ткань-шамыч (товар-

831,6 1.300.0 156

ный суровье дене (миллион мегр дене), чылаже 
в) шерстяной ткань-шамыч (мнллион метр

3442,4 4 .900 ,0 1 4 1

дене', ч ы л 1же 
г) Коваште обувь (миллион мужыр дене), чы-

105,1 176,0 167

лаж е . . . . 164,2 235,0 143
д) Сакыр-песок (тӱжем тонн дене) . . . . 2421,0 3 .500 ,0 144
е) Консерв (миллион условный банка дене) . 873,0 1.800,0 206

Кумышо пятилеткыште промышленность нӧлталт- 
машын средний деч кӱкшӱ темпше дене тыгай от- 
расль-шамыч кушшаш улыт: машиностроений, элек- 
троэнергий, химический промышленность, качест- 
венный сталь-шамыч да южо молат.

Кумышо пятилетка шуктымашым обеспечитлыме 
шотышто промышленность пашаеҥ-шамычын тӱҥ 
задачышт тыште улеш:

а) машиностроений, черный ден цветной ме- 
таллургий шотышто. Задача тыште: машинострое- 
ний развиватлымашым форсироватлаш да тидын де- 
не промышленностьшынак, калык озанлыкын моло 
отрасльже-шамычын да эл оборонын технический
3 4
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вооруженийыштын умбакыжат куатлын кугемма- 
шыштым обес.печитлаш. Машиностроенийын форсиро- 
ванно развиватлалтмашыже у эше утларак куатлын 
нӧлгалтмаш дене ойыраш лийдымын кылдалтын, эн 
ончычак черный металлургий дене: чойн, сталь, про- 
кат, качественный сталь-шамыч; кокымшыжлан, цвет- 
яой металлургий дене: вӱргене, алюминий, цинк, 
свинец, никель да моло цветной металл-шамыч. За- 
дача-шамычын тиде группыжым решатлымаште ус- 
пех деч чыла деч утларак СССР-ын тӱҥ экономи- 
ческий задачыже-шамычым, эн утлаоак развитой 
капиталистический эл-шамычым тугак экономический 
шотыштат поктен шуаш да ончылтен каяш задача- 
шамычым решатлымаш зависитла.

I • Машиностроенийын умбакыжат развиватлалтмаш 
1 задачыже-шамыч дене пырля, технический полити- 
[ ка вопрос-шамычын исключительно важне улмыш- 
! тым палемдаш кӱлеш. Мыланна кеч могай машино-

строений огыл кӱлеш, мыланна мировой техникын 
главный достиженийже-шамыч уровеньыште шогы- 
шо передовой машиностроенийым развиватлымаш 
кӱлеш. Мыланна, например, станок-шамыч произво- 
дитлымашым просто шукемдаш огыл кӱлеш, мылан- 
на станкостроенийыште высокопроизводительный 
ден специальный станок-шамычын, поснак автомат 
ден полуавтомат-шамычын удельный весыштым ре- 
шительно нӧлталмашым обеспечитлаш кӱлеш. Маши- 
ностроенийын чыла моло видше-шамыч декат тиде 
относитлалтеш. Ме современный техникын уровень- 
же деч, современный технический достижений-ша- 
мыч деч мемнан машиностроительный промышлен- 
ностьын шеҥгелан кодмашыжым допуститлышаш ог- 
нал, кудын дек тиде шотышто самоуспокоенность 
да зазнайство неизбежно наҥгаят. Советский ма- 
шиностроенийыште технический политикын совре- 
менный мировой техникын уровеньыштыже тичма- 
шынак лиймыже кӱлеш.

б) СССР-ын топливыже да энергетический ба- 
зыже шотышто. Задача тыште: пытартыш ийлаште 
шеҥгелан кодшо топливым, поснак шӱй ден нефть
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лукмашым большевистский темп-шамыч дене ончык 
колташ да электростроительство ден энергообору- 
дований производитлымашым писын шараш. Топлив- 
ный денэнергетический базын развиватлалтмашыже 
промышленность ден калык озанлыкын нӧлталтмаш- 
ышт деч шеҥгелан кодмашыже огыл, а нунын деч 
ончыч кайымашыже да нуным умбакыжат развиват- 
лашлан прочный базым ыштымашыже кӱлеш. Уголь- 
ный шахта ден нефтепромысел-шамыч строительствы- 
ште, а тугак торф ден сланецым лукмаште шеҥге- 
лан кодмаш улмым пытараш кӱлеш.Элын чыла тӱҥ 
экономический районлаштыже электростроитель- 
ствым, угольно-нефтяной да вообще топливный ба~ 
зым решительно да писын нӧлталме деч посна ка- 
лык озанлыкым нӧлталмаште моло кугу задача-ша- 
мычым решитлаш ок лий. Тиддеч посна кумышо 
пятилеткым шуктымашын таза основыжым обес- 
печитлаш ок лий. Топливым ик вер гыч вес верыш 
кугун шупшыктымаш дене транспортым загрузит- 
лымашым допуститлаш огыллан, Подмосковный бас- 
сейныште, Уралын районлаштыже, Дальный Восто- 
кышто да Средний Азийыште шӱй лукмашын кӱкшӱ 
темпшым максимально обеспечитлаш кӱлеш. Волга 
ден Урал кокласе районышто у нефтяной базым 
„Второй Бакум “ ыштымаш пащам первостепенный 
да неотложный государственный задачылан шотлаш. 
Газификаций областьыште почеш кодмашым пыта- 
раш кӱлеш, природный ден промышленный газ-ша- 
мычым кучылтмашым, а тугак шӱйын подземный 
газификацийжым кумдан шарыман; электростроитель- 
ствыште куго огыл да средний электростанций, тепло- 
станций ден гидростанций-шамычдан пеҥгыде кур- 
сым кучаш да тыгыде гидростанций-шамычлан кугу 
ходым пуаш.

в) Химический промышленность шотышто. Зада- 
ча тыште: химический промышленностьым да калык 
озанлык химизацийым писын ончык колташ, тидлан 
мемнан дене ограничитлалтдыме йӧн-шамыч да эн 
сай перспектив-шамыч улыт. Тыште кадр-шамычым 
погаш да нацелитлаш поснак важный. Химик, инже-
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иер, техник ден пашезе кадр-шамычым саиын орга- 
низоватлымаш да наука еҥ-шамычым химический 
промышленностьым развиватлыме пашашке кумдан 
шупшын шогымаш да усовершенствоватлыме про- 
песс-шамычым пуртымаш „кумышо пятилетка—хи- 
мийын пятилеткыже“ лозунг шуктымашым обеспе- 
читлышаш улыт.

г) Кумдан потреблятлыме сату-шамычым про- 
изводитлыме шотышто. Задача тыште: легкий, пи- 
тцевой ден верысе промышленностьын чыла отрасль- 
же-шамычым развиватлен, кумдан потреблятлыме са- 
ту-шамычым производитлымашым тӱрлӧ йӧн дене 
кумдаҥдаш. Текстильный промышленность нӧлталт- 
.машым тӱрлӧ семынак вашкемдаш кӱлеш, кудын 
сырье-хлопокшо промышленный переработка деч яты- 
рак ончыч кая. Тиде пашаште партийын, советский, 
профсоюзный организаций-шамычын максимальный 
Зшастийышт кумдан потреблятлыме сату-шамычым 
производитлымашын нӧлталтмашыжым шукак писем- 
дышаш улыт.

д) Промышленностьын тыгай отрасльже-шамыч 
шотышто, мутлан, чодра промышленность, стройма- 
териал-шамыч производство, рыбный промышлен- 
ность да южо моло шотыштат, кудо поснак шеҥге- 
лан кодыныт, серьезный да срочный мера-шамыч 
кӱлыт. Передовой техникым внедритлымаш да пере- 
довой, сай пашаеҥ-шамычым сайын организоватлы- 
ме поощрятлымаш дене трудым правильно организо- 
ватлымаш нине отрасль-шамычын шеҥгелан кодма- 
шыштым пытарымаш задача-шамычым успешно ре- 
шатлымашым обеспечитлат.

е) Промышленностьын чыла отрасльже-шамыч 
шотышто кӱлеш:

Эн первояк, руководитель-коммунист ден беспар- 
тийный-шамычын, нунылан поручитлыме паша верч, 
пашаште настоящий большевистский деловитость 
верч ответственностьыштым нӧлталаш, кудын годым 
кадр-шамычым подбиратлымаш да паша шуктыма- 
шым фактически проверятлымаш руководитель-шамы- 
чын вниманийыштын центрыштыже эреак шогат;
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кокымшыжлан, труд производительностьым нӧл- 
талшаш верч, трудовой дисциплиным пеҥгыдемды- 
шаш верч, социалистический соревнованийым да ста- 
хановский движенийым шарышаш верч кучедалма- 
шым вияҥдаш;

кумышыжлан, промышленный продукцийын себе- 
стоимостшым волтымашым да промышленностьын 
чыла отрасльлаштыжат продукцийын качествыжым 
всемерно нӧлтен шогымашым шукташ тыршаш.

Пытартыш периодышто промышленный наркомат- 
шамычым, нуным разукрупнитлыме шотышто реор- 
ганизоватлымашым ыштымаш, наркомат-шамычын ру- 
ководствыштым предприятий-шамыч дек лишемда да 
мемнан промышленностьын умбакыжат нӧлталтмаш- 
тыже положительный рольым модшаш.

2. Ял озанлык шотышто.

Кумышо пятилетний план чумыр ял озанлыкыште 
продукций кушмашым кокымшо пятилеткын муча- 
шыштыже 20,1 миллиард теҥге гыч (1926— 1927 ий- 
ласе ак дене) кумышо пятилеткын мучашыштыже 30,5 
миллиард теҥге марте устанавливатла, вес семынже 
52 процентлан кушмаш.

Ял озанлыкын посна отрасльже-шамыч кузекушкыт?
Пырчан культура-шамыч шотышто план урожай- 

ностьын 27 процентлан нӧлталалтмашыжым палемда.
Тиде значит: кумышо пятилеткын мучашыштыже ме 
пырчан урожайым, примерно, 8 миллиард пудым по- 
гышаш улына. Тиде задачым шукташ вийна шута 
мо? Да, вийна шута. Тиде тышечынат коеш: пытар- |
тыш шотлен налмашын ончыктымыжо почеш, ме уже 
1937 ийыште пырчан урожайым 7 миллиард 340 мил- 
лион пудым налын улына. Тидын дене ме пырчан уро- 
жайым 7—8 миллиард пудым обеспечитлыме нерген 
Сталинский заданийым тӱҥ шотышто шуктен улына- 
Пашам сайын ыштена гын, 8 миллиард пуд пырчым 
погашлан заданийымат чынжымак тӱрыс шуктена. 
Пырчан урожай нерген кӱшнӧ ончыктымо цифра-ша- 
мычым аклашлан, шарнаш кӱлеш: война деч ончыч-
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со ийлаште пятилетийыште кыдал урожай 4 милли- 
ард пуд деч изыш гына утларак лийын.

Технический культура-шамыч шотышто кумышо 
пятилетка 1942 ийлан тыгай заданий-шамычым па- 
лемда: хлопок-сырец шотышто—поливной хлопо-
кын гектар гыч 19 центнер урожайностьшо годым 
32,9 миллион центнерым, тиде продукцийын 28 про- 
центлан кушмашыжым ончыкта; сахарный ушмен шо- 
тышто—гектар гыч 250 центнер урожайность годым 
300 миллион центнерым погаш, тиде продукцийын 
37,2 процентлан кугеммашыжым ончыкта; йытын муш 
шотышто—гектар гыч 4,6 центнер урожайность го- 
дым 8,5 миллион центнерым, тиде продукцийын 49 
процентлан кугеммашыжым ончыкта. Кечшудо, кыне, 
кукуруза, каучуконос, новолубяный-шамыч гайкуль- 
тура-шамычым нӧлталаш кӱлеш. Садоводство ден ви- 
ноградарство талын кӱшкӱ кайышаш улыт. Субтро- 
пический культура-шамычлан, чайлан, цитрусовый- 
шамычлан, шелководствылан умбакыжат кугу нӧлталт- 
машыштым обеспечитлаш кӱлеш. Кугу ола-шамыч 
йыр, нине ола-шамычым овощ-шамыч дене, пареҥге 
дене, а кертме семын, тугак шӧр дене да шыл дене 
снабжатлымашым тӱрысак обеспечиватлыше карто- 
фельно-овощной ден живодноводческий база-шамы- 
чым ышташ кӱлеш.

Мемнан ял озанлыкыште колхозный трудым нӧл- 
талашлан исключительно благоприятный йӧн-шамыч 
ышталтыныт. Тиде шотышто мемнан хлопководствы- 
со пример поснак интересым ончыктен шога. Ста- 
лин йолташын инициативыже почеш, государствылан 
1935 ийыште хлопок сдатлымашым кугемдымылан 
специальный премийым установитлашыже гына кӱ- 
лын да кӱчык жапыште ме пеш кугу сеҥымашым 
ыштышна. Чынжымак, эше 1934 ийыште СССР муч- 
ко хлопокым улыжо 12 миллион центнерым погымо, 
а 1936 ийыште уже 24 миллион центнерым погымо. 
Кок ий коклаште хлопокым погымаш кок гана куге- 
мын.Тиде случайно огыл нӧлталалтмаш, тышечат коеш; 
тулеч варасе ийлаштат хлопокын урожайностьшо да 
валовой сборжо чарныдеак кушкын шоген.
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СССР-ыште хлопокым эн кугун производитлыше 
Узбекский ССР мучко пытартыш вич ийлан утларак 
подробный цифра-шамыч теве.

Узбекский ССР мучко хлопок-сы рецы н урож айностьш о  
ден валовой сб о р ж о
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1934 7 ,9 7380
1935 1 1 ,6 10828
1936 1 6 ,2 15161
1937 1 6 ,1 15279
1938 1 6 ,4 15042

Нине данный-шамыч гыч коеш, кузе Узбекиста- 
ныште тиде вич ийыште хлопокын урожайностьшо 
кушкын шоген. 1934 ийыште Узбекистаныште хло- 
покын урожайже гектар гыч 7,9 центнерым состав- 
лятлен, 1935 ийыште— 11,6 центнерым, 1936 ий- 
ыште— 16,2 центнерым, 1937 ийыште—16,1 центне- 
рым, 1938 ийыште— 16,4 центнерым. Тиде ынде 
посна еҥ-шамычын але пашаеҥ-шамыч группын велэ 
огыл успехышт. Тиде узбекский калыкын сеҥыма- 
шыже, кудо мемнан колхозлаште могай кугу вий- 
шамыч улмым чынжымек ончыктен. {Сово кыры- 
маш.)

Тугак Азербайджаныште, Туркменистаныште, Тад- 
жикистаныште, а тиддеч посна Украиныштат, хло- 
пок шотышто тыгай успехымак ыштымылан кӧра 
мемнан элыште ынде хлопковый проблемым решит- 
лыме. СССР-ын текстильный промышленностьшо 
хлопок дене тичмашынак обеспечитлалтын велэ огыл, 
но ынде тудым перерабатыватлен ок шукто. Кол-
хоз-шамыч огыт лии ыле гын, тыгаи чудеса-шамыч
лийын огыт керт ыле. {Сово кырымаш.) Но, ял 
озанлык машина-шамыч дене, трактор ден минераль- 
ный удобрений-шамыч дене государствын полы- 
шыжлан эҥертыше колхозный строй пашам йӧршы- 
нак у рельсыш савыралын.
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Хлопок дене пример ял озанлыкын чыла паша- 
еҥже-шамычым шоналтен ончаш заставитлышаш. Тудо 
ончыкта: ял озанлыкыште труд производительность 
кушкашлан, хлопковый пасулаште гына велэ огыл, 
мемнан дене ожно уке улшо исключительный йӧн- 
шамыч ышталтыныт. Колхоз-шамычын пеҥгыдем 
шумышт деч вара, нуно ял озанлыкым нӧлталмаште 
шкеныштын настоящий вийыштым ончыкташ тӱҥа- 
льыч. Тиде чылажат тудын нерген ойла: ял озанлык 
шотышто кумышо пятилеткын кугу заданийже-ша- 
мыч обеспеченный лийын кертыт да лийшаш улыт.

Мемнан ял озанлыкым умбакыжат нӧлтен шогаш- 
лан база тыште лийын шога:

первояк, ял озанлыкым умбакыжат механизиро- 
ватлымаш, тудын комплексностьшо, трактор-шамы- 
чым тракторно-прицепной инвентарь-шамыч дене 
обязательно да тӱрысак обеспечитлымаш, техниче- 
ский культура-шамычым механизироватлыме пашам 
подтягиватлымаш;

кокымшыжлан, агротехнический мероприятий-ша- 
мычым шуктен шогымо шотышто пашам вияҥдымаш 
да сёменной пашам саемдыме нерген посна забота;

кумышыжлан, ял озанлыкыште удобрений-шамы- 
чьтн правильный системыштым пуртымаш, минераль- 
ный удобрений-шамыч дене снабжатлыме пашам 
нӧлталмаш да ял озанлык химизацийым вообше раз- 
виватлымаш;

нылымшыжлан, правильный севообротыш вончы- 
маш, а значит, землеустроительный пашаште кӱлеш 
порядкым ыштымаш.

Ял озанлык культура-шамыч дене таҥастарымаште, 
кумышо пятилеткын планже животноводство шо- 
тышто продукций темпын утларак кӱкшӱ кушма- 
шыже дене ойыртемалтеш. Кумышо пятилетка ий- 
лаште имне-шамыч поголовье 35 процентлан шу- 
кемшаш, тӱкан шолдра вольык—40 процентлан, 
сӧсна-шамыч— 100 процентлан, шорык-шамыч— 110 
процентлан. Животноводствын тыге писын кушма- 
шыжын основной предпосӹлкыжлан планыште проек-
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тироватлыме кормовой базын кугун кушмашыже 
лийын шога. Кормовой культура-шамычым ӱдымӧ 
плошадь—кумышо пятИлеткын мучашыжлан 10,6 
миллион гектар гыч 23,6 миллион гектар марте ку- 
гемеш, тиде 123 процентлан кушмашым пуа. Зерно- 
вой проблема ынде решатлалтын гын, то кумышо 
пятилеткыште животноводческий проблемымат СССР 
йӧршынак решитлышаш.

Кумышо пятилеткыште мемнан совхоз-шамыч 
высокопроизводительный да высокорентабельный 
озанлыкыш йӧршынак савырнен шушаш улыт. Нуно 
чынжымак образцовый ял озанлыкын примерже лий- 
шаш улыт.

Ял озанлыкым нӧлталмаште кугу организующий 
рольым тений почылтшо Всесоюзный Ял Озанлык 
Выставка модшаш. Тиде выставкыште ял озанлыкын 
чыла отрасльласе передовик-шамыч участвоватлаш 
тӱҥалыт. Но паша тыште гына огыл. Всесоюзный 
Ял Озанлык Выставкыште участвоватлаш правам на- 
лашлан колхоз, МТС ден совхоз-шамычлан, а тугак 
ял озанлык пашаеҥ-шамычын посна категорийышт- 
лан определенный показатель-шамычым установит- 
лыме, нине показатель-шамыч культура, отрасль да 
ял озанлык зона-шамыч шот дене дифференциро- 
ватлалтыт. Нине показатель-шамычым тыге устано- 
витлыме: колхоз ден совхоз-шамычын пӱтынь мас- 
сышт дене нуным шуктымо годым мамнан ял озанлык 
шотышто кумышо пятилеткын заданийже-шамычым 
шуктымаш велэ огыл, но уто дене шуктымашат 
обеспечитлалтеш. Тыге, Всесоюзный Ял Озанлык 
Выставка ял озанлыкым нӧлталашлан пелый програм- 
мым пуа. Тудо ял озанлыкын передовикше-шамычым 
союз мучко популяризироватлыме, нунын пашаштын 
эн сай примерже-шамычым популяризироватлыме 
да кумдан шарыме пашалан служитлаш тӱҥалеш. 
Тиде выставка колхоз, МТС ден совхоз-шамыч 
коклаште, район, область ден республика-шамыч 
коклаште соревнованийым тарватышаш. Тудо ял 
озанлыкын умбакыжат нӧлталалтмашыжым органи- 
зоватлымаште да кумышо пятилеткын заданийже-
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шамычым шуктымаште пеш кугу рольым модыҥ 
кертеш да модшаш.

Эше ик кугу вопрос нерген—колхоз-шамыч нер- 
ген кок мутым гына каласем.

Мемнан дене шуко случайыште колхозный руко- 
водствын организационный пашаже-шамыч серьезно 
запуститлалтыныт. Случайно огыл, пытартыщ жа-: 
пыште ял озанлык артель Уставым нарушатлымаш 
ваштареш кучедалме шотышто ятыр мерым ышташ: 
логалын. Чуждый да вигак вредительский элемент- 
шамычын влиянийышт деч посна огыл колхозник- 
шамычын подсобный озанлыкыштын интересышт 
южо случайыште колхозын интересыже-шамычлан 
ваштареш шындалташ тӱҥалын. Тидын годымак,, 
кресаньык-шамычын шке илышыштым умбакыжат 
саемдымашке ик чын корнышт гына—колхоз-ша- 
мычым пеҥгыдемдымашын большевистский кор- 
ныжо уло. (Сово кырымаш.) Ял озанлык артель 
Уставым нарушатлымашым пытараш, приусадебный 
мландым да колхозник-шамычын индивидуальный. 
вольыкыштым нормыш пурташ, первый верыш кол- 
хозный собственность нерген, колхозым пеҥгыдем- 
дыме нерген заботым шындаш кӱлеш. Тунам кол- 
хозник-шамычын подсобный озанлыкыштат пра- 
вильно развиватлалташ тӱҥалеш. озанлыкыҥ
умбакыжат нӧлталалтмашкыже, мемнан элыште про-> 
дукт-шамычын изобилийышкышт, чыла колхозник- 
шамычын зажиточный да культурный илышышкышт 
корно тыште. Колхозный дисциплинын да труд про- 
изводительностьын вопросыштат чӱчкыдынжак йӧр- 
шын кудалталтыныт. Тыгай вопросым шындаш ок 
кӱл мо: тыгай положений мынярак нормально, ку- 
нам колхозлаште талук мучкак ик трудоденьым огыт 
ыште але манмыла, „близирлан" иктаж-мыняр 20—30 
трудоденьым ыштыше колхозник-шамыч,—лӱмышт 
дене „колхозник-шамыч",—шагал огыл улыт? Нине 
настоящий колхозник-шамыч улыт мо да нуно кол- 
хоз ден колхозник-шамычлан государствын устано- 
витлыме чыла преимущество дене пайдаланышаш 
улыт мо? И эше ик вопрос. Труд производитель-
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I
ностьым нӧлтымаште да ял озанлыкым нӧлталмаште 
колхозлаште звено-шамычым ыштымаш ынде пеш 
кугу рольым модын. Кызытеш звеньевой организа- 
ций колхоз-шамычын кугу огыл ужашыштышт ша- 
ралтын. Тидын годымак, тиде паша опыт дене оправ- 
датлалтын да колхозлаште кумдан шарымашым тре- 
бытла. Нине замечаний-шамычлан келшышын, мыйын 
шонымаштем, кумышо пятилетка нерген тезис-ша- 
мычыш ешартышым пурташ верештеш.

3. Транспорт ден связь

Советский Союз калык озанлыкын моткоч кугу 
общий кушмашыже да элын экономический илышыш- 
кыже торасе район-шамычым кумдан пуртымаш транс- 
порт дек, утларакшым кӱртньӧ корно транспорт дек, 
кугу у требований-шамычым пред‘являтлат. Тидым 
каласымат сита; например, 1937 ийыште грузообо- 
ротын 90 процентшым кӱртньӧ корно транспорт, 
8 процентшым речной транспорт да 2 процентым 
гына—автотранспорт шуктеныт.

Кумышо пятилеткын планже почеш кӱртньӧ корны- 
лаште грузооборотын размерже 355 миллиард гыч 
510 миллиард тонно-километр марте кугемеш, вес 
семынже 44 процентлан кугемеш, а пӱтынь грузо- 
оборот 52 процентлан кушкеш. Тиде жапыштак про- 
.мыш.ленность ден ял озанлыкын валовой продукций- 
ышт тиде периодышто 82 процентлан кугемеш. 
Тышечын лектеш: кӱртньӧ корно транспортым раз- 
грузитлашлан да водный ден автомобильный транс- 
порт кучылтмым саемдашлан мыланна решительный 
мерым ыштыман. Тышечын тугак встречной ден южо 
тора перевозка-шамычым решительно кӱчыкемдаш 
кӱлмӧ лектеш. Промышленный ден ял озанлык про- 
изводствым да строительствым правильно планиро- 
ватлыме годым соответствующий производствым ве- 
рыште организоватлыме дене шуко перевозкым кӱчы- 
кемдымашке ме шуын кертына. Тышке верысе шӱй 
-лукмашым развиватлымаш, Сибирь гыч элын европей- 
ский ужашышкыже чодра шупшыктымым чарымаш,
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пареҥге ден овощым ик область гыч весыш шупшык- 
тымым чарымаш да моло пурат.

Вес могырым, кӱртньӧ корно транспортын техни- 
ческий базыжым умбакыже ятыр вияҥдымаш кӱлеш. 
Мемнан дене кӱртньӧ корнылаште ик километр кор- 
нылан нагрузка относительно кӱкшӱ. Тыге, США-н 
кӱртньӧ корнылаштыже ик километр корнылан ида- 
лыкаш нагрузка 1,9 миллион тонн грузым состав- 
лятла, а мемнан дене эше кокымшо пятилеткын 
мучаштыжак тудо 4,2 миллион тонным составлятлен, 
Тыгеже, мемнан дене километр корно, да подвижной 
состават ятыр интенсивныйынрак кучылталтыт. Кӱрт- 
ньӧ корно-шамычын материально-технический базыш- 
тым пеҥгыдемдыме планыште тидым шотыш пышташ 

-кӱлеш. Кӱртньӧ корно строительствым шарымаш, 
кокымшо пятилеткысе 3 тӱжем километр олмеш, 11 
тӱжем километр наре у кӱртньӧ корно-шамычым 
действийыш пуртымым обеспечитлышаш. Кокымшо 
путьым уложитлымаш 8 тӱжем километр кутышлан^ 
электрификаций 1.840 километрлан ончымо. Локомо- 
тив-шамыч парк 7.370 единицылан, тидын годымак, 
утларакшым, куатле паровоз-шамыч счетеш да, путы- 
ракшым, конденсационный паровоз-шамыч счетеш 
кугемдалтшаш. Вагонный парк 178 тӱжем ныл осян 
грузовой ден 12 тӱжем пассажирский вагонлан кугем- 
далтшаш. Автосцепка дене 300 тӱжем вагоным да 
автотормоз дене товарный паркын 200 тӱжем вагон- 
жым оборудоватлаш кӱлеш.

Неотложный пашалан водный транспортын почеш. 
кодмашыжым ликвидироватлымаш да калык озанлык- 
ым обслуживатлымаште, утларакшым массовый груз- 
шамычым—чодрам, киндым, шӱйым да нефтьым шуп- 
шыктымаште водный транспортын рольжым кугем- 
дымаш лийын шогат.

Северный Морской Корно кумышо пятилеткыште 
Дальный Восток дене планомерный связьым обе- 
спечиватлыше, нормально действоватлыше морской 
магистральыш савырнышаш.

Автомобильный транспортын значенийже писын 
кӱза. Автомобильный парк 570 тӱжем гыч кумышо
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яятилеткын мучашыжлан 1700 тӱжем марте кугемеш. 
Кумышо пятилетка жапыште 2 миллион наре шоферым 
ямдылаш кӱлеш. Автомобильный парк кучылтмым 
•ятыр саемдаш кӱлеш.

Мемнан гражданский авиаций тугак писын кушкеш, 
но, пожалуй, шке пашаштыже известный разбросан- 
ность дене орлана. Тудлан основной государствен- 
ный линийлашке чумыралташ да трассын техниче- 
ский оборудованийжым кӱлеш кӱкшытыш нӧлталаш 
кӱлеш.

Мемнан условийлаште связьым развиватлыме паша 
пеш кугу государственный значенийым иметла. Ти- 
дын годымак, тиде шотышто пронзводственно-техни- 
ческий база пеш чот запуститлалтын да технический 
политика ситыдымын шоналтен налалтын огыл. Связь- 
ым организоватлышашлан да саемдышашлан серьез- 
ный вниманийым ойыраш кӱлеш.
‘ Кумышо пятилеткыште транспорт ден связь паша- 
еҥ-шамыч ӱмбалне нине отрасль-шамычым умбакыже 
нӧлтышаш верч, нунын технический вооруженийыш- 
гым кызытсе требований-шамыч дене келшышын нӧл- 
тышаш верч да чыла пашан организацийжым саемды- 
шаш верч кугу ответственность кия.

4. Капитальный строительство

Кумышо пятилеткыште калык озанлыкым нӧлталме 
гигантский план у строительствын соответствующий 
размахшым требоватла.

Кокымшо пятилеткыште пыштыме 115 миллиард 
теҥге олмеш, да первый пятилеткыште—51 миллиард 
теҥге олмеш, кумышо пятилеткыште капиталовложе- 
нийын общий размержым 181 миллиард теҥгеашым 
определитлыме. Тыге, кумышо пятилеткыште капи- 
таловложенийын размерже первый ден кокымшо пяти- 
леткыште, пырля налмек, пыштыме капиталовложе- 
нийын суммыжым эрта.

Капиталовложенийын направленийже могай?
Пелыже деч утла, а именно 103,6 миллиард теҥге 

лромышленностьым развиватлымашке колталтеш, ти-
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дыже кокымшо пятилеткысе дене таҥастарымаште 
76 процентлан кугеммашым пуа. Ончыктымо сумма 
гыч производствын средствыжым производитлыше 
промышленностьыш 87,2 миллиард теҥге пышталтеш, 
а потреблений средствым производитлыше промыш- 
ленностьыш— 16,4 миллиард теҥге, тидыже кокымшо 
пятилеткысе дене таҥастарымаште кок пачаш наре 
кугеммашым составлятла.

Ял озанлыкыш государственный вложений 10,7 мил- 
лиард теҥгеш шуэш, тиде шотышто МТС-лашке—
5 миллиард теҥге утла. Тиддеч посна, колхоз-шамы- 
чын шкеныштын окса ден натуральный вложенийыш- 
тым шотлаш кӱлеш.

Транспортыш капиталовложений кокымшо пяти- 
-леткысе 20,7 миллиард теҥге олмеш 35,8 миллиард 
теҥгеш шуэш, але 73 процентлан кушмаш. Тидын 
годым, кӱртньӧ корно транспортыш капиталовложе- 
ний-шамыч 82 процентлан кушкыт.

Ынде ончалына, тиде капиталовложенийын резуль- 
татыштыже действийыш мо пура?

План кумышо пятилеткыште у да реконструироват- !Г'
лыме предприятий-шамычым кокымшо пятилеткысе '
103 миллиард теҥгеаш да первый пятилеткысе 39 мил- 
лиард теҥгеаш олмеш 1ӧ2 миллиард теҥгеаш стои- 
мостяным действийыш пурташ предусматриватла.
Тышеч коеш; пытартыш ийлаште лийше строитель- 
ствын шергештмыжым учетыш налме денат, кумышо 
пятилеткыште действийыш, ончычсо кок пятилеткысе 
деч, пырля налмек, утларак производственный мощ- 
ность-шамыч пурталтыт. (Сово кырымаш..)

Капитальный пашан тиде программыже да у ден 
реконструироватлыме предприятий-шамычым дейст- 
вийыш пуртымо план СССР-ын производственно- 
технический базыжын умбакыже кугун кушмашыжым 
да калык озанлыкын пеш важный отрасльлаштыже 
мощность-шамычын извесгный резервышт образоват- 
лымым обеспечиватла. Промышленностьын основной 
фондшо-шамыч кок пачаш кугемыт манын каласымат 
сита.

Промышленностьын посна отрасльже-шамыч шо-
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тышто ме производственный мощность-шамычын ты- 
гай кушмашыштым иметлена: электростанций-шамыч 
шотышто—8,1 миллион киловатт гыч 17,2 миллион 
киловатт марте, вес семынже кок пачаш кугемме 
дечат утларак; угольный промышленность шотышто 
Наркомтоп шахта-шамычын мошностьыштым кумышо 
пятилеткын мучашыжлан 285 миллион тонн шӱй лукмо 
марте шуктымо дене— 1,7 гана; нефтьым перераба- 
тыватлыме шотышто—иктат пелэ гана; чойн шотыш- 
то—25 миллион тонн марте; сталь шотышто—иктат 
пелэ гана; вӱргене шотышто—2,4 гана; алюминий 
шотышто—3,5 гана; пемент шотышто—иктат пелэ гана; 
автомобильный промышленность шотышто—2,4 гана; 
хлопчато - бумажный промышленность шотышто 
(шӱдыр-шамыч)— 1,5 гана, а ткапкий машина-шамыч 
шотышто—5,5 гана; кагаз шотышто—иктат пелэ 
гана; автопокрышка шотышто—3 гана наре.

Посна, утларак шолдра промышленный стройкыла 
гыч тыгай-шамычым ончыктем. Волга ден Урал кокла 
районышто „Кокымшо Баку“ строитлалтеш, тидын 
годымак кумышо пятилеткыште тыште 7 миллион 
тонн нефтьым лукмаш шотышто производственный 
мошность-шамыч ышталтшаш. Ушештарем: Баку 
1913 ийыште 7,7 миллион тонн нефтьым пуэн. Куй- 
бышев районышто тӱняште моткоч кугу сооруже- 
ний—3,4 миллион киловатт обший мошностян кок 
тидростанций ышталтеш. Нине гидростанпий-шамыч 
Заволжьен засушливый мландыжым орошатлыме да 
тиде мландыште устойчивый, кӱкшӱ урожайым обе- 
спечиватлыме проблемым решитлат, да тугак Волга 
дене да Кама дене судоходство пашам нӧлталыт. 
Кызыт ме мӧрской ден океанский флотым ыштыме 
шотышто пеш кугу государственный задачым решат- 
лена, тиде тугак судостроений шотышто у куатле 
производственный база ыштымашым требоватла. Ку- 
мышо пятилеткыште Московский ден Горьковский 
автозавод-шамыч строительство мучашыш шукталтеш, 
Магнитогорский металлургический комбинат строи- 
тельство мучашыш шукталтеш. Кумышо пятилет- 
кыште пӱтынь эл мучко шӱдӧ дене огыл, а тӱжем
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дене у шолдра, среднии да кугу огыл нромышлен- 
ный предприятий-шамыч стройыш пурат, нуным 
строитлымаш промышленностьын чыла отрасльыш- 
тыжат кумдан шаралтеш.

Ял озанлык шотышто 1.500 МТС строительство 
шукталтеш. Трактор-шамычлан, комбайн-шамычлан 
да моло ял озанлык машина-шамычлан ремонтный 
база виян нӧлталалтеш. Совхозлаште вольыкым куль- 
турно содержатлымашым тичмашын обеспечиватлы- 
шашлан водоснабженийым механизироватлыме шо- 
тышто соответствующий мероприятий-шамыч дене 
животноводческий оралте-шамыч строительство по- 
снак виян шарлышаш. Ирригаций ден мелиораций 
шотышто, Вахш, Колхида, Невинномысский канал, 
Мургабский оазис шолдра паша-шамыч ыштен шук- 
талтыт.

Пале, строительствыште кугу отрицательный явле- 
нийлан стройматериал-шамыч ситыдымаш лийын 
шога. Тиде шотышто пашам ятыр саемдышашым 
план предусматриватла. У наркоматлан—Строитель- 
ный Материал-шамыч Наркоматлан—утларакшым стан- 
дартный стройдеталь ден конструкций производст- 
вым развиватлыме шотышто кугу пашам шарашыже 
кӱлеш.

Стройтельство планыште стройка-шамычым элын 
экономический районлаже еда размещатлыме нер- 
ген вопрослан кугу вниманий ойыралтын.

План тыгай установка гыч исходитла; основной 
государственный интерес-шамыч дене келшышын, 
промышленностьым сырьен источникше дек да по- 
треблений район-шамыч дек лишемдаш да тидын де- 
не нерациональный да моткоч тора гьтч шупшыкты- 
машым пытараш полшаш, тугак СССР-ын эконо- 
мически почеш кодшо районжо-шамычым умбакыже 
нӧлташ полшаш.

Союзын основной экономический районлаштыже 
озанлыкын комплексный развитийжым обеспечитлаш 
кӱлеш, тидлан нине районла гыч кажныштыже—нине 
район-шамычын потребностьыштым обеспечиватлыше 
размер дене топливо добычым да цемент, алебастр,
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химический удобрений, янда, легкий ден нищевой 
промъшленностьын массовый изделийышт продукт- 
шамыч производствым организоватлаш. Кажне ре- 
спубликыште, кажне край ден областьыште чыла ве- 
реат шуко количество дене потреблятлыме пареҥге, 
овощь, шӧр продукт, ложаш, кондитерский изделий, 
пиво, кочкыш продукт-шамыч, тугак галантерея, 
швейный промышленностьын изделийже, мебель,кер- 
мыч, известь да моло промышленный изделий-ша- 
мыч производитлалтшаш улыт. Вес могырым, Мос- 
ква, Ленинград да элын ятыр моло шолдра промыш- 
ленный центрлаштыже у предприятий-шамыч стро- 
ительство чарымым строго шуктен шогаш кӱлеш. 
Пытартышлан, у завод-шамыч строительствыште ты- 
гай аҥысыр специализацийым допускатлаш ок лий, 
кунам ик специальный завод гыч продукцийын ти- 
де але вес видше дене элын чыла районлажым снаб- 
жатлаш предполагатлалтеш. Планыште тиде сулык 
кызытеш эше тичмашын огыл пытаралтын. Строи- 
тельство планыште тыгай нелепый схематизмым ре- 
шительно пытараш кӱлеш.

СССР Восточный ужашын районжо-шамыч да, эн 
ончычак Дальний Восток, тугак эл кӧргыштӧ улшо 
район-шамыч посна положенийыште улыт. Кумышо 
пятилеткысе строительство планыште нунылан по- 
снак кугу вниманий ойыралтеш.

Дальний Востокын примерыштыже поснак коеш; 
элын основной экономический очагше-шамычым ком- 
плексно развиватлыме деч посна эн важный госу- 
дарственный интерес-шамычым обеспечитлаш ок лий. 
ДальнийВосток шке деныже верыштетопливо шотыш- 
то, а, лийме семын, тугак металл ден машиностро- 
ений шотышто, цемент, чодра да вообще строитель- 
ный материал-шамыч шотышто, тугак пищевой ден 
легкий промышленностьын шупшыкташлан моткоч 
кугу улшо шуко продуктышт шотышто чыла кӱле- 
шым иметлышаш. Разумеется, Дальний Восток овопш 
да пареҥге дене шкенжым тичмашын обеспечиват- 
лышаш, да вообщежат ял озанлыкым нӧлталшаш 
верч, ял озанлыкыште шкенжын прорывшым тичма- 
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шын пытарышаш верч решительно нижшаш. Даль- 
ний Востокышто шолдра нромышленный строитель- 
ство шаралтеш да кӱртньӧ корно путь-шамыч виян 
ышталтыт. Кумышо пятилеткыште ДВК-ын Сибирь 
дене у куатле связьшым пуышо Байкало-Амурский 
кӱртньӧ корно магистраль частично ынде действо- 
ватлаш тӱҥалеш. Дальне-Восточный Крайым ме Вос- 
токышто советский властьын умбакыже чыла мера 
дене пеҥгыдемдымым требоватлыше куатле форпост- 
шылан шотлена. {Рӱжге сово кыримаш.)

Кумышо пятилетний план Поволжьен экономиче- 
ский рольжым ятыр нӧлталеш. „Кокымшо Баку“ гай, 
нефтяной базым ыштымаш, моткоч мощный гидро- 
.станций-шамыч строительство, Заволжьем кумдан оро- 
шатлыме да Волжско-Камский речной бассейнын 
транспортный рольжым ятыр нӧлталмаш перспектива- 
шамыч дене пырля, тиде районым куатле экономи- 
ческий очагыш савыра, кушто кугу у промышленный 
строительство шарла да пӱтынь ял озанлыкын кугун 
нӧлталтмыже обеспечиватлыме лиеш.

Национальный республика ден область-шамычын 
умбакыже хозяйственный ден культурный нӧлталт- 
машыштым план обеспечиватла. Посна примерла гыч 
союзный республиклаште тыгай шолдра стройкылам 
ончыкташ лиеш. Украинский ССР-ыште Криво- 
рожский ден Запорожский металлургический завод- 
шамычстроитлалтпытаралтыт. Белорусский ССР-ыш- 
те—БелГРЭС, кокымшо очередь, да торф добыча 
шотышто кугу строительство шаралтеш. Азербайджан- 
ский ССР-ыште Мингичаурский ГЭС строитлаш 
тӱҥалалтеш. Минджевань-Джульфа кӱртньӧ корно 
ыштен шукталтеш да Бакинский водопроводын ко- 
кымшо очередьше ыштен шукталтеш. Грузинский 
ССР-ыште Колхидский низменностьым осушитлы- 
ме шотышто строительствым шуктымаш, Черномор- 
ский кӱртньӧ корно, тугак Тбилисский трикотажный 
комбинат строительствым шуктымаш. Армянский 
ССР-ыште Канакирский ГЭС, СК „Совпрен“ за- 
вод строительство шукталтеш. Узбекский ССР-ыш- 
те Чирчикский ГЭС да Ташкентский ситце-сатино-
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вый комбинат строитлалт шукталтыт, Зеравшанский 
водохранилище ышташ тӱҥалалтеш. Таджикский ССР- 
ыште Вахшский оросительный система да Сталина- 
бадский плательно-бельевой комбинат ыштен пыта- 
ралтыт. Туркменский ССР-ыште Ашхабадский элек- 
тростанций ыштен пытаралтеш. Казахский ССР-ыш- 
те Балхашский вӱргене комбинат, Гурьев—Макат— 
Косчагыл нефтепровод строительство шукталтеш, 
Акмолинск-Карталы кӱртньӧ корно ышталтеш. Кир- 
гизский ССР-ыште Кант-Рыбачье кӱртньӧ корно 
да Чуйский оросительный система строительство 
шукталтеш. Тидын годымак, основной установкым— 
элын основной зкономический очагше-шамычым ком- 
плексно развиватлашлан установкым шуктымаш—шу- 
кыжым национальный республика, край ден область- 
шамычын экономический базыштым чыла могыры- 
мат пеҥгыдемдаш полшаш тӱҥалеш.

План строительствыште гигантоманий деч реши- 
тельно отказьшым требоватла, кудо южо хозяйствен- 
ник-шамычын вигак болячкышт лийын, калык озан- 
лыкын чыла отрасльыштыжат, электростанций-шамыч 
гыч тӱҥалын, средний ден кугу огыл предприятий- 
шамычым строитлымашке последовательно вончымым 
требоватла. Строительство срокым вашкемдышашлан 
да у производственный мошность-шамычым дейст- 
вийыш пуртымашым вашкемдышашлан, тугак у пред- 
приятий-шамычым элын тӱҥ экономический район- 
лаже еда рассредоточитлышашлан тиде кӱлеш. Тиде 
нашаште кугу огыл да средний электростанций-ша- 
мыч строительство тоным пуышаш. Мемнан дене шуко 
тыгай пример-шамыч улыт: гигант-шамыч строитель- 
ствыш пижмек, ме кугу средствам кышкен улына, но 
стройка-шамыч пытарымашым чыташ лийдымын шуен 
улына. Гигантоманийын кушко наҥгаймыже шотышто 
примерлан Москвасе Фрунзенский теплоэлектроцент- 
ральым ончыкташ лиеш. Станцийым,—200 тӱжем ки- 
ловатт мошностян гигантым, а первый очередьшым— 
100 тӱжем киловатт мошностяным проектироватлыме 
ыле. Тудо 1932 ий гыч строитлалтеш да туге гынат 
але марте строитлен шукталтын огыл. Ме тиде пашаш
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скромныиыирак пижына ыле гын, иктым огыл, а кугу 
огыл, мутлан, 20—25 тӱжем киловаттан икмыняр теп- 
лоцентраль-шамычым строитлаш тӱҥалына ыле гын, 
ынде Москваште ыштен пытарыме 2 але 3 тенлостан- 
цийым иметленат ыле. Мемнан дене тыгай урок-шамыч 
шагал огыл улыт.

Вес могырым, строительствыште мыланна шагал огыл 
бедам ыштыше вредитель-шамыч шуэн огыл тыгай 
прием-шамычым кучылтыныт: нуно у предприятий- 
шамыч строительствым кӱрыштыныт, ик жапыште тӱ- 
ҥалме шуко стройка-шамыч коклаште средствым ша- 
латылыныт; тӱҥалме стройкыла гыч иктыжымат пы- 
тарыде, капиталовложенийым омертвлятленыт; тиде 
жапыштак ятыр пеш кӱлешан завод-шамычым рекон- 
струироватлаш тӱҥаледеныт.

Ынде мемнан ончылно практикыш строительствын 
скоростной методшо-шамычым решительно пурты- 
шаш задача шога. Тиде шотышто мемнан моткоч ту- 
ныктышан пример-шамычындеулыт, кунам ятыр стро- 
ительный пашам да оборудованийын монтажшымат 
ыштымын параллельностьшо шукталтын, кунам паша 
ончылгоч шонен палме четкий график почеш строго 
каен. Тиде тунам гына лийын кертеш, кунам строи- 
тельствыште механизаций культурно, ончылгоч соста- 
витлыме план почеш применятлалтеш, кунам строи- 
тельствын технологический процессше шке жапыш- 
тыже мучаш марте шонен налалтын, кунам строй- 
материал, деталь ден конструкций-шамыч соответ- 
ствующий заводлаште ончылгоч ямдылалтыныт, ку- 
нам строитель-шамыч коллективын пашажым кузе 
лийын туге огыл организоватлыме, а сай механнз- 
мысе семын келыштарыме. Скоростной метод годым 
ме строительствым писемдена да шулдештарена, а 
пашазе-шамыч да инженерно-технический пашаеҥ- 
шамыч ятыр шукырак ыштен налаш тӱҥалыт. Вашке 
тыгай паша гына стройкылаште чын большевистский 
пашалан шотлалташ тӱҥалалтеш.

5. Мемнан резерв ден возможность-шамыч
Ынде мемнан резерв ден возможность-шамыч нер- 

ген.
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1. Мемнан хозяйственный руководитель-шамычлан 

производствын экономикыже дек вниманийым вияҥ- 
даш, бесхозяйственность ваштареш кучедалмым 
решительно вияҥдаш кӱлеш.

Эше 1931 ийыштак хозяйственник-шамыч совеша- 
нийыште ойлымаштыже Сталин йолташ тыге каласен;

„Пашам бесхозяйственно виктарымылан лийын, 
хозрасчетын принципше-шамыч ятыр мемнан пред- 
приятий ден хозяйственный организацийлаште йӧр- 
шеш кӱрылмӧ лийын. Тиде факт: ятыр предприя- 
тий ден хозяйственный организацийлаште шотлаш, 
калькулироватлаш, доход ден расходлан обоснован- 
ный балансым ышташ шукертак чарненыт. Тиде 
факт,„ экономий режим“, „непроизводительныйрас- 
ход-шамычым иземдымаш”, „производствым рацио- 
нализироватлымаш" понятий-шамыч ятыр предприя- 
тий ден хозяйственный организацийлаште ынде 
шукертак мода гыч лектыныт“.
Сталин йолташ тунам йодын: капиталовложенийын 

кушмыжым, оборона пеҥгыдемдымым да государ- 
ствын моло расходшо-шамычым обеспечитлышашлан 
мемнан накопленийым кугемдашлан мо требоватлал- 
теш? Тидлан теве мо требоватлалтеш манын Сталин 
йолташ вашмутым пуэн:

„Бесхозяйстенностьым пытарымаш, промышлен- 
ностьын внутренний ресурсшо-шамычым мобилизо- 
ватлымаш, мемнан чыла предприятийлаште хозра- 

,Счетым пуртымаш да пеҥгыдемдымаш, себестои- 
мостьым эреак волтымаш, промышленностьын икте 
кодде чыла отрасльлаштыже внутрипромышленный 
накопленийым вияҥдымаш“.
Сталин йолташын нине указаннйже-шамыч кы- 

зытат тичмаш мера дене вийым иметлат. Мемнан 
дене эше але марте шуко бесхозяйственность, шуко 
перерасход уло, сырьем йомдарымаш безобразно пеш 
кугу, шуко топливо ден элетроэнергий арам растра- 
чиватлалтеш, оборудованийын яра шогымыжо безо- 
бразно пеш кугу, а значит, шуко случайлаштепромыш- 
ленный продукцийын себестоимостьшым волтышаш
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йерч кӱлешын кучедӓлмаш уке, стронтельствын стӧи^ 
мостьшым волтышаш верчат кӱлешын кучедалмаш уке.

Бесхозяйственность да чыла тӱрлӧ йомдарымаш 
ваштареш кучедалмым пӱтынь фронт мучко вияҥден, 
тидым пытараш кӱлеш. Экономика дек, ыштыме про- 
дукт-шамычын стоимостьышт дек вниманийым па- 
шаштак обеспечитлаш кӱлеш. Кажне предприятийын, 
кажне организацийын пашаже государствылан мы- 
нярылан шуэш сайын шинчаш кӱлеш. Тиде жапыш- 
так, мемнан дене кызытат тыгай хозяйственный руко- 
водитель-шамыч верештыт, кудо балансыш ончалмым, 
отчетность тунеммым, хозрасчет нерген тыршымым 
шкеныштын достоинствышт деч ӱлыкшылан шотлат. 
Тиде беззаботность ден экономический безграмотно- 

'стьым, антигосударственный ден антибольшевистский 
нрактикылан шотлен, решительно пытараш кӱлеш. 
Тунам мемнан дене шуко бесхозяйственность факт- 
шамыч пытат.

Например, вӱд транспортысо моткоч кугу простой 
гай, позорный явлений-шамыч дене келшаш лиеш 
мо? 1937 ийыште, кунам Наркомвод гыч вредитель- 
шамычым эше поктен лукмо огыл ыле, тиде про- 
стой йӧршеш возмутительный даҥытыш шуын. Теве 
факт-шамыч. Водный транспорт пашан эксплоата- 
ционный периодшо жапыште, вес семынже теле сто- 
янка ден судоремонтым шотлыде, сухогрузный бук- 
сир-шамыч шке паша жапыштын 35 процентшым 
нростаиватленыт;нефтегрузовой буксир-шамыч—паша 
жапыштын 33 процентшым; плотовой буксир.-шамыч — 
наша жапыштын 33 процентыштым; сухогрузовой 
баржа-шамыч—паша жапыштын 71 процентыштым; 
нефтеналивной баржа-шамыч—паша жаныштын 56 нро- 
центыштым;морской наливной флот—паша жапыштын 
29 процентыштым. Вет тиде ончыкта, водный тран- 
спорт шке паша жапшын изиш велэ пелыжым огыл 
шоген эртарен. Но 1938 ийыштат паша эше саемын 
огыл. Водник йолташ-шамычлан шке ӱмбачышт тиде 
позорный пятном налын кудалтыман, простойым лик- 
видироватлыман да транспортышто эн сай пашан 
примержым пуман.
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Но водный транспорт шотышто пример транспорт- 

ный организаций-шамыч дек велэ огыл относитла, 
тудо тыгай мера денак промышленностьын шуко пред- 
приятийже дек, совхоз-шамыч дек, МТС-шамыч дек 
относитла. Мыланна тышке шуман: мемнан чыла па- 
шаеҥ-шамыч, изи гыч кугу марте, государство ден 
калык ончылно шкеныштын ответственностьышт нер- 
ген эре шарнышт, калык добром аралаш да тудын 
дене оза семын обращатлаш, расходышто экономий- 
ым соблюдатлаш да калыкын кумыржым пашаштак 
аралаш шкеныштын обязанностьышт нерген эре шар- 
нышт! {Кужун сово кирымаш.)

Тиддеч шагал огыл мыланна топливым аралыман, сы- 
рье расходым экономитлыман, оборудованийым ара- 
лыман, машина-шамычым арален кучылтман, чодра 
ден стройматериалым шалан кышкылтман огыл.

2. Мемнан дене пеш шуко лийше техникым ос- 
воитлымашке да использоватлымашке адакат утла- 
рак пижаш кӱлеш. Чын, промышленностьын ятыр 
отрасльыштыже ме тиде шотышто социалистический 
озанлыкын капиталистический ончылно пеш чапле 
преимуществыжым ындеончыктен улына. Налза факт- 
шамычым. Первый пример. Мемнан электростанций- 
шамыч, кеч могай вес элысе электростанций деч, 
шукылан производительныйынрак, ятыр кугу произ- 
водственный эффект дене пашам ыштат. Ме СССР- 
ыште электростанций-шамычын мощностьыштым, бур- 
жуазный элласе деч, кок пачаш интенсивныйынрак 
кучылтына. Тыгай элыште, СССР-ште,электросвет,ту- 
дым шынчырлыше капитализмын рабский шынчырже 
гыч ынде мучыштен да мыланна шкенжын благо-ша- 
мычшым обильно колтен шога,—тидлан йывырташ гы- 
на лиеш. Тиде, вес могырым, мемнан ӱмбач утыж дене 
напрягатлымым да рискым ышташ огыл обязанностьым 
ок кудалте. Кокымшо пример. Кӱртньӧ корнын кило- 

I метрже мемнан дене, мутлан, Америкын Соединенный
Штатласе деч, кок ганат утла интенсивныйынрак ку- 
чылталтеш. Туштат напряженийым мучашдыме марте 
кугемдаш ок лий, но пускай рельс-шамычат социа- 
лизм пашштн, капитализмлан ыштыме деч, интенсив*
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ныйынрак да сайынрак пашам ыштышт. (Ружгё, 
куж уя сово киримаш .) Тугак пале, ял озанлыкыште 
трактор-шамыч СССР-ыште, Америкын Соединенный 
Штатышт ден Европысо деч кум гана производитель- 
ныйынрак кучылталтыт. Тидыжатшуко МТС ден сов- 
хоз-шамычын кызытсе ятыр образцовыйогыл пашашт 
годым. Но, трактор-шамыч мемнан дене пашам кызы- 
так, Европа ден Америкысе деч, сайынрак ыштат гын, 
тидын верч нунылан таум каласена да желатлена: па- 
шам эше сайынрак ыштышт! {Рӱжге сово киримаш.)

Но мыняр эше кучылтдымо техника мемнан уло, 
эше мыняр пеш чапле оборудований шуко жапым, 
государствылан пайда деч посна, яра шога! Изобрете- 
ний ден рационализаторский мера-шамычым сайын- 

’ рак кучылтмо деч кугу резерв-шамычым мондаш лий- 
дыме семын, тидын нергенат нигузеат мондаш ок лий. 
Мемнан пеш шуко изобретатель, рационализатор да 
нунын помощникышт нерген настоящийтыршымашым 
ончыктен шуктена гын, мемнан дене у моткоч кугу 
резерв-шамыч почылтыт. Сталин йолташын туныкты- 
мыжо семын, тиде пашам активно, материальный ден 
общественный мера-щамыч дене поощрятлащ да про- 
двигатлаш кӱлеш. {Сово кирымаш.)

3. Труд производительностьым умбакыже нӧл- 
тышаш верч кучедалмым виаҥдаш кӱлеш.

Ленинын тыге ойлымыжым ме чыланат сайын шин- 
чена: „труд производительность, тиде, пытартыш сче- 
тышто, у общественный стройын сеҥыщащыжлан эн 
важный, эн главный“. Ме тидын нергенат шинчена: 
великий Ленинын тиде мысльжым мемнан промыш- 
ленность ден транспортын ударник ден стаханове- 
цышт пеш чаплын умленыт, тудым колхозный озан- 
лыкын чыла передовикше-шамычат келгын умленыт. 
Но мемнан предприятий ден учрежденийлаште, чыла 
колхозлаште трудын кӱкшӱ производительностьшо 
верч кучедалмаш мемнан дене большевистски органи- 
зоватлалтын манын кертына мо? Нигӧат тидым ок 
каласе.

Тыгай факт интересный. Первыйыштат, тугак ко- 
кымшо пятилеткыштат промышленностьышто произ-
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Вӧдственный планым эртарен темымё ӹле. ПромыШ^ 
ленность шотышто первый ден кокымшо пятилеткы- 
ште план эртарен темыме ыле гынат, строительство 
шотышто кок случайыштыжат планым темен шук- 
тымо огыл ыле. Кузе тиде лийын кертын? Чынжым 
гын, тиде труд производительностьын кок пятилет- 
кыштыжат, нине планлаште проектироватлыме деч, кӱк- 
шӱ лиймыжын результатыштыже гына лектын кер- 
тын. Тыге, труд организацийын чыла ситыдымаш- 
кыже ончыде, пашазе-шамыч труд производитель- 
ность шотышто планым эртарен темымашке шуыныт 
да мыланна чылаланнат доказатленыт; ме социалисти- 
ческий промышленность нӧлталтмын чын резервше- 
шамычым але начарын шинчена. Ончалза тыгай факт- 
шамычышкат. Кокымшо пятилетка промышленность- 
ышто труд производительностьын 63 процентлан нӧл- 
талтмыжым палемден, а фактически тудо 82 процент- 
лан кугемын. Тугак пале, кокымшо пятилеткыште 
строительство шотышто труд производительностьын 
кушмашыжым 75 процентлан палемдыме ыле, а фак- 
тически строительствыште труд производительность 
кокымшо пятилеткыште 83 процентлан кугемын. Удар- 
ник ден стахановец-шамыч пятилетка-шамычын тиде 
палемдымыштым шотыш налын огытыл. Нунын сай 
пашаштлан, труд производительность шотышто пла- 
ным эртарен темымыштлан— нунылан честь да чап! 
(Сово кырьшаш.)

Кокымшо пятилеткыште труд производительно- 
стьым нӧлтымӧ шотышто мемнан план-шамыч сандене 
эртарен темыме лийыныт, вет нимогай планыштат 
стахановский движенийын лекмыжым предусмотрит- 
лаш ок лий ыле. А тудо лектын велэ огыл, но со- 
ветский мланде мучко ташлен, ола гыч ялыш шар- 
лен. Ме тидын нергенат шинчена: труд производи- 
тельностьым нӧлтымӧ успех шотышто колхоз-шамы- 
чын передовикышт чӱчкыдынак пашазе - шамычлан 
огыт уступатле. Тыгай пример-шамыч разве шагал 
улыт, кунам колхозлаште передовик - шамыч, пеш 
чапле тракторист, комбайнер ден звеньевой-шамыч, 
труд производительность кушмашын тугай темпшым
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пуэныт, кудын нерген ожно нигӧат шонен огыл. 
Труд производнтельностьым нӧлтымаште да социа- 
листическин соревнований шарымаште застрельщик 
рольым налын шогышо, кокымшо пятилеткысе пеш 
чапле еҥ-шымычын лӱмыштым разве пӱтынь эл ок 
шинче. Стаханов ден Дюканов, ткачиха Виноградова- 
шамыч, Никита Изотов, апшат Бусыгин, скорохо- 
довец Сметанин, машинист-шамыч Кривонос, Огнев, 
металлург Чайковский, архангелец Мусинский, шах- 
тер-шамыч Шашацкий ден Гвоздырьков, станкострои- 
тель Гудов да шуко моло тыгай еҥ - шамычын лӱ- 
мыштым разве пӱтынь эл ок шинче. Мария Дем- 
ченко, комбайнер-шамыч Колесов, Борин, изак-шо- 
ляк Оськин-шамыч, трактористка-шамыч Паша Ан- 
телина ден Паша Ковардак да шуко моло тыгай ял 
озанлыкысе ончыл еҥ-шамычын лӱмыштым разве пӱ- 
тынь мемнан калык ок шинче.

Труд производительностьым нӧлтышаш верч куче- 
далмым вияҥдыме нашаште ме стахановец - шамыч 
с‘ездыште Сталин йолташын ончыктымыжо дене 
руководствоватлалташ тӱҥалына:

„Молан канитализм феодализмым шалатен да се- 
ҥен? Садланак, вет тудо труд производительностьын 
утларак кӱкшӱ нормыжо - шамычым ыштен, тудо, 
феодальный порядок-шамыч улмо годымсо деч, та- 
ҥастараш лийдымын шукырак нродукт-шамычым на- 
лаш обществылан возможностьым пуэн. Сандене, 
вет тудо обществым утларак поянракым ыштен. Озан- 
лыкын капиталистический системыжым социализм 
молан сеҥен кертеш, сеҥышаш да обязательно сеҥа? 
Садлан, вет тудо трудын утларак кӱкшӱ образецше-ша- 
мычым, озанлыкын капиталистический системысыже 
деч, утларак кӱкшӱ труд производительностьым пуэн 
кертеш. Садлан, вет тудо обществылан нродуктым 
утларак пуэн кертеш да обществым, озанлыкын ка- 
ниталистический системысыже деч, утларак пояным 
ыштен кертеш".

Тиде чылажат ончыкта: бесхозяйственность ваш- 
тареш кӱлеш семын кучедалаш ме тӱҥалына гын, 
техника кучылтмым большевистски нӧлталына гын,
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е^гӓхӓнӧвский Движенийым умбакӹ>КаТ развиватлаш 
тӱҥалына да труд производительностьым нӧлтышаш 
верч да научно-технический достижений-шамычым ка- 
лык озанлыкын чыла отрасльышкыже мутышто огыл, 
а пашаште пуртышаш верч кучедалмым вияҥдена 
гын,—ме калык озанлыкын тугай нӧлталтмашыжым, 
промышленностьын тугай нӧлталтмашыжым, ял озан- 
лыкын тугай нӧлталтмашыжым, транспортын да чыла 
моло хозяйственный отрасль-шамычын тугай нӧл- 
талтмыштым налына, могайым ме эше ужын огынал, 
могае пеҥгыдемше социалистический обществын ба- 
зешыже гына лийын кертеш.

4. Тидлан ме мемнан посна организаций ден па- 
шаеҥ-шамычын пашаштышт ситыдымаш-шамыч кри- 
тикым луштарышаш огынал, а вияҥдышаш улына. 
Мелко-буржуазный моктанымашым, кудын дене ме 
орланена, воштылаш кӱлеш. Тунам мемнан руко- 
водитель-шамыч текущий пашалаште пашан руко- 
водящий большевистский нитьшым йомдараш огыт 
тӱҥал, да, вес могырым, „тыгыде" манме вопрос-ша- 
мычым запускатлаш огыт тӱҥал, кудым мондымаш 
чӱчкыдынак пӱтынь пашан успехшым виян кыра. 
Большевистский критика ден самокритика деч посна 
большевистский руководитель-шамыч лийын огыт 
керт. Кунам критика ден самокритика задачым сай- 
ынрак да писынрак решитлаш, почеш кодшо еҥ- 
шамычын бюрократический препоныштым да мелко- 
буржуазный пережиткыштым кӱрлаш желаний гыч 
исходитлат,—тунам сеҥышашлан вийым луштарымаш 
огыл, а мобилизоватлымаш лиеш. Мемнан хозяйст- 
венный активым ылыжташ, нунын пашаштым чыла 
мера дене нӧлташ кӱлеш.

Мемнан элыште миллион дене еҥ-шамыч ончыко 
каймым да СССР-ын основной экономический зада- 
чыже-шамыч решитлымашым—утларак развитый ка- 
питалистический эл-шамычы.м тугак экономический 
шотыштат шушаш лишыл периодышто поктен шу- 
мым да эртен кайымым вашкемдаш желаний дене 
заразитлалтыныт. Кумышо пятилеткын планже тиде 
задачым кӱчык срокышто решитлашлан очередной
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заданий-шамычым пуа. Ме чыланат шкенан обязан- 
ностьна дек мыняр сознательныйынрак относитлаш 
тӱҥалына, мемнан организатор-шамыч, мемнан руко- 
водитель-шамыч шке декышт мыняр требовательный- 
рак лийыт—мемнан успехна-шамыч тунарак победо- 
носныйрак лийыт. {Сово кырымаш.)

IV. ШЕМЕР-ШАМЫЧЫН МЛТЕРИЛЛЬНО- 
КУЛЫУРНЫЙ УРОВЕНЬЫШТЫМ УМБЛКЫЖЕ

нӧлтллмлш пллн
Мемнан дене безработица жап шукертак эртен, 

кудын деч современный капитализм годым шуко 
миллион пашазе-шамыч орланат. Тудо жап шукер- 
так эртен, кунам мемнан сельский верлаште Неуро- 
жайка да Нееловка манын случайно огыл лӱмдалтше 
ял-шамыч шуко ыльыч. Кресаньык-шамычын кум 
ужашышт гыч иктыже, а то утларакат, эреак, ий гыч 
ийыш пелэ шужен илен, да тошто строй годым 
шкенжын материальный положенийжым саемдашлан 
рассчитыватлен кертын огыл. Мемнан дене капита- 
лизм кызытсе жап марте аралалтеш ыле гын, тунам 
мемнан элыштат, кузе капитализмын моло эллаштыже 
лийын шога, олалаште кызыт безработный-шамыч 
ик миллион велэ огыл лийыт ыле, яллаште кызыт 
шужен шинчыше да пелэ кӱчызӧ-шамыч ик лу мил- 
лион велэ огыл лийыт ыле. А ынде ме тыгай поло- 
жений гыч йӧршынланак лектын улына да калык 
благосостоянийын умбакыже тугай нӧлталалтмашы- 
жын планже-шамычым ыштена, кудын нерген ик элат, 
даже эн поян да капиталистически эк развитый элат, 
мечтатлен ок керт, да нине план-шамыч ола ден 
ялысе шемер-шамычын писын кушкын шогышо за- 
просыштым тичмашынак шуктат.

Кумышо пятилетний план калык потребленийым 
ик ганат пелэ—кок гана нӧлталаш задачым шында. 
Капиталистический эллаште иктаж мом тыгайым ко- 
лын улыда мо? Пусть кеч ик капиталистический эл 
шке калыкшын благосостоянийжым нӧлталмаш зада-

61



чым, иу, мутлан, мемнан нлан дене таггастарымаште 
пелыже нарым, шуктышаш верч нижше ыле. Бур- 
жуазный нрогресс дене, капиталын поянлыкше дене 
да моло дене кичитлыше-шамыч пусть тыгай пашаш- 
ке пижаш тӧчен ончат. Нине еҥ-шамыч ӱмбак он- 
чалаш интересно ыле. Но нуно, те паледа, огыт кой. 
Капиталын эллаштыже господствующий класс-шамыч 
тыгай смельчак-шамычым огыт шочыкто.

Мемнан план мошто улеш?
Пашазе класс гыч тӱҥалам.
Пашазе ден служащий-шамычын численностьыш- 

тым 27 гыч 32 миллион еҥ марте, вес семынже 5 
миллион еҥлан кугемдымашым план палемда. Кумышо 
пятилеткыште пашазе ден служащий-шамычын кыдал 
пашадарышт 35 процентлан кугемшаш. Пашазе ден 
служащий-шамычын нашадарыштын общий фондшо
1,6 гана деч утларак кушшаш. Конечно, пашазе ден 
служащий-шамычын ик категорийыштын пашада- 
рышт утларак кушкаш тӱҥалеш, весыштын шагалрак. 
Кӧ пашам сайын ышташ тӱҥалеш, нунылан пашада- 
рын кугеммашыже кыдал уровень деч ятырак кӱкшӱ 
обеспечитлалтын. Большевик-шамыч пашадар дек 
уравнительский нодходым чуждый, мелко-буржуазный 
тенденций улмылан, эреак кораҥденыт. Ме чыла 
моло отрасльласе пашазе, мастер, инженер ден спе- 
циалист-шамыч кокла гыч эн сай пашаеҥ-шамычын 
трудыштын кӱкшӱ производительностьшо верч ма- 
териальный поошренийлан линийым ты мартесе деч 
последовательныйынрак проводитлышаш улына.

Ынде—крестьянство нерген.
Кумышо пятилеткыште колхозник-шамычын дохо- 

дыштынятырак кугеммашыжым план палемда.Ял озан- 
лыкым нӧлталшашлан приниматлыме мера-шамыч ре- 
зультатеш колхозник-шамычын трудоденьышт почеш 
да ял озанлык продукцийым реализоватлыме деч 
налме окса доходышт 1,7 гана деч утларак кугем- 
шаш. Тиддеч посна, кустарный нромысл-шамычын 
умбакыже кушмашышт деч да моло приработка-ша- 
мыч деч крестьянствын доходшо-шамыч кушмашым
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шотыш палын, ӱшаилынак каласаш лиеш; ялыште до- 
ход-шамычын кушмашышт эше кӱкшӱрак лиеш.

Тышеч коеш: кумышо пятилетка ийлаште пашазе, 
кресаньык-шамычып да интеллигенцийын доходышт 
иктат пелэ деч ятырак утла кушкыт. Тыгеже, паша 
тыште: рынкыште сату-шамычын кушмашыже нине 
кушкын шогышо доход-шамычлан мынярак отвечат- 
лаш тӱҥалеш.

Тиде вопрослан вашмутым тыгай кок таблица пуа.
Кумышо пятилеткып планже промышленный сату- 

шамыч шотышто розничный товарооборотын 72,5 
процентлан кугеммашыжым палемда. Посна сату- 
шамыч шотышто тиде тыге лектеш:

О сновной промышленный сату-шамыч шотышто  
рыночный фонд-шамычын кушмашышт.

Сату-шамычын наименованийышт

Х лопчато-бумажный ткань-шамыч

Ш ерстяной т к а н ь -ш а м ы ч .................

Т р и к о т а ж ...............................................

Ш вейный с а т у -ш а м ы ч .....................

Тӱрлӧ обувь ...........................................

М еб ел ь .......................................................

1942 ий. 1937 ий 
деке п роцентдене

100

236

182

163

160

275

Ончыктымо таблица гыч коеш: ширпотребын ятыр 
эн важный сатужо-шамыч шотышто рыночный фонд- 
шамычын кушмашышт шемер-шамычын доходышт 
кушмаш уровеньыште гына огыл, но тиде уровень 
деч кӱшнырак кая.

Кумышо пятилеткын планже продовольственный 
сату-шамыч шотышто товарооборотын 53 процент- 
лан кушмашыжым палемда. Посна продовольствен- 
ный сату-шамыч шотышто паша тыге коеш:
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Основной продовольственный сату-шамыч шотышто  
рыночный фонд-шамычын кушмашышт

Сату-ш амычын наименованийышт 1942 ий. 1937 ий 
дек процент дене

Ш ӱ р а ш ......................
М а к а р о н .....................
Ш ыл ..........................
Кайык ..........................
Колбасный изделий 
К ол'ден  сельдь . . .
Вольык ӱй .................
С а х а р ..........................
К о н с е р в ......................
М у н о ..........................
С ы р ..............................

194
185
202
263
203
161
173
149
305
250
197

Тиде таблица гыч коеш: ятыр пеш важный продо- 
вольственный сату-шамыч шотышто, тиде шотыштак 
шыл, коя, муно шотышто рыночный фонд-шамычын 
кушмашышт промышленный сату-шамыч шотысо деч 
эше писынрак кая. Но, мутлан, ложаш, кинде, шин- 
чал, хлебный вино гай продукт-шамыч, умылаш 
лийме причина-шамыч дене, тугаяк писе темп дене 
кушкын огыт керт, садлан чумыр шотыштыжо 
продовольственный сату-шамычын рыночный фон- 
дышт кушмаш промышленный сату-шамычын рыноч- 
ный фондышт кушмаш деч икмыняр шагалрак лиеш. 
Кажне умла: тиде потребитель-шамыч кумда мас- 
сын интересыже-шамычлан тичмашынак келша.

Эше ешараш кӱлеш: план почеш общественный 
питаний кок ганалан кугемшаш. Пытартышлан, кол- 
хозный рынкыште товарооборотын кушмашыже кок 
гана деч утла определятлалтеш.

Розничный государственно-кооперативный торго- 
вый сетьын кушмашыже да чумыр торговый пашан 
культурный уровеньже нӧлталтмаш тидлан келшы- 
шын обеспечитлалтшаш. Тидлан, пытартышланже, кӱ- 
леш: Наркомторг у пӧрт-шамычын ӱлыл этажлаштышт 
торговый помешений-шамычым ышташлан шке права- 
жым кучылтшаш. Тугак торговый база ден склад- 
шамыч, холодильный озанлык строительствым шараш, 
сату-шамыч доставкым да завозым правильно оргапи- 
зоватлаш кӱлеш. Писын кушкын шогышо ял озанлык
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районлаште кевыт ден магазин-шамыч сетьым виян 
развиватлаш кӱлеш, тушто кресаньык-шамычын писем 
шушо бытовой, ремонтный да строительный нуж- 
даштым обслуживатлыше сату-шамыч лийшаш улыт.

Доход кушмаш темп шотыштат, товарооборот куш- 
маш темп шотыштат ялын ола деч икмыняр ончыч 
каймыжым план предусматриватла. Тиде городской 
ден сельский населенийын илышыжын материальный 
ден культурный уровеньжым постепенно чакемден 
шогашлан советский властьын проводитлыме линийже 
дене соответствийыште улеш. Тиде мемнан обществын 
передовой классше улшо пашазе класс могырым, 
шуко курым мучко илышын утларак низкий мате- 
риальный уровеньыште лийын шогышо крестьянствы- 

•лан полыш пумашым шуктен шогымо задачылан 
отвечатла.

Тидын дене пырля ялысе ден оласе шемер-шамычын 
культурно-бытовой обслуживанийыштлан госу- 
дарственный расход-шамыч ятырак кугемдалтыт.

Социальный страхований шотышто да просвеше- 
нийлан, здравоохраненийлан, шуко йочан ава-шамыч- 
лан пособийым пуашлан да пашазе ден служаший-ша- 
мычым культурно-бытовой обслуживатлымашын моло 
видыштлан государствын затратыже шотышто расход- 
шамыч 53 миллиард теҥге марте нӧлталалтыт, тиде 
кумышо пятилеткыште 1,7 гана деч утларак кушма- 
шым означатла. Шемер-шамычын здравоохранений- 
ыштым саемдышаш пашашкевигак относитлыше меро- 
приятий-шамычлан государственный затрата-шамыч 
1937 ийыште 10,3 миллиард тенте гыч 1942 ийыште 
16,5 миллиард теҥге марте кушкыт. Нине государ- 
ственный средства-шамычым кугемдыме шотеш на- 
селенийлан больничный полыш саемеш, санитарно- 
профилактический мероприятий - шамыч кумдаҥыт,. 
роженица-шамычлан полышым пуымаш да йоча 
больница-шамыч строительство паша нӧлталтеш, тру- 
дым аралмаш да паша отдыхым да физкультурым 
организоватлымаш нӧлталтеш. СССР-ын олалаштыже 
больничный койка-шамыч шот 30 процентлан шукем- 
далтеш.Ялыште больничный койка-шамыч шот:РСФСР
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мучко 35 процентлан, УССР мучко 43 процентлан, 
Узбекский, Таджикский, Казахский, Киргизский ре- 
спублика-шамыч мучко— почти кок ганалан, Белорус- 
ский, Азербайджанский ден Грузинский республика- 
шамыч мучко—кок гана деч утлалан, Армянский ССР 
мучко—кум гана дечутлалан, Туркменский ССР муч- 
ко—вич гана деч утлалан шукемдалтыт. Кумышо пя- 
тилеткыште постоянный ясле ден йоча садлаште вер 
шот кокымшо пятилеткын мучашыштыже 1,8 миллион 
олмеш 4,0 миллион марте шукемдалтеш. Сезонный 
ясле ден йоча садлаште вер шот 5,7 миллион гыч 13,6 
миллион марте кугемдалтеш.

Жилищный шыгырлык ваштареш кучедалашлан ли- 
йын, олалаште да пашазе поселкылаште жилишный 
строительство вияҥдалтеш. Кумышо пятилетка жа- 
пыште у жилой площадьын 35 миллион квадратный 
метрже действийыш пурталтеш. Тиддеч посна, инди- 
видуальный жилищный строительствын развиватлалт- 
машыже 10 миллион квадратный метр размер дене 
предусматриватлалтеш. Тиде план шукталтмашын без- 
Зҥловно обеспечиватлалтмашыжым ме эскерен шогы- 
шащ улына. Моссоветын ик тӱҥалме пашаже нерген 
каласыде ок лий. Архитектор Мордвиновын инициа- 
тивыже почеш, Московский Совет, жилстроительст- 
вын обычный планже деч кугум, тиде ийыште 1.610 
квартиран 23 пӧртым ышташ посна планым при- 
ниматлен. Тиде строительство пашан скоростной ме- 
тодшо-шамычым применятлыме дене да стандартный 
стройдеталь-шамычым кумдан применятлыме денеэр- 
таралташ тӱҥалеш, кудым чыла семынак поддержат- 
лаш кӱлеш. Москваште тиде опытын успехше-шамы- 
чым моло олалашкат кусараш кӱлеш.

Ола строительствын планже почеш ола ден про- 
мышленный центр-шамычьш благоустройствышт шо- 
тышто кугу паша шаралтшаш. 50 олаште у водо- 
провод - шамычым ыштымаш, 45 олаште канализа- 
цийым, Золаште трамвайым проводитлымаш цредус- 
матриватлалтеш. У моча-шамыч строительство шо- 
тышто чыташ лийдымын запуститлыме пашам ятырак 
нӧлталаш кӱлеш. Ола озанлыкын газификацийже кӱ-
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1
леш семынак ончык кайышаш, а эртыше жап деч 
кодшо, элын главный олалашке пеш шуко пуьш 
шупшыктымаш практикым минимумыш решительно 
шукташ, а вараже, пеш вредный пережиток семын, 
тудын деч йоршынак ойырлаӒ! кӱлеш.

Кумышо пятилетний план культурный строитель- 
ствын кугу программыжым палемда.

Олаште всеобщий средний обученийым шукташ да 
•ялыште чыла национальнын республиклаштевсеобщий 
семилетний обученийым завершитлаш задача шындал- 
тын. Олалаште да пашазе поселкылаште тӱҥалтыш 
ден кыдалаш школышто тунемше-шамыч количество
8,6 гыч 12,4 миллион марте кушшаш, а сельский вер- 
лаште 20,8 гыч 27,7 миллион марте. Тыге, кумышо 
пятилеткын мучашыштыже мемнан т^^ҥалтыш ден 
кыдалаш школлаште революдий деч ончычсо Россий- 
ыште 8 миллион тунемше-шамыч олмеш 40 миллион 
утла тунемше - шамыч тунемаш тӱҥалыт. Кыдалаш 
школын8— 10 классше-шамыч шотышто гын,то тушто 
ынде кызыт тошто жапысе деч 12 гана утла туныктал- 
теш, а 1942 ийыште революций деч ончычсо жап деч 
34 гана утла туныкталташ тӱҥалеш. {Сово кыримаш.) 
Средний образованийым иметлыдыме шочшо-ша- 
мычан пашазе еш ынде почти уке. Пашазе, служащий, 
а тугак кресаньык-шамычынат тыгай ешышт эре шуко 
лийын шогат, кудын шочшышт высший образова- 
нийым налыт.

Интересно, республика-шамыч шот дене тӱҥалтыш 
ден кыдалаш школышто тунемше-шамыч шот кузе 
кушкын шога. РСФСР, Украинский ден Грузинский 
ССР мучко—25 - 35 процентлан, Белорусский, Кир- 
гизский ден Казахский ССР мучко—40-50 процент- 
лан, Азербайджанский, Узбекский ден Армянский 
ССР мучко—55 - 70 процентлан, Туркменский ден 
Таджикский ССР мучко—90 нроцентлан. Тыштат ме 
ужына; тугай республиклаште, кушто ожно шемер- 
шамычлан школа почти доступный огыл ыле, поло- 
жений туран вашталтын. Исключений деч посна чыла 
республиклаште калык образованийын кугу нӧлталалт- 
машыже годым, школа-шамычым нӧлталмаште эн
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утларак шеҥгелан кодшонациональный район-шамыч 
особенный полышым налыт.

Кыдалаш школым тунем пытарыше да шуко слу- 
чайыштыже тудо але вес практический пашашке ка- 
йыше рвезе ден ӱдыр-шамычын пеш кугу количествышт 
годым, вопрос тидын нерген шогалеш: кыдалаш шко- 
лым тунем лекмышт деч ончыч нуно ончыклык 
практический пашалан кеч икмыняр ямдылалтмашым 
налын кертышт. Тиде пеш важный вопрос, кудын 
дене Наркомпрос - шамыч, да Наркомпрос - шамычат 
велэ огыл, заниматлышаш улыт.

Вузлаште да втузлаште тунемше-шамыч контингент 
кумышо пятилеткыште 650 тӱжем марте шӱэш. Тидын 
годым главный вниманий высший образованийын 
качествыжым нӧлталмашке да,тидлан лийын,студенче- 
ствым образцовый учебник-шамыч дене обеспечит- 
лымашке виктаралтшаш.

Основной профессий-шамыч дене пашазе-шамычын 
квалифицированный кадрыштым — ФЗУ школлаште. 
тракторист-шамыч, шофер-шамыч курслаште, моло- 
вере ямдылымашат тугак кушкын шога. Тиде ямдылы- 
маш кумышо пятилетка жапыште тӱрлӧ специальностян 
8 миллион утла квалифицированный пашазе-ша- 
мычым пуышаш.

Средний образованиян специалист-шамычшотпяти- 
летка мучашлан 90 процентлан шукемеш. Закончен- 
ный высший образованиян специалист-шамыч шот 
750 тӱжем гыч 1.290 тӱжем марте шукемеш, вес 
семынже 72 процентлан кушкеш.

Общий театр ден кинотеатр, клуб,библиотека,чи- 
тальня, культура пӧрт-шамычын сетьышт кушкеш. 
Радиофикаций ден кинофикаций, утларакшым звуко- 
вой кино, кугу политический зпаченийым иметлыше 
пеш кугу культурный пашашке савырненыт.

Научный учреждений-шамыч сеть кушкеш. Ку- 
мышо пятилеткыште передовой советский наукылан 
путырак благоприятный йӧн-шамыч почылтыт.

Пытартыш ийлаште мемнан дене целый культур- 
ный революций лийын, манын ме арам огыл ойлена.
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Чынак, эше шукерте огыл тыге ситыдыме, интел- 
лигенцийын кугу кадрже-шамычым ыштыме.

Мемнан тӱжем дене предприятий да учреждений- 
шамыч, тиддеч посна 240 тӱжем колхоз уло. Чыла 
нине организаций-шамычлан шуко руководящий 
кадр-шамыч кӱлыт. Мемнан учрежденийласе, пред- 
приятий ден колхозласе руководящий кадр-щамычын 
численностьщо нерген СССР Госплан ЦУНХУ на- 
чальник Саутин йолташын мыланем пуымо данный- 
шамыч теве:

1937 ий январьлан учреж дений ден предприятийласе  
руководяший кадр-шамычын численностьшо

1. Административаый учреждений-шамычын, здра- 
ноохранений ден культура учреждений-шамычын ру- 
ководительышт

2. Госпромпредприятий, цех да отдел-шамычын ди- 
ректорышт ден руководительышт да нунын заместн- 
тельышт . . . . . .

3. Колхоз-шамычын председательышт да председа- 
тельын заместительышт. колхозласе товарный ферма- 
шамычын вуйлатышышт

4. МТС, совхоз-шамычын директорыш т, совхозласе 
ферма-шамычын вуйлатыш ышт . . .

5. Промкооперативный организаций-шамычын ру- 
ководительыш т . .

6. Магазин-шамычын директорыш т да вуйлатышышт
7. Столовой-шамычын да моло общественный пи- 

1аний нредприятий-шамычын директорыш т да вуйла- 
тышышт ............................................................

Чылаже:

450 тӱжем е н .

350 . .

582 .

19 . .

40 .
250 .

60 .

1.751 тӱжем еҥ

Тыге, шотлаш лиеш: мемнан элыште руководящий 
кадр-шамычын численностьшо 1.750 тӱжем деч ша- 
гал огыл определятлалтеш. Чынжым ятыр утларак 
уло, вет руководящий кадр-шамыч дек мастер-ша- 
мычым, бригада-шамычын руководительыштым, зве- 
ньевой-шамычым да молымат относитлаш кӱлеш, а 
нуно ончыктымо шотыш огыт пуро. Чынрак кала- 
саш, тиде 1.750 тӱжем цифра—мемнан элыште вы- 
сший ден средний руководящий состав гына.

Ынде пӱтынь советский интеллигенцийын кадрже- 
шамычым ончалза. СССР Госплан ЦУНХУ-н дан- 
ныйже-шамыч почеш тудын составше теве:
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1937 ий январьлан советский интеллигенцийын со с т а в ш е

(специальность-шамыч дене)

1. Предприятий, учреждений. цех, совхоз, колхоз- 
ша.мычын руководительышт да моло . .

2. Инженер ден архитектор-шамыч {предприятий 
ден цех-ша.мычын руководительышт деч посна)

3. Средннй технический персОнал (техник, прораб, 
лесничпй. кӱртньб корно станций начальннк-шамыч 
да моло) . . .  .....................................................................

4. Агроном-шамыч . . . . .  . . . . .
5. Моло агроте.хнинескнй переонал (землемер, зем- 

леустроитель, агрэтехник, зоотехник-шамыч) .
6. Н аука пашаеҥ-шамыч (профессор-ша.мыч, вузласе 

преподаватель-шамыч да .моло).............................. ....
7. Учитель-ша.мыч ............................................................
8. Культурно-просветительиый пашаеҥ-шамыч (жур- 

налист, библиотекарь, кл}'б вуйлатыше-шамыч да 
моло) .............................................................................

9. Искусство п аш аеҥ -ш а .ч ы ч ...........................................
10. Врач-ша.мыч . . .  . . . . ........... ..........................
11. Средний медицинский персонал (фельдшер,- аку- 

шерка, медсестра-ша.мыч) .......................................
12. Эконо.мист, статистик-шамыч ..................................
13. Бухгалтер, счетовод-шамыч ..................................
14. Судебно-прокурорский пашаеҥ-шамыч (судья, 

прокурор, следователь-ша.мыч да м о л о )..............................
15. Вузласе с т у д е н ч е с т в о ..........................
16. Интеллигенцийын моло группыжо-шамыч (воен- 

ный интеллигенций дене п ы р л я ) ...........................................

1.751 тӱжем еҥ  

250 ,

810
80

96

80
969

297
159
132

382
822

1 .6 1 7

46
550

1.550

Чылаже: 9.591 тӱжем еи

Те ужыда, мемнан интеллигендийын кадрже-ша- 
мыч ынде, 9,6 миллион еҥан солидный кугут дене 
шотлалтыт. Мемнан предприятийлаште квалифици- 
рованный шуко пашазе-шамыч ынде средний обра- 
зованийым имеглат, тидым ушыш налаш гын, то ме
9,6 мнллион цифрьш ятырак нӧлталшаш улына. Но 
мемнан советский государствын 9,6 миллион интел- 
лигентше да нунын дек лишне шогышо иашаеҥ-ша- 
мыч группа,—тиде внушительный цифра. Еш член- 
шамычым шотлымо дене^ мемнан интеллигенций 
кызыт СССР населенийын примерно 13— 14 про- 
центшым составитла. (Чот сово кырымаш.) Тудо- 
шкенжым утларакше тунам ончыкта, кунам тудын 
культурно-технический уровеньже да коммунистиче-
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скни сознательностьшо туге нӧлталтеш, кузе ме ти- 
дым лишыл жапыштак ыштен шуктена.

Тошто, революций деч ончычсо Россий деч СССР 
мыняр умбаке каен—пален налаш йӧсӧ огыл. Мый 
ик примерым гына ончыктем. 1913ийыште Курский 
губернийыште да кугыт дене ожнысо Курский гу- 
берный деч шагал ойыртемалтше Курский обла- 
стьыште 1937 ийыште интеллигенцийын составше 
да количествыже нерген южо данный-шамыч теве;

1913 ийыште Курский губернийыште начальный 
ден средний школласе туныктышо-шамыч 3 т}^жем 
ыле, а 1937 ийыште Курский областьыште—24 т}̂ - 
жем; врач 274 ыле, кызыт—941; срсдний медицин- 
ский персонал—фельдшер ден акушерка 636 ыле, а 
кызыт—2.357; агроном 70 ыле, а кызыт—2.279. Зато 
чыла вероисповеданий культ служитель 3.189 ыле, 
а кызыт—859. Тиде шотышто пеш кугун шагалем- 
маш. (Общаа воштылмаш.) Вес могырым, кызытсе 
Курский областьыште шуко интеллигенций ожно 
лийдыме партийный, советский, профсоюзный орга- 
низацийлаште пашам ышта. Нине факт-шамыч ком- 
ментарийлан огыт нуждатле.

Культурный строительство областьыште кумышо 
пятилетний планым ме нине факт - шамыч дене 
ончышаш улына. Тиде план ик основной задачым 
иметла^—пашазе классын культурно - технический 
уровеньжым инженерно-технический труд пашаеҥ- 
шамычын уровеньышт марте нӧлтымӧ историче- 
ский пашаште пеш кугун ончыко тошкалмашым илы- 
шыш пурташ. Тидепашан значенийжым рашемды- 
шашлан мый тыланда Сталин йолташын стахановец- 
шамыч совещанийыште ойлымыжым ушештарем. Ста- 
лин йолташ ойлен:

„Умственный труд ден физический труд коклаш- 
те противоположностьым пытарымашке пашазе 
классын культурно-технический уровеньжым инже- 
нерно-технический труд пашаеҥ-шамычын уровень- 
ышт марте нӧлтымӧ базеш гына шуаш лиеш. Ты- 
гай нӧлталтмашым ышташ ок лий манын шонаш 
воштылтышан лиеш ыле. Советский строй условий-
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ыште,кушто элын производительный вийже-шамыч 
капитализмын оковыжо-шамыч деч утарыме улыт, 
кушто трудым эксплоатаций гнет деч утарыме, 
кушто властьыште пашазе класс шога да кушто 
пашазе классын самырык поколенийже шканже 
ситышын технический образованийым обеспечит- 
лашлан чыла йӧным иметла,—тудым вполне ыш- 
тен шукташ лиеш. Тидлан сомневатлалташ нимо- 
гай оснований уке; пашазе классын тыгай культур- 
но-технический под‘емжо гына умственный труд 
ден физический труд коклаште противоположность- 
ын основыжо-шамычым кӱрлын кертеш, тудо гына 
трудын тыгай кӱкшӱ производительностьшым да 
потреблятлыме предмет-шамычын тыгай изобилий- 
жым пуа, кудо сопиализм гыч коммунизмыш вон- 
чымашым тӱҥалашлан кӱлеш.

Тиде связьыште стахановский движений тудо 
шотышто знаменательный: тудо шке кӧргыштыжӧ 
мемнан элыште пашазе классын лач тыгай культур- 
но-технический под‘емжын первый тӱҥалтышыжым, 
чын, эше лушкыдо, но все же тудын тӱҥал- 
тышыжым содержитла".
Тиде гигантский задачым, умственный труд ден 

физический труд коклаште противоположностьым 
пытарыме задачым шуктышашлан, конечно, ик але 
кок пятилетка ок сите. Тиде задачым тӱрыс решит- 
лымаш икмыняр десятилетийым требоватла, но ме 
тиде корно дене успешно каена. Кумышо пятилет- 
кын планже тиде великий задачым решитлымаште 
мемнам эше ик тошкалтышлан нӧлталеш.

Те ужыда, СССР калык-шамычын кушшо тӱрлӧ 
могыран потребностьыштым удовлетворитлен, ше- 
мер-шамычын материально-культурный уровеньыштым 
писын нӧлталаш кумышо пятилетка дене палемдыме 
задача-шамыч СССР-ын пурымо у эпохылан, сопи- 
ализм гыч коммунизмыш постепенно вончымо эпохы- 
лан келшат.

Буржуазный стройын апологетше-шамыч воштыл- 
чыкын да жалкийын койыт. Социализм шке пеленже 
кӱчызылык ден нужналыкым конда, сопиализм—куль-
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турный еҥ-шам1лчлан недостойный, а варвар-шамыч- 
лан гына манын доказыватлышашлан курык наре ка- 
газым возен пытарыме. Эше але мартеат коммунизм 
нерген шоям шаркалышашлан, коммунизм шке пе- 
ленже нужналык ден культурдымылыкыште уравни- 
гельностьым конда, коммунизм—тиде современный 
капиталистический общество деч кугу ошкылым шеҥ- 
геке ыштымаш манын шоям шаркалышашлан книга 
ора-шамыч издаватлалтыт да миллион тонн дене га- 
зетный кагаз пытаралтеш. Буржуазный писака-шамы- 
чын чыла нине жалкий побасенкышт Советский Сою- 
зын кушмыжо дене кырен шалатыме. Буржуазий да 
тудын пӱтынь челядьше,—чыла нине троцкист, фа- 
шист, меньшевик ден эсер-шамыч тиде пытыше па- 

■ шалан шергакан кагазым арам кучылт пытарат. Вет 
тиде, средствым да настоящий культура пашалан пеш 
кӱлшӧ шергакан добром—кагазым преступный, пу- 
тырак антинародный растратитлымаш деч моло огыл. 
Ынде, мемнан элыште калык благосостоянийым нӧл- 
талме да шемер-шамычын культурышт кушмо па- 
шаште чыла лийше деч вара, ынде, кунам чыла сату 
ден продукт-шамычым производитлыме у гигантский 
план-шамыч палемдалтыт да СССР-ыште чынак изо- 
билийым ыштыме кумда перспектива-шамыч почыл- 
тыныт,—шке площадьлаштышт литература ден наука 
классик-шамычын книгаштым йӱлалтылше-шамыч да 
кӧн вуй торыкшо тиде книжный костер-шамычын 
шем шикшыже дене пропитатлалтын,—тугай-шамыч 
гына, але шӱйшӧ капитализмым честный средство-ша- 
мыч дене аралаш лиеш манын ӱшаныдыме-шамыч гына 
Советский Союз нерген чыла тыгай куктышт ойлышт- 
машлан кагаз ден трудым тратитлен кертыт.

Мыланна чыла нине факт-шамыч гыч вывод-шамыч 
раш улыт.

Ме сайын шинчена, мемнан советский строй шемер- 
шамычын материальный ден культурный уровеньыш- 
тым умбакыже писын кушташлан, сату ден’ продукт- 
шамычын изобилийыштым ышташлан да шемер-ша- 
мычын писын кушшо культурный запросыштым 
удовлетворитлашлан чыла предпосылкым ынде ыштен,
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ынде паша пашазе-шамычын, кресаньык-шамычын, нн- 
теллигенцийын коммунистический сознательностьышт 
кушмаште гына. Коммунистический воспитанийын, 
тиде шомакын кумда значенийже дене, успехше-ша- 
мыч деч шемер-шамычын пӱтынь массыштым да пӱ- 
тынь советский интеллигенцийым авалтыше коммуни- 
стический восспитанийын успехше-шамыч деч,—эн 
ончычак, тиде областьыште мемнан сеҥымашна-ша- 
мыч деч, чыла моло задача-шамычын решитлымаш за- 
виситла.

V. КУМЫШО ПЯТИЛЕТКЫН ЗНАЧЕНИИЖЕ

Кумышо пятилетка первый ден кокымшо деч суще- 
сгвенно ойыртемалтеш. Тунам социалистическнй об- 
ществын основыжо-шамычым ыштымаш задача-ша- 
мыч нерген ойлалтын,—ынде социалистический об- 
ществым тӱҥ шотышто ыштен шуктымо. Советский 
Союз у полосашке, бесклассовый социалистический 
общество ыштымашым завершитлымаш да социализм 
гыч коммунизмыш постепенно вончымаш полосашке 
пурен. Кодшо период деч главный ойыртемже тыште.-

У полоса—у обязанность-шамыч, у нелылык-ша- 
мыч. Пале, шкенжын нелылыкше укеан, кеч могай 
изи паша лийже, тугай паша уке. Мемнан элысе вий- 
шамычым великий кушмаштыштат шкеныштын нелы- 
лык-шамычышт улыт. Мемнан положенийыште чылт 
внутренний порядкан вопрос-шамыч нерген гына огыл, 
но враждебный империалистический окруженийын 
наличийже гыч лектын шогышо тыгай вопрос-шамыч 
нергенат ойлаш логалеш. Но мемнан элысе шемер- 
шамычын чурийышкышт ончалза, те ужыда, нуно кы- 
зытсе семын, кунам социализм гыч коммунизмыш по- 
степенно вончымашын сложный да нелэ задачылашке 
пижыт, 'тыге пиалан але нигунамат лийын огытыл. 
{Сово кырымаш). Тидым икте дене гына огыл умыл- 
тараш лиеш; нуно сеҥышашыштым палат, нуно шке- 
сеҥышашыштлан непоколебимо ӱшанат!

Очередьыште лач мо шогымашым, моментын ос- 
новной задачыжым СССР-ысе шемер-шамыч палат>
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Тиде задача тыге шындалтын: капиталнзм дене, Ев- 
ропын экономический эн утларак развитый капитали- 
стический элже-шамыч да Америкын Соединенный 
Штатше-шамыч дене экономический соревнованийым 
пӱтынь линий мучко тӱҥалаш. Да тиде означатла— 
ончыл капиталистический эл-шамычым экономически 
ончылтен каяшлан кучедалаш.

Мыланна каласен кертыт: те эше поктенат шуын 
огыдал, а уже соревнованийышкат пуреда. Но тиде 
мемнам ок смущатле. Чын, чойын ден электроэнергий 
гае пеш важный промышленный продукт-шамыч 
СССР-ыште населений душалан Америкын Соеди- 
ненный Штатшыласе ден Германийсе деч шагалрак 
ышталт лукталтыт. Но, вес могырым, тидат ӱчашы- 
дымылык лийын шога: мемнан промышленностьын 
технический уровеньже ынде Европын кеч могай элы- 
се дечат кӱшнӧ,а ял озанлык нерген ойлыманатогыл— 
мемнан ял озанлыкын технический уровеньже Аме- 
рикын дечат ӱлнӧ огыл. А эн главныйже, мемнан де- 
не вии, тазалык да шалаташ лийдыме единство дене 
темше самырык советский государство йӧршешлан 
пеҥгыдемын. {Куатлын сово кырымаш.) Вот ме шо- 
нена—международный экономический соревнований 
ареныштат самырык, но ынде пентыдемше советский 
вий-шамычлан корным пуаш жап. {Сово кырымаш.)

Разумеется, тиде угроза огыл да тыгай мирный 
соревнований нигӧланат эҥгекым конден ок керт. 
Но туге гынат, тиде кугу масштабыште вийым про- 
боватлыме нерген вопрос.

Признатлаш кӱлеш, мемнам соревнованийыщ ик- 
тат ок ӱж. {Общий воштылмаш, сово кырамиш.) Да- 
же каласаш лиеш, ме светыш вообще мемнам йодын 
огытыл гынат толын улына. Но, светыш толмекына, 
ме Октябрьын пашаже верч шогынена да шогена: 
(Сово кырымаш).

Мыланна каласен кертыт: „Мыланна тендан сорев- 
нований марте огыл. Мемнан тылеч поснат хлопот ша- 
гал огыл уло“. {Общий воштылмаш, сово кырымаш.) 
Пускай каласышт! Келшыше случайлаште ме буржуаз- 
ный эл-шамыч дене сотрудничествыш миен ӱлы-
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на да тудым тичмашынак целесообразныйлан шотле- 
на. Тидын дечын ончыкыжат отказатлаш огына шо- 
«о, а мемнан пошкудына-шамыч дене да чыла моло 
государство-шамыч дене тиде сотрудничествым лий- 
ме семын шарымашке тыршаш тӱҥалына. Но ме 
шкенан корно дене каена, капитализм—шкенжын де- 
не. Историй ССС1^ ончылан капиталистический 
эл-шамыч дене сотрудничатлыме нерген вопросым 
велэ огыл, но экономический система-шамычын—у 
ден тоштын, соревнованийышт нергенат, СССР ден 
гяавный капиталистический эл-шамычын экономиче- 
ский шотышто соревнованийышт нерген вопросым 
шынден.

Ме тиде соревнованийыш шкенан внутренний вий- 
на-шамычлан ӱшанен, мемнан сеҥымашланна ӱшанен 
каена. Капитализм лагерьыште йӧршеш вес сӱрет. 
Тушто развитийын внутренний вийжылан ӱшан шу- 
кертак йомдаралтын. Тушто страсть-шамыч тӱням 
угыч пайлымаш-шамыч нерген вопрос-шамыч йыр 
йӱлат. Тушто иктышт—помыштышт кӱзӧ дене, ве- 
сышт—кидыштышт меч дене, колоний-шамыч йыр да 
виян держава-шамычын пайдаштлан государство-ша- 
мычым угыч пӱчкедымаш йыр кучедалыт. Тушто 
первый империалистический война деч вара колони- 
альный мландым пайлымаш годым кӧ кӧм обделитлы- 
ыыже нерген, тиде пайлымаште колоний-шамычым пы- 
тартыш пӱчкедымаш годым да Европышто мландым вой- 
на деч вара пайлымаш годым кӧн грабитлымыже дакӧм 
грабитлыме нерген речь-шамыч йогат. Тушто ынде 
паша войнан тыгылай шучкылыкшо дене гына ок 
иыте, Европа ден Азийысе ятыр элым авалтыше им- 
периалистийеский война ынде кая да пеш кумдан 
шарлен. У всемирно-исторический бойньын шучкы- 
лыкшо, утларакшым фашист-шамыч ден нунын по- 
кровительышт могырым кушкын шога.

Но мемнан еҥ-шамыч тыгай паша шотышто шке 
шонымашыштым иметлен кертыт вет. Нуно, эн он- 
чычак, шке опытышт гыч, тушеч исходитлаш тӱҥа- 
лыт, кузе мемнан дене колоний-шамычым руалтен 
налмаш да иктаж кӧ деч ӧрдыж гыч полышым нал-
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маш дене огыл, а элысе внутренний вий-шамычын. 
кушмаш основеш гына, Советский Союзысо кадык- 
шамыч озанлык кушмашын задачыже-шамычым ре- 
шатлат да нӧлталтмаш корно дене чарныде ончык 
каят. Мемнан элыштына калык озанлыкын нӧлт^лт- 
машкыже, национальный культура-шамычын пеле- 
далтмашкышт корно калык шотышто калыкын на- 
силийже деч посна, а шуко калык-шамычын шкены- 
штын общий пашалан дружный пашаштышт муал- 
тын. Мемнан денат промышленный ден ял озанлык 
шотышто чыла огыл республика-шамыч ик семын раз- 
витый улыт. Иктышт—ик шотышто, весышт—вес шо- 
тышто утларак развитый улыт. Но ме шуко напиональ- 
ностян пӱтынь Советский Союзысо пашазе ден кре- 
саньык-шамычын усилийыштым иктыш '̂■шаш, тӱрлӧ 
калык-шамычын усилийыштым ушаш, ик калыкын ве- 
сылан полшымыжым саемдаш да пашам ик общий 
пельышке наҥгаяш пеш чапле средствым муын улына.. 
Мутлан, Западыш обращатлалтын, мемнан еҥ-шамыч 
каласен кертыт ыле: „Тиде начар огыл опытым мо- 
лан тыланда кучылташ огыл. Вет, нине чыла „ось-ша- 
мыч“ первый кугурак вынемешак шырпешталтыт да 
шаланен кертыт. А теве калык-шамычын сай Сою- 
зышт тиде ала могай „ось“ огыл, а тиде кугу паша!“ 
Тушто тиде нӱкым шукын, конечно, колышташ огыт 
тӱҥал, но туге гынат, тудо еҥ-шамыч дек миен шу- 
шан да калык коклашке келгын пурен, тудо мемнан 
дек шке жапыштыже эше куатле пролетарский эхо 
дене пӧртылеш.

„Поктен шуаш да ончылтен каяш“ задачым решат- 
льшаштына ме моэш эҥертынена? Тидлан простой 
вашмутым пуаш лиеш. Планеш, да, эн ончычак, ку- 
мышо пятилеткеш. Но тиде шагал. Мемнан дене ка- 
лыкын моральный ден политический единствожо уло, 
мемнан дене Советский Союзысо калык-шамычын 
великий дружбышт уло,—план-шамыч мыланна пӱ- 
тынь калык трудышто, мемнан пӱтынь пашаштына 
воля единство ден пель единством пуат. Теве молан 
мемнан план, мемнан большевистский план, мемнан 
Сталинский план—тиде великий вий. (Сово кыри-

77



маш.) Пашам план почеш ышташ—значит мом да 
могай цельлан ыштымашым палаш. Мемнан элыште 
план-шамыч вашталташ лийдыме организоватлыше 
вийыш савырненыт. Садлан приниматлыме планым 
шу^тымаш СССР-ысе шемер-шамычын честь пашашт 
лийын.

Первый ден кокымшо пятилеткын чапле успе- 
хыштлан кӧра „план“ международный популярно- 
стьым налын, да капиталистический эллаште шке- 
ныштын озанлык планышт нерген увертараш да кыч- 
кыраш ынде шагал огыл тӧчымаш лийын. Например, 
германский фашист-шамычын нунын кок доморощен- 
ный „четырехлеткышт" шотышто шургымышт мом 
шога! Южо демагог-шамыч пашам тыге изображат- 
лашат тӱҥалыныт: нуно пуйто нунын дене господ- 
ствоватлыше капиталистический озанлыкын анархий- 
жым сеҥеныт да пашам ынде план почеш ыштат. 
Туге гынат, ни первый, ни кокымшо четырехлеткыш- 
тын нимогай планымат нуно публиковатлаш решат- 
лалтын огытыл. Да, нунышт, очыни, лийынат огытыл. 
Нунын нине „четырехлеткыштын" мо ыле гын, чыла- 
жат у войнам ямдылышашлан реСурс-шамычым на- 
копитлымаш шотышто южо мероприятийлашке чумы- 
ралтын. Но илышыш пуртымаштыже нине „четырех- 
летка-шамычын“ существожо капиталын господствы- 
жым поддерживатлыщащлан, утларакшым, каласаш 
позволитлымащте ик „расым“, фащист-щамычын щӱ- 
мыштлан тынар лишыл финансовый капитал „расым“ 
пентыдемдышащлан пащазе-шамыч ден нӱтынь ще- 
мер-шамыч массым вожылде эксплоатироватлымаш 
порядкым установитлымаште лийын. Шемер-шамычын 
„расылан“ гын фашистскнй „четырехлетка - шамыч“ 
годым удан илалтеш. Фашистский четырехлетка-ша- 
мыч пашазе-шамыч ӱмбак орлык лийын, у кабала ли- 
йын сӱмыралтыныт. Фабрика ден заводлаште прину- 
дительный труд пурталтын, паша кече 10— 12 шагат 
марте да утларакат кугемдалтын, пашадарым нӧлташ 
чарыме, сатулан ак кушмашым чарыме огыл. Господа 
фашист - шамыч шемер-шамычын моло слойыштымат 
логалде коден огытыл: шуко тӱжем кресаньык озан-
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лыкым торги гоч ужалыме, шӱдӧ тӱжем дене реме- 
сленнпк, тыгыде торговец-шамычым разоритлыме да 
молат. Фашистский „четырехлетка - шамыч“ дашаш- 
тыже тыге койыт.

Чыла тидым ончыде, ме пеҥгыдын ӱшанена: фа- 
шист-шамычлан озанлык нланын идейжымак дискре- 
дитироватлаш ок верешт. Мемнан славный Сталин- 
ский пятилетка - шамычын сеҥымашышт СССР деч 
ятырак ӧрдыштӧ миллион дене пашазе ден шемер- 
шамычын шӱмышкышт корным муыт да нунын ка- 
бальный фашистский четырехлетка-шамычым огыл, а 
шкеныштын большевистский пятилетка-шамычым 
иметлаш желанийышт ылыжеш. (Виян, кужу жап 
сово кмрымаш.)

Капитализм, тиде шотыштак фашистский капита- 
лизмат, мемнан плановый озанлыкланна иктаж мом 
равнопенныйым ваштареш шогалташ вийдыме. Капи- 
тализм тудын частный собственностьшо дене, тиде 
шотыштак фашистский обличийыште капитализмат, 
шкенжын основыштыжо озанлык планым установит- 
лымаш дене совместитлаш лийдыме. Садлан, кунам 
план калык озанлыкыште шкенжын чудесный вий- 
жым ынде ончыктен, капитализм йӧршешак историй- 
жын пережиткышкыже, тудын тормозышкыжо, мем- 
нан жапысе реакдионный явленийыш савырнен.

Тыгай факт-шамычлан, СССР-ын плановый, соди- 
алистический озанлыкын тыгай успехше - шамычлан 
мом ваштареш шогалтет? Первый пятилетка ыле. 
Тудо ныл ийыште промышленный продукпийын кок 
пачаш шукеммыжым пуэн, 202 продентым пуэн. Ко- 
кымшо нятилетка толын. Промышленный продук- 
пийын эше 2,1 пачаш шукеммыжым палемдышна, а 
чылажым кокымшо пятилетка 2,2пачаш, точнынрак 
221 пропентлан шукеммашым пуэн. Теве у, кумышо 
пятилетка. Ме адакат пятилетка жапыште промыш- 
ленный продукпийын почти кок пачаш, точнынрак 
1,9 пачаш шукеммыжым палемден улына. Тиде тудак 
улеш, мо большевик-шамычын—коммунизмын чыла 
сеҥыше вийже маналтеш. {Виян, кужу жап сово 
кыры.яаш) А кӧ коммунизмылан ок ӱшане гын, ме
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каласен кертына, эше изиш чыталтыза да историн 
иктыш налме да ик общий орашке оптымо чыла ты- 
гай шагал ӱшаныше-шамыч верч шкенжын пытартыш 
ойжым каласа. {Воштилмаш, сово кыримаш.)

Тиде чылаж нергенат капитализм эл-шамыч дене 
мемнан мирный экономический соревнованийын кы- 
зыт шарлен шогымаш внешний обстановкым харак- 
теризоватлашлан ойлаш логалеш.

Тышечынак туге коеш: тиде экономический сорев- 
нований высший тип соревнованийыш, кок обше- 
ственный система-шамычын—капитализм ден ком- 
мунизмын исторический соревнованийышкышт са- 
вырна.

Капитализм материа.!тьный ден культурный, цен- 
ность-шамычым шагал огыл накопитлен, но тудо ти- 
дым ынде даже шкенжын интересшыланат кучылтын 
ок керт. Тудо шуко случайыштыже ынде наука, ис- 
кусство, культура прогрессын душительышкыже са- 
вырнен.Тиде чынак, тыге, но капитализмлан тиде эше 
ударак. Капитализмын наследствыжым кӧлан восприят- 
лаш ынде уло. Коммунизм капитализмын мом создат- 
лымыже гыч, озанлык, материальный быт ден куль- 
тура областьыште тудын эн сае да шуко достиже- 
нийже гыч кушкеш. Коммунизм нине чыла ценность 
ден достижений-шамычым шке семынже,—но обше- 
ствысе верхушкын интересшылан огыл, а пӱтынь ка- 
лык ден человечествын интересшылан перерабаты- 
ватла. Культурный наследствым, вийым чаманыде. 
изучатлаш кӱлеш. Тудым серьезно да келгын шин- 
чаш кӱлеш. Капитализмын да человечествын тылеч 
ончычсо историйжын пумыштым чылажымат кучыл- 
таш, да шуко курым мучко еҥ-шамычын трудышт 
дене ыштыме кермыч-шамыч гыч калыкын илышыж- 
лан удобный, йоҥгыдо, волгыдо да кече дене темше 
у зданийым ышташ кӱлеш. (Пӱтинь залын рӱжге 
совим киримашыже.) Коммунизмын тиде величе- 
ственный зданийжым ышташлан тиде пашашке шуко- 
у энергийым да шуко калык способностьым, шуко 
труд ден героизмым, шуко смелостьым, инициатива 
ден энтузиазмым пышташ кӱлеш. Советский Союз—
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тидлан тӱҥалтыщым ыштымашын примерже! Тиде 
славньш пашалан большевистский вийым мемнан пар- 
тий, Ленин—Сталин партий пуа. (Кужу жап рӱжге 
сово кырымаш.) Тиде с‘ездыште Сталин йолташын 
докладше мыланна мо нерген ойла? Мемнан пашалан 
большевистский душам мемнан Сталинын трудшо, 
шонымашыже, ойжо пуа манын ойла! (Виян сово 
кырымаш, Сталин йолташ лӱмеш приветственный 
йӱк^шамыч.)

Тиде исторический пашаште мемнанинтеллигенций- 
лан исключительно ответственный вер принадлежитла. 
Культурын еҥже-шамыч, техника ден наукын еҥже- 
шамыч, тошто ден у интеллигенций, мемнан студен- 
чество да молодежь дене темен шогымо квалифициро- 

-ванный пашазе-шамыч кадр—у великий задача-ша- 
мычым шуктышашлан, очередьыш шындалтШе основ- 
ной экономический задачым илышыш пуртышашлан, 
кумышо пятилетний планым сеҥымаш дене шуктышаш- 
лан советский калыклан чыланат кӱлыт. Пашазе ден 
кресаньык-шамычын трудыштым организоватлаш ну- 
нын способностьышт деч, техникым кучылтмаш да 
производительностьым чыла йӧн денат нӧлтымаш па- 
шашке шкеныштын научный знанийыштым пышташ 
нунын моштымашышт деч мемнан пашан успехше, 
СССР-ын моло эл-шамыч дене шарен шогымо эко- 
номический соревнованийжын успехше да коммуниз- 
мын капитализм дене исторический соревнованийжын 
успехше зависитлаш тӱҥалеш. Общество ден государ- 
ство нерген основной кызытсе наукын существош- 
кыжо, марксизм-ленинизм великий ученийын су- 
ществошкыжо,—кудын основеш СССР-ыште пӱтынь 
социалистический строительство кушкеш дӓ пеҥгыде- 
меш, нуно кунар последовательно да келгынрак пурат, 
нунын творческий пашашт тунарланак плодотворный 
лиеш, нунын успехышт тунарак пеш чапле лийыт. 
Мемнан обществын умбакыжым нӧлталтмашыже ден 
тичмаш пеледалтмашыжлан мемнан дене тынар пред- 
посылка, тынар йӧн ышталтын: ынде мемнан дене 
главныйже шке труд дек коммунистически-сознатель- 
ный отношенийыште да,утларакшым, советский интел-
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лнгенцийын чот кушшо ка^же-шамычым ндейно вос- 
питатлыме шотышто мемнан большевнстскнй пашанан 
успехыштыже.

Жап шуын, кунам воспитательнын характеран за- 
дача-шамыч, шемер-шамычым коммунистическн вос- 
питатлымаш задача-шамыч ончыко выдвигатлалтыт. 
Кызытсе жапыште коммуннстический воспитанин роль- 
ым тыге аклымаш мемнан тудо обязанностьнам, кудын 
нерген Сталин йолташ ойлен—чыла тӱрлӧ неожидан- 
ность случайлан калыкым мобилизационный ямдылык 
состоянийыште кучаш мемнан обязанностьнам пырчат 
ок иземде. Мӧнтешла, мемнан мобилизационный ямды- 
лыкнам да мемнан чыла способностьнам коммуниз- 
мын сеҥышашыже верч беззаветно кучедалмашке да 
у кредалмашке нӧлтышӧ воспитанийым гына ком- 
мунистический манаш лиеш. (Кужу жап сово киры^ 
маш.)

Тудо жап тугак мӱндӱрнӧ огыл, кунам Советский 
Союз моло-шамычлан каласен кертеш: пӱтынь ли- 
нийыште да чыла шотыштат человечествын ончыл 
радамыштыже шогынет гын, СССР деч тугак эконо- 
мический шотыштат шеҥгелан ит код.

Кумышо пятилеткын знамяжым миллион дене па- 
шазе-шамыч, шуко миллион шемер-шамыч шке ки- 
дышкышт налыт. Мемнан ончыко коммунизмыш кайы- 
машын генеральный линийжым мыланна Ленин-Сталин 
партий, мемнан большевистский с‘езд, мемнан Сталин 
о\тъ\ктг\ (Овацийыш кусяишо рӱжге, куж уж апсово  
кирымаш. Чылакат июга.шт, „ура" йӱк. Спшлии 
ден Молопгов йолташ-ишмичлан приветственныа 
йӱк-гиамич.)
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МОЛОТОВ ЙОЛТАШЫН 
ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МУТШО

1939 ий 17 март
Йолташ-шамыч, с‘ездыште прений-шамыч ончык- 

'тышт; кумышо пятилетний план нерген тезис-шамыч 
делегат-шамычын тичмаш поддержкыштым вашлийыт, 
(Сово кырымаш.) Тыште выступатлыше йолташ-ша- 
мычын шындыме южо вопрос-шамычеш посна шога- 
лам. Заключительный мутышто мый докладыште 
ыштыме упущенийым тӧрлатынем. Тидлан мыланем 
с‘езд деч ончычсо дискуссиеш, тудын характере- 
шыже да итогшо-шамычеш шогалаш кӱлеш.

С‘езд вашеш, те шинчеда, печатьыште, партий- 
ный погынымашлаште, кумда массыште тезис-шамыч 
путырак активный обсужденийлан подтвергатлалты- 
ныт. Тиде кӱкшӱ активность элыште мемнан пар- 
тийын пашаже дене, политический, хозяйственный 
да культурный обЛастьыште тудын успехше-шамыч 
дене ышталтше политический под‘емын отраженийже 
улеш. „Правдан“ дискуссионный листокышкыжо ку- 
мышо пятилетний планын вопросшо-шамыч шотышто 
икмыняр тӱжем письма колталтын ыле. Нине письма- 
шамычын изи огыл ужашыжым дискуссионый лис- 
токеш публиковатлыме. Тиддеч посна, кумышо пя- 
тилеткын вопросшо-шамыч шотышто, шуко статья 
моло центральный, тугак верласе печать органлаш 
печатлалтын.

С‘езд деч ончычсо дискуссийыште пале лийын: 
кумышо пятилетний план нерген тезис-шамыч пар- 
тийный организацийлаште да кумда массылаште тич- 
маш поддержкым вашлийыт. С‘езд деч ончычсо чыла 
партийный конференций-шамыч тезис-шамычымодоб-
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ритленыт. Тидын денак пырля, тиде дискуссийыште 
тӱрлӧ тӱкӧ характеран шуко вопросым нӧлталме, 
тезис-шамыч дек шагал огыл ешарымаш ден конкрет- 
ный тӧрлатымаш-шамычым пуымо ыле. Нине пред- 
ложенийлаште шуко правильный, полезныйуло. Приз- 
натлаш кӱлеш, нине предложений-шамычын боль- 
шинствожым тезис-шамычыш пуртымаш тышке наҥ- 
гая ыле: тезис-шамыч путырак кугу размер марке 
оварат, Да тунам главный вопрос-шамыч йомыт ыле. 
Тышке, конечно, кяяш ок лий. Но, вес могырым, 
с‘езд деч ончычсо дискуссийыште тыгай замечаний- 
шамычымат шагал огыл ыштыме, кудым пятилетка 
планыште шотыш налаш кӱлеш.

Тезис-шамыч—тиде эше план огыл. Тезис-шамыч 
планын основыжым гына пуат. План шкеже—путы- 
рак кумда документ. Кумышо пятилетний план циф- 
ран таблица-шамычын икмыняр том-шамыч лийын 
шога. Тиде планыште эн тӱрлӧ тӱкӧ шуко вопрос- 
шамыч освещатлалтеш, нуным окончательно прини- 
матлыме да формулироватлыме годым с‘езд деч он- 
чычсо дискуссийыште пуымо предложений дене тӧр- 
латымаш-шамычым шотыш налаш пеш важно да кӱ- 
леш. С‘езд деч ончычсо дискуссийыште участвоват- 
лыше партийный ден непартийный йолташ-шамычын 
кугу активностьышт кумышо пятилеткын оконча- 
тельный планжым ыштымаште кугу положите.тьный 
рольым модеш, а нине предложений-шамыч гыч южы- 
жым ме тезис-шамычым окончательно формулиро- 
ватлыме годым шотыш налшаш улына.

С‘ездлан, представитлыме тезис-шамычым осно- 
вышко тудо приниматла гын, очыни, комиссийым 
сайлаш верештеш, кудо тезис-шамычыш могай тӧр- 
латымаш дене ешартыш-шамычым пурташ кӱлмым 
обсудитла ыле. Тиддеч посна, Центральный Комитет 
ден Совнаркомлан пятилетний планжымак оконча- 
тельно пеҥгыдемдыме годым калык озанлыкын посна 
отрасльже-шамыч шотышто, посна край ден респуб- 
лика-шамыч шотышто ончыктымо ятыр предложений 
ден тӧрлатымаш-шамычым шотыш налаш верештеш^

С‘езд деч ончычсо дискуссийыште да мемнанс‘ез-
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дыштак шындыме вопрос-шамычым тыгаи группа- 
шамычлан шелаш лиеш ыле:

первояк, план темымым обеспечитлымаш дене 
кылдалтше организационный характеран вопрос- 
шамыч;

кокымшыжо, южо кугу хозяйственный проблема- 
шамыч;

кумышыжо, калык озанлыкын посна отрасль-шамы- 
чым касатлыше вопрос-шамыч;

нылымшыже, утларак общий, принципиальный 
:характеран вопрос-шамыч.

Хозяйственный паша-шамычым решитлашлан орга- 
яизационный вопрос-шамычын значенийжым боль- 
шевик-шамыч пеш сайын шинчат. Сандене пале, ку- 
мышо пятилеткын планжым обсуждатлыме годым 
чзрганизационный вопрос-шамычлан кугу вниманий 
ойыралтын. С‘езд деч ончычсо дискуссийыште ятыр 
шолдра организационный вопрос-шамычым, тиде 
шотышто Совнарком пелен у наркомат ден комитет- 
шамыч нерген ятыр вопрос-шамычым шындыме ыле. 
Например, Строительство шотышто Наркоматым ыш- 
тыме нерген вопрос шындалтын, тугак Наркомзем 
•гыч вес наркоматым—МТС Управлений шотышто 
специальный наркоматым ойырымо нерген вопросым 
шындыме; тугак Совхоз-шамыч Наркоматым кок нар- 
коматлан—Животноводческий совхоз-шамыч нарко- 
матлан да Ял озанлык культура совхоз-шамыч нар- 
жоматлан шелме нерген, автомобильный озанлык 
шотышто але автодорожный паша шотышто у нар- 
коматым ыштыме нерген вопрос да тлеч молат шын- 
далтын ыле. Тыгай ятыр вопрос-шамыч серьезный 
вниманийым заслуживатлат да дополнительный соот- 
.ветствующий проработка деч вара решитлалт кертыт.

Нине предложений-шамыч коклаште тыгай пред- 
ложений-шамычат лийыныт, мутлан, коневодство 
шотышто специальный наркоматым ыштыме нерген 
предложений. Мыланем тиде предложений нецелесо- 
образныйын коеш. Но, вес могырым, Наркомзем да зе- 
мельный орган-шамыч коневодство вопрос шотышто 
Наркомын да КрайЗУ начальникын посна замести-

83



I I I

тельжым иметлышт манын Буденный йолташын пред- 
ложенийже тичмаш вниманийым заслуживатла. Ко- 
неводствым саемдыме паша тунар кугу значеннйым 
иметла, тыште ятыр у организационный мера-шамыч 
деч посна эртараш ок лий.

Сезддеч ончычсо дискуссийыште да тыштес‘ездыш- 
тат, тугак наркомат-шамычын текущий пашаштым 
утларак правильно да утларак пеҥгыдын ваш кыл- 
дыме нерген вопрос шында.лтын ыле. Промышленный. 
наркомат-шамычым разукрупнитлыме дене тиде пу- 
тырак актуальный вопрос. С‘ездыште выступатлыше 
Нелэ машиностроений Калык Комиссар Малышев 
йолташ прави.льно ончыктыш: Экономсоветат, Гос- 
планат хозяйственный наркомат-шамычын пашаштым 
кызытсе жапыште лийын шогымо деч утларак пеҥ- 
гыдын ваш кылдаш кӱлешлыкым шотыш налшаш 
улыт. Тидымак М. М. Каганович йолташат шке вы- 
ступленийыштыже правильно ончыктыш. Утларак 
спепиализированный промышленный наркомат-ша- 
мычым ыштымаш нуным предприятий-шамыч дек 
лишемда, тидыже кугу положительный значенийым 
иметла. Но, вес могырым, ынде шуко тыгай вопрос 
лектеш, кудым ик наркоматын гына кӧргыштыжӧ 
решитлаш ок лий. Тидлан лийын, Совнарком пеленсе 

( Экономический Советлан, мутат уке, шке аппарат-
‘ I шым вияҥдаш да наркомат-шамычын пашаштым кыл-
■ ' дылме шотышто ятыр утларак активностьым ончык-

тен шогаш кӱлеш. Наркомат-шамыч шкеже шке па- 
шаштым моло наркомат-шамычын пашашт дене кыл- 

} даш тыршышаш огытыл—манме тиде ок лий. Нуно
тидым ышташ обязан улыт да икте весышт деч аҥы- 
сыр-ведомственный интерес-шамыч дене авыралтшаш 
огытыл. Мемнан дене тыгай аҥысыр ведомствен- 
ность шуэн огыл лиеда, но пашаште тыгай аҥысыр- 
ведомственный дух ваштареш, бюрократизмын про- 
явленийже ваштареш семын, настойчиво кучедал шо- 
гаш кӱлеш. Чыла тидын годым, хозяйственный нар- 
комат-шамыч шотым ятыр шукемдымаш, кӱшнӧ ка- 
лык озанлык управлений структурын неизбежно 
усложнитлалтмыжым означатла даГосплан ден Эко-
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номсовет аппаратым соответствующий вияҥдымым 
требоватла. Тышеч соответствующий практически 
вывод-шамычым ышташ кӱлеш.

Посна хозяйственный проблема-шамыч гыч ты-
гай-шамычеш шогалам; Дальний Востокыш пересе- 
литлымаш, Курский магнитный аномалий, Волго-Дон- 
ской канал, Башкирийыште нефть.

Те шинчеда, Дальний Востокыи хозяйственный 
вопросшо-шамыч мемнан дене иеш чот ончыко кае- 
ныт. Тидлан лийын Дальнин Востокыш переселенийым 
организоватлыме задача-шамыч кугу значенийым на- 
лыныт. С‘езд деч, ончычсо статьяштыже Донской 
йолташ тиде вопросым, кугу государственный проб- 
лемам,. правильно шынден. Чынак кӱлеш: Дальне- 
Восточный кок крайжат тиде вопрос дене серьезно 
заниматлаш тӱҥалышт да верыште соответствующий 
шолдра переселенческий организаций-шамычым ыш- 
тышт. Тиде шотышто мут гыч пашашке, общий пред- 
ложений-шамыч гыч конкретный проект ден реше- 
ний-шамычыш вончаш жап.

Кумышо пятилетка нерген дискуссийыште Курский 
магнитный аномалий нерген да тудын районышто 
промышленный металлургический базым ыштыме нер- 
ген вопрос серьезно шындалтын. Тиде пашам тормо- 
зитлышашлан вредитель-шамыч шагал огыл ыштеныт. 
Вредительствын нине последствийже-шамычым пыта- 
раш жап. Курскнй магнитный аномалий районышто 
кӱртньӧ рудам серьезно разработатлымашке да ме- 
таллургический базым ыштымашке пижаш кӱлеш. 
СССР-ыште металлургийым развиватлыме задача-ша- 
мычлан лнйын, тиде паша кугу перспективым иметла. 
Кумышо пятилеткыште тиде пашашке серьезный вни- 
манийым ойраш требоватлен, с‘ездыште выступат- 
лыше Доронпн йолташ прав ыле. Тидын нерген те- 
зис-шамычыштат каласаш кӱлеш.

С‘ездыште Волго - Донской канал строительство 
нерген вопрос шындалтын ыле. Тидат тугак ик кугу 
хозяйственный проблема, кудым решитлымашке ме 
кумышо пятилеткыште пижшаш улына. Волго-Дон- 
ской проблемым решитлымаш тидын дене тормозит-
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лалтын ыле; шке жапыштыже тиде проблема дек ятыр 
моло проблемам, например, гигантский гидростан- 
ций-шамычым сооружитлымаш путатлен пуртымо ыле. 
Кызыт Союз Госпланыште тиде вопросым разраба- 
тыватлымаш пытаралтеш да лишыл жапыште ме тиде 
вопросым конкретно ончымашке пӧртылына. Тыште 
выступатлыше Двинский йолташ тиде вопросым жа- 
пыште шынден, тугак пеш шуко каменный шӱй за- 
лежан Ростовский областьыште шӱй лукмаш вияҥ- 
дыме нергенат тудын предложенийже жапыште шын- 
далтын.

Тугак Приуральскнй районышто нефтяной про- 
мышленность нерген вопросеш шогалаш кз̂ л̂еш. Баш- 
кирия гьтч Шагимарданов йолташ, Башкирийыште 
нефтяной промышленность дек вниманийым вияҥ- 
даш требоватлен, йӧршеш прав ыле. Эше партийын 
XVII с‘ездыштыжак Сталин йолташ „Уральский ку- 
рыкын западный ден южный склонжо районлаште 
нефтяной базым организоватлышаш верч серьезно 
пижаш“ кӱлмӧ нерген ойлен. Тыште эн ончычак 
Башкирийын районжо-шамыч нерген ойлалтын.

Тнде районышто нефть лукмо шотышто паша чын- 
жым кузе развиватлалт шогымыжо тышеч коеш. 
Башкирийыште первый промышленный нефть 1934 
ийыште лектын, тунам 63 тӱжем тонн наре лукмо 
ыле. Тиде районын нефтяной поянлыкше нерген ты- 
гай факт ойла: уже вес ийыштак, 1935 ийыште 406 
тӱ^жем тонным лукмо ыле, вес семынже ик ийыште 
нефть лукмаш 6 гана деч шуко кугемын. 1936 ий- 
ыште тыште нефть лукмаш 968 тӱжем тонныш шуын, 
вес семынже ик ийыште эше почти коктытат пелэ 
гана кугемын. Но ынде 1937 ийыште нефть лукмаш 
кугемаш тӱҥалын огыл, чылаже 957 тӱжем тонн 
нефтьым лукмо, а 1938 ийыште—1.145 тӱжем тон- 
ным лукмо, вес семынже нефть лукмашын кугем- 
машыже значительныяк лийын огыл. Нине факт- 
шамычым Башнефть трест мучко капиталовложений 
нерген тыгай данный-шамыч дене таҥастарен он- 
чыза. Тиде трест мучко капитальный затрата тыгай 
ыле: 1935 ийыште—45 миллион, 1936 ийыште—59
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миллион, 1937 ийыште—49 миллион, 1938 ийыште— 
45 миллион. Тиде тыгай кугу промышленный па- 
шашке капиталовложенийын изи улмыжо нерген 
'Ойла. Тиде факт шке ӱмбакыже вниманийым обра- 
щатлыкта; тиде нефтяной районын калык озанлы- 
кыште кугу значенийжым партий ончыктен ыле гы- 
нат, капиталовложений кугемме олмеш пытартыш 
кок ий коклаште капиталовложений иземын велэ.

Чыла тыште мемнан хозяйственный планирований- 
ыш1ге кугу упущенийым ужде ок лий. Тиде случай- 
ыште нефть лукмым вияҥдыме планыш утларак 
серьезный вннманий лиеш ыле гын, капиталовложений 
планат весе лиеш ыле,—тудо утларак кугу лиеш ыле. 
Тиде пашашке шкеныштын антисоветский кидыштым 

• пыштыше вредитель-шамыч вараш кодын кучалтыныт, 
да государствылан тидын дене ущерб ышталтын: 
Башкирийыште нефть лукмашым вияҥдыме паша ша- 
гал гын 2 ийлан тормозитлалтын. Промышленность 
развитийым планироватлымашым саемдышашлан да 
калык озанлыкын тыгай важный отрасльже-шамычым 
развиватлымаште тормозым ышташ огыл манын тиде 
мыланна эше ик урок лийже.

Ка^^ык озанлыкын посна отрасльже-шамыч дек 
вончем.

Промышленность гыч тӱҥалам.
С‘езд деч ончычсо дискуссийыште, да тыште с‘ез- 

дыштат, промышленностьынюжо отрасльже-шамычыы 
тезислаште ончыктымо деч икмыняр кугуракым раз- 
виватлаш кӱлмым палемденыт. Тыгай отрасль-шамыч 
дек, например, бумажный ден цементный промышлен- 
ность относитлалтыт. Чынак, кагазлан потребность 
тунар кугу, ме кумышо пятилеткыште бумажный 
промышленность развиватлыме планым кугемдышаш 
йӧным эше ик гана обсудитлышаш улына. Тидак 
демент пронзводство дек относитлалтеш. Кумышо 
дятилеткыште строительствын тынар кушшашыже 
палемдалтын, ме цементный промышленность шо- 
тыштат программым кугемдыме йӧн нерген вопросым 
эше ик гана обсудитлышаш улына.

С‘езд вашешат, с‘ездыштат эн кугу вниманий дене
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топливо вопрос-шамыч пользоватлалтыныт, да тиде 
тичмашынак раш. Пӱтынь калык озанлыкыщте топ- 
ливо лукмашын кызытсе размерже снтыдымаш, шӱй 
ситыдымаш, нефть ситыдымаш, тугак топливын тыгай 
видшылан—торфлан, сланецлан, сапропелитлан вни- 
манмй ситыдымын лиймаш ынде чот пале лийын. 
Чыла нине вопрос-шамычлан кумышо пятилеткыште 
эн серьезный вниманийым ойыраш кӱлеш. Доклад- 
ыште каласымашке мый шагал ешарем.

Те шинчеда, ме Волга районышто промышлен- 
ностьын кугу развитийжым палемдена, но пытартыш 
жап марте тышге промышленность развитий топливо 
ситыдыме дене кучалт шоген. Сталин йолташ Волга 
лишнысе районлаште шӱй лукшашлан мерым прини- 
матлаш кӱлмашке вниманийым посна обратитлен. 
Тиде паша дене заниматлаш тӱҥалмек, Наркомтоп 
шукерте огыл Чкаловский областьыште Домбаровский 
месторожденийыште шӱй лукмашым вияҥдыме нер- 
ген предложенийым ыштен. Каганович йолташ соот- 
ветствующий предложений-шамычым разработатлен 
да тиде кечылаште нуным Центральный Комитет ден 
Совнарком пентыдемденыт. Тиде решенийыште Нар- 
комтоп ӱмбак тыгай задача - шамычым пыштыме: 
Домбаровский месторожденийыште 1939 ийыште 1 
миллион тонн обший мошностян 10 шахтым заложит- 
лаш, тидын годым 6 шахтыжым тиде ийыштак шук- . 
таш да эксплоатацийыш сдатлаш; тиддеч посна, Пол- 
таво- Брединский ден Бородиновский районлаште 
тиде ийыште 4 шахтым—400 тӱжем тонн обший мош- 
ностьлан заложитлаш решитлыме; Бер - Чогурский 
месторожденийыште тиде ийыште кум шахтым—300 
тӱжем тонн обший мошностьлан заложитлаш решит- 
лыме. Чыла нине районлаште у шахта - шамычын 
мошностьышт 1942 ий мучашлан 7.700 тӱжем тонн 
лийшаш. Тиде Орский промышленный районым да 
Приволжский область-шамычым, тугак кызыт мӱндӱр- 
чын кондымо кузнепкий да донепкий шӱй дене питат- 
лалтше соответствуюший кӱртньӧ корно-шамычым 
топлнво дене снабжатлымым саемдашлан серьезный ба- 
зым ышта.
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Чыла экоиомнческий район-шамычым верыште 
производитлыме топливо дене обеспечитлыме нерген 
задачым шуктымашке кузе настойчиво мияш кӱлмым 
ончыктышо пример-шамыч гыч тиде иктыже гына. 
Чыла основной экономнческий районлаште топливо 
производствым верыште обеспечитлашлан, мӱндӱр 
районла гыч шӱй кондымаш деч транспортым йӧр- 
шеш утарашлан мерым приниматлаш кӱлеш.

Ола - шамычым топливо дене снабжатлымаште 
пережитка-шамыч гыч иктыжым тугак пытараш кӱлеш. 
Москва, Ленинград да моло шолдра ола-шамыч але 
марте кӱртньӧ корно дене шупшыктымо пу дене 
снабжатлалтыт. Шолдра олалаште промышленный 
производствын кызытсе кугытшо годым мӱндӱр ра- 
йонла гыч пуым шуко шупшыктымаш дене кӱртньӧ 
корно-шамычым загрузитлымаш йӧршеш допуститлаш 
лийдыме. Тыште выступатлыше Богданов йолташ 
Ленинградыш пуым кӱртньӧ корно дене Ленинград 
деч 1000 да утларак километр тораште улшо район- 
ла гыч кондымаш гай безобразийым пытараш требо- 
ватлымыже дене йӧршеш прав ыле. Тыгай положе- 
ний дене келшаш ок лий. Тиде тугай жапын чыташ 
лийдыме пережиткыже, кунам тиде шупшыктымашын 
масштабше-шамыч ятыр изирак ыльыч.Шолдраолалаш- 
те газофикацийыш кумдан вончымаш пуым кӱртньӧ 
корно дене кугу расстоянийыш шупшыктымаш гай 
экономический несостоятельный вещь-шамыч .деч 
утаралташ йӧным пуа. Мыняр вашкерак ме тидым 
ыштена, тунар сайрак.

Электрохозяйство нерген вопросыш вончем. Тиде 
пашалан, с‘ездыштат, с‘езд деч ончычсо дискуссий- 
ыштат пеш кугу вниманий ойралтын. Тудо тидлан 
лийын кугу иӱсылыкым иалын: электроэнергийлан 
запрос мемнан дене электростанций-шамычын мощ- 
ностьышт кушмым пеш кугун ончы.лтен. Мыланна 
средний ден изирак э.лектростанций-шамыч строитель- 
ствым виян шараш кӱлеш, тиддеч посна тыгыде 
электростанций-шамыч строительствылан, тиде шо- 
тышто тыгыде гидростанций-шамыч строите.льствылан 
тичмаш ходым пуаш кӱлеш. Тидын годым йӧршеш
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правильно ончыктат: нине электростанций-шамычым 
строитлымаш турбина-шамычым, утларакшым тыгы- 
де гидротурбина-шамыч производитлымым ятырак 
шукемдаш требоватла. Ме кумышо пятилетка пла- 
ныште нине потребность-шамычым ситышашлык мера 
дене предусмотритлаш обязан улына.

Кумышо пятилеткын планыштыже важный верым 
Куйбышевский гидростанций строительство налын 
шога. Тиде строительство ынде кугу размахым на- 
лын. Мыланна кумышо пятилетка планыште лийшаш 
электроэнергийын пеш кугу количествыжым, кудым 
ме Куйбышевский г.идростанций-шамыч деч налына,— 
иравильно использоватлымашым предусмотритлаш к}̂ - 
леш. Соответствующий промышлецный иредприятий- 
шамыч строительствым, оросительный система строи- 
тельствым, электроэнергий дене ола-шамыч снабжат- 
лымым предусмотритлаш кӱлеш.

Тиде гигантский гидростроительство дене пырля, 
важный значенийым изирак масштабан у гидростан- 
ций-шамыч строительство иметла. Шукерте огыл 
Сталин йолташ Донбасыште да Уралыште ятыр ги- 
дростанцийым строитлыме нерген '  Наркомэлектро 
Первухин йолташ ончылан вопросым специально 
шынден. Ешартыш электроэнергийлан Донбасс путы- 
рак чот нуждатла. Тиде цельлан Донец эҥе- 
рым, тушакын кок гигантский огыл масштабан, но 
шагал огыл электроэнергийым пуэн кертше ик але кок 
гидростанцийым ыштен, молан использоватлаш огыл 
ыле? Свердловск ден Челябинскыштат электроэнер- 
гий ок сите. Исеть, Чусовая, Миас эҥер-шамычым, 
тушан гидростанций-шамычым ыштен, молан кучыл- 
таш огыл ыле? Тидын дене электроснабженийыште 
Ураллан ятыр иолыш пуалтеш ыле. Тыгай ваданий- 
шамыч кумышо пятилетний планыште шке отраже- 
нийыштым муышаш улыт.

Машиностроений нерген вопрос шотышто. Нине 
вопрос-шамычлан эн серьезный вниманийым ойыры- 
де ок лий. Калык озанлыкын чыла отрасльышкыже 
ончыл техникым умбакыже да эре утларак кумдан 
пуртымо корно дене ме каена. Техникым умбакыже
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кугун кугемдыме деч посна, технический уровеньым 
эреак нӧлтымӧ деч посна, мировой техникын пытар- 
тыш достиженийже-шамычым чыла мера дене кучылт- 
мо деч посна,—Советский Союзлан кӱлшӧ калык 
озанлыкын умбакыже виян нӧлталтмыжым обеспечит- 
лаш ок лий. С‘езд деч ончычсо дискуссийыште да 
тыште с‘ездыште чыла тидын нерген шуко ойлал- 
тын. Мыланна калык озанлыкын тӱрлӧ отрасльжылан 
шуко у вид машина-шамыч ден оборудований про- 
изводствым шындаш кӱлеш. Станкостроенийым кӱ- 
леш кӱкшытыш нӧлталаш поснак кӱлеш. Тудо ги- 
дростанций-шамычымак, автоматический управлят- 
лашлан, текстильный промышленностьлан да молы- 
ланат аппаратура прозиводствым саемдаш кӱлеш.

• Заводлаште, МТМ-лаште да моло верлаште шуэн 
огыл утларак сложный оборудованийым алмаштен 
кертше механизированный инструмент производствым 
организоватлаш кӱлеш. Машиностроенийым умба- 
кыже вияҥдымаште калык озанлыкын чыла отрасль- 
жын потребностьшо пеш кугу.

Но тидын годым тидымат шотыш налаш кӱлеш. 
Например, ял озанлыклан механизацийын основной 
проблемыжым решитлаш: чыла тракторым соответ- 
ствующий тракторный прицепной инвентарь дене 
обеспечитлаш кӱлеш.Ме тышке але ятыршуыногынал, 
а тышке вашкерак шушаш улына. Но тыште Бе- 
недиктов йолташ конный инвентарь нергенат мон- 
даш ок кӱл манын правильно ойлен. К сожалению, 
тудын нерген пытартыш ийлаште шагал тыршеныт 
да тиде паша чыташ лийдымын кудалтыме лийын.

С‘езд деч ончычсо дискуссийыште автомобильный 
производствым умбакыже вияҥдыме шотышто, тиде 
шотыштак, малолитражный автомобиль производство 
нерген шагал огыл ойленыт. Соответствующий ре- 
шенийым Центральный Комитет ден Совнарком уже 
приниматленыт. Средний машиностроений Калык 
Комиссариатлан да тудын руководительжылан, Ли- 
хачев йолташлан, малолитражный советский автомо- 
биль-шамычым уже тиде ийыштак ыштен лукташ 
тӱҥалме нерген наркомат ончылан шындыме зада-
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: , мым шуктышашлан пашам серьезно ышташыштвереш-
теш. (Сово кырымаш.)

Металлургий шотышто мыланем докладыште кала- 
■сымашке шукыжо ешараш ок верешт. С‘езд деч он- 
чычсо дискуссийыште черный ден цветной металл- 
шамычым расходоватлымаште кугу экономийын кӱ- 
лешлыкше палемдалтын, да тиде йӧршеш чын. Чо- 
йыным расходоватлымаште, стальым расходоватлы- 
маште, качественный стальым расходоватлымаште, 
утларакшым, вӱргеньым да моло цветной металл- 
шамычым расходоватлымаште мыланна порядкым да 
решительный экономийым ыштыман. Тыште мемнан 
эше шуко безхозяйственность уло, тудым ликвиди- 
роватлаш к\^1 еш. Тидлан лийын, тугак йомдарымаш 
ваштареш кучедалме нерген общий вопрослан лийын, 

I мыйын шонымаштем, тезислаште икмыняр ешартыш
указаннй-шамыч кӱлыт.

Химии шотышто. Тезислаште газофикаций пашан 
важностьшо ончыкталтын. Олалаште газофикацийым 
чыла мера дене развпватлаш кӱлмашке тезислаште 
посна ончыкташ кӱлеш. Тиддеч посна, минеральный 
удобрений нерген вопросыш вниманийым ышташ 
к}^леш. Минеральный удобрений дене сайынрак об- 

(' ращатлымашке шуаш моткоч кӱлеш. Шупшыктымо
!1 годым да аралыме годым минеральный удобренийым

; || йомдарыме шотышто кызыт улшо пеш шуко факт-
шамычым чыташ ок лий. Тиде бесхозяйственность 

;■ ' ваштареш решительно кучедалмашым организоватлаш
I '1 кӱлеш, а, тидын дене пырля, почвыш удобреннйым

I' вноситлашлан машина производствым шындаш кӱлеш.
1,1 Химический промышленностьын посна отрасльлаже
11!' гыч мый кызыт асбестовый промышленностьышко
 ̂ гына ончыктем, кудым вашкерак развиватлаш кӱл-
: 11 машке печатьыште Цалькович йолташ йӧршеш чын
' ончыктен.
I П Кумдан потреблятлыме сатум производитлыме
I (|!| шотышто. С‘ездыште выступатлыше текстильный
 ̂■* промышленность Калык Комиссар Косыгин йолташ, 

текстильный промышленностьлан калык озанлыкын 
моло отрасльже могыр гыч полыш нерген ятыр тре-
94



бованийым пред‘являтлен, прав ыле. Хлопчато-бумаж- 
ный промышленностьын вашкерак нӧлталтмыжым 
чыла мера дене поддерживатлаш ме обязан улына. 
Но текстильщик йолташ-шамычлан тидын нерген 
шарныман: тыште главрыйже нуныи деч, шкешт деч, 
тидын дечзависитла, нуно шке пашаштым вияҥдышт, 
текстильный фабриклаште производствын уже тӱ- 
ҥалше нӧлталтмашыжым пеҥгыдемдышт да вияҥды- 
шт. Текстильщик-йолташ-шамычлан планым шукты- 
дымаш тошто уда привычкым йӧршеш кудалташ да 
установитлыме планым темышаш да эртарен темы- 
шаш верч кучедалын моштышо - шамыч радамыш 
шогалаш жап. Печатьыште ончыкталтме, чулка ден 
носки производство гай, вещь-шамыч нергенат мон- 
даш ок лий. Чынак, тиде производствым верлаштат 
шараш, мемнан озанлыкыште тыгай простой вещь- 
шамыч ситыдымашым чынжымак пытараш кӱлеш. Пы- 
тартышлан, кол озанлык нерген. Мурманскыште да 
вообще северыште, Каспийыште, Азовский теҥызыште 
даДальнин Востокышто основной кол база-шамычын 
пеш вашке да кугун нӧлталтмышт пашашке эн серь- 
езный вниманийын чыла кӱлмашыже годым,—верысе 
водоем-шамычым тӱрлӧ семынат развиватлаш да тиде 
пашам верысе организаций-шамычын внимательный 
контрольышкышт шындаш кӱлеш,манын с‘ездыште 
каласымашке ешараш лиеш. Кол промышленность 
вопрос-шамыч шотышто тезислаште улшо указаний- 
шамычым икмыняр развиватлаш кӱлеш.

Ял озанлык нерген.
С‘езд деч ончычсо дискуссийыште ял озанлыкым 

умбакыже механизироватлымаш вопрос-шамыч да, ти- 
де шотыштак, газогенераторный трактор ден авто- 
мобиль-шамычым внедрятлыме вопрос-шамыч кугу 
вниманий дене пользоватленыт. Тиддеч посна, ма- 
шино-тракторный мастерской-шамычын МТМ паша- 
штым серьезно саемдыме нерген вопрос справедливо 
шындалтын. МТМ-шамычын пашаштым исключитель- 
но сезонный заданийлашке сводитлыде, нуным на- 
стоящий, нормально действоватлыше предприятийыш 
савыраш жап. Землеустройство организацийым саем-
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даш кӱлмашке с‘езд деч ончыч да Земледелий Ка- 
лык Комиссар Бенедиктов йолташын с‘ездыште вы- 
ступатлымаштыже справедливо ончыкталтын. Пра- 
вильный севооборотым вашкерак пуртышаш верч зем- 
леустройство пашам государствын пеҥыде кидыш- 
кыже налаш да тудым госбюджет гыч финансиро- 
ватлаш кӱлеш.

Пытартышлан, колхоз-шамыч нерген вопрос шо- 
тышто.

С‘езд деч ончысо дискуссийыште ынде образцовый. 
коммуна-шамычым ышташ тӱҥалаш кӱлеш манме мне- 
нийым каласыме ыле. Тиде предложенийын авторжы- 
лан соответствующий вашмутым пумо да тудо тудо> 
могырыш огыл кадырта манын ончыктымо ыле. Мемнан 
дене кумышо пятилеткыштат колхозный озанлыкын 
основной формыжлан ял озанлык артель лиеш. Ял 
озанлыкым нӧлталашлан, колхозный крестьянствын 
благосостоянийжым нӧлталашлан тиде колхозный фор- 
мын чыла йӧнжым ме але ятыр кучылтын огына ул. 
Сандене кызыт коммуна Могырыш шупшаш, а, тид- 
деч утларакше, нелытын центржым ял озанлык ар- 
тель ӱмбачкоммунаӱмбаккусараш,—значит йоҥылыш 
позицийым налаш да корно гыч йомаш. Дескать, у 
полоса, социализм гыч коммунизмыш постепенно вон-

вопросышто путаница ынже лии манын,—тидын нер- 
ген пеҥгыдын каласаш кӱлеш: кызытат колхозный 
движенийын основыжлан артель кодеш. Артельын 
пашаштыжат ятыр у задача-шамычым выдвигатлаш 
кӱлеш,—тиде вес паша. Нине задача-шамыч шотыш 
тыгай-шамыч пурат: колхозым да колхозный собст- 
венностьым умбакыже пеҥгыдемдымаш даколхозник- 
шамычын приусадебный озанлыкышт шотышто ял 
озанлык артель Уставым извращатлымашым да нару- 
шатлымашым пытарымаш. Тыште тышке шуаш кӱ- 
леш: колхозникын подсобный озанлыкше нерген за- 
бота тӱҥ задачылан—колхозым да колхозный собст- 
венностьым пеҥгыдемдыме задачылан ваштареш ынже 
шогалталт. Посна колхозник-шамычын приусадебный 
мландышт ден индивидуальный волъыкышт шотышто>
9 6

■ I

чымо полоса туҥалын манын, южо вуилаште тиде I

■ ■! 'X-



I

установитлыме ограниченийым практикыштак шук- 
тен шогаш да колхоз-шамычым организационно-озан- 
лык шотышто умбакыже пеҥгыдемдымым чыла мера 
дене поддерживатлаш кӱлеш, вет тиде основеш 
гына—колхоз-шамычым организационно-озанлык шо- 
тышто умбакыже нентыдемдыме основеш гына—ял 
озанлыкын настоящий нӧлталтмашыже лийын кер- 
теш да колхозный крестьянствын благосостоянийже 
да культурный уровеньже писын кӱзен кертеш. Ту- 
гак колхозный дисциплиным пеҥгыдемдышаш верч 
кучедалмым вияҥдаш да колхозник-шамыч коклаште 
соответствующий воспитательный пашам нӧлталаш кӱ- 
леш. Пытартышлан, колхозник-шамычын трудыштым 
организоватлымын звеньевой формыжым кумданрак 
кучылташ кӱлеш. Нине вопрос-шамыч нерген мый 
докладыште уже ойленам. Кумышо пятилетка нерген 
тезислашкат соотстветвующий ешартыш-шамычым 
пурташ кӱлеш.

Транспорт шотышто гын, мыланем неш шагал ка- 
ласаш кодеш. Кӱртньӧ корно транспортын задачыже- 
шамыч нерген да, тиде шотыштак, тудын материально- 
технический базыжым умбакыже ятыр пеҥгыдемдаш 
кӱлмӧ нерген Каганович йолташын выступленийыш- 
тыже ситышын каласалтын ыле. Кумышо пятилеткын 
планыштыже нине задача-шамыч шкеныштын отраже- 
нийыштым тичмашын мушаш улыт. Налме запискылан 
вашмутым пуэн, мый каласышаш улам: Кавказский 
хребет гоч у кӱртньӧ корно ыштышаш задачым кумышо 
пятилеткыште актуальныйлан шотлаш ок лий. Кызыт 
задача тыште: Северный Кавказ дене да центр дене 
связьым куштылемдыше да нисемдыше Черноморский 
кӱртньӧ корным вашкерак ыштен пытараш. Кировский 
кӱртньӧ корно шотышто гын, тиде корнышто Мур- 
манск деч Сорока станций марте кокымшо путь пыш- 
талтеш манын мый нодтвердитлышаш улам. Тиддеч 
посна, тугак кок северный корным—Кировский ден 
Северныйым—иктышушышо, Сорока—Плесецкий ли- 
ний дене тореш кӱртньӧ корно нроводитлалтеш. Тиде 
северын центр дене связьшым вияҥда, тугак Евро-
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пейскин Северын чодра ден моло ноянлыкшым сайын- 
рак кучылташ полшаш тӱҥалеш.

Автодорожный транспорт шотышто. Чыла линий 
дене автохозяйствышке серьезный вниманийым обра- 
титлаш предложений-шамыч толыт, да тиде йӧршеш 
чын. Ынде, кунам мемнан автомобиль-шамыч поря- 
дочно лийыт, а кумышо пятилетка мучашлан нуно 
уже 1.700 тӱжем лийыт, автотранспортым кучылтмо 
нерген вопрос кугу значенийым налеш. Туштат, па- 
шам сайынрак организоватлыме годым да автотран- 
спортым кучылтмаште пеш шуко бесхозяйственность 
факт-шамычым пытарыме годым, ме калык озанлыкын 
интересыже верч сай пашам. ыштена. Автохозяй- 
ство шотышто государственный контрольым вияҥ- 
дыме вопрос-шамыч лишыл жапыште Экономсове- 
тыште специально ончалтшаш улыт.

Строительство шотышто.
Стройматериал производство пашам нӧлталаш кӱлмӧ 

нерген шукын ойлат. Тидлан, те шинчеда, специаль- 
ный наркоматым ыштыме. Вес могырым, строитель- 
ный организаций-шамычын вес структурышт кӱл- 
машкат ончыкталтеш. Жилищный озанлык шотышто 
чыла строительный организацийым Ленинградский 
Советлан передаватлыме нерген Ленинград гыч Поп- 
ков йолташын с‘ездыште шындыме вопросым тыге 
просто решитлаш едва ли лиеш. Но тиде предложе- 
нийыште параллельно сушествоватлыше маломощный 
ведомственный трест - шамычым ликвидироватлыме 
дене жилишный строительство шотышто территори- 
альный куатле организаций-шамычым ышташ кӱлмым 
зашишатлымаште заключитлалтше иравильный зерно 
уло. Кунам ме строительство паша дене Наркоматым 
ыштена,—а тышке ме ынде каена,—тунам тиде шо- 
тышто, очыни, солидный территориальный строитель- 
ный организаций-шамычыш куснымаш тичмашын шук- 
талтеш.

Калык озанлыклан кадр-шамычым ямдылыме, у 
специалист-шамычым ямдылыме вопрос-шамычлан, 
научно - исследовательский институт - шамычын па- 
шаштлан, технический мысль ден научный пашам
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нблталмылан с‘езд деч ончычсо дискуссийыште се- 
рьезный вниманий ойыралтын. Мемнан социалисти- 
ческий интеллигенций шотышто ынде партийын шын- 
дыме задачыже-шамыч нине чыла вопрос-шамычым, 
тиде мартесе деч, ятыр утларак кӱкшӱ уровеньыш 
нслталшаш. Наука шотыштат, кушто СССР Наука- 
шамыч Академий вӱден кайме рольым налшаш ыле 
да ончыл советский наукым развиватлыме шотышто 
теоретический пашаштат, тугак кумышо пятилет- 
кыште мемнан калык озанлыкын пӱтынь плановый 
развитийже дене ученый-шамычын творческий па- 
шаштын деловой увязкыштыжат правильный тоным 
пушаш ыле,—мемнан решитлыдыме вопрос-шамыч 
шагал огыл улыт, тышке шинчам петыраш ок лий. 
Тиде областьыште сайрак результатлан кызыт, тиде 
мартесе деч утларак ӱшанаш лиеш, а тидыже калык 
озанлыклан моткоч серьезный значенийым иметла.

Утларак общий, принципиальный характерым 
иметлыше вопросла гыч, кудын нерген с‘езд деч он- 
чычсо дискуссийыште ойлалтын, докладыште мый, 
например, тыгай-шамычеш шогалынам: ола ден ял 
коклаште противоположностьым кораҥдыме нерген 
вопросеш, умственный труд ден физический труд 
коклаште противоположностьым пытарыме перспек- 
тивеш, тугак кӱчыкын, колхоз-шамычым умбакыже 
развиватлыме вопрос-шамычеш, кудын нерген мый 
ешартыш замечаний-шамычым ыштенам.

С‘езд деч ончычсо дискуссийыште тугак тидын 
нерген мнений-шамыч высказыватлалтыныт: ончыл 
капиталистический эл-шамыч деч СССР-ын эконо- 
мический почеш кодмашыже улмашке тезис-шамы- 
чын ончыктымышт Советский Союз нерген йоҥы- 
лыш представленийым луктын кертыт. Тидын годы- 
мак ойлалтын: СССР-ын экономический уровеньжын 
ситыдымашыже нерген тезис-шамычын ончыктымышт 
СССР-ыште шемер масса-шамычын положенийышт 
неуклонно саемме факт дене пуйто ок кылдалт, тид- 
деч утларак, экономически эн развитый капитали- 
стический эллаштат кризис-шамычын, безработицын 
да кӱчызылыкын влиянийышт дене кумда массын

99



положенийже ялыште эре утларак начаремеш. Тид- 
лан каласаш кӱлеш: Советский Союзышто калык 
благосостоянийын кушмашыже могай писе темп дене 
каймым да калык благосостоянийын умбакыже мо- 
гай кугу кушмашыжым кумышо пятилетний планын, 
утларакше тушто мемнан элын экономический уро- 
веньжым умбакыже нӧлтымӧ шотышто палемдыме 
мера-шамычлан лийын, палемдымыжым тезислаште 
ситышын раш ончыктымо. Но мыланна чылаланат раш 
лийман: нине положительный моментлашке ончык- 
тен, мыланна СССР-ын уже шумо экономический уро- 
веньжын ситыдымашкыже шинчам петырыман огыл. 
Мыланна тышке шинчам петырыман огыл: промыш- 
ленность нӧлталтмын темпше-шамыч шотыштат, про- 
изводство техникын уже шумо уровеньже шотыштат 
капиталистический эл-шамычым эртен коден, ме, ятыр 
пеш важный промышленный продукт производствым 
населений душалан расчет дене налаш гын, тиде 
нроизводствын размерже шотышто утларак развитый 
ончыл капиталистический эл-шамычым эше поктен 
шуын огына ул. Мемнан населенийын моткоч кугу 
размержылан лийын, тидлан шагал огыл жап требо- 
ватлалтеш, тидлан мыланна пашам эше шуко ышты- 
ман. Но мемнан ситыдымашна-шамычыш шинчам пе- 
тыраш огына тӱҥал гын, СССР-ын основной эконо- 
мический задачыжым вашкерак разрешитлаш боль- 
шевик-шамычын да мемнан элысе чыла честный 
граждан-шамычын тыршымашыштым большевистски 
ылыжтен моштена гын, ме тиде задача денат кӱчык 
срокышто справитлалтына.

Марксистско-ленинский теорийым умбакыже раз- 
виватлыме шот гыч государство нерген да СССР-ын 
интеллигенцийже нерген вопрос-шамычым келгын 
научно осветитлыше Сталин йолташын отчетный до- 
кладше деч вара иктаж могай моло общий принци- 
пиальный вопрослаш шогалаш кӱлешлык уке. Пӱтынь 
пашаште, чылаочередной задачым решитлымаштеынде 
раш, большевисгский перспективым партий иметла.

Тыште выступатлыше чыла йолташ-шамыч калык 
озанлыкын тиде але вес отрасльжын, СССР-ын тиде
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але вес экономический районжо ден республикше*- 
шамычын нӧлталтмышт нерген, да Советский Сою- 
зын чумыр калык озанлыкшын нӧлталтмыже нерген 
ойленыт. Чынак, мемнан элыште чыла отрасльын да 
чыла экономический районын неуклонный хозяй- 
ственный, культурный ден политический нӧлталт- 
машышт установитлалтын, кудо чыла мемнан рес- 
публика-шамычын да чумыр пӱтынь СССР-ын поли- 
тический, хозяйственный ден культурный нӧлталт- 
маштышт коеш. Тиде нӧлталтмаште да шуко ‘нацио- 
нальностян пӱтынь Советский Союзын экономиче- 
ский куатше умбакыже кушмаште кумышо пятилетний 
план моткоч кугу организующий рольым модшаш.

Мемнан задача тыште лиеш; кумышо пятилеткын 
планжым шуктымашке вий-шамычым большевист-
ски мобилизоватлаш. Ик ий, кумышо пятилеткын
первый ийже, ынде эртен. Эртыше ийыште ме мем- 
нан промышленностьын шагал огыл нӧлталтмашкыже 
шуын улына. Эртыше ийыште мемнан промышлен- 
ностьын кушмашыже ончычсо ий дене таҥастары- 
маште 11 процентыш шуын. Кумышо пятилеткын план- 
жымшуктышашлан мыланна мемнан промышленность 
кушмын утларак кӱкшӱ темпшым обеспечитлаш кӱ- 
леш. 1939 ийлан мемнан дене промышленностьын 
20 процентлан кушмыжо планым приниматлыме. 
Ужыда, задача серьезный, куштылго огыл. Значит, 
жапым йомдараш ок лий. Партийын XVIII с‘ездше 
пашазе массылаште кугу нӧлталтмашым тарватен. 
Тидлан лийын мемнан промышленность производ- 
ствын темпше нӧлталтын. Эше промышленностьын 
чыла отрасльыштыже огыл ме тиде ийысе планым 
тичмашын шуктен шогена, но уже ятыр отрасль, 
ятыр ола ден район-шамыч шкеныштын задачыштым 
успешно шуктен шогат. Февраль тылзыште шкенжын 
пале результатше-шамычым уже пуышо пашазе мас- 
сыласе с‘езд деч ончычсо нӧлталтмашым мыланназа- 
крепитлыман. Тидлан мыланна чыла ыштыман: 1939 
ийысе калык озанлык планым сайын шуктымаш пӱ- 
тынь пятилетний планым шуктымо пашалан служит- 
лыже. {Сово кырымаш.)
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Мыланна пашӓм тыге ыштыман: плӓным срӧк деч 
ончыч шуктымаш дене чапланыше первый Сталин- 
ский пятилетка деч вара, да тыгай успех денак мем- 
нан шуктымо кокымшо Сталинский пятилетка деч 
вара, мыланна кугешнен каласаш лийже: ме кумышо 
Сталинский пятилеткым шуктышаш да утыж дене 
шуктышаш верч большевистски кредалын улына, 
ме у большевистский сеҥымашым обеспечитлен улына 
да тунам кумышо пятилетка чынак тудо лиеш, мо 
тудо лийман—СССР вий-шамычын куатлын нӧлталтме 
у победоносный Сталинский пятилетка лиеш. {Рӱж- 
ге, куж уя сово кырымаш. Чыланат шогалыт. За- 
лыште „ураР кычкырымаш шергылтеш.)

Ц 19^»  , . ,

Акт I
Вкладн. п. {



Вуйлымаш ,
I. КОКЫ М Ш О П ЯТИЛЕТКЫ Н И ТО ГШ О-Ш АМ Ы Ч •

II. СССР-ын О С Н О В Н О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  ЗАДА- 
ЧЫ Ж Е

III. КАЛЫК ОЗА НЛЫ КЫ М  У М БА КЫ Ж Ы М  НӦЛТАЛ- 
МАШ ПЛАН . . . . . .

1. П ромыш ленность . . . . . . . . . . . .
2. Ял озанлык ш оты ш то • . . • ......................• •
3. Транспорт ден связь • • . . • • • • . • • •
4. Капитальный строительство • . • . . • • . .
5. Мемкан резерв ден возможность-ш амы ч . . .

IV. Ш ЕМ ЕР-Ш А М Ы ЧЫ Н М А ТЕРИ А Л ЬН О -К У Л ЬТУ Р- 
НЫЙ У РО ВЕН ЬЫ Ш ТЫ М  У М БА К Ы Ж Е НӦЛТА Л- 
МАШ ПЛА Н . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. КУМЫШ О ПЯТИЛЕТКЫ Н З Н А Ч Е Н И Й Ж Е  • • • .
М ОЛ О ТО В  Й О Л ТА Ш Ы Н  ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л ЬН Ы Й  
М УТШ О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

28
32
38
44
46
53

61
74

83



оь
ск
Н£
Вс

С
ш
М(

Д с

Т)
У
гб
Л{

Кусарымым редактироватлсныт: М .  Ф .  С т о л я р о в ,

К .  А .  С к в о р ц о в ,

С .  Е .  Е г о р о в .

Технический редактор Л .  В а с и л ь е в .

Корректор А .  М а л и н и н .  ^
Погаш 1939 ий 27/111, печатьыш 1939 ий 4/1У пуымо.
Главлит М АССР №  331. Издательствын заказ № 19, 
типографийын № 19. Тираж 5000 экз. Кагаз кугы т 

60X92/10. 6,5 печатный лист. 4,8 авторский лист.
М аргосиздагын 1-й типографинже.
Йошкар-Ола, Советский урем, 54.

I





Акш е 25 ыр
и в в й

Мар.Д^

в. молотов
Третий пятилетний план развктия 

народного хозяйства СССР
Д оклад  и заключительное слово 

на XVIII с*езде ВКП(б)
14— 17 марта 1939 г.

В переводе на лугово-восточный 
марийский язык.

%







V.)



 ̂ .V .
-* * ^г :̂ иГ*.>5:"^

• ^ \  :.*>4П,, • : ‘г •■"" ‘ ^-.’ V - •_ V- • - Л * *  ^  . 4 ‘. ‘ ; ., -

А:- ^ : Ф  Ч-' Ш. Ь::Ш  % ■■
г  ■■'; ч г : 1 . ^
%-■ -Ф - Ь -  -

г*:/. *' ■> .:%■ -ч.; ; -- ■. ':■.'' ■ ; %  .? ;>  •  ̂ .;
>■“ '■ . ; ; ./•д'•-.. • .   . -■ ■ ...>  ̂ к ....-;-; .* ;- -^ ^  -" - : ^  " . . 'лг.г •■».''<■,:;■-; ч..; ^  г ,. .- . . ;'  ̂ •■ I :*. '♦;•!

‘‘ 9 - ,■.,- “ ■'

*Ч.'Ч ’ • . 4 ^ ,  ■•■'-’ ’••<.. ■■-Ч‘.-- .,- '■■: ■'
■ '̂  .̂ 7̂  :-::'>'0'; •.-.‘̂ .Д' ч-'•■■:. '"-■'Д; '> 7  "*.■■'.

, Ӓ*. ■ “'•> 'щ ■'■>Г . • ■-- Ч . .,.Г':-. ■ '.'г- '.--Т-

-. . • -'.'»’ «./ ■: " ■: ..,- - -,- -.г . . ! - - - ■'-• ^  ! - ^ , ^  .- '.■ . -- •“ ■ ' - , 4 1  '  у  / ■-* - V-..
•< ■ ' '- ■■-'■ ■'-•-’■ ' ■ • ■''■  ̂ -: ■̂

> • -■ :гъ  -'■' '•л-:- .". :

:■•:;-''-Ч:::̂ :Д Д':
• ' - "♦С /  •* ■ ,- 'Ӓ '* ■* • • •г-'1.'>Х '■■.'•'■'

 ̂ , А. • :, • •• -■ -'- -. .-1̂ . I > <* »"» •« _ . ^  . -:̂ 'г

>■ .'9 ■ •' -•.-Г̂* ■ - ^  ,>Г!-̂ .
* ; ' •“ ? ■* * ■


