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I. VIIZIVUODIZFN OSNOVAT.

^arskoi Rasei oli jällellä jiänyn 
muakunda.

^arskoissa Raseissa.
Prombslennosti oli kazvannun vähäldi. Vähemmäldi 

toizie oli kazvannun metalloin §uanda i luajinda, hiilen 
suanda, masinoin srojinda (jygie prombslennosti).

Qarskoi Rasei oli kaikkie hienomman muanruannan 
muakunda. Äijämiljonahizilla muanruadajin massoilla oli 
ylen vähiin muada, a parahat i enimmät muat oldbh pome- 
ssikoilla, ä i j ä n  muan omastajilla i icciellä cuarilla.

Glavnoi ruado muakunna§sa oli muanruanda. Pocki 
kaikki marinat neftua i hiildä §uahes?a, kuvonda fuabrikkoih, 
v a r o i n  i toizih zavodoih varoin tuocciecettbh toizista mua- 
loista. $ieldä ze tuodbh i kylätalohu§ masinoida, äs kossat, 
kirvehet i toizet srumentat tuocciecettbh toizista mualoistä. 
Kaikki tämä luadi Raseida zavisimoiksi toizista mualoista.

Imperialisticeskoi voina vielä enämmäldi katkai jällellä 
jiänyön talohuksen. Tämän muozen muakunnan polucci 
nasledstvaksi ruadaja klassa Oktjabrin revolju^iin jälgeh.

Täh nasledstvah näh Vladimir lljic Lenin pagizi:
„Kacahtakkua RSFSR-n kartua. Viluh randah päin 

Vologdasta, lämbimäh randah Orenburgasta i Omskasta, 
viluh randah Tomskasta vediäcetäh ylen suvret plavnit, 
kumbazilla mahuttuaciis kymmenie kuljturnoil.oida mua- 
kundoida, i kaikilla näillä plavniloilla on patriarhaljscina, 
puolidiikohus i tozinane diikohu§.

Srojie talohu^ uvdeh rukah.
Imperialisticeskoi i grazdanskoi voina ynnäh rozorittbh 

prombslennostin i kylätalohuksen. Grazdanskoin voinah, 
aigah parahat ruadajat uijittbh fröntalla, stobb murendiia 
Qarskoit generualat i vierahin raualoin kapitalistoin palkala-
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zet, kumbazet okruzittbh Sovietoin muan tulizella koljcalla.
Zavodat seizottbh. Kuin cerepahat lyvvettih pojiezdat. 

Hiilen, neftan i ravda rudan §uanda cugunan valanda pocki. 
ynnäh pietty. Ylen suvri mua oli pocki levitetty.

Talohuk^en seizatanda vanhoilleh.
Murendahuoh garskoit generualat i toizin mualoin kapi- 

talistoin palkalazet— Denikinan, Kolcakan, Judenican, Vran- 
gelln, Sovetskoi muakunda 1921 vuvvesta §uat zavodi van
hoilleh §eizattua omua talohu§ta.

Vladimir lljic Lenin §ano: „Meilä ie§§ä vojennoiloin
jälgeh, respufalikan puolissannan zaduacoin jälgeh, §eizavduv 
talohu§ zaduacca. M yö tiijämmä, §to komiinisticeskoida
ob§cestvua ei voi srojie, jesli et §eizata promb§lennostie i
muanruandua, a §eizattua heidä pidäv ei vanhoilleh". Pais-
se§§a talohuk^en §eizatandah näh, Lenin seizattb ruadajan 
klassan edeh zaduacan ei vain §eizattua promb§lennosti, 
kumbane jäi meilä garskoista Raseista, hiän nevvo, §to 
meilä pidäv luadie sogialisticeskoi promb§lennösti i kyläta- 
lohus.

Mian muan ruadaja klassa i kaikki trudiecijat, annettbh 
kaikki viat, §tobb tävttiä vedäjän vaku§§annat promb§len- 
nostin §eizatandah näh. Parahittuan ruadajan klassan gero- 
izma nägy komunisticeskoiloissa subotnikoissa, konza rua-
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■dajat, annettbh kaiken jovdavan, aijan, §tobb väliämme 
tappua rozruha, zastuavie fuabrikat, zavodat i ravda dorogat 
ruadamah. Vuvvet mändih. Sovietoin muakunda lecci rua- 
noida, ruadajat myö§tiäcettih frontbida fuabrikoilla i zavodoil- 
Ja. Kohenduacettbh fuabrikat zavodat, §ahtat, srojiecettbh 
elektrostancat. Tämä, ando voimizen ruadajalla klassalla 
komunisticeskoin partiin nevvonnanke zavodie uvve§tah srojie 
kaikkie rahvahan talohu§ta uvdeh rukah.

1925 vuodena oli pantiin XIV sjiezda. Partii re§i indu- 
strializiruija miän muakunnan.

Muakunnan industrializa^ii— neobhodimoi 
uslovja so^ializman srojindah varoin.
Industrializa^lin pohjana on jygien promb§lennostin 

kazvanda (lämmityksen, metallan suanda i n. i.) i omin 
masinoin srojinnan kazvanda. Miän industrializagii on so- 
^ialisticeskoi industrializagii. Hiän, andav srojie miän muah 
sogializman.

Sogialisticeskoin industrializa^iin zaduacca on luadie 
miän mna prombslennoiksi, luadie icciellä kaikki masinat, 
kumbazie pidäv prombslennostili i kylätalohukseh varoin. 
Tättä ei voi obespeccie miän kaikkielda päin kapitalistpilla 
okruzituon muakunnan samostojateljnostie.

Täh näh sano 1925 vuodena komunisticeskoin partiin 
XIV sjiezda. Hänen postanovlenja sanuocov postanovlenjaksi 
muakunnan industrializa^iih näh. A XV sjiezdalla 1927 vuo
dena p^ r̂tii, lugehuoh industrializaciin ozat, sumljaiccov 
pluanua mia.: muakunda sofialisticeskoih peresroikah näh—  
enzimästä viizi\ :iodistja.

Meiiä pidäv lietä nezavisimoina kapitali
stein mualoista.

Kaiken muoz'e masinoida ollah miljonat. Mytty-äzie 
meilä pidäv kaikkie enämmäldi?

Kaikkie enän mäldi pidäv niidä masinoid':, kum lazet 
luajitah masinoid j.

Jesli hyö lietäh meilä, myö voicemir.a luadie ljuboin 
masinan, ljubcih zavoJah, fuabrikkah i kylatalohukseh varoin.

Qarsk „ssa Paseissa masinoin srojinda oli kazvannun 
vähäld:’. pasei kaikki masinat toi tornista mualoista.

—  5



Muakundah tuödbh ei vain, avtomobililoida, no ä§ 
provlokkua nuagla zavodoih varoin, elektriceskoiloida lam- 
pazie i toizie.

20 vuvven aloh, 1898 vuvvesta i 1917 vuo- ̂ f
deh suat, carskoissa Raseissa ei ollun srojit tu 
ni yh tä  m etallurg iceskoida zavodua.__________

Tämän tuacci enzimäzinä vuozina oktjabrin revolju^iin 
jälgeh Sovetskoilla muakunnalla pidi o§tua toizista mualoista 
traktoroida, avtomobililoida i toizie marinoida i mak§'ja 
heistä ylen suvrie dengoida.

A tämä oli ylen paha.
Miän mua ruadav pluanua myötj. Miän pluanoin täv- 

tändä ei voice §eizuo §iidä, tahotah go kapitalistat myvvä 
meilä ma§inoida, ali ei tahota.

Miän mua on kapitalistoin mualoin ymbäryk§e§§ä, kai
ken, aigazen luottuacennan grozinnanke heistä päin. Toizin 
mualoin kapitalistat kaikkeh rukah häkytetäh miän soi^iali- 
sticeskoilla sroikalla. Hyö tietäh, §to so9ializman, aigah tulov 
loppu naziviecennalla, loppu eksploata^iilla.

$tobb lietä nezavisimoina kapitalistoin mualoista, meilä 
pidäv enzimäzeh vuoroh srojie omie ma§inoida, kumbazet 
luajitah masinoida.

Tämän materialan ruadahuoh va§§akkua naih kyzymizih;
1. Mi muone on miän muaii industrializagii?
2. Miniän pidäv industrializiruija SSSR?

Viizivuodine pluana— co^ializman srojin- 
nan pluana.

Viizivuodine pluana tämä on ruadoloin pluana viijeksi 
vuvveksi kaikilla miän fuabrikoilla i zavodoilla, i jogo 
fuabrikalla, jogo zavodalla eris. i ei vain fuabrikoilla, a 
i linnoilla, elektrostan^oilla, silloilla, korabliloilla, ravda 
dorogoilla, rudnikoilla, sovhozoilla, kolhozoilla, MTS, sko- 
Iblla, bibliotekoilla, boljnicoilla, ambulatoriiloilla i toizilla.. 
Tämä on kaiken miän muan so^ialisticeskuin peresroikan 
pluana. Hian nevvov, kuin pidäv tavottua i jättiä kapitali- 
sticeskoit muat, hävittiä zavisimosti toizista mualoista, §eizat- 
tua toizin so^ialisticeskoih luaduh kylätalohu§. luadie niin, 
stobb ruadajat kolhoznikat i kaikin miän muan trudiecijat 
elettäis äijiä paremmin, cem kapitalisticeskoiloissa mualoissa.



Rahvahan talohuk§e§§a lugu vediäcöv miljonoilla. Miljo- 
nat toniibe, miljonat metroida, miljonat stukkie, miljardat 
rublie.

Mistiä myö tiijämmä, monigo miljonua tonnua hiildä 
einin neftua meilä pidäv tänä vuodena?

Äijägo meilä pidäv leibiä i traktoriia, paravozua i avto- 
mobilie?

Tämän lugov muakunnan planovoi kamisja. Lyhemmä 
händä sanotah Gosplan.

No ei yksinäh Gosplan luaji viizivuodistja; händä, 
avtettbh luadie ruadajin massat, händä luajltah miljonat.

1928 vuodena kaikki miän mua komunistoin partiin 
nevvonnanke zavodi tävttiä enzimästä viizivuodistja.

Osnovnoi viizivuodize§sa on miän industria- 
lizuinda.

Viizivuodine ev miän enzimäne pluana. Enzimäne pluana 
oli muakunnan elektrifikagiin pluana GOERLO.

Tällä enzimäzellä planiruinda kuotteliecennalla oli ylen 
suvri znuacinda kaikkeh rahvahan talohukseh varoin, ^uvri 
ruado oli luajittu i rahvahan talohuksen enzimäzen vuozi 
pluanoin luajindua myötj. Enzimen vuozi pluana oli utverdittu 
1925— 26 vuvveksi, i §iidä luadiecov jogo vuotta.

Klassovoi borcu planiruinnassa.
Miän pluanat ollah sogializman srojinda pluanat. Tämän 

ylen hyviin tietäh miän vihazniekat. Tämän tuacci hyö, azettua- 
cettbh miän planovoiloih organizagiiloih i sielä staraidbh 
luadie pluanoida §ih rukah, stohb rnvhata miän sogialisti- 
ceskoi srojinda ruado prombslennostissa i kylätalohuk§es§a. 
Hyö peitettih trudiecijoista miän kazvannan voimizie. Hyö 
kuoteldbh luadie zen muozie planoida, kumbazie myöt] 
kylässä voicciis kazvua kulakkolisto, a linna§?a kazvais 
casnoi torgu.

Miän muakunnan elektrifikagiin pluana.
Vrediteljat kaikkeh rukah rbvhottbh ruaduo luadiessja 

eruollizin zavodoin proizvodstvennoiloida pluanoida. Vredite- 
Ijskoit pluanat luadiecettbh primierak^i niin, §to varustajat
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5ehat polucittbh, annandoida pienembie, (jem keriändä ^ehat, 
a tämä suatto keriändä gehan pluanan rbvhtuandah, einin 
huavu§§ettbh luadie tämän verran traktorua i kylätalohu? 
masinoida, a ravdua heih varoin annettbh vähemmän.

Vrediteljoin nevvondua myötj o§tuacettbh toizista mua- 
loista ylen suvrista dengoista ma§inat, kumbazie ynnäh ei 
pidän, annetuolla predprljatiilla.

No ruadajan klassan kaconda i GPU-n hyviin niändä 
licattbh vrediteljat. Hiän pluana mani mällylleh.

Vstrecnoista pluanasta.
Ruadajat partiinoiloin i profsojuznoiloin organizagiiloin 

nevvonnanke annettbh predprijatiiloilla omie vstrecnoiloida 
pluanoida. Näidä pluanoida myöt] hyö ice ottuacettbh luadie 
enämmän sidä, ml oli ozutettu pluana§sa.

Anduassja vstrecnoiloida pluanoida ruadajat ozutettbh, 
§tp myö voicemma srojie äijiä boikomma. Vstrecnoit pluanat 
avtettbh lövdiä i murendua vrediteljat.

Enzimäzen vstrecnoin pluanan annettbh Leningrad koit 
ruadajat Karlan Marksan nimellizeldä zavodalda. Leningrad- 
skoilöin ruadajin zavodinda oli fatillettu kaikkilla ruadajilla 
i kolhoznikoilla miän muassa- Ei ole zavodua, fuabrikkua, 
sovhozua, kolhozua, kumbazet ei annettais omie vstrecnoi
loida pluanoida. Vet paikalla paremmiin voit lugie kaikki voi- 
mizet, kumbazet pidäv poljzuija srojiessja sogialisticeskoida 
talohu§ta. Vstrecnoiloin pluanoin vuoh miljoiiat trudiccijoida 
ollah sogiali§ticeskoin talohuk§en planiruinnas§a.

Vstrecnoida pluanua myötj miän muan ruadajat i trudie- 
cijat toivotettbh tävttiä enzimäzen viizivuodizen nelläs§ä vuv- 
vessa.

Tämä toivot^nda voit §anuo on tävtetty.

Planovoi talohu§ voiccov olla vain prole- 
tarskoissa muakunnas§a.

Vain proletarskoi muakunda voiccov srojie omua pro- 
mbslennostie i kylätalohusta ennen luajittuo pluanua myötj.

Tämä vöit luadie zentän, §to ruadaja Idassa on izändä 
kaikella mualla. Meilä kapitalistoin vluasti on kumattu. Mua, 
fuabrikat, zavodat, ma§inat, orudjat ollah kissottu kapitalis- 
toilda i annettu proletarskoilla muakunnalla. Ruadaja ruadav



ei kapitalistoih varoin, a omah klassah varoin. Ruadaja m i ' 
än muassa on interesuidu pluanan luajinna§§a i hänen vejän- 
nässä eländäh.

Kapitalisticeskoiloissa mualoissa ei voice 
olla planovoida talohusta.

Kapitalisticeskoiloissa mualoissa viuasti on kapitalistoilla. 
Fuabrikat, muat, zavodat ollah kapitalistoin i pomessikoin 
käzissä. Pocki kaikki, midä luajitah trudiecijat mänöv burzui- 
loin poljzah. Ruatah enämmät, a dohodoida polucciv vain 
tukkune parazittoida. Kapitalistua interesuiccov vain barb§sa. 
Hänellä on yhen muone.midä luadie, vain tuliis dohoda. 
Kapitalistoilla kes§essä mänöv kaiken aijan borcu, logohine 
staraiccov lykätä toizie.

Nygyzellä äijällä Amerikassa, Angliissa, Germanie§sa, 
Franciissa, Japonies§a kapitalisticeskoit fuabrikat luajittbh äi
jän tavarua i kylätalohuksen produktoida. No ruadajat i muan- 
ruadajat ollah liijak§i kevhät, §tobb o§tua heidä. Lieni ylen 
äijä liigua tavarua. Fabrikantat §alvatah fuabrikkoida. Ruada- 
jie arteliloin ajetah pihalla. Kazvav ruavotta olijoin armii.

Nyt kaikissa kapitalisticeskoiloissa mualoissa lugiecov 
enämbi 150 miljonua ruavotta olijua. Kazvav kevhys. Miljo- 
nat ruadajie nähäh nälgiä, a täh aigah Brazlliin meren ran
nalla vissattbh mereh kaksi miljonua värcie kofeida. Ostro- 
valla Kuba oldbh hävitetty suaharo zapuastat. Kaikkie tädä 
burzuilisto luadi sih varoin, stobb ei alendua hindoida.

T unnustu acehu oh  materialah luadikkua vagtuannat näih kyzy-  
mizih.

1. M intän p lan o v o id a  talohusta vo it  ved iä  vain SSSR-s$a?
2. Mintän ei v o ice  olla p lanovo ida  ta lohusta  k a p ita l is t ice sk o i

lo issa  mualoissa?

Midä liev, konza ruatah pluanatta.
Ka kuin sanelov  täh näh kirjuttaja ILJIN;

„Misteralla (bajarilla) Foksalla lieni dengua-miljonat dol- 
laroida. No dengoilla ei pie vönyö azietta. Mistera Foks 
kaccov gaziettoida, pagizov tovarissoinke, palkuav agentoida. 
Agentat huomnek§esta ildah $uat hypelläh linnua myöij, ka- 
cotah, kyzelläh, kunne panna misteran Foks^.n dengat.

1 jälgiperih azie on lövvetty. Sliäpät. Ka midä pidäv
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luadie. ^liäppöidä o§§etah hyviin, rahvas bohatutah. Duv- 
maija ev midä.

Mistera Foks srojiv sliäppä fuabrikkua. No ze mieli tuli 
piäh i misteralla Poksalla i misteralla, Kroksalla, i misteralla 
Noksalla. 1 kaikin hyö yhteh aigah zavoditah srojie sliäppä 
fuabrikkoida.

Puolen vuvven piäh muakunnas?a on moni uvtta sliäp
pä fuabrikkua. Magazinat yläh suat ollah tävtetty kartonkoil- 
la. Skluadut levitäh kartonkoista. Kaikkiella vbiveskat, afi- 
sat, reklamat; sliäpät, sliäpät. $liäppiä on luajittu äijiä enäm- 
bi mi pidäv, kahta kolmie kerdua enämbi. A fuabrikat rua- 
tah tävvellä hovulla. I tässä liev ze, midä ei huavattu ni 
mistera Foksa, ni mistera Noksa, ni mistera Kroksa. Rahvas 
hyllätäh ostua sbäppöidä. Mistera Noksa puolendav hindoi- 
da sliäpöillä 20 gentalla, mistera Kroksa 4 0 9 entalla, mistera 
Foksa myöv sHäppöidä ubbtkanke, vain sais piässä heistä.

No aziet männäh pahemmlin i pahemmin. Kaikissa ga- 
zietoissa jiäviecetäh objavlenjat:

Teliä on yksi piä, no tämä vielä ei sano sih näh, 
Sto teliä pidäv pidiä yhtä sHäppiä. Jogo amerikan- 
9alla pidäv olla kolme sUäppiä. Ostakkua Foksan

sliäppöidä.

Mistera Poks tariccov sliäppöidä rosrockanke k o l
m eksi t^uvveksi.

Mistera Noks objuavi kerralla myönnän; „Vain yksi 
päivä™ Elgiä laskekkua piävyndä azieda".

No i tämä ei avta. Mistera Foks puolendav ruadajilda 
palkua dollaran nedelissä. Mistera Poksa puolendav kaksi 
dollaiua nedelissä. A aziet männäh pahemmiin i pahemmiin. 
I kerdah-stop! Mistera Foks pietti oman fuabrikan. Kaksi tuhat- 
tua ruadajua polucittbh roscotun i voijah männä, kunne tahotah.

Toissa piänä pietytäh misteran Noksan fuabrikat. Nede- 
lin piäh pietytäh pocki kaikki sliäppä fuabrikat. Tuhatat rua- 
dajie ollah azietta. Uvvet masinat ruossutah. Huonehukset 
myöcciecetäh rbkottavaksi.
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Proidiv vuozi, toine. Sliäpät, o§§etuot Foksalda, Nok- 
salda i Kroksalda kuluttbh. Rahva§ tua§ zavoditah o?tua §liäp- 
pöidä. ^liäppä magazinat tyhjetäh. Ylimmäzildä paljcazilda 
suahah pölyvdynnyöt kartonkat. Sliäppiä ei fatai. Hinnat 
suvretah.

I silloin jo ei mistera Foks, a toine myty§ niolgah 
mistera Dudlj zateiccov vbigodnoin azien —  srojiv §liäppä 
fuabrikkua. No ze mieli tulov piäh i toizilla kapitalistoillaf 
misteralla Fudljalla i misteralla Nudljalla i kaikki azre zavo- 
diecov uvve^tah.

$idä ze, niidä on §liäpöinke, on i §uappainke, i suaha- 
ronke, i cugunanke, i hiilenke i karasinanke. Fuabrikat pu- 
hallutah kuin muila puzurit i lovpaijah. Voit duvmaija, §to- 
rahva? hovkettbh.

„Myö mänemmä kaikilla hövrylöillä industrializa^iin 
tiedä myötj so^ializmah, jättiän jällellä miän raseihistja 
jiändiä toizista". (Stalin).

Kuin tävttiäcöv viizivuodine.
Miän itogat.
Miän talohus vediäcöv zenke ro^cotunkCj §tobb sogialis- 

ticeskoi srojinda azie jogo vuotta §uvreniis i kazvais, a 
miän muan trudiecijoin materiajlnoi olenda piettymättä 
koheniis.

Meilä jogo ruadaja avttav ruadua pluanan luajinnassa.. 
Pluana §uattuacov jogo smenah §uat, jogo stankah §uat. 
Udarnicestvah i sogialisticeskoih sorevnovanjah yhtevvyttih 
miljonnoit ruadajin massat. Tämä andav liijan vierinnän 
voitandah. 1 myö tävtämmä miän pluanoida srokkah i ennen 
srokkua.

Myö jo ammuin §eizattbma vanhoilleh promb§lennostira 
i kylätalohuk^en, kumbane oli levitetty voina vuozilla.

Giganta gigantalla jällesti kazvetah sovet- 
skoin maakunnan leveillä peldoloilla.
Jo 1930 vuodena miän promb§lennosti oli kahta kerduai 

§uvrembi garskoin Rasein promb§lennostih näh.
1931 vuodena tävtettih i lizänke tävtettih oman viizivuo- 

dizen nefta promb^lennosti, marinoin srojinda i elektriceskoi, 
konditerskoi i kalakanservahine. Tänä vuodena myö la§kima
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.518 uvtta zavodua i organlzuiccima 1.040 uvtta ma.sino- 
traktornoida stan^ua.

Srojuh seizavvuttbh: Nizegorodskoi avtomobili zovoda, 
Harjkovan traktora zavoda, Moskun avtomobili zavoda, 
.^ciiasti uraljskoida masinoin srojijua zavodua, Saruatovan 
kombaina zavoda. Frezernoiloin stankoin zavoda Niznjoissa 
Novgoroda^sa, levorvera stankoin zavoda Moskussa, Uraljskoi 
vasken §uluanda zavoda. Väliän liev laskiettu Kuzne^koi 
metalurgiceskoi zavoda. 30 janvarina on viritetty enzimäne 

JVlagnitogorskoi domna, §uvrembi ilmalda. 5 ijunjana toine.

Dneprostrojan plotina.

. Miän Dneprostroi andav zen verran elektriceskoida 
A^ägie, kumbane voiccov ruadua 16 miljonan miehen neiceh 
Lopetteliecov Magnitogorskoi kombinatta. Hänen 9 .mmna 
kIvgLiada ruvetah andamah zen verran pr-^luKgiida, min 
annettbh 156 domnua garskoissa Raseis!"?;.

Ni konza ni yksi kapitalistico^rhoi muakunda ei kazvan 
tämän boikohuoh, kuin. kazv.^v Sovetskoi muakunda.

Kuvlomattomastb be:!:o kazvav i miän kylätalohus.
Kylätalohus i’".-.yn i;:arskoista Raseista oli jaguacen 25 

miljonaksi hienoksi talohuk?ek§i, äijissä heistä muada ruattbh 
f.:! aiia.

Myö muvtamma juattuo'hienoziksi kylätalohu^ta järiek^i, 
iiolektivnoiksi talohuksek§i. 627o kaikista muanrudajin talo- 
huksista jo on kolektiviziruidu. Myö lienimä kaikkie §uvrem- 
man muanruanda talohuksen muakundana. 1931 vuodena 
200 t. kolhozLia i 4 tuh. sovhozua kylvettih 70°o kaikkie
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muakitnnan kylvöplavnie. Yksi vain sovhoza „Gigant“ Kav" 
kazas§a voiccov andua leibiä kuvvek§i kuvk§i kaikella Mo- 
skulla, kumbazessa eläv läs§ä 3 miln. mieltä.

Splosnoin kolektiviziruinnan raionoissa myö likvidirui-- 
cemma jälgimästä eksploatatoroin klassua-kulakkolistuo. Kaik
ki mi ando voicennan kulakolla licata kevhie, batrakkoida» 
bohattuo hiän ruavon vuoh, marinat, ziivatat, huoneheK 
kaikki tämä oli kissottu kulakolda i anduaci kolhozalla. 
Knlakkoloilla ei anneta vuograta muada i palkata kazakkoida. 
Pahembie kulakkoloida myö ajoma kolhozoin paikoilda^ 
stobb hyö ei häkytettäis srojie kylä§§ä sogializmua.

Jogo vuotta kohetah trudiecijoin eländä uslovjat.
On likvidiruidu ruavotta olenda. Kazvav ruado palka.
Miän talohuksen kazvanda ando meilä voicennan nostaa 

kuvlomattoman korgiella kuljturan. Myö luadima kaikin algu. 
opassannanan, zavodima vediä kaikin §eiccimen vuodistja 
opas§andua. Meilä opa§tuv 18 miljonua lasta. Opa§sanda 
mänöv SSSR-n rahvahin 70 kieleh. 537 vuzassa SSSR-^sa 
ollah varu§§ettu i varustuacetah tuhatat inzeneroida, tehnik- 
köidä, agronomie, opastajie ruadajista, kolhoznikoista i hiän 
lapsista 1932 vuodena jogo kolmesta miehestä yksi opastuv.

Näin mittuamattoman edäh myö uidima endizestä.
Myö jo srojima sogializman fundamentan miän m uas '

sa.
No suvrinke voitannoinke revnassaf,. meilä on i vi- 

göida.
Myö emmä tävttän vielä annandua ruavon proizvodite- 

Ijnostin nos$andua myöt]. Tämä on suvri viga.
Myö emmä tävttän niinze viizivuodizen annandua uvdi- 

zen suvrennandah näh. Miän, peldoloilla ollah vielä täh 
suat pienet uvdizet. Myö emmä tävttän monie annandoid» 
transportan peresroikua myötj, osobenno ravda dorogalla.

Meilä pidäv ruadua äijä i kovah, stobb tavottua laskiettu> 
stobb Ilostua korgiemma transporta, nostua ruavon proizv©- 
diteljnosti, suvrendua uvdine.

Annanda:
1. Sledikkiä gaziettua myötj, m y tty ö t  uvvet predprijatiit se izav-  

vutah srojuh. Luadikkua le ikkuandoida  gazietoista , zurnualoist»  
aljbomah Taroin.

2. Tiijustakkua kuin ko ih oza  einin sovh oza  §uvrendav uvvistja' 
m yttynäzet o l lah  tu lok set .
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Viizivuodine muiten viili muakunnan ihon.
Kaccokkua SSSR-an kartua. Viizivuodine viili maakun

nan ihon. Viluh randah Vologdasta, Päiväzen novzu§ta läm- 
himäh randah, Rostova§ta Donuh i Saruatovah, lämbimäh 
randah Orenburga§ta: Om ka§ta, viluh randah Tomskasta— 
kaikilla näillä paikoilla kazvettbh ylen suvret sovhozat, kol- 
hozat, zavodat, §ahtat, linnat. Rostovan luona —  Sel]ma§, 
Harjkova§§a— Traktornoi, Mosku§§a —  Podsipnikstroi, Frezer, 
Niznjoissa Novgoroda§§a —  avtomobiljnoi. Agat goran lä§§ä 
.Magnitogorsk, Kuznegkstroi.

Hiili, melalla, ma§inat, traktorat, avtomobiljat, nefta, 
hlopka. Kacahtakkua SSSR-an kartua. Kaccokkua kuin täv- 
tiäcetäh Leninan vaku§§annat. Kaccokkua ice... Myö viizi- 
vuodistja tävtämmä neftepromb^lennostie, miittynäze§§ä ni 
•olgah puole§§a kolmatta vuotta, ma?inastroindua 2 'i2— 3 vuv. 
kylätalohu§ masinoin sroindua kolmessa einin vielä i vähem
mässä vuvvessa, elektriceskoi prombslennosti 3 vuv. Tämän 
jnuozet ni missä ei olijat miän so^ialisticeskoin prombslen- 
nostin tempat.

(Stalin).

Millä voit ob‘jasnie miän ozat. 
SSSR-s§a fuabrikat i zavodat so^ialistices- 

koit.
Meilä SSSR-assa mua, sahtat, fuabrikat i zavodat, ma- 

'Sinat, ravda-tiet i vezi-tiet ollah käzissä ruadajalla klassalla 
Jcaiken muakkunnan izännöillä.

Ylen suvret fuabrikoin i zavodoin korpussit, kumbazet 
mahutetah tuhattoida ruadajie; domennoit kivguat suluajat 
ravda rudua cugunaksi, kivihiili sahtat; luvutta ciepit tavar- 
Tioiloida i posazirskoiloida pojiezdoida, —  kaikki tämä on 
muailmalda ainovat ruadain muakunnan —  Sovietan So^iali- 
sticeskoiloin respublikoin sojuvzan.

Miän so^ialisticeskoiloissa predprijatijoissa ev eksploa 
tiruindua. Ruadajat ruatah ei kapitalistoih varoin, a omah 
klassah varoin. Kaikki dohoda proizvodstvasta mänöv leven 
diässä i kohenduassja fuabrikoin, zavodoin i iccein ruadain 
■eländiä.
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O n g o *

„Ruadaja klassa on m u ak u n n an  izändä, 
ruadav ei kapitalistoih, a o m ah  ruadajah klas- 
sah  varo in" .  (Stalin).

„Kaikkie zamecatel jnoimbi sorevnovanija§- 
sa on ze, s to  h iän  luadiv juvrehizen muvtan- 
nan rahvahan kaconnassa  ruadoh ,  zentän §to 
hiän ruavon huigiellize^ta, jygie§tä kann an -  
nasta, m yttynäzenä hiän oli ennen ,  luadiecov 
ciisti, sluava, doblesti i gero is tva  azieksi"..

(Stalin).

2. Socialisticeskoi so revnovanja  on  suvriin 
sredstva loppie  viizivuodine nellä§§ä vuvvessa

Enzimästä viizivuodizen pluanua kaikki burzuilisto i 
heila jällesti mänijät kucuttbh hovkin §uarnak§i i täyttämät
tömäksi duvmainnak§i. No miän muakunnan ruadaja klassa 
mobilizuiduoh kaiken vian viizivuodizen tävtändäh, levähyt- 
tähyöh sorevnovanjan, organizuiduoh udarnoit brigadat, torai
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nagoli uvzista i uvzista tuloksista i §uannoista. Sorevnovanja 
1 udarnicestva oldbh i ollah zen muozena vagana (rtcagana) 
kumbazin avulla ruadaja klassa edäh eisti miän muakunnan 
: ogialisticeskoin muvtunnan. Sorevnuicciecien ruadaja klassa 
ehottb lozungan.

r   ^  ' ' ■ ----------

„Viizivuodine nellässä vuvve§§a“. 
Viizivuodizen täv tändä nelläs§ä vuvve§§a 

meilä varoin lieni „clisti, sluava, dob le i t i  1 
gero is tva  az ie n a“.

Tulov loppuh nelläs viizivuo Jizen vuozi,—  
i ruadaja  klassa ozakkaha ldb  lopet te lov  h ä n d ä .

SoVietan muakunna^^a yhen predprijatiin tuIo§ ozat 
ei tuvva häkkyö toizella, kuin kapitalistein maakunnaspa, 
a lietäh kaikin toizin fuabrikoin i zavodoin hyvyziksi. 
Edizeh mänijät predprijatiit avtetah i vejetäh iccieilä 
jällesti jiänyzie._____________________________________  '

Tuljskoin JVs 1 zavodan ruadajin obra^cenja.
— „Kuvlija go työ sto 1931 vuod. SSSR-appa liev lap- 

kiettu ruadamah 518 uvtta fuabrikkua i zavodua.
Kuviija go työ, sto pinä-ze vuodena liev avattu 1040 

m a p i n o t r a k t o r n o i d a  s t a n h u a  (MTS).
A vet, ynnäh nelläppä vuvveppa 1927, 28, 29, 30 vuv. 

kaikkia SSSR-ua myötj oli lapkiettu 323 zavodua i fuabrikkua.
1929 V. SSSR-appa oli vain yksi mapinotraktornoi stanza.
—  Midä pidäv ruadua kaikilla ruadajilla, kolhoznikoilla, 

ptobb obespeccie uspeha?
Pidäv provierie, kuin mänöv ruado, pidäv provierie 

kuin boiko mänöv ruadoloin tävtändä. Myttyöt ollah tem- 
pat,- ollah-go hyö zen boikohuot, mittynäzet pidäv.

Pidäv tiijuptua ei-go ole pereboiloida; pidäv tiijuptua 
miän vällät paikat.

Ana jogohine rutondav omua ruaduo, ana jogohine av- 
tav yhtehizellä SSSR-an sroinnalla. Näin repittih Tuljskoit 
ruadajat i lapkiettbh obrapcenjan kaiken SSSR-an ruadailla 
i kolhoznikoilla.

Tämä oli apreljalla 1931 vuodena. No ennen kaikkie 
hyö kacottbh emän zavodan. Midä hyö lövvettih?
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Ruavon hodu on zen muone, sto 1931 v. programma 
voit suvrendua 2 kerdua.

jogo  Tulan zavodan ruadaja tänä 1931 v. ando produk- 
giida enämmän cem endizina vuozina. Ruavon proizvoditelj- 
nosti novzi. Ruado mani druvznoimma i paremmiin, ei kuin 
ennen, ekonomittbh aigua, vähennettih rbkonnat i bruakut. 
Icciellä maksanda puoleni 18‘i2 pro?.

Kellä tuli poljza tästä?
Poljza tuli kaikella sovietan muakunnalla.
Stankat, kumbazet luajittbh hyö, ev pahemmat rajan 

taguallizin muakunnbn stankoida.
Myö yhe§§ä kuvssa andoma lizänke 5000 nevvondua, 

kuin kohendua ruado, kuin nostua proizvodstva. Mian zavo- 
dalla ei vain inzeherat huoluttuaceta hyviin azien seizatandah 
näh, no huoluttuacov i jogo ruadaja.

Yhes.sä udarnoissa proizvodstvan nos§anda kuv§§a myö 
luadima 310 udarnoida brigadua.

Tehnikkah ociin, sano tov. Stalin. 1 myö ottbma tämän, 
lozungan. Kaikkie miän zavodan udarnikkoida opas^etah 
miän zavoda§§a.

Tehniceskoilla opassannalla myö tahomma fattie kaikkie 
ruadajie.

Knzimäzenä vuvven nelläneksenä 650 miän zavodan 
parasta ruadajua mani partih.

Näin kirjutettbh oman obra§cenjan Tuljskoit ruadajat.
A kuin tovarissat ollah aziet teilä?
Tämän i äijän toizin tämän muozin kyzymizinke Tuljskoin 

Nb 1 zavodan ruadajat obrattiecettbh SSSR-an ruadaih i kol- 
hoznikkoih.

Tävttijä-go työ oman programman?
Äijä-go ruadajua sorevnuicciecov toizinke ruadainke?
Äijä-go on teilä brigada§sa rahvaita?
Otattago työ buksiralla jiäjie, kuin työ heidä yllyttelettä? 

Mahatta-go työ vediä, zarazie omalla urhakuolla starainnalla, 
omalla viällä, omalla vierinnällä voitandah laiskoida i razgil]- 
djailoida?

Kuin työ puolennatta bruakkuo omilla fuabrikoilla i 
zavodoilla? Muistakkua, §to monen sovietan tavaran luain- 
nan nedostatkoida tov. Stalin 16 sjiezdana nimitti miän 
proizvodstvan pozornoiksi täpnäksi.

Äijä-go ruadajua teilä opastuv tehnikua, tunnustuacetah 
go rajan taguallizenke tehnikanke?

—  17
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Näin tävdeläzen pravanke kyzeldih Tulan ruadajat, ehot- 
tuan so^ialisticeskoida scettuo toizllla proizvodstvilla.

Pidäv luadie niin, lizättih tulalazet, §tobt jogo SSSR-an 
ruadaja tiedäis, sto miän viät ei duaroin tuhuoceta. Kaiken 
ruavon syväh tävtändäh, jogo parahah zavodah i fuabrikkah 
näh pidäv tietä leveillä massoilla. Midä vas?

Ana kaikin ruadajat i kolhoznlkat nähäh, sto miän 
§iä§§ändöidä myö emmä las§e tuvlella. Ei, myö sioimma 
gigantoida zavodoida,— gigantoida sovhozne. Ze, ken rubiev 
tiedämäh miän tuloksie, ze rohkieldt tartuv ruadoh käziin. 
Vägie i lujehutta tahomma myö valua SSSR-an trudiecijoilla 
sercoih, uvzih voittoloih, uvzih tuloksih.

Näin paistbh Tulan ruadajat omassa obrascenjas§a.

Osoboi scottu.
„Teih meilä on eris scottu,— näin Tulan ruadajat obrat- 

tiecettbh Donbassan ruadaih.
Kuvlija-go työ, gornjakat, kuin voitetah groznoin i Ba

kun proletariit. Hyö tävtettih viizivuodizen 2\'o vuvvessa.
Neftua myöt] myö olemma viijennellä sijua muailmalla. 

1931 vuodena myö lienemmä 4 sijua i jätämmä Angliin.
No kuin ruadav miän sojuvzan kocegarka— Donbassa. 

Hiilettä— surma prombslennostilla. A Donbasassa gornjakoiila 
ke§§e§sä vielä on äijä progulj^ikkua, letunua, rvacua.

Vähän hiildä §uatta, gornjakat.
1930 vuod. työ muakunnalla että andan monda miljo- 

nua tonnua hiildä. Pottjaniecekkua. Pidäv käskie masinoida, 
mozgulla i käzillä ruadua kaikelta viä^tä.“

Tulan ruadajin obra^cenja oli lugiettu kaikessa SSSR-as§a. 
Zavodat, fuabrikat, sahtat, sovhozat i kolhozat tiiju§settbh 
tuljakoin tuloksih näh; hiän ' primiera toi uvven nossannan 
ruadoh sovietoin muakunnalla.

Kyzymizet:
1. Midä vas miän muakunnan ruadajat i trudiecijat vejetäh 

so^ialisticeskoida sorevnovanjua.
2. Tiiju^takkua kuin mänöv sogialisticeskoi sorevnovanja 

tiän zavodalla, fuabrikalla, kolhoza§sa einin sovhoza§§a.
3. Kaikin-go tiän ruadajat einin kolhoznikat sorevnui- 

cciecetah.
4. Tiiju§takkua nimet parahin udarnikoin tiän zavodan, 
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kolhozan einin sovhozan. Kirjuttakkua hiät ru^kiella lav- 
valla. Tiiju^takkua hiän endine eländä (biografii), kirjuttak
kua i 1'bputtakkua industrializagii ugiazeh.

5. Ongo sorevnovanja tiän §kola§§a i gruppa^sa.
6 . Kedä työ ottbja buksiralla jiäjie gruppie, opa§tujie 

gruppassa.
7. Provierija-go työ kuin tävttiäcetäh sorevnuicciecenda 

i udarnicestva dogovorat gruppassa.
8 . Kariekjzin kieli urokalla kirjuttakkua ice piä§tä, sih 

iiäh, kuin työ tävttijä sorevnuicciecenda dogovoran. Täh ze 
näh kirjuttakkua zametka omah §einä gaziettah.

Borcuinda partiin generaljnoistä lineistä.
Ylen §uvret tulokset, suavuot miän maakunnan ruada- 

jalla klassalla ollah suadu kommunistoin partin kohallizella 
rukovodinnalla. Hyö ollah partin generaljnoin linein pravilj- 
nostin tuacci, n. s. tulluot zen tien praviljnostista, kummastja 
myötj parti iov . Stalinan nevvonnanke vedäv ruadajua klassua 
i muanruadajie soijializman srojindah. Tämä tie on huavus- 
settu Leninalla.

Leninan vaku§§annat ollah tämän muozet:
Vähän tavottua i jättiä tehnikäilä edizeh mänijät kapi- 

talisticeskoit muakunnat. Enzimäzeh cerjodah huoldua SSSR 
industrializagii.

Muvtlua trudiecijoin muanruadain hienot erotelluot talot 
järbek§i, kolektivnoiksi sogialisticeskoiksi talohuk^eksi §uv- 
rendua materialjnoi i kuljturnoi trudiecijoin urovnja. Vediä 
trudiecijat ruadajat klassan rukovodstvalla upravljaimah mua- 
kunnalla. Näin zaduacoin tävtännäs^ä vuaznoimbana Lenina 
pjdi-lujendua yhtehys ruadajan klassan i trudiecijoin muan- 
ruadajin ke§§ystä. Rukovodija roll tä§§ä azie§sä on ruadajalla 
klassalla.

Toine tie tuov häviendäh. Parti borcuiccov kaikinke, 
ken tahtov kiändiä händä i ruadajua klassua Leninan tie§tä.

Ev midä zualivoija burzuiloin agentoida.
Sogialisticeskoin srojinan tulokset ollah §uadu pattbes?a 

klassovoissa borcu§sa.
Kapitalistat kohallizessa vojuicennassa 1920 v. tahottbh 

kiskuo trudiecijoin bohotuk§ie. Ei viidin. Silloin zavodieci 
vrediteljstva.
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Vihaznikoin muakunnbn praviteljstvoin agentat i §pio- Pol 
nat ruvettbh §ovdamah miän so^ialisticeskoin sroikin para- mu 
hilla postbila, zavodoih, fuabrikkoih, sovhozoih, kolhozoih, 
elektrostan^oih, ^ahtoih.

Burzuilistoloin mualiunnbsta tiildbh prikiiazat:
„Hävittäkkiä SSSR-an promb§lennosti“.
„Rbkkokkua kolhozoida“.
„Nällällä no§takkua rahva§ sovietan vluaslin va§tah“.

■ I vrediteljat ruattbh.
O G PU  oktjabrjan revolju^iin zavojevanjoin vardeiccija 

avai äijän vredijua kontrevoljugiin organiza9lida.

va

5.
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Midä^suadbhgVrediteljat?^;
Myö§§yttiä fuabrikat, zavodat endizillä izännöillä, myö$- 

§yttiä endizet kapitalistoin porjuatkat, rbkkuo kolhozat i sov- ; 
hozat i hiän muat andua pome§§ikoilla. ' ,

Vrediteljat rajanlagallizin kapitalistoin kässennästä varus- 
^ettbh nastuplenjua SSSR-ah; hyö daze huavussettbh uvven 
praviteljstvan.

Häneh ois mändy endizet ministrat, fabrikantat i po- 
mes§ikat.

^tobb oliis kebiembi murendua SSSR-tia, vrediteljat 
luaittbh pluanan rbkkuo-elektrostancat, §illat, ravda tiet.

Ollah lövvetty dokumentat, kumbazista nägyv, §to rajan 
taguallizet maakunnat sovietan viuastin voittahuoh ois polu- ,
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cittu: Anglii-Kavkiiazan hänen nefta bohatuksinke, Frangii i 
§pio- Pol]§a Ukrainan. Hyö SSSR-ua tahottbh luadie kapitalistoin 
para- muakunnbn kolonijak§i.

ozoih, No rajan taguallizet kapitalistat i hiän agentat hairahet- 
tbh omissa luguloissa.

Kaikki m uak u n d a  piene§tä i suvrih su a t lu ja h  
vardeijah O ktjab r jan  ^uandua.  ___________

5. Piettämättä kohenov trudiedjoin eländä*
Myö §aimma §uvret kohennukset SSSR-an trudieci- 

join eländä azies§a.
Ynnäh on kavotettu ruavotta olenda sovietan maakun

nassa, jo viizivuodizen nellännellä vuvvella kaikkiella liev 
luaittu 7 cuasuhine ruado. päivä, s^vrenov ruadain ruado 
palka. Mänöv s^vri eländä huonekin i komunaljnoi sroinda, 
suvrenov lugii jogo perehen ruavos?a olijoin ruadajin, a 
tämä ozuttav, kohenov jogo perehen materialjnoi polo- 
zenja. Enämbi i enämbi anduacov dengua sogialjnoih sl^ra- 
huindah. Enzimäzenä viiziv ..odizena liev kavotettu kirjah 
eimahanda.

Äijäldi koheni kylän trudiecijoin polozenja. Kolektivnoi 
ruado suvrendb kolhoznikoin dohodan. Muanruadajin uvzin 
zavodoin sroiteljstvassa ruanda suvrendb trudiecijoin m uan
ruadajin zarabotkat.

Toissa viizivuodizena on huavattu  suvren- 
dua  rahvahan o b e sp e d n d ä  vuaznoimmilla pro- 
mbslennoiloilla, prodovoljstvennoiloilla tavaroil
la ei vahembiä cem k a h e n — kolm en verralla 
nygyzeh  näh. T äm än  m uone  zadiiacca ev ni 
yhellä  burzuilisson m u ak u n n ak a  vägie  myötj.

So^ialjnoi strahuinda.
Ni yhessä muan saran maakunnassa ev sih rukah 

•seizatettu ruadain strahuinda, kuin miän sovietan sojuvzassa. 
Sogialjnoi strahuinda on kaikkie suvriin Oktjabrjan voi- 
tanda.
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Jesli ruadaja läzevdyv, miän zakonua myötj strahovoiV i ct> 
organat maksetah kaiken hänen ruado palkan. *

SoQstraha la§kov vuvves§a lizänke puolen miljonua rua- ^ 
dajua, kolhoznikkua sluzascoida lebävö kodiioih, kurortoilla, .
sanatoriiloih.

L ebävö kodi Livadija.

A äijä go boljniccua, optiekkua, dieticeskoida stolov- 
voida duaroin obsluzivaijah ruadajie i kolhoznikkoida pro- 
mb§lennoiloissa linnoissa, kylissä, kolhozoissa, sövhozoissa.

Yhtenä vain 1931 v. socialjnoih strahuindah oli tuhottu 
2136 min. rubl.

Tämän muostja huolda ruadajin tervehyöh ev i ei voi 
olla ni yhessä kapitalisticeskoissa maakunnassa.

Ruavon ohrana SSSR-ssa. I

Sovietan valda ando moniin kymmeniin miljönoin rubliin 
ruavon vardeindah. Fuabrikoilla, zavodoilla on luajittu ylen 
vägövät ventiljatorat, kaiken miiozet aijotuk§et stankoih i 
kaiken nägözet prisposoblenjat, lujendajat bezopasnostin teh- 
nikua. Nescasnoiloin slucailoin lugu ylen boiko puolenov.

Miän zakonat ylen §uvren tarkissannan annetah naizin 
ruavon ohranah, zentäh §to hiän ev zen vägövyne, kuin 
muzikkamies i vielä zentäh sto hiän on novzovan prole- 
tariin muamo.
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, Lapsen syndyössä naizilla anduacov 4 kuvhine otpuskar 
lastd syöttämäh muamoloida la§kietah ruavolda kak§i kerdua 
päivä§§ä.

Vardeijen miän muvttajin tervehyttä, sovietan zakonat 
ei anneta ottaa ruavoila nuorembie 16 vuotta. Kaikki nuo- 
rizo 15— 18 vaodeh §yat ruatah vain 6 cuasuo. Kaikella 
nuorizolla ynnäh ei anneta ruadua yöllä, sverhurocnoida 
riiadiio i muanalla ruadoloida.

Tavotamma i jätämmä.
Hotj myö omua talohusta §rojimma i ylen ^uvrilla tem

poilla, myö vielä einmä kaikkie kapitalisticeskoiloida fnua- 
kundoida tavottan. Tämä meilä kä§köv i ielleh päin ruadua 
bojevoiloilla tempoilla, ei hillendiä tempoida.

16 partin sjiezdalla miän partin vozdja tov. Stalin 
pagizi; ■

„Myö jäimmä edizih mänijöistä maakunnoista 50— 100 
vuvv^^ella.

Meilä tämä väli pidäv proidie 10-s§a vavve§§a. Einin 
myö tämän laaijmma, einin miät murjotah" (Stalin).

Voicemma go myö jättiä kapitalisliceskoit maakunnat? Da, 
voicemma, zentäh §to meilä täti varoin ollali kaikki uslovjat:

Miän muakanda on kaikkie bohatbin omilla prirod- 
noiloilla bohatuk§illa ravda rudua, hiildä, neftua meilä on 
enämbi cem kumbaze§§a ni olgah toizessa maakunnalla.

Myö jätämmä kapitalistice^koit maakunnat zentäh, §to 
SSSR-as§a miljonat tradiecijoda ucastvuijah sogialistices- 
koi§§a sröinna§§a, anduan va§tavs pluanoida.

Myö jätämmä zen tuacci, §to meilä vlaasti on raada- 
jan klassan käzissä, kumbazella rakovodiv komunistoin 
parti, zentäh sto myö vejämmä planovoida talohu§ta.

SSSR-a toizessa viizivuodizessa tehn ikan  11 11 
tuacci eistiäcöv Jevropassa  enzimäzeilä 
sijua. 

M yttynäzen sijan zaimiv SSSR-a viizi- 
vuodizen loppehuoh  muaiiman talohuk- 
sessa?
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1931 vuodena neftan §uanna§§a myö olemina enzimä- 
zet SAS5-an jälgeh. Kaikin masinoin luajinna§§ä myö lähe- 
nemmä toizella sijua kaike§§a muailma§§a, a kylätalohus 
masinoin sroinna§sa daze enzimäzellä sijua. 1932 vuozi tuov 
meilä uvvet tylokset.

„Meilä pidäv edizeh eistyö niin, stobb kai
ken m uailman ruadaja  klassa sanois kaccuon  
meih: ka h iän— miän edizeh m än i jä  otrjuada, ka 
h iän— miän udarnoi brigada,  ka h iän— miän 
ruadajin vluasti, ka h iän— miän otecestva, hyö 
ruatah  o m ua  azleda, miän azieda, hyvä: av- 
tam m a heilä m änn ä  kapitalistoilla vastah i 
sy ty täm m ä kaiken muailman revoljufii azien".

(Stalin).___
Kyzymizet:

1. M iniän 'm eilä  pidäv tavottua i Jättiä kapitalistoin mua- 
kunnat?

2. Min tuacci m y ö  vo icem m a hiät tavottua i jättiä?

Bolj^evikoilla pidäv otattua tehnikka.
Fevraljana 1931 v.
Tov. Stalin ando lozungan:
„Bolj§evikoill? pidäv otattua tehn;kä“.
Zentän sto ei otattahuoh tcluiikua, ei sua srojie sogia- 

listiceskoida talohu§ta. Ei sua tavottua i jättiä kapitalietices- 
koiloida muakundbe.

ddii; znuacciv otattua tehrdka?
Otattua tehnika znuacciv icciellä lietä oman azien spe- 

gialistak§i. Tämä znuacciv opastuo masinoin stankoin ust- 
roistva, opa§tuo ruadua heiläh, luedis i kohcridiia kcidä. 
Kylätalohuk^esgä znuacciv opastuo varustamat! jyvie kylvöli, 
sellittiä, protravljaija heldä, organizuija kolialline Icylvö, 
ziivatan kaconda i n. i. Tämä znuacciv icciellä otattua 
kaikki mielocci proizvodstvan predprijatiin, kumbazella ruat, 
kumbazella rukovodit. Tehnikan otatanda avttav meilä piässä 
kaikesta vredindä ruavosta.

Otattua tehnika pidäv ei vain predprijatiiloin rukovo-
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diteljoilla, no i kaikella ruadain massoilla, ruadajalla nuori- 
zolla, kaikilla opastujilla.

Sanotah, sto on  jyg ie  o ta t tua  tehnikka. Ev 
tozi. Ev zen rnuozie krbepostiloida, kum ba- 
zie boljsevikat ei otettais. M yö voittbma äijän 
jy g ie d ä  zaduaccua,.  M yö siirdimä viuastista 
kapitalizman. M yö  ottbina vluastin om ih  käzih. 
M yö  s ro j im a y le n  jä rben  (suvren) sogialistices- 
koin prombslennostin .  M yö  keskikerdazen kiän- 
d im ä socialisticeskoih tieh. Kaikkia  vuaznoim- 
m an  sroinnan kaconnasta  m yö  jo luadima. 
M eilä  ei äijiä jiännyn: opas tu o  tehnikka,  o ta t tua  
nauka  (opassunda) i konza m yö  luajimrna t ä 
m än  meilä lietäh zen m uozet  tem pat,  kuraba- 
zih näh m yö nyt em m ä ruohi i duvmaija. 
I m yö  täm än  luajimrna, vain rubiem m a tovel- 
d a h  tahtornah  t ä d ä “ .____________  (Stalin).^

Pariin vozdjan kucunnalla va§tah, miäii muakunnan 
ruadaja klassa i trudiecijat organizuidbh tehnikan otatanda 
pohodan. Mian muakunnan trudiecijat^ ei eroten rolzvodet- 
va§ta, tävLfetäh omua tehnmeoköida tiijändiä otateiah naukua.

Ka miän yksi voito§ tehnikan otatann?.??a.
Kuda kunihaziiia ravda tietöillä §uvrendua veiettävän 

gru"z:n Ingu voiccov vain lizätä pojiezdoin sostuava i hiän 
kavelennän boikohu§. Täh varoin pidäv luadie ylen vägö- 
vät parovozat.

Luganskoilla zavodalla on luajittu kak§i tämän muostja 
vägöviä tavarnoida parovozua. Yksi jo on annettu ruadoh.

Tämä parovoza Luganskoilla zavodalla oli srojittu 72 päi
väsiä. Tämän lyhehyöt, ni missä ei olijat sroinda tempat on 
suadu vain zavodan ruadain, inzeneroin i teknikoin entuziaz- 
man i udarnicestvan tuacci.

Päiväzen laiKU jevropas§a ev parovozua miän paro- 
vözbn vägövyzie. Täh rukah,— myö luadima ^uvren har- 
pavksen edizeh, tä§sä azies^a myö tavottbma i jättimä Päi
väzen lasku Jevropan.
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A ka toine voitos.
Sroima myö Stalingrada linna§§a traktorozavodan.
Toimma i §eizattbma myö §adoida parahie rajantagual- 

lizie stankoida i marinoida. Oboruduiccima jälgimästä teh- 
nikan §anua myotj. No konza laskima hoduh gehat, lienimä 
prorfavas§a; rbkkuocenda rbkkuocennalla jällesti. Ei andan 
traktorua Stalingradan zavoda.

Ruvettbh eccimäh pricinua. Äijällä hienolla ke§§e§§ä—  
yksi §uvri: silloin ei mahettu Sovietan ruadajat, inzenerat, 
tehnikat iipravljaija rajan taguallizilla stankoilla i masinoida, 
täh varoin ei oldu vielä tehnikan kirjamiehet.

Midä ruadiia?
Pidi opastuo otattua tehnika! 1 ottuacettbh Stalingra- 

doveh opassunnasta, organizuidbh tehnika kruzkazet, kohen- 
nettbh FZU ruavon, päivä päiväldä opassuttbh omista haira- 
huksista i promaholsta. Partin rukovodstvan alla, Stalingra
dan traktornoi, monen, kuvn pattben opas§unnan jälgeh,. 
rubei piäzömäh prorbvasta.

A nyt hiän andav päivässä 150 paras-a 
Sovietan t rak torua  kolhozoin i sovhozoin pel- 
doloilla varoin._____________________________

Tämän muozle vöittoloida voicciis lugie miljonoida.

Annanda:
O rganizuigua §kolas?a elektro, radio, kylätaiohus kruzkazet.
2. O rganizu igua luvenda pertissä ein in  krasnoissa ug lazes?a  

vbistavka tehnika, e in in  kylätaiohus kniigoista .
3. Stobb paremmiin organizuija Vbistavka, jagakkua kniigat  

to ine to izella  kessessä , lugekkua hiät koi§?a, lycykkäzeld i kirjuttak 
kua mih näh hyö  sanotah i  j o g o  kniigalla  eden  pangua zen m u o n e  
kirjutu?.

Toizena viizivuodizena SSSR-a srojiv so^ia- 
listiceskoin ob^cestvan.

Janvarjana 1932 v. Moskus§a oli komunistoin partiin 
17-sta kaiken sojuzan konferen^ii.

Konferencii keräi kaiken 1931 vuvven miän prombslen- 
nostin ruavon itogat, huavustb 4 viizivuodizen loppija vuvven 
zaluacat i prorabotaicci toizen viizivuodizen programman.
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iMiän parti tuli 17-deh konferengiih §uvrinkena tulok- 
finkena. Kolmandena viizivuodizen vuodena myö jo la^ki- 
ma hoduh sadoida suvrie sosialisticeskoiloida luabrikkoida i 
zavodoida i 1040 masino-traktornoida stan^ua. 62®/o muan 
ruadajin taluo yhtevvyttin kolhozoih.

Tukuten miän tuloksin itogoida, 17-st,a partiinoi kon- 
ferengii otrnielti, sto myö §roima socializmalla varoin fun- 
damentan.

Fundamentatta ei voi stojie kodie. No fundamenta, tä
mä vielä ev kodi. Sonalizman fundamentan myö stoima en- 
zimässä viizivuodizena a toissa viizivuodizena myö sroimma 
klassattoman sogialisticeskoin ob§cestvan.

Toizena viizivuodizena myö loppuh §uat hävitämmä 
SSSR-s§a kapitalisticeskoit elementat. Liev tävveldäh hävi
tetty eksploatiruinda yhellä miehellä toista. Miän maakun
nan trudiecijat lietäh sofialisticeskoin obscestvan ruadajat,. 
hänen maltajat aktivnoit srojijat. Tämä jo liev klassattoma 
obscestva.

On go kebie toizen viizivuodizen programma?
Ev kebie.
Voit go häftda tävttiä borcuimatta?
Ei voi. Meilä liev suvri jygie ruado. Aktivnoi ruanda 

tä^sä aziessa jogo ruadajan i kolhoznikan— oza i heilä pidäv 
radenieldb ruadua.

Ei voi duvmaija, sto toizena viizivuodizena tyvnistyv 
klassovoi vorcuinda.

Vielä liev i pidäv suvri borcu hävittiässä vanhoida ta- 
boida miän muakunna^sa.

Klassovoi vraga mielen maltbetta protiiviecov i rubiev 
borozdeliecomah. .

Jälgi peräh ei pie unahtua i sidä, §to myö sroimma 
so^ializmua konza ymbari ollah kapitallstoin muakunnat..

Kaikin muakunnbn kapitalistat ruvetäh staraimah rbk- 
kuo miän sogiallsticeskoi sroinda.

Toizena viizivuodizena meilä pidäv luadie uvzi tehni- 
ceskoi baza kaikkih talohus otrasliloih. Tämä znuacciv, sto. 
meilä pidä\r kaikkie ennen §uvrendua mo§inoin sroinda. Hiäm 
suvrenov 3— 3’ 2 kerdua.

Elektroenergiin proizvodstva liev §uvrennettu 6 kerdua,, 
hiilen— pocki 3 kerdua, neftua 2̂h> 3 kerdua.

3 uvri tarkehu? liev annettu transportalla (ravda tiellä, vezi: 
tiellä,— avtomobiljoilla), transporta enämbiä ei rubie jiämäh.
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Toizen viizivuodizen äijällä meilä pidäv snabzcnija §uv- 
rendua 2 — 3 kerdua. Täh varoin liev srolttu uvvet fuabri- 
Itat i zavodat, kumbazet ruvetah luadimah jallaccie, vuattev- 
sta i n. i. A §ih varoin stodb fuabrikat i zavodat tävttiä 
tämän zaduacan, myö kahen verralla §uvrennamma hlopkan 
i työn kazvatannan,

Myö icciellä edeh seizatamma zaduacan toizena viizivuodi- 
•zena suvrendua snabdinda pitanja produktoilla kolmen ver
ralla. Ka mintän myö rubiemma §uamah §uvrda uvdizen 
:tulok§en §iivrennandua i suvrda ziivatan vodindua.

Myttynäzen §ijan rubiev zaimimah SSSR-a 
muailman talohuk§e§§a toizen viizivuodizen 

tävttähyöh?
Toissa viziivuodizena myö luaimma zen muozen polo- 

■zenjan, sto kaikkie midä pidäv miän muakunnalla myö ru
biemma kazvattamah i luadimah ice.

Myö toveldah SSSR-an luaimma ekonomiceski samos- 
lojateljnoiksi, kumbane rubiev meidä äbäzöimäh ko'^italisti- 
•ceskoin muakunnan pridatkah viijinnästä.

Toizena viizivuodizena myö marinan luajinnan §uvren- 
namma 3 —3b'2 kerdua. Tämä miän sojuzan euonomikua 
myöt] eistäv toizella §ijua, a zen tuacci, §to miän zavodat, 
fuabrikat i masinat luadiecetah jälgimästä tehnikan §anua 
myöt], nin toizen viizivuodizen lopussa myö otamma enzi- 
mäzen sijän tehikkua myöt].

Avtomobiljan luajindua myötj myö rubiemma jiämäh 
vain yhe^ta SAS§-ta, toizissa muakunnoissa avtomobiljua 
liev vähembi miänomua.

Miän traktoran luadijat zavodat ruvetah luadimah 
traktorua enämmän cem kaikki Jevropan muakunnat 
yhessä otetuot. 1 vain yhtä SAS§ myö vielä emmä tavota 
traktOi^an ldajinna']:sa.

Elektroenergiin proizvodstvua luyötj ruyö vägi äijäldi 
jätämmä Germanien, Frangiin, Angliin i pocki tavotamma 
SAS3-at.

Njeftan §uanna§§a myö rubiemma piz}^mäh toizella sijua, 
•i vielä äijäldi lähenemmä enzimäzeh.

Hiilen §uanna§sa myö rubiemma ^eizomah Angliilla 
revnas^a i lienemmä edizessä kaikkie toizle Jevropan mua-
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kundoida Germanieda, Franyiida, i vain SASS-ta myö vielä 
rubiemma jiämäh.

Mintän myö voicemma toizen viizivuodizem 
aigah likvidiruija kapitalisticeskoit elemen- 

tat.
Partilla priimitty rahvahan talohuk§en pluana 1932vuv- 

veksi huavu^tav, sto sovetskoin sojuvzan rahvahan talohuk- 
sessa jo enziinäzen viizivuodizen lopuksi castnoi sektora 
liev pienembi 10®;o. Meilä jo on enämbi 60“/o kolektivizirui- 
duzie inuanruadajin talohuk§ie i ei voice olla ni myttynästä 
hökyndiä siinä, §to pariin seizattama zaduacca 1932/33 vuo- 
dena lopettaa osnovnoi SSSR-n kolektiviziruinda—liev täv- 
tetty. A vet tämä znuacciv, sto jo kahen lähizen vuvven. 
aloh splosnoin kolektiviziruinnan vuoh liev luajittu kylän 
kapitalisticeskoiloin dementoin osnovnoin cuastin likvidi- 
ruinda.

Jällicek§i, lizäkkiä täh, sto kapitalisticeskoit elementat 
järie^sä promnslennostissa jo ammuin lähtei pohjah, a hie
nossa prombslennostissa i torussa hiän roli boiko puolenov. 
Tädä myötj ei vöice olla ni myttynästä hökyndiä, §to par
tilla toizen viizivuodizen aigah suav i pidäv seizattua iccien. 
edeh zaduacca kapitalisticeskoiloin elementoin likvidiruindah 
näh loppuh suat.

(Tov. Molotovan pagina^ta 17-sta partkonferendilla).

Miän muan trudiecijat annetah sovetskoilla 
muakunnalla vallaksi miljardoida sosialisti- 

ceskoih srojinda ruadoh varoin.
Dneprostroi, Kuznegka, Magnitogorska, avtomobili i 

traktora zavodat, kuvonda fuabrikat, suat sroikat, min muo- 
zie ei nähnyn maailma,— kaikki nämä miän ruadajat i kaikki 
trudiecijat srojitah omilla sredstvoilla.

Jndustrializadin ozin vuoh ruadaja klassa avtto kev- 
hillä i keskikerdazilla muanruadajilla yhtevdyö kolhozoih.. 
No näillä ozilla myö emmä voice piettyö.

Meilä pidäv srojie vielä uvzie zavodoida i fuabrikkoidä,. 
§tobh ynnäh piässä os§anna§ta kapitalisticeskoiloista mua-
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joista, stobb srojie uvzie kodiloida trudiecijoih varoin, §to5s 
andua kylällä vielä enämbi traktorua, stobb aiidua proin- 

tavarua  kaikilla trudiecijoilla.
Stobb väliämme noitua nämä zavodat, trudiecijat avte- 

tah nuakun lalla, kirjuttuacetah zaimah, siäs§etäh dengua. 
Ylen hyviin proidi kaikkie muakundua myötj kirjuttuacendu 
zaimoih „Viizivuodine neliänsä vuvvessä" i „Kolma§ resijä“. 
Jälgimäzeh zaimah kaiken Sojuvzan trudiecijat kirjuttua- 
•cettbh 2 miljardah rubljah.

Jälgimässä, viizivuodizen versijä§sä vuvvessa Moskun 
Avtomobili zavodan, Stalinan nimie, rua.lajat, §pegalistat 
i sluzascoit sanottbh kaikilla miän muan trudiecijoilla:

„Annamma miljardat vellak§i Sovetskoilla muakunnaila 
sogialisticeskoih srojinda ruadoh varoin

Ruadajat resittih pakota Sovetskoiida praviteljstvald i 
la§kie uvzi zaima —  »Viizivuodizen 4-n ver§ijän vuvvcn’' 
zaima. Stalinan nimellizen avtomobili zavodan ruadajin kucun- 
•dah annettbh iänet kaikesta muakunnasta:

»Privetstvuicemma Stalinan nim. zavodan zavodindud*.
»Lienemmä enzimäzissä rjadoissa“.
»Yhtevvymmä edizin ruadajin triebLundah“ .
,,SSSR on miän synnyndä m iia '\ Täh rukah sanottbh 

Stalingradgoin obra^cenjah ,,Dinamo“ zavodan toizin mua- 
loin ruadajat i spegialistat.

Hyö kirjutetah:
»Meitä, toizin mualoin ruadajilla i spegialistoilla varoin 

SSSR.lien i §ynnyndä mua. Sovialisticeskoi srojinda azie — 
on miän azie. Myö niin-ze pakkuomma praviteljstval.la 
laskie uvzi viizivuodizen jälgimäzen vuvven zaima.

Toizin mualoin ruadajat i spegialistat! t^eizavdukkua 
sorevnuicciecomah ominke sovetskoiloinke vellilöinke i vhtev- 
dykkiä yhessä kaikinke trudieciioinke socializrnan srojin- 
dah!

Olgah tervh enzim äzen  v i iz ivu od izen  lopetanda Hellässä 
vuvvessal!

Olgah terveh - SSSR — kaikin trudiecijoin synnyndä
mua!

Praviteljstva ottb luguh miän muan trudiecijoin triebuinr'au 
i laski »Viizivuodizen nellännen versijän vuvven“ zaiman 

.3 mld. 200 min. rubljah. Hiili, melalla, masinat. avtomo- 
bilit, traktorat, kombainat-, leibä, liha, einehet, kojit ruadajih 
i spegialistoih varoin, jaslit, kuljturnoi ruado— ka kunne
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lähtietäh nämä 3 mrd. 200 min. rubijua «Viizivuodizen 
4-n versijän vuvven“ zalma^ta.

A kirjuttuacija-go työ, brihat, täh zaimah?

T. Stalinan 6-n uslovjan tävtändä — miän 
voitannan kaikkie vaznoimbi uslovja.
§ih varoin, stobfa tävttiä ylen suvret zaduacat, seizate- 

tuot miän muan edeh 1932 vuodena i §tobb tävttiä toine 
viizivuodine, pidäv paremmiin orgnaizuija miän ruado.

3ih näh, kuin tämä pidäv luadie, ozuttb tov. Stalin 
omi sah kuvvessa u lovjassa.

Midä pidäv luadie?
1. Miän muassa ei ole enämbi ruavotta olendua, äs§en on 

toizeh rukah— meilä ei fatai ruado käzie fuabrikkoih 1 zavo- 
doih varoin. Ennen kevhy§ ajo muanruadajie fuabrikalla, 
nyt ev enämbi pagenendua kylästä.

Tämän tuacci ei voi vuottua, sto ruadajat ice tullah 
fuabrikalla eccimäh ruaduo. Pidäv organizuija ruadajin ke- 
riändä dogovoroin vuoh kolhozoinke. Pidäv lövdiä liiga 
ruado-vägi kaiken, muozilla predprijatjoilla, §tobb eistiä hiät 
predprijatjoilla, kumbazilla on hädä ruadajista. Pidäv stre- 
raiecie vaihtua ruadokiät ma§inah.

J niin— organizuijuostb  kerä tä  ruado-vägie  
dogovoro in  vuoh  kolhozoinke. Mehaniziruija 
ru a d o — zen m u o n e  on zaduacca" 

(Stalin).
2. Ennen äijillä fuabrikoilla i zavodoilla kvalifigirovannoi 

j ei kvalifi9irovannoi ruadaja polucittbh palkua yhen ver
roin. Primierak^i, ma§inista ravda dorogalla rbgeneh pollucci 
zen-ze verran, min 1 mu§§an ruavon ruadaja. Tämä §uatto 
:§ih, §to ruadajilla evlun himuo pyzyö proizvodstvalla. Izän- 
nöiccijät ei hyväze^tb huolutteliecettu ruadajin eländäh näh. 
Ruadajat uijittbh yheldä zavodalda toizella. A tulluolla 
uvvella ruavolla ruadajalla pidi vielä viikko opa§tuo. Pahoin 
mahtaja ruadaja ei voice boiko i hyviin ruadua i rbgeneh 
rbkkov marinoida. Uravnilovka §uatto vielä i §ih, §to ruada
jalla evlun radenieda luadie enämbi i paremmiin.
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T
„Likvidiruija ruado-viän virduanda, hävittiä 

uravnilovka, oigiestb organizuija  riiadopalka, 
kohendua ruadajin  eländä-iislovjat— zen m uone  
on za d u a c c a “   (Stalin).

3. Äijissä miän predprijatjjossa ruado oli organizuidu ei 
kuin pidäv. Ruadajat evldu lujennettu tiettäväzih ma§inoih. 
Hyö ei tietty vastuandua annetuelta. Oli obezlicka. Evliin 
ke§tä kyzyö.

Obezlickan aigah masinat rbgeneh rbkkuocetah, seizo- 
tah ruavotta i pietetäh kaiken predprijatiin ruaduo. Ei voi 
enämbi tirpua obezlickua.

Jogo ruadajalla, jogo ruadajin gruppalla pidäv va^sata 
annetuo^ta ruavosta, stanka^ta, ruavon hyvyö^tä.

„Likvidirulja obezlicka, koh en du a  ruavon 
organizuinda, oigiestb seizattua viat predpri-  
jatiilla— zen m u o n e  on za d u acca“ (Stalin).

„Muvttua kaconda vanhan skolan inzenera- 
tehniceskoiloih vägilöih, enäm bi huolutteliecie 
heih näh, rohkiem m a vediä heidä r u a d o h “ 

 _____________________■ (Stalin).
5. Kuni myö vanhoilleh seizattbma talohusta, myö 

voiccima ruadua niinke inzeneroinke i tehniköinke, kumba- 
zet oldbh miän muassa. Nyt heistä liev vähä. Sogialisticeskoi 
sroika pakkuov kolmie, viittä enämmän inzenerua i teh- 
nikkiä. Miän fuabrikoilla i zavodoilla pidäv zen muozie 
inzeneroida i tehnikköidä, kumbazet lugiettais ruadajan kla§- 
san azieda omaksi azieksi. Meila pidäv luadie inzenerat i 
tehnikät ruadajan klassan miehilöistä.

S£

4. Inzeneroin kes§es§ä oli vredeteljua. Vrediteljat ollah '  
murennettu. Kaiken sogialistice^koin srojinda ruavon ozat, 
miän talohuksen vägövä kazvanda, zastuavittbh enämmät 
vanhasta inteligengiista kuvlla miän vägie i eistyö miän 
puoleh. Pidäv pienendämättä kla^sovoida kacondua, äbäzöijen 
kaccuo vanhoih speyialistoih, otattua hiän suvri opbtta, hiän 
tiijännät.
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„Luadie zc, s to b t  SSSR-n ruadajalla  klas- 
salla oliis om a p ro izvods tvenno- tehn icesko i  
in telligencii“ _________  (Sta iin).

6 . Meilä pidäv srojie »vielä äijä fuabrikkua i §ahtua, 
ravda dorogua, sovho-ida, jatkuo uvven, Jarien kylätalohu§ 
proizvodstvan luajindua. Rubiev pidämäh äijä sredstvua, a 
meilä äijillä predprijatiiloilla on paha izänny§.

Äijät predprijatiit unahettbh hozroscotun. Meilä pidäv 
suaha ze stobfa ni yksi kilogramma materialua, ni yksi 
kopeikka ei kadois tyhjäh.

Meilä pidäv likvidiruija paha izänny§.
Meilä pidäv puolendua icciellämaksanda.
Täh varoin ruadajin brigadat i kogonazet gehat zavo- 

dalla organizuijah omua riiaduo hozroscottuo myötj. Pokic- 
cihuoh tiettäväzen luvun materialua, rnasinua, srumentua, 
heilä pidäv andua tiettäväne äijys hyviä produkgiida.

Primierak§i, metalistoin brigada luadiv gaikoida. Hänellä 
on oma proizvodstvennoi pluana. Tädä pluanua myötj andua- 
cov mi pidäv ravdua i toizie materialoida.

^tobb tävttiä oma pluana brigadalla pidäv luadie kuv§sa 
sada tuhattua hyviä galkua. Brigada ottuacov ei luadie 
bruakkuo. Jogo ruadajalla mak§etah zen verrasta gaika^ta, 
min hiän luadiv. Luadiv enämmän— i maksetah enämmän, 
Tämä sanuocov sdeljsinaksi.

Jesli brigada ei luaji ruiiduo aijalleh, jesli hiän andav 
äijän bruakkuo, jesli hiän tuhuov liigua materialua, hiän 
luadiv ubbtkan zavodalla i kaikella miän talohuk§ella. Tämä 
ubbtka rubiev tundumah i icceillä ruadajilla: hyö polucitah 
palkua vähemmän, min hyö polucittais pluanan tävttähyöh. 
Jesli brigada ei vain tävttän, a iizänke tävttäv oman pluanan, 
nin hiän polucciv premiin.

Tämän muozet ollah voitannan kuvzi uslovjua. Näin 
uslovjoin vejännänke myö väliämme srojimma sogializman.

Kaikissa talohuk§en otrasliloissa, jogo ruavos§a pidäv 
primenie tov. Stalinan 6 uslovjua. Kaikkiella ollah vijat, 
kumbazih näh hiän pagizi, i kaikkiella hiät voiccov i pidäv 
hävittiä §ih rukah, kuin hiän nevvo.

„Sijottua i lujendua hozrascottu, nostua  siä- 
mine s iä s sän d ä“ ___(Staljn).

, roo. ^
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Annannat:
1. Luadikkiia plakatta, hyväze^tb kirjuttakkua hänellä tov. Sta-  

l inan 6 uslovjua i rbputlakkua omahaze  §kolah, klubah, ru§kieh 
uglazeh,  luvenda pertlh.

2. Tiiju?takkua kolhozan pravlenja?ta o n g o  luajittu d o g o v o r a  
predprijatlinke organizovannoih fuadaja vian keriändäh näh kol-  
hoznikoista,  kuin tämä d o g o v o r a  tävttiäcöv.

3. Tiiju?takkua o n g o  luajittu kolhoznikoin vagtuanda tiettävä-  
zlstä ruadoloista,  inventarisla,  marinoista.

4.  Po lu c i t tu o  materiaiua myötj kirjuttakkua zametka re inäga-  
ziettah, kumbazer§a ozutatta hyvät  i ‘ pahat koirat tov. Staiinan  
6 us lovjan tävtännärrä koihozarra.

Annanda:
Luadlkkua omarra? skoiasra indurtriaiizaciin ugiane .
Vaii ikkua uglaz eh  varoin resunkat,  diagrammat,  piirrokret,  

ie ikkavkret  gaz ie toista i zurnuaioista,  kumbaze t  ozutettais v i iz ivuo -  
dizen voitannat.

Jaguacekkua gruppa?ra zvenoiks i  i andakkua j o g o  zvenai ia  
vi iz iv uodiz en yksi  giganta,  rto^b ka ccuo  gaziet toida i zurnua-  
ioida myötj,  kuin mänöv hänen srojinda. Kaikki t iedot otmiettikkua  
j o g o  dekadua industriaiizaciin u g l a z e 5?a.

Lua t ikkua materiaioida myötj  industriai izaci in karta tiän ran
nan v i iz ivuodist ja piuanua nryötj. Tällä kartalla u s lo v n o i l o i l la  
resunkazll la ozuttakkua predprijatiit jo la?kietuot ruadoh,  srojie-  
cijat i huavussetuot  srojittavaksi.

Lizäkkiä täh kartah hyviin kirjutetuot nevvonnat .
Tiijustakkua industriaiizaciin vo itandoih  näh tiän raiona?ra,  

kolhozasra.  Kirjuttuacekkua kolektivno tämän muozih gaz ie ttoih:
1. Omah karielazeh „K olh ozoin  P u o l e h “.
2. , ,Pionerskoih  pravdah“.
3. Gaziettah „Druznbje rebjata“.
Luadikkua kirjoin kirjuttelenda g igantan ?kolan opastuj inke . '  

Pakokkua, §tobb hyö kirjutettais hiän predprijati i loin ruadoh näh,  
kazvandah näh, o n g o  udarnicestva i sogsorevnovanja .  Kirjuttakkua  
heitä o m i h  oz ih  i jygehyk§ih  näh.

Organizuigua,  kun voinuov,  de legac i i  lähizeh v i i z ivu od izen  
gigantah,  rtobb kaikki nähä icciellä,  a siidä sanella tovar issoi l la.
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Metalla, hiili i transporta— rahvalian talö- 
huk§en vedäjät  otraslit.

11c Masinoin srojinda i metallein 
suanda.

m

Domna.

M ela l la .
Metallasta luajitah traktoroida i avtomobililoida, icelen- 

däjie i korabliloida. xVletalla§ta luajitäh masinoida'i stankoida 
zavodoih, fuabrikkoih i elektrostan^oih varoin. Metallatta ei 
oliis ravda dorogoida. Metallasta luadiecetah kaikkie sloz- 
nolmmat stankat, korabiit, icelendäjät i prostoit nuaglat. 
Metalla andav meilä voicennan piäs^ä kapitalisticeskoiloin 
mualoin zavisimostista. Metalla pidäv, stobt. lujendua iniän 
oboronosposobnosti. Industrializiruija SSSR— on yksi kaikki 
sto luadie händä metaliceskoiksi.

Metalla prombslennosti enämmäldi toizie tirpi imperia- 
listiceskoin i grazdanskoin voinbn tuacci. Konza vanhoilleh
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§eizattuaci Sovetskoi talohu§, metalla proiiibslennosti jäi 
jällellä. I metaliua myötj myö enämmäldi kaikkie hädiälie- 
cimä kapitalisticeskoiloissa mualoissa.

No kaikki nämä vuvvet mäni kova borcu metalla§ta.
Andua muakunnalla 1932 vuodena 9 miljonua tonnua 

mu§tua metaliua— tämän muone oli partin annanda. A rua- 
dajat annettbh vstrecnoin pluanan, Imrnmastja myötj mua- 
kunda polucciv ei 9 miljonua, a kymmenen miljonua ton
nua mustua metaliua.

5 ih aigah, kun kapitalisticeskoiloissa mualoissa sam- 
mutah domna i martena kivguat, hykätäh savuonnan zavo- 
doin trubat,— meilä toizen viizivuodizen lopuksi (1937 v.) 
muakunnalla pidäv suaha 22 miljonua tonnua cugunua i 
§eizavduo toizella sijalla muailmalla mustua metaliua myötj. 
Myö srojimma muailman metalurgieceskoida gigantoida. 01- 
lah viritetty jo kak§i domnua Magnitogorskoilia zavodalla, 
viritetty enzirnäne domna Kuzne^koilla metalurgiceskoilla. 
bjaillä zavodoilla jällesti srojuh §eizavvutah Azovstali, Koso- 
gorskoi, Lipegkoi, Zaporozstalj i moni toizie zavodoida. 24 
uvl!ta domnua liev srojittu i viritetty 1932 vuodena.

Toine hiili—metalurgiceskoi baza.
UKK^—-tädä sanua työ kuvletta nyt ylen rbgeneh.
Mi on peittyn näin kolmen bukvan alla?
UKK— tämä on Uruala— Kuznegkoi Kombinatta.
Yhessä telegramma§§a, työnnetyössä Urualah 1918 vuo

dena, tov. Lenin ehottb luadie proekta luadiessja:
„Yhtehistä talohu^organizagiida, kumbazeh yhtevdyis 

Urualan gora-metalurgiin prornb§lennostin oblasti i Kuzneg- 
koi kivihiili basseina“.

Tov. Stalin XVI partsjrezdalla §ano:
„Meilä jo ei fatai ukrainskoista hiileltä i metakasta, 

kaccomatta proizvodstvan kazvandah. Meilä pidäv luadie 
uvzi hiili—metalurgiceskoi baza Uruala-Kuzbassa“.

Komunisticeskoin partin XVI sjiezda res§i, sto pidäv 
lähizellä aigua zavodie Uruala-Kuznegkoin kombinatan sro- 
jinda.

Kuzbassan hiili i Urualan ruda—lietäh §yömizenä miän 
metalla zavodoilla.

Parti re§§i yhen metalla gigantan srojie Urualalla (Mag- 
nitostroi) zen paikan rudalla, a toizen metalla gigantan—
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Kuzne^koissa raionas^a, Siberissä zen paikan hiilellä i vejet- 
tävällä Uriiala^ta rudalla.

Näin syndy Uruala— Kuznegkoi Kombinatta. Uruala— 
Kuznegkoi kombinatta yhtevttäv kymmenie predprijatiiloida, 
no ke§ki kohta srojiecijoilla zavodoilla ke§§e§§ä on kahelia 
gigantalla— Magnitogorskoilla i Kuznegkoilla.

Vagonat vejetäh Kuzbassa§ta Urualah hiildä i myö^tlä- 
cetäh rudanke. Nläih vejändöih varoin on liiajittu N[ovo— 
Sibirskan luona Obista piälicci §uvri §ilda. §ildua sroji No- 
vo-Sibirskan komsomola. Nuoret udarnikat tävtettih partin 
annannan— srojittuh Obin §illan aijalleh. Kuzbassan §illa§ta 
piälicci rubiev jogo vuotta vediäcömäh Urualalla 4 miljonua 
tonnua hiildä i 750 tuhattua tonnua koksua. A Kuzdassah 
rubiev vediäcömäh 3 miljonua tonnua rudua. Jogo vuotta 
Kuzneckoi zavoda rubiev andamah muakuniialla 1.200.000 
tonnua cugunua, 1.450.000 tonnua staljnoida slitkua,^ 1.130.000 
tonnua prokattua (reljsua, balkua i n. i.).

Kuzneckoi- zavoda panov zavudinnan Siberin rannan 
boikoilla industrializiruinnalla.

Vediäcetäh eländäh V. 1. Leninan i Stalinan nevvonnat.
Toine viizivuodine rubiev enämmän kaikkie srojimah 

tämän muozie kombinattoida.

Kuzne^kstroi.
Kuzneckoi zavoda on osnovnoi baza Siberin sröjieci- 

jalla socialisticeskoilla pronibslennostilla. Tiälä ruvetah §yn- 
dymäh cuguna, balkat, reljsat.

Siberi kattuacov zavodoin sietkalla— masinoin srojijoil- 
la, kukikkahan metallan, himiceskoiloilla, vägövillä elektro- 
stancoilla. Kaikin hyö ruvetah ruadamah Kuzneckoin me
tallan bazalla.

5 uat uvzie §ahtoida i §toljnie, kuldapronib§lennosti, 
ravda dorogat,— kaikin hyö vuotetah metallua Kuznegkoilda 
metalurgiceskoilda gigantalda. Kuznegkoi melalla andav 
voicennan la§kie enämmän traktorua i toizie masinoida ko- 
lektiviziruicciecijah kylätalohuk^eh varoin.

Kuzneckoin zavodan enzimäne vuoro jo on srojittu.
Ollah srojittu kak§i domennoida kivguada, kumbazet ru

vetah la^komah vuvve§§a 750 tuhatoin tonnun metallua suv- 
tkissa. 3 tobb vediä tämän verda metallua zavodalda, rubiev 
pidämäh jogo päiviä 100 vagonua.
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T äh  §nat SovetsA'Oi as sojuvzassa ei ol lun nl yh tä  tä 
män §uvrehut ta  d o m n a  k ivgua d i ,  da i kapitalis t iceskoiloissa 
m ualo is sa  tämän muozie  on vähä.

Kuzneckstrojan srojijat ozutettbh ennen kuvlomattomua 
entuziazmua. Ruado mäni piettymättä 1 talvella S iberii i '50  
gruadussin pakkazilla. Suat brigadoida omalla ruadoentuzia- 
zmalla vejettih icciellä jällesti srojijoin tuhattahizie mas- 
soida i ozutettbh tozinazie boljsevickoiloida tempoida rua- 
vo§sa.

Kuznegkoin gigantan srojinda on suvri voitanda socia- 
listiceskoin sroikan azies^a.

Magnitnoi gora.
180 vuotta sillä aigua Urualalla, Magnitnollla goralla, 

oli lovvetty ravda ruda. No 180 vuotta oli pocki kosko- 
matta tämä gora, kumbaze§sa on §adoida, miljonoida tonnue 
ravda rudua.

Kapitalistat hi^cnikoin rukah otettbh, kuin kuorehutta, 
vain piälimmästä ruda slojua. kehtuamatta kacahtua syvem- 
mä. Silloin ni ken ei i tiedän, sto kallehesta ravda ruda§ta 
on luadiecen ynnäh gora. Jogo §uassa kilogrammaapa tädä 
rudua on 60 kilogrammua ravdua.

Vain Sovetskoi sojuvza mahto boiko i hyviin tiijustua 
Magnitnoin goran 'bohataot. Oli hyväzeptb provierittu ruda, 
otettu monelda pyvehyöldä. Okazieci, §to rudua Magnit- 
noissa gorassa on enämbi 300 miljonua tonnua.

Srojimma suvriimbua muailmallä zavodua.
1 ka tiäiä Magnitnoi goran luona Komunisticesköi 

parti i Sovetskoi vluasti repittih srojie puvren metalurgices- 
koin zavodan.

Tädä sroikua sanotah Magnitostroi.» o
Ken ruadajista einin kolhoznikoista ei kuvlun Magnito- 

stroih näh.
«Kiiretreptb, udarnoi gruvzu—^Magnitostroih".
„Zakuaza Magnitostroih varoin, elgiä pietelgiä".
«Magnitogorskoin zavodan srojinda on ciistin azie. 

kaikilla Sovetskoin muan proletariiloilla".
Ken ei irähnyn näidä lozungoida, plakattoida zavo- 

doilla, fuabrikoilla, ravad dorogan vagonoilla.
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Tämän muozilla lozungoilla i plakatoilla ollah kirjavoi
tettu portbn seinät, kunne tullah toiziii mualoin gruvzut 
Magnitostroih varoin.

Äijät Sovetskoin sojuvzan zavodat ruatah Magnitostroih 
varoin. Yhet varu§setah ravdazie cuastiloida (konstrukgii- 
ioida) prombslennoiioih huonehuk^ih varoin, toizet meha- 
niceskoida oboruduindua i masinoida, kolmannet paravozbe, 
vagonoida, avtomobililoida.

Komsomoljskoi organizagii seizattb kaikkie Sovetskoida 
sojuvzua myöt] läbinäzen kontrolin postat, kumbazet kaco- 
tah zakuazoin mänendiä Magnitostroilla varoin, marinoin 
srojinciii zavodoin gehoida myötj. N[ämä postat ruatah, stobb 
zakuazat oldais luajittu hyväze§tb i aijalleh.

Vaibumatta slediv Komunisticeskoi parti M agnitogor- 
skoin zavodan srojindua. Partin (^entraljnoi Komitetta ando 
vaznoiloida i tarkoida nevvondoida, kuin pidäv srojie. 
Omissa nevvonnoissa hiän kaiken , aijan muissutteli, §to 
Magnitogorskoin zavodan srojinda on azie kaiken partin, 
kaiken ruadajan klassan.

Mi ze on Magnitostroi? Midä rubiev la§komah Magni- 
togorskoi zavoda i mintän partii, Sovetskoi vluasti i SSSR-ii 
proletariatta tämän verraldb huolutteliecetah täh sroikah 
näh?

Zentän, sto Magnitogorskoi zavoda— giganta rubiev 
luadimah metallua, kumbazesta on ylen hädä miän mua- 
kunnalla: cugunua, stalie, ravdua.

Ei ylen ammuin 60 tullattua Leningradan metalistua 
annettbh kucunnan metalurgiceskoiloin zavodoin ruadajilla, 
kumbazet ei tävtetty pluanua: *

„Enämbi cugunua i stalie, enämbi metallua. Melalla—  
tämä on masinat, reljsat, traktorat, kombainat, avtomobilit, 
farahodat, prokatnoit stankat. Melalla—tämä jämiet lihakset 
(muskulat) soijialisticeskoilla sroikalla“.

Nämä lihakset avtetah meilä piässä kallehin masinoin 
ossannasta toizista mualoista. Hyö avtetah tavottua i jättiä 
tehnikua myötj edizet kapitalisticeskoit muakunnat.

Magnitogorskoida zavodua srojiv kaikki 
Sovetskoin sojuvzan ruadaja klassa.
Magnitogorskoida zavodua srojitah ei vain 60 tuhattua 

ruadajua sroikalla. $uvriinbua muailmalda gigantua srojiv
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kaikki mian muakunda. Enammat ruavot -Masfnitostroih va- ,
■ 1 u •• j  ̂ j   ̂ . f  L  hum£roin luajitah mm sanotuot zavodat— postav^ikat.

Enämbi sadiia zavodua lämbimäs^ä i vilussa ranna^^a. ]illa
Dnepropetrovskassa, Donbassa§sa, Ukrainassa, Severnoissa ' aktiv
Kavkuazassa, Urualalla, Moskun oblastissa i Leningradissa retti
luajitah Magntiostroih varoin huonehuk§in, masinoin i stan- 
koin ravdazie cuastiloida. Uimalan rneccävaru§§annat varu§- 
§etah sroikah varoin mecciä. Mecänpilindä i puvn varu§sanda 
zavodat ylennetäh Magnitostroilla pijiezdoida kerättyzinke 
kodiloinke. Mian meri parahodat vejetäh Magnitostroilla 
toizin mualöin ma§inoida. Gruscikat Leningrada^sa, Novo- 
rossiiskassa, Ärhangeljska§§a purretah parahodbh trjifraoida.
Nämä gruvzut ylendiäcetäh kaikkie ravda dorogoida myötj 
Urualan goruh—Magnitostroilla.

Klassovoi vihazniekka kuotteliecov piä§sä
Magnitostroilla.

Klassovoin vihazniekan hui]uttomu§ ei tiijä rajoida.
Yksi endine Kolcakan ofigera mani Magnitostroilla 

prostoiksi ruadajaksi domna gehah, piäzi gehovbih komitet- 
tah i äs ando zajavlenjan, §tobb hänen otettais partih. A 
uglazissa agitiruicci, stobb ruadajat uijittais sroikalda. Rua- 
dajat ice nevvottbh klassovoin vihazniekan avatuossa par- 
tiinoissa sobranja^sa i vis§attbh hänen pois iccien ke§?e§tä.

Eruollizilla vredindä ozutteliecennoilla klassovoi vihaz
niekka kuottelieci .^rbvhata miän sroikan monilla ucuaskoil- 
la. Kaikkie palavembah aigah srojiessja estokadua Kokso- 
himkombinatalla ken ollov poltb betonan§evottajat elektri- 
ceskoit m otorat, ' i betoniruinda oli pietetty kogonazek§i 
smenak§i.

Sillä ze Koksohimkombinatalla klassovoin vihazniekan 
klät cökittih ravdazie predmiettoida i kivilöidä va§ta puha§- 
Settuzih koksakivgain lovkkoloih. Pidi tuhota ylen äijä vägie, 
stobb jogo päiviä suahuksennella lovkkoloista näidä kivilöidä 
i puhastua kivgaida.

Domnakivgaida luadiessja ruadajat ?idä i ruattbh keksit- 
tih, sto ravdazet kanuatat, kumbazin vuoh nos§ettbh dom- 
nakivgain cuastiloida oldbh puolihteh leikattu. Klassovoi 
vihazniekka vuottb, §to nämä lelkkuanhat ei lietä keksitty i
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ih va- ^3vdane cuasti, kiiinbane painav moni tullattua tonnua, 
humahtav alah.

,* Oli 1 klassovoin vihazniekan paginoida paraliilla ruacla- 
na??a. jilla udarnikoilia vastati, partin clenoilla va^tah i ruadajilla 
lo issa /ak tiv is te illa  va^tah. Oli zen muozie slucailoida, konza per- 

rettih i äs tatiottbh- tappaa ruadajie tattariloida.
Vain partiinoin organizagiin hyvän kaconnan tuacci i 

hänestä ymbäri kerävdynnyzin ruadajin tuacci klassovoi 
vihazniekka oli voitettu.

Parahat, kaikkia lujemmat ruadajat annetah vastuannan 
kaikiha sö^ialistigeskoin sroikan vorogöilla omalla udarnoillä 
ruavolla i omalla radeniella tvorceskoih ruadoh.

Piässäinmä muakunnan toizin mualoln zavi-s 9
simostista kukikkahie metalloida myötj.

Kukikkahih metalloih myö luvemma vaskie, tinua, ^im 
kua, olovua, nikelie, aijumlniida i toizie.

Vanhassa Roseissa kaikista näistä ruJa bohatuksista 
suacciecettbh vähäziin vain vaskizet, svincazet i '^inkovvoit. 
Toizet kukikkahat metallat ei suacciecettu.

Meilä edeh seizavdu zaduacca kiirehillä tempoilla nostua 
kukikas metalurgii, zentän sto SSSR äijäldi rubei hädiälie- 
cömäh näistä metalloista.

Muakunnan elektrifikagii triebuiccov ylen äijiä vaskie. 
Pidäv vaskizie kabeliloida i provodoida. Aviagii, masinoin 
srojinda, transporta äijäldi hädiäliecetäh aljuminiista.

Miän muakunda, kumbane sai nasledsj:vaksi ynnäh ei 
kazvannuon kukikkahan metalurgiin, sai jo suvret voitannat. 
Myö jo laskima ruadamah 1928 vuodena Karsakpaiskoin 
vassensuluanda zavodan (Kazakstana), 1930 vuodena Kon- 
stantinovskoin Qinkovvoin zavodan (Donbassa), Belovskoin 
«jinkövvoin zavodan, (Kuzbassa), myö srojima aljuminii za- 
vodat Leningradassa i Dnepralla. Myö lassemma tänä vuo
dena Uraljskoin Vassensuluanda zavodan. Myö srojimma 
Kazakstanassa suvriimbie muailmalda vassensuluanda i vassen 
luajinda zavodoida, Volgan rannalla, Siberissä, Minusinskoi 
vaskikombinatta. Myö lassemma ruadamah Celjabinskässa 
1932 vuodena ^inkovvoin zavodan. Tämän ze muozie zavo
doida myö srojimma Kuz.«e?kassa, Kuzbassassa i toizualla. 
N[o kukikkahan metellan suanda meilä vielä jiäv jällellä. 

Meilä pidäv sulata zen verda kukikasta metallua, kum-
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bazesta oliis kylläldi maakunnan hädöih varoin.
Töine viizivuodine huavustav kogonazen piässännän 

SSSR-n talohuksella o§sannasta kukikkahie metalloida toizista 
mualoista.

Krasnouraljskoi vassensuluaoda kombinatta.
1929 vuodena ke§ki Urualalla 25 kilometran piäs§ä 

vilu-pälväzennovzu randah päin Kuvsiuskoista zavodasta 
levähyttiäci srojinda §uvren sovetskoin kukikkahan rnetallan 
gigantan— Krasnouraljskoin vassensuluanda zavodan, kumbane 
enzimäzinä vuozina andav 20  tuh. tonnua va^kie. Hyt inännäh 
va§sen ecinnät, §tobb suvrendua §uanda i nostua va§sensii- 
liianda, zavodien 1933 vuvvesta 35 tuhattah tonnah §uat 
vuvve§§a. Zavoda on srojittu tehnikan jälgimäzie tiijändöidä 
myötj. Ynnäh hiän iiev valmis ruadoh 1932 vuodena.

^inkovvoi zavoda Belova§§a.
(Slberi, Kuzne^koi basseina).

7 oktjabrina 1930 vuotta oldbh zavodittu enzimäzet 
kivguat cinkovvoilla zavodalla stamjalla Belovo. Ruadajin i 
i:izeneroin-hyvän mannan vuoh oli tävtetty praviteljstvan 
annanda— laskie zavoda ennen srokkua. Zavoda on hua- 
VLi^settu jogo vuotta andamah 13 tuh. tonnua ginkua i 
25 tuh. tonnua rbkki kislottua. Zavoda on ynnäh mehani- 
ziruidu.

I

AIjuminii zavoda Leningradas^a.
Qarskoissa Roseissa kaikki aljuminii, kumbane pidi,. 

tuoccieci rajan tagada. 1931 vuodena rajan tagada oli tuodu 
1,847 tonnua aljuminiida. Avia(;ionnoin i avtotraktornoin 
marinoin srojinnan kazvanda äijäldi triebuiccov, §tobt> 
SSSR-§§a oliis luajittu vägövä aljuminii promb§lennosti. 
1929 vuodena oli zavodittu srojie Leningradas^a aljuminii 
zavodua, kumbane huavu§§andua myöt] rubiev andamah 
VLivve§§a 3.000 tonnua aljuminiida. Nyt zavoda jo on loppiettu.

Ridderstroi.
(Sanelov vanha sahtjora).

—  Ammuzista aijoista mänöv Ridderas^a päivällä i yöllä 
piettymättömä ruado. Ennen sahtjoroiila kä§kiettih ruadua
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15— 18 cuasuo suvtkissa, a mak§ettbh 7 kopeikkua smenasta.
— A nyt?
—  Nyt, —  §ahtjora muhahtb, —  6 cuasuo päivässä nyt 

ruamma, a polucimma äijiä enämmän, eläminä äijiä paremmiin.
Vielä §aneli vanha §ahtjora sih näh, kuin voinah §uat 

riiattbh Ridderälla angliiskoit koncessionerat (vuogruajat). 
Kuin havkat luottuacettbh hyö svincah, staraijen väliämbäzeh 
ottua kaikkie bohatemmat kallehella rudalla slojat. Ruadajih 
näh anglicanat avuste ei huolutteliecettu, huolutteliecettbh 
vain omah vbigodah näh. Rbgeneh oldbh obvualat, räijä- 
hännät, upotannat. Siidä zavodieci voina, hänellä jällesti tuli 
revoljugii. tuli loppu angliiskoiloin kapitalistoin izännyöllä 
Ridderalla.

Uijittbh koncessionerat, no ennen uijindua, pahalazet, 
upotettbh kaikki rudnikat, poltettbh piirrokset 1 pluanat.

1922 vuodeh suat jiänettä oldbh rudnikat. Evlun konza 
Sovietoilla ruadua, mäni borcu ei eländäh, a surmah helo- 
gvardeigoinke.

1922 VLiodena tuli Leninan luoh anglicanina Urkvart i 
rubei pakkuomah, stobb annettais hänellä Ridderan kongessiih.

Lenin sano: „Ei, eminä anna Ridderua kongessioneroilla. 
Ice rubiemma suamah rudua“.

Jygie oli. Tiezimä myö, hyviin tiezimä, sto Sovetskoissa 
sojuvZassa on ylen äijä svincua, ginkua, kuldua, hobieda, 
a SLiaha ei suanun. 3eizottbh rudnikat. Aiga olj zen muone:_^ 
kengättä kaikin kävelimä, alastb, nälgähizet. Midä sie rubiet^ 
ruadamah?

Duvmaidbh, duvmaidbh sahtjorat i resittih: kacaija vez 
rudnikoista, mih ni stuaniis. Zavodittbh ruadua. Ruattbh 
smenoitta yöllä i päivällä, ruadua pidi pocki palljahilla 
käzillä.

Masinat oldbh upotettu, no sahtjorat ruattbh kuin geroit,. 
ei varattu obvualoida, ni uvzie upotandoida. Kacaidbh vejen 
rudnikoista, kohennettbh masinat, naluadittbh srumentat— voit 
zavodie suaha rudua. Ruvettbh miän inzenerat rozvedkoida 
luadimah, tunnustuacomah, kuin venyv ruda. Missä lozie, 
missä hoikka sloja. Kaikki kirjuteldbh, lugiettbh, luajittbh 
uvvet piirrokset, luajittbh uvvet pluanat. bjyl riiaduo jo ru
vettbh vedämäh kuin pidäv, pluanua myötj, ei kuin hiscnikät 
kongessionerat. Meilä ruatah niin: loppietah yhen cuastin, 
siidä ummatah hänen mitalla i eissytäh edembiäh.
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Rudua obrabatbvaiccov öl^ohatiteljiioi fuabrikka. H \ 
§ygyzyllä 1929 vuodena sytytettih hänen vrediteljat. Piett^^sga 
i svinca zavoda. Vrediteljat duvmaidbh, §to viikoksi pietetti^.^j^j 
rudnlkoln ruavon; a ruadajat duvmaidbh, sto viikkuo 
dalla §eizuo ni kuin ei voi. Pidäv srojie uvtta obohatitel]|Q^^a 
noida fuabrikkua.

Zavodieci jo talvi, lumi langei i pakkazet zavodiecettbh 
vägövät. Licattbh ruadajat ruadua kaikesta viä§tä. RuattblP^^''' 
tozieh udarnoildb. Luajittbh zen, midä kuingi ei voinun 
luadie. Kahessa kuv§?a srojittbh fuabrikan i la§kiettbh hänensroj' 
ruadamah. Ei duaroin riddergat— gornjakat polucittbh ru§kieii; 
znuamenan.

Kyzynnät:
vru
ciid

1. Miniän parti i sovet sko i  vluasti  annetah y le n  §uvren ziiua- 
c innan metalla prombslennost in  kazvannalia?

2. Lövdäkklä kartalla kohat,  missä  $uahah ravda i toizie rudbe, 
a niin ze  g lavnoimmat  zavodat,  kumbazet,  luajitah cugunua  
i sial le.

3. Ozui iakkua kartalla kohat, missä  1932 v u o d e n a  lietäh viri
tetty p luanua myöt] 24 domnua.

4. Kaccokkua gaziet toida myötj  myttynäzi l lä srokil la hyö vlrit- 
tiäcetäh,  val likkua leikkavkset a ljbomoih varoin.

Annanda:
Organizuigua kaiken muo zen metalla lomun keriändä.
Kahe^sakymmene^sä vuvyes^a 1898 vuvvesta  i 1917 vuodeh  

3 uat garskoissa Rose issa  ei ol lun srojittu ni yhtä metal la zavodua,  
So ve tsk oi  vluasti  viijen vu vven aloh srojiv 10 gigantua zavodua,  
15 järiedä predprijatiida kukikkahie meta l lo ida  myöt] ,  63 masinoin  
sroj inda  zavodua i e lektrotehniceskoida  predprijatiida.

rev
da^
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ku
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Masinoin srojinda. ^
„Enämbi metallua“— tämä bojevoi lozunga ozuttav niin ; i

ze— „Enämbi masinua". Enämbi iria§inua fuabrikoilla i z a - , 
vodoilla, transportah varoin i elektrofika9iih varoin, kolho- , 
zoih i sovhozoih varoin,— zen muone on zaduacca. Enämbi 
sovetskoida masinua sovetskoista-metallasta,- Tädä triebuiccov 
cogializman srojinda.

Ylen äijä meilä pidäv kaiken muostja masinua. Pidäv 
paravozbe, nossanda kranoida, elektriceskoiloida telegäzie, 
elevatoroida, §tobb nostella i vejellä gruvzuloida. Pidäv . 
nasosua, stobb ajua trubie myötj vettä, vozduhua, neftua, : 
voida. Pidäv srojinda i vrubovoiloida marinoida, kombai- 
noida, traktoroida, mololilkoida.
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j. p. Ennen revoljuciida miäii miia oli ynnäläzessä zavisimo''
kapitalisteista rajan tagacla. Mian niuah vejettih ei 

Q 'Vain sloKnöiloida masinoida, no i kaikkie prostoimbie. Ve- 
|̂- provlokkiia naagla zavodoih varoin i elektriceskoi-

 ̂  ̂Jloida lampaizic. ,
liecettbli painima ylen suvret ozat oman marinoin srojinnan
Ruattbtkazvatannassa.
voinur Myö lopettelemma Uraljskoin i Kramatorskoin marinoin

1 hänensrojinda zavodoida.
J'î i§kieiL uvvestah srojima Gorlovskoin zavodan i hiän laskov

vrubovoiloida masinoida, kumbazie ennen Oktjabrin revolju- 
- ciid^ miän rudnikat ei i tietty. Ollah srojittu frezeroin i 

:n znua-revoljvera staukoin zavodat Mosku«§a i Niznjoissu Novgoro- 
da^sa.

Elektfozavoda Moskiinsa naluadi niagnettoloin luajinnan, 
kumbazitta ei voija ruadu^  ni avtornobilit, ni traktorat. 
Moskan Lepsen nim. zavoda, luajittu puolihtel; levinnyön 
kutibla zavodan yehah Baiagusaiia, ando 1927 vuodena en- 
ziraäzen motoran, a 1930 v. laadi jo 45 tuli. motoraa.
Viizivaodizen jälgimäzellä vuvvella hänellä pidäv andaa 
150 tah. motoraa, a toizen viizivaodizen enzimäzellä vav- 
vella 300 tali. motoraa.

Myö opastama laadiiuah zen maozie marinoida, kiim- 
bazie ennen emmä mahtaa. Myö einmä lasken ni kombai- 
noida, ni avtomobiiiloida, ni traktora plavgie, ni kirjatanda 
masinoida, a nyt kaikkie näidä iuajitah miän zavodat.

On luajittu Sovetskoi avtosrojinda. Srojittu i ruadav
Moskansa Stalinan nimelline avtozavoda, kumbane laskov 
nyt 74 marinaa päivässä.

On srojittu i laskiettu ruadaniah ISjizegorodskoi avto- 
mobili zavoda, kumbane andav 140 tuh. ma§inua vuvve^sa. 
Seizavduv srojuli gruzomasinoin i avtobusoin Jaroslavskoi 
zavoda. Ylen §uvret muvtokset ollah luajittu kylätalohus 
masinoin luajindah. Ynnäh uvvestah on luajittu traktornoi
promh^lennosti. Kylätalohus masinoin luajindua myötj myö 
viidimä enzimäzellä sijalla muailmassa i boiko eissymmä
enzimäzellä §ijalla kaikin masinoin luajindua myötj.

„Ruadoprogessoin mehaniziruinda on uvzi meilä varoin 
resijä vägi, kumbazetta ei §ais pidiä ni miän tempoida, ni 
miän proizvodstvan mastaboida". (Stalin).
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Tämä znuacciv, sto meilä pidäv i proms^Iennostissa, 
iransporta^sa, i kylätalohukse^sa luadie uvvet, äijiä paremimuani 
stankat, vägövät paravozat elektrovozat, traktorat, kerävcjio§; 
masinat.

Ka mlntän pariin konferengii enämmäldi piirdi alla miä: 
marinoin srojinnan vedäjiä rolie. 'Ynl

Hiän postanovi.
zel

„VeJäjä roli tehniceskoin rekonstrukciin lopetannass: 19‘ 
on  sovetskoilla marinoin srojinnalla. Konferemjii lugov, stc 
pidäv lizätä masinoin srojinnan produkcii viizivuodizen lopuksi ve 
ei vähemmällä 3 —3^2 kerralla 1932 vuodeh näh, stobi 
kaikki prombslennostin, transportan, svjäzin, kylätalohuksen 
torrun j  n. i. hiät oldais katettu parahin, nygyzin masin 'in 
srojinnalla oma§§a muassa. “ -

Myttynäzen sijan ottav SSSR muailman masinoin sro- 
jinnassa?

ralla, nin Sovetskoi sojuvza liev edine tehnikua myötj mua- 
kunda ilmalda— hiän seizavduv enzimäzellä siialla. Avtomo- 
bililoin luajindiH myötj myö rubiemraa heittiäcömäh vain 
SAS^. Traktoroida myö rubiemma luadimah vuvvesm 170 tuh. 
einin enämmän sidä, min luajitah kaikki Jevropan muakun- 
nat, otetuot yhteh.

Arno.

Cl
Jesli myö suvrennamma masinoin srojinnan 3 —3^2 ver-

Masinat seizavvuttbh revnakkeh, valmehet hyppiämäh. 
Vuotettbh komandoran ozutandua. Miehet nahkazissa palj- 
toloissa, mygyröissä ockissa i sdoniissa jälgimäzen kerran 
kacottbh sinat i motorat. Krasnoilla ploscadilla oli Uikku a 
arteli rahvasta. Korgiekazvozih, leviehardeizih soferoih, kai
ken muozin sistemoin gruzovikkoih oli kiännetty sadoida, 
binokliloida. Aivin masinoin luona s^izo tukkune inosfran- 
^oida.

— Mersedes... Ben?... Ford... O, Ford, — ravaheldbh 
inostrangat, tunnustuan tuttavie markoida. Kerdah yksi hei
stä, avtomobili markoin tiedäjistä pietyldi.

— A... am... mo. Mi tämä on?
Kiändäjä kacahtb harm uango lubazeh  av tomobil ih  i kmi;
— Da, Amo. ‘
No kerralla diivuijen nossaldb olgupäillä i lizäi;
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lostissa, —  Mytys ollov „AM O“,—i kiändy randah. Enäinbi
paremin;^gj^i,Q evlun midä. Vain pikkarane loziene miehyt, harvazeh 

kerävcjiojsellen filmin luoh binoklie, arvuali.
... —  Tämä on tiedämättömä firma... Nev§to veniäläne?..

No ka kuvluv komandoran kamanda. Ma§inat §ärähettih. 
Tiikkuocellettbh, eistyön tieldä rahva§ plo§cadilla i paneli- 
loiila. Verkazenke motoroin humizennanke ylettih toine toi
mella jällesti marinat. Zavodieci Kaikensojuvzan Avtoajanda, 
1926 vuodena.

I diiva azie. Meisedesat, Fordat, Bengat i Krupat ru- 
vettbh jiämäh tundomattoma§ta marka§ta „A M O “.

Veniäläzet gorakkahat tiet muokattbh sinoida rajanta- 
guallizilda masinoilda, vis§ottbh kuvlovazie markoida randa 
rannasta, luoksittbh kaikella ilmal'a tiettäväzie marinoida ei 
kuvlovazih havdoih i konuavoih.

A mytys ollov „Am o“ mani kojialdb. Konza myöstiä- 
■cettih Avtoajanaasta i §eizavvuttbh revnakkeh finisän luoh, 
kuvlovazet Ben9at, Krunpat, Fordat, Mersedesat i tundomat- 
toma „Amo“, rahvas nahkazissa paljtoloissa, no§'jetiuzinke 
ocilla ockinke kacottbh §inoida i motoroida. Ylen äijäldi 
oldbh pedvattu ,’,kuvlovazet rajantaguallizet". A „Amo“ seizo 
sviezoine i ibkkuocomatta:, rbkkuocomatta oli motora i lujat 
oldbh sinat. Toizin mualoin ajajat kerävvyttih ymbäri „Amo
sta", kyoteldbh, puissettbh, pi&k§ettih, täp§yteldih, kuin 
täpsytelläh armas§ellen -hevostja, kumbane voittb ajanna^sa. 
Kavottbh kossalleh kacahuk§et, iänevvyttih nagratteliecennat. 
Iholoilla nägy diiv.uinda.—Mistä hiän on, tämä tundomattoma 
voittaja?

Stalinan nimellizen zavodan istorija
(end. AMO).

Zavoda „A M O “—-tämä on uvzi sovetskoi zavoda. 
Dekabri kuvlla 1915 vuodena moni kapitalistua, siinä 

luvussa i vellek§et Rjabusinskoit, luajittbh vojennoinke vedom- 
stvanke dogovoran Moskun avtomobili zavodan srojindah 
näh. Zavodan toivotettbh la^kie oktjabri kuvlla 1916 vuotta 
i martaita 1917 vuotta ylendiä frontalla enzimäne parti ma
rinoida. No Rjaburinskoit ei pietty omua ranua. Martalla 
1917 vuotta zavoda vielä ei ollun loppiettu. Oktjabrin revo- 
Ijugiin aigah zavoda eisty ruadajilia käzih. Glavnoit korpussit 
oldbh 1917 vuodena srojittu vain puoleh suat. Masinat ku-
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cutuot Aiigliista i Amerikasta tuldbh el kaikki, a kumbazet rina^ 
tuldbh, ne kalbstbh pihalla vihman i lumen alla. ma§h

Grazdanskoin vöinan aigah cuasti ruadajie uidi frontalla. 
Jiänyöt kohennettbh masinoida. Tanhuo oli zavalittu kaiken parti 
muozin avtoma§inoin rbkkuocenniiolla hluamulla. Tä§tä hlua- uvve 
musta pidi kuda kuingi kerätä uvvet masinat. Ei ollun leibiä 
ruadäjilla, a zavodalla ei ollun laVnniitystä.

Jogo päiviä ruadajilla edeh seizavda kyzymine zavodan 2^7 
salbuandah näh. No zavodua ei salvattu.

Zavoda la§ki kuda kumba/ie vies§oida ravda dorogah , 
varoin, karasina lampoida. Avtomobililoin la§sendah näh ni 
ken ei duvrnainun.

1920 vLiodena myöstiäcettih Amerikalta gruppa ruadaiie, 
uidinnuzie §inne cuarin aigah. Lähteih zadornoit paginat, inte 
§to nämä »amerikan^at'* tahotah ottua zavodan kon^essiilla. 
Amovgat zen verraldb^ trevuoziecettbh, §to re§ittih männä 
abuo vas Leuinan luoh. ^

Kuvnnelduoh hiät. Lenin toivpttb tulla zavodalla.
Kerran zavodskoin sobranjan aigah Lenin nägömättä 

tuli zavodah i tyvnikkäzeldi istuoci uglazeh. No hänen tun- 
nu§§ettbh. Hänen va§§attbh volnuiccieccien i humunke. Kuvn- 
neldbh händä tarkah. Lenin pagizi §ih näh, §to Ru§kiella 
armiilia pidäv avtoinobilie, §to valgiegvardiilazilla avtetah 
kapitalistat, kumbazet työnnetäh heilä marinoida i tankoida...
A Ru§kie armii vuoltav abuo ruadajilda. Ruskiella armiilia 
pidäv avtomobilie.

—• Mie toivon,— §ano Lenin 1921 vuodena,;—sto viijen 
vuvven jälgeh myö niämmä enzimäzen sovetskoin marinan, 
kumbazen la§kov zavoda „AM O“.

1923 vuvven lopussa zavodalla läksi kiehumah ruado.
Ruadajat re^itiih 7 nojabriksi 1924 v. la^kie enzimäzet 

10 masinua. No opbttua tä§§ä azie§§a amov^oilla ei ollun, 
a srokka läheni. Jämevvyndä suvreni: viijitäh go 7 nojabriksi 
10 amovskoida masinua Krasnoilla plo^cadilla?

1 ka kerran pimiellä yöllä, kerävdy kaikki zavodan 
adminlstragii enzimäzen kerätyön motoran luoh. Pidi luadie 
kuottelus enzimäzellä sovetskoilla motoralla. Raziezeldb bul- 
jahteli karasina, tävttiän hakua. Ruadajat vintittin haka §al- 
bazen i vägeh pyörähytettih moni kerdua motoran varta.. 
Motora ^ärähti 1 rohkieldb rubei ruadamah.

Jälgimäzinä päivinä ennen naznuacittuo ajandua amovgat 
riiattbh 12 cuasuh suat yödä. No ruavon tävtettih. 7 nojab-
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umbazet rina amov^oin kolonna§§a eissyttih 10 enzimästä sovetskoida 
masinua.

frontalJa, 30 sentjabrina 1931 v. AMO-n proletariatta raportuicci 
partilla i praviteljstvalla, §to hyö ollah valmehet la§kie oman 

in b'̂ " srojituon zavodan.
Oktjabrina 1931 v. oman ruavon enzimäzellä kuvlla, 

zavodan la§kiettbh 75 ma§inua. Nojabrilla la§senda lizeni
217 ma§inah §uat. Dekabri toi uvven voitannan. Tä§§ä kuv§§a 

oroo-ah ^avoda la§ki 508 gruzovoida avtomobilie. Nyt Stalincat la§- 
näh^ni t^ietah jo 14 ma§inua päiväsiä.

Annanda.
1. Keräkkiä t iedot  tiän zavodah näh i kirjuttakkua kaikkia 

iriteresnoimmat heistä.
2. Tiiju^takkua enämbi parahih udarnikkoih näh, kumbazet  

avtettbh kohendua i vanhoil leh §eizattua zavodua i kirjuttakkua 
hiän eländä.

„I konza issu tam m a SSSR-n avtomobililla, 
a muzikan traktoralla, ana kuotellah tavottua  
meidä kapitalistat, k .imbazet k i i t te l lece t  ä 
onialla pivilizaciilla“.

(Stalin).

Nizegorodskoi giganta—Avtozavoda.
Yksi kaikkie vaznoimmista predprijatiiloista, §eizavdun- 

nuzista srojuh viizivuodizen kolmannella vuvvella, on Nize- 
gorodskoi avtomobili zavoda. Tämä zavoda on para§ primiera 
§idä, kuin myö jätämmä jällellä edizie kapitalisticeskoiloida 
mualoida. Nizegorodskoi zavoda on huavu§§ettu jogo vuotta 

: la§komah 140 tuh. avtomobilie, zavodien jo enzimäze§tä 
 ̂ vuvve§ta, a 1934 vuodena 200 tuh. ma§inua.
; Ka kuin raportuijah tämän gigantan la§§endah näh hänen 

srojijat:

NIZEGORODSKOIN AVTOGIGANTAN RAPORTA.

VKP(b)-n QK— tov. Stalinalla.
SSSR-n QIK— tov. Kalininalla.
Sovnarkoma— tov. Molotovalla.
VSNH— tov. Ordzonikidze.
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Nizegorodskoi avtomobili zavoda srojittu i oboruduidi 
tehnikan i naukan jälgimästä §anua myötj 1 janvarisk 
1932 vuotta zavodi tävttiä emua pluanua. Zavoda oli srojit
tu 17 kuv§§a.

Ozat, kumbazet myö §aimiTia, ollah zen tuacci, §to 
kaikki miän mada jät, kaikki inzenerat, tehnikat staraidbh .i
laskie zavoda ennen srokkua. Myö sairnma omat voitannat 
zen tuacci, §to ruadoma pantin Qentraljnoin Komitetan 1 s k c  
hänen vedäjän tov. Stalinan Leninskoinke nevvonnanke.

822 udarnoissa brigada§§a on 78 pro?, kaikista ruada- 
jista. Pantin onganizagii snojinda aija§§a kazvo 239-§tä 
3.372 mieheh §uat. Komsomoljskoi onganizagii, kumbane 
bojevoildb borcuicci kaikilla snoikan ucuaskoilla, kazvo pik- 
kanaze§ta jaceikasta 60 mieheltä $uvnek§i anmiiksi— 6.000  mieltä.

Enzimäzellä kvantualalla myo la§kima 700 avtomobilie. 
l-§tä apnelista 1932 vuotta eissymmä massovoih avtomobili- 
loin la§§endah.

Tämänke yhe§sä ,zavodalla pidäv likvidinuija vägi äijä 
ke§§en jätettyö nuaduo snoikua myötj. Novzovana vuodena 
meilä pidäv niin ze eländä i kuljtunnoi snojinda nuado.

Miän zavodan nuadajat massat, pantin i pnofsojuznoit 
onganizagiit i kaikki ob§cestvennosti ylen hyvänke miebnke 
pniimi ne§enjan andua zavodalla Leninan yhen panahan opas
tajan nimen, V. M. Molotovan (Sknjabinan). Myö ciistinke 
rubiemma pidämäh tov. Molotovan slavnoida nimie.

Miän zavoda seizavdu enzimäzlh njadoih borcuiccijoin 
lozungasta „tavottua i jättiä edizet kapitalisticeskoit m uat“.
Miän zavoda luadiecov masinoin snojinda bazaksi Sovet- 
skoilla sojuvzalla.

Tov. Stalin työndi nizegonodskoin zavodan nuadajilla 
avtogigantan lassennan tuacci tämän muozen tervehyön.

„Niznjoi Novgoroda .  Avtostroin nacaljnikalla 
i zavodan tov. Molotovan nimie direktoralla 
tov. Dbbef.

Tervehys zavodan ruadajilla i naisruadajilia, 
administrativnoiloilla, politiceskoiloilla i tehni- 
ceskoiloilia nevvojilla av togigantan  lopetannan  
i lassennan tuacci.
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^ruduidi 
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Palava pozdruavinda udarnikoilla i udarni- 
poilla, kum baze t  omilla o lgupäil lä  kannettbh  
kaikki srojinnan jygehyöt .

Blagodarnosti  toizin mualoin madajilla, teh- 
nikoilla i inzeneroilla, ku m b aze t  avtettbh sovet- 
skoin  sojuvzan ruadajalla klassalla zavodan 
srojinriassa, keriännässä i lassennassa.

Voitannanke, tovarissat!
Rubiemrna to iv o m a h ,s to  avtozavodalla suav  

boiko i y nn äh  voit tua kaikki jy gen ny kse t  proiz- 
vodstvennoin  p ro g ra m m a n tä v tä n n äs sä ,  rubiem- 
ma toivomah, s to  avtozavoda lähizellä äijällä 
m ahtav  andua  m uakunnalla  tvha ta t  i k ym m en e t  
tuaha ta t  masinua, kum bazie  pidäv miän rahva- 
han ta iohuksel la ,  kuin vozduhua i vettä.9 '

Edizeh, uvzih voitandoih!
I. Stalin.

Rostovskoi kylätalohus masinoin zavoda.
Viizi vuotta §illä aigua tiälä aivin Rostovan luona O o

nalla oli derbinä— steppi, katettu harvazilla mättähillä i kur- 
ganoilla. A nyt §ih kazvo promb§lennoi linna. Jo hä- 
ne§§ä on 35 zavodan korpussie i 50 kodie ruadajilla varoin. 
13 glavnoida gehua zaimittbh plavnin 30 ga. Tämä on uvzi 
promb§lennoi ?eha, kummastja tiedäv kaikki muakunda.

Pluanua myöt] zavoda pidäv la§kie ynnäh 1933 vuodena, 
no partin kucundah boikovttua sogialisticeskoin srojinnan 
tempat, loppie viizivuodine nelläs§ä vuvve§§a, enzimäzinä 
annettbh iänet sel]ma§stroJan srojijat. Jo 1930 vuodena za
voda oli voit §anuo loppiettu.

1932 vuodena zavoda andav: 100 tuha t tua  
m uanruadajin  hoduo, 100 tuh. t rak tora  pluvgie, 
100 tuh. t rak tornoida livhes^idojua, 1000 tuh.
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hevosharavua, 30 tuh. diskovoida astovua, 6 tuh
prigeppua.

Rostovskoi kylätalohus marinoin zavoda on yksi enzi- ■ 1
mäzistä uvzista zavodoista gigantoista, kumbane obespeccl\iinnai 
boikoit tempat 1 splosnoin kolektiviza^iin ozan SSSR-s«a. ^etyc

Puvskin neicci—traktorat. p\am
Traktornoida markua „F P “ hyviin tietäh miljonat koi-  ̂

hoznikkoida. Tämä on „Fordzon Putilovskoi“. Zavoda „Kras- 
nbi Putiloveg" on yksi kaikkie vanhemmista metallan ruanda 
zavodoista Roseissa.

Revoljugiih suat Putilovan zavodalla luajittbh puv§kie. 
Igäväldi päivä— päiväldä kuvlu masterskoiloissa veniäläzen 
nevoljan virzi:

— Ei, uhnem....
1905 vuodena tiäldä, puv§ka masterskoista tuvleldb re- 

voljuciilla. Loppomattomat §truavat, izännän prisluznikoin— 
muasteriloin liccuanda, ruavon tirpamattomat islovjat syn- 
nytettih klassovoida vihua.

Pu^ecnoi §eizavdu. Ruadajat triebuidbh 8 cuasuhistja 
ruadopäiviä. Verdynnyöt kapitalistoin liccuanna§ta hyö vi§- 
§ottbh kivilöidä I gaikoida kantoran ikkunolh. Ruadajin sel- 
gie myötj guljaicci kazakoin nagaika.

Edähänä jällellä nyt on tämä aiga.
Pu§ecnoin neicci lieni traktornoi. Putilovan zavoda yksi 

enzimäzistä SSSR-?sa zavodi srojie traktoroida. Enzistä Puti
lovan zavodalla oli luajittu ?eha keräte§§ä traktoroida rajan- 
taguallizista cuastiloista. A §iidä z a v o d i e c i trak- 
toroin luajinda. 1 maina 1924 vuotta verejin tagah, jygieldi 
pyörien monipuvdazilla kolessuloilla, viidi enzimäne „Puti- 
lovskoi" „Fordzona“.

blyt «Krasnoin Putilov^an“ traktornoi ^eha on luajittu 
eris zavodak§i: uvvet korpussit, uvvet marinat.

Proletariatan bojevoiloin vägilöin kaconda  
päivänä 1 maina 1932 vuodena Putilovskoiloin 
ruadajin i inzeneroin 36 tuhat tah ine  otrjuada 
raporti ruicci partiila i muakunnalla,  ^to ru^kie- 
znuamenie  zavoda tävtti om an viizivuodize n 
3 vuvve§§a i 7 kuv^^a.
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I, 6tuh Kuin srojieci Stalingradskoi traktornoi 
zavoda

ksi enzi- Ijunja kuvlla 1927 vuotta Volga rannalla, Stalingradao 
?P^pecci\iinnan luoh, tuldbh lavtat. Heistä §olahettbh rahva§, työn- 
5K-SS3, netyöt tänne partilla. Hyö aijotettbh zaboralla 520 gektarua 

tyhjiä muada. Pissettih muah §eibähät, i ruvettbh mittuamah, 
planuimah, kaivamah. Viedih toizeh koh- kyläzen Zurkovan 

nat koi- * kogonazena tuaborana levähytettih ruadajih varoin valgiet 
a „Kras- palatkat. Vähän palatkoilla revnah kazvettbh harakat.
I ruanda kohuttua ruvettbh kuccumah traktorostroiksi.

Ennen tällä tyhjällä kohalla guljaicci vain steppi tuvli. 
auv^kie, Ŷ ^̂  päivät tiälä kerävvyttih tukkuloih, humistbh i ruat-
aiäläzen ruadajat, ken luapottiloissa, ken §uappaissa. Tä§§ä oldbh 

i orlovskoit, i tambovskoit, i kurskoit —  kedä-kedä vain ei 
ollun tä§§ä.

Muankaivajat, beton§ikat, sliesarit, plotnikat, pajaniekat, 
vodoprovodcikat— kaikin hyö kymmeniin tuhatoin tazotettbh 
muada, kaivettbh gorazie, ummattbh havdoida, valettbh muada 
gementan, peskun i izvestin §evotuk§ella, pandbh muah rav- 

uhistja ladjattbh ravdazie formie.
ö vi§- Boiko kazvettbh muan piällä ylen korgiet, §uvret kor-
n §eJ- pussit ravda— betona§ta.

Muduanzie inzeneroida pöllätti ruadajin ruttohu§.
—  Tämä on hovkus azie, —  paistbh hyö, —  ei voi täh 

rukah ruadua. Työ duvmait kooitta nellänneldä etuazalda. 
Piät iccieldä viännättä.

Heidä ei kuvnneldu i hyö uijittbh ruavolda pois.
Ho ei vain inzenerat, a i muduannet ruadajat perävvyt- 

tih jygehyk§in ie§§ä i ei tahottu ruadua bojevoildb,
—  Emmä lähe tänäpiänä. Emmä lähe reduh,— ravistbh 

sezonnikat §ygyzyllä.— Tulov ruadua, väliän talvi lienöv.
Toizet kagahuttbh:
—  Ana enzistä manufakturua annetah. Silloin i ruada- 

mah rudiemma. Kellä pidäv traktorua. Andakkua spegvuat- 
tevk§et. Andakkua manufaktura.

Rbgenikkyzeh kuvlu sroikan piä§tä piäh:
—  Andakkua §idä, andakkua tädä.
No äijiä evldu kaikin tämän muozet.
Parahat inzenerat re§ittih srojie ymbäri vuvven, §ygy-

zyllä i talvella.
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Amerikanskoit inzenerat lugiettbh i §anottbh, §to ke- 
riända geha voit srojie 163 päivä§§ä. Veniäläzet inzenerat 
provierittbh,— annettbh srokan 52 päiviä.

A konza ruadajat yhe§täh ottuacettbh ruadamah, nin 
hyö §eizatettbh keriändä ^ehan 28 päivä$§ä. Amerikan^at 
omilla filmillä ei vieritty. Heilä oli inoi tämän muone kiireh, 
tämän muone radenie.

— Myö olemma sovetskoi^...^—nagrettbh ruadajat.— Myö 
olemma pattbet ruadamah...

Kaikkie lovkoimmat, kaikkie staruateljnoimmat yhtev- 
vyttih muozih §adoih, suat jaguacettbh udarnoiloih kym- 
menikkölöih.

Pidi plotnikoilla luadie kaikelta korpussista ymbäri 
ylen korgiella puvhine late, stobb stjokolj§ikoilla voicciis 
§eizattua ruamoih stjoklat.

—  Yksitoista cuasuo täh ruadoh,— §anottbh rukovodi- 
teljat.

No lövdy udarnoi brigada i luadi ruavon 4 cuasu§§a.
Pidi rugavttua late keriändä geha§§a. Oli jo dekabri 

kuvn loppu. Vihazja tuvli poltb käzie, neniä i korvie. Ei 
voinun ruadua tällä vilulla. Ruga §avui, §ilmie leikkai sa
vulla. Rahvasta tuvli §ordb jalloilda. Ruadajilla ei suanun 
kestiä i hyö uijittbh ruavolda barakkoih. No 19 nuorda 
udarnikkua rohkieldb novstbh korpussih. Ruga palavoittb 
heidä ägiellä, a toizualda päin jiävytti hibiedä pattbe dekab- 
rin tuvli. Köncissyttih kiät, kylmettih ihot... No 19 udarnik
kua ei uijittu kattbloin luoda.

Ruado oli luajittu.
Kerran orlovskoit sezonnikat vi§§attbh labiet i grozie- 

cettbh uidie sroikalda.
Silloin tuldbh kantorah udarnikat.
—  Teilä midä tovarissat?
— Ottakkua miän spegvuattevkset, —  sanottbh hy ö ,—  

andakkua orlovskoiloilla, hyö triebuijah spegvuattevksie.
—  Da kuin niin? A työ kuinbua?
—  Nu myö i niin oboidiecemma. Myö postanovirna 

spegvuattevksie ei ottua, a andua niillä, ken va§ta tuli sroi- 
kalla. Ana hyö ei duvmaija, §to tiälä ei huolluttelieceta 
ruadajih näh. Opa§sutah, silloin ice ruvetah maltamah zen, 
midä nyt vielä ei malteta.

Niin i annettbh udarnikat omat spegvuattevkset sezon- 
nikoilla— orlov^oilla.
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15 metran korgehuolla pidi stjoklavttua korpussit.
Öeizottbh vilut pakkazinke päivät. Ylähänä yöt 1 päivät 

palettbh kuhmat zarovnjat, no jiähine tuvli pergi ravdazin 
ruamoin tyhjih lovkkoloih. Ruadua oli ylen jygie.

Stjokolj§ikat otkaziecettbh.
^illoin ottuacettbh tä§tä azie§ta kak§i§adua komsomolj^ua. 

Vanha stjkol]§ikka ottuaci nevvuo heila. Kaikin hyö nov^tbh 
pordahilla. Kahe§§a §ua§§a oli kak§ikymmendä viizi komso- 
molkua. Hyö vain harvazeh oijenneldbh käzie zarovnin luoh, 
lämbiecettih i tua§ ottuacettbh ruadamah.

Nuoret ruadajat ruanittbh käzie, no hylgiämättä §eiza- 
tettbh stjoklbe viluloih ravdazih ruamOih.

Kak§ikymmendä kahek§an tuhattua kvadratnoida metrua 
stjoklavtettbh komsomoIj<;at, solahtamatta pordahilda.

Kolme sadua muankaivajua yhessä tehniköinke mändih 
tunnelih. Kaivettbh kylmännyttä muada, lyvvettih edizeh, 
kuin muakondbet. Muankaivajilla jällesti eissyttih beton§ikat, 
betonsikoilla jällesti eissyttih trubin panijat.

Tunneli jaguaci §uaroih. Jogo §uara mäni myttyön 
niolgah ruadajin posjolkan korpussin luoh. Pidi kaikkie §ua- 
roida myötj panna trubat lämmittiässä ruadajin kodiloida.

2.700 metrua kaivettbh rahvas muan alla, ruaduan kä- 
zillä, paineliecien pimiessä.

Dekabri, janvari, fevrali — kaikki nämä päivät seizottbh 
pakkazet, i näin kuvioin aigah kamensikat ladjattbh enämmän 
nelliä miljonua kirpicciä.

1 ka, lopuksi, korpussi korpussilla jällesti kazvo kogo- 
nane linna posroikoida. Ka keriändä geha. Hiän vediäcöv 
409 metralla. Ka liteinoi geha. Tämän gehan kivguat ruvetah 
jogo päiviä syömäh 25 vagonua cugunua.

Ka paja geha. Tiälä rbpahettbh 28 hövrymolotkua.
^uvriin ilmalda traktora zavoda, lopuksi, oli srojittu 

Hiän zavodi ruadua ijunjalla 1930 v. Pluanua myötj viizi- 
vuodizen lopuksi zavodalla pidäv laskie 140 traktoroin suvt- 
kissa. No 1-nä maina 1932 v. Stalingradskoi traktornoi 
raportiruicci kaikella muakunnalla, sto hiän laski 150 trak- 
torua suvtkissa.

M uakunnalla  pidäv tietä omie parahie  ma§i- 
nistoida, koceguaro ida ,  traktoristoida, stalinkeit- 
täjie, prokatcikkoida,  kudojie, seizattajie i
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toizie, parahie inzeneroida, tehn ikkö idä  i mua-398 m 
steriloida; omie parahie zavodoida, s a h t o i d a ,  

sovhozoida, pehoida, brigadoida.  N äm ä parahat 
parakista ,  n äm ä  edizet edizistä pidäv ymbä- §uvm 
röittiä buolella i kaconnalla. voijat

(V([^SPS-n obrascenjasta).

Celjabinskoi traktornoi.
I. Endmäne muailmalla.

paik(
1929 vuodena praviteljstva postanovl srojie Urualalia 

jygein traktorein zavodan. Revitty oli srojie händä Celjabin- 
ska§§a, zentän §to 18 kilometran piäs§ä linnalta mua§§a 
venytäh loziet plastat hlildä.

Celjabinska §eizov kolmen dorogan tiesuaroilla: Sibir- 
skoin, Samarskoin i Permskoin, kumbazet §ivotah hänen 
Urualanke, Siberinke, Kazakstananke, Volgarannoinke i Ke§ki , 
Aziinke.

§ilie kuin betona steppi linnan lähellä on ylen hyvä 
§uvrin zavodoin srojindah varoin. Ylen äijä harmaida granit- 
toida, saven venynnät, peskun i izvestin zapuastat annetah 
materialan järieh srOikah varoin. Tiälä 1927 vuodena oli 
ladjattu fundamenta §uvreh, vägöväh elektrostangah varoin.
Tiälä ze zavodieci suvriimmin muailmalda sovetskoiloin 
„Katerpilleroin“ zavodan srojinda.

Celjabinskoi zavoda liev puoldatoista kerdua §uvrembi 
Stalingradskoida.

Celjabinskoi traktornoi rubiev jogo vuotta la^komah 
40 tuh. jygiedä gusenicnoida traktorua „Katerpilleran“ 
sistemua, viänke 60 hebozin vägie.

„Katerpiller“ angliiskoilla kielellä on gusenicca. Näillä 
staljnoiloilla madoloilla evlla varattavat ni konuavat, ni lot- 
kot, ni sagie redu, ni tartuja Siberin §avi.

Zavoda liev parahan tehnikan ozuttaja. Kaikkie uvvemmat 
stankat, parahat konveijerat, ravda, betona, stjokla, stali— 
kaikki parahat, min luadi amerikanskoi tehnika, liev poljzuidu 
Celjabinskoin traktornoin oboruduinna§§a. Jogo minuvttua 
konveijeralda rubiev §olahtamah vägövä yhek§äntonnahine 
gusenicnoi traktora.

Zavodan srojinda yhe§§ä ruadajin linnazenke maksav



1 n iu a -3 9 8  miljonua rubljua. A enzimässä vuodena, ruaduan täv- 
h f o i d a  venke nagruzkanke, zavoda andav traktora kolonnan, kum- 
•arahnf^^*^^ mblev mak§amah 284 miljonua rubljua.

, Ni yksi kapitalista ilmalla ei ruohi i mielessä pidiä tämän
y r n b ä '  §uvruon zavodan srojindua. Vain sovetskoin srojun aigah 

voijah olla tämän muozet predprijatiit.

2 .  K ir v e h e t  s t e p i s s ä .
Sygyzyllä steppih tuli arteli plotnikkua.
Vanhembi Frolov, palkuacien linnassa, kyzeli sroikah 

näh i ylen diivuicci, konza hänellä §anottbh ?to sroikan 
paikoilla vielä ni midä ei ole.

1 tozieli, tulovan zavodan luona oli vain pallja? steppi, 
kellistyn kovbli da syvy§ tuorehu§.

Nuori tehnikkä, Nikitin, kacco ymbäri, midä ollov kirjut- 
teli bloknottah, i sano.

—  Ka tässä i rubiemma srojimah.
A ilda puoleh jo nägy harmualla vällyöllä enzimäzen

kantoran huonehuskut, kuin keldane pikkarane majakkane. 
Zavodinda oli pandu...
5adoin tuldbh sroikalla penzenskoit grabarit, vjatskoit 

plotnikat, nizegorodskoit kuamensikat, smolenskoit muankai- 
vajat, tattarit i baskirgat. Kiireheldi luajittbh ravda dorogua, 
yhtevttiän srojinda ploscatkua lähizenke stanganke. Linnasta 
vejettih elektricestvua. Kohaldb suoh, konuavoih seizatettbh 
paccahie. Rahvas kabadittbh yläh i vejettih vassistja kabelie, 
kumbane roistb päiväzessa, kuin tuli.

Frolovan arteli zavodi srojie barakkoida ruadajilla varoin. 
Hänellä abuh oli annettu vielä moni artelie.

Rabockoman predseduatelja, Bukin, kyzeli:
—  Ken aivomma loppov harakan. Srokka on 35 päiviä. 

Ken lyhendäv Fänen?
—  Päissä äijiä ev midä,— s^no vähäzeldi varaten Frolov,— 

mamma hyviin. Tozieh, jygiehkö on: ev hyviä mecciä, vä
hähkö on i nuaglua. Nu, a mie ominke brihacculoinke 
ottuacen srojie harakan 28 päivässä.

Olduoh kodvazen iänettä, kurildahuoh, hiän lizäi;
—  Kucun sillä ze srokalla Maranovan i Baskatovan 

arteliloida.
Kucunda oli priimitty.
Sobranjan jälgeh proidi kolme nedelie.
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Frolovan arteli mäni edize§§ä kaikkie. Toizet udarnikat 
va§ta luajittfah talvi ruamoida, a frolov^at i“uatah jo kuvvellaTova 
vencalla ylembiänä. Maranovcat v,a§ta doijitah katokseh §uat,nedel 
a frolovgat jo sropiloilla issutah. nuon

25 päivä§§ä 28 neicci oli srojittu harakka. Boikohu§ 
ennen nägömätöin. Frolovan arteli polucci pocotnoin na-koha 
gruadan gazietan „Celjabinskii rabocii“ i „Gorprofsojuzan“^al]c 
eistyjän znuamenin kirjutannanke: „Stalinskoida gigantua 
srojie Stalinan rukah". noid

3. Vihazniekat sropiloln luona.
Jogo uvven industrialjnoin gigantan srojinda on harpav? yijz

edizeh päin sogializmah.
Klassovoit vihazniekat — kulakko, torgovca, endine za- vsti 

vodaniekka— ylen hyviin maltetah, §to min boikomma mänöv srol 
sogialisticeskoi nastuplenja, zen väliämifie tulov hiän hävien- 
dä. pu'

Klassovoi vihazniekka maskiruicciecov, panov aigah vo 
piällä ruadajan vuattevk§en, azettuacov udarnoiloih brigädoih, i 1" 
kuotteliecien levittiä hiät §iäme^tä ^päin.

?yvy§ yönä, poljzuicciecien pahalla vardeinnalla ucuas- pa 
kalla, vrediteljat §evotettbh liteinoin cehan planirovkan. Hyö za 
piä§§eldih vuagiezet i viedih hiät randah päin monella santi- sr< 
metralla. Jiänyöt havvat hyö voijettbh revulla. Vihazniekat a  ̂
tahottbh, §tobb srojijat ladjattais fundamentan viäri n, ei omalla 
§ijua, hairahettais §eizattuassja metaliceskoiloida konstruk- N
^iiloida, i kaiken lopuk§i, kaikki pidäis luadie uvve§tah. O' 

Inzenera Kalinovskoi ennen konuavoin kaivandua fun- 
damentah varoin re§i vielä kerran provierie planuinnan. Tä§§ä n
hiän kek§i vr diteljstvan. Meccäkombinata§§a, missä varu§- 
tuaci material sroikah varoin, ken ollov kolotti hirzilöih ^
lozeida ravdanuagloida. Tämän tuacci rbkkiiocettbh 18 me- ^
haniceskoida pilua. ‘

Oktjabr n vuozipäiväk§i oli huavu§§ettu ruadajin la§§enda 
sogialisticeskoin linnan enzimäzeh ködih. Yöllä 28 oktjabrjua ' 
va§ sroikan edähizellä ucuaskalla vrediteljat viritettih puvhi- 
zen harakan. Tämä uvzi huonehu§ virii kerdah monesta 
piästä, monesta etuazasta. Konza tullun linnasta pozarnoi 
kamanda laski hoduh motora pompan, nin okazieci, sto 
pozarnoit plankat ollah monesta koh leikottu.

Toissa piänä palon jälgeh kodiloin srojinda nacaljnikka,. 
inzenera 5aljda, sano ruadajilla:
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udarnikat — Vrediteljat, kulakkolisto tahotah rbvhata miän sroikan,
kuvvellaTovarissat ruadajat, Oktjabrin vuozipäiväh §uat jäi kak§L 

■?eh ?uat,nedelie. Annamma kaikki viat, §eizatamma vanhoilleh palan- 
nuon kojin.

Soikohu? I, kaccomatta §ih, §to jo oli myöhä, enämmät ruadajat
loin na-kohaldb mitinga§ta lähtei palannuon kojin luoh 1 ruadamah 
soJuzan“^aljdan nevvonnanke.
gigantua Celjabstroin vrediteljoilla ei §uanun luadie omie plua- 

noida. Partkoma i postroikoma levähytettih vägövän mas- 
sovoin ruavon. Lyhyös§ä aija§§a rubei tulomah äijä ruadajin 

, predlozenjua. Oli organizuidu 127 uvtta udarnoida brigadua
harpav§ viizivuodizen kolmannen vuvven nimellizie.

Ei ollun ni yhtä ruadajin gruppua, kumbane ei andaiS'
ine za- vstrecnoiloida pluanoida, suvrenduan normie i pienendiän 
mänöv srokkie.

hävien- Sroika leveni jogo kuvda. Talven aloh pidi kerritä no§tua
puvhine ruadajin linnane 100 tuh. eläjällä varoin,— stolov- 

aigah voiloinke, magazinoinke, kylylöinke, boljnicoinke, garazoinke
i klubinke.

Tuldbh uvvet ruadajat. Elavvuttbh ucuaskat. Nagolo 
pattbemmaldb cak§ettbh kirvehet, lavlettbh pilat. No konza 
zavodiecettbh pakkazet, muduannet ruadajat dezertiruidbh 
sroikalda. Tua§ ruvettbh §ihizömäh uglbssa kulakkoloin 
agitagiit:

—  A§tukkua pagoh, vellet, kuin kanat kylmätetäh miät.. 
Niättä — muahizissa majoissa on vilu, halguo ei anneta, palka. 
on pieni. A§tukkua kodiloih.

No nämä cuhutannat muanitettbh vain vähäzen sezon- 
nikkoida, kumbazet ei ammuin tuldu kylästä.

Parahat srojijoista kevhistä i batrakoista annettbh röh
kien va?tuannan. Frolovan, Baskatovan, Smirnovan, Pivova- 
roAan, Geineran arteliloin udarnikat lizänke tävtettih pluana 
annannat 20— 30 pro9.

Sroika mäni. Luadieci ravda doroga... Ladjuacettbh sosa 
dorogat... Kazvo sroikan paikoilla ruadajin linnane.

Loppiettu sogialisticeskoi linnane zaimiv plavnin kahe- 
k§an kvartualua, 32 taluo jogo kvartualassa. Zavodan lassenda 
äijäksi eläjiä liev jo 18 tuh. miestä, a jälgeh lizenöv 50 tuh. 
suat. Jogo linnazev kvartualassa liev oma kluba, oma sto- 
lovvoi. Glavnoilla uvlicalla, kumbane yhtevttäv zavodan,,. 
linnanke, srojiecetah kojit-komunat. Hyö lietäh somat omalla 
prostohuolla i udobnohuolla. Neliä etuazua stjoklua, betonua
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ravdua lietäh vallattu päiväzellä. Jogo korpussi liev Hellä
l tä  prizma§ta, erotetuosta toine toize§ta zelenäzillä saduzilla. 
Keskellä losnija päiväze^tä, läbinägyjä kluba,— tä§§ä lietäh 
lapsin jaslit. luaj:

A edembiänä ploscadi, kumbaze^ta ymbäri lietäh kolme 
etuazahizet kojit. Seinillä vbiveskat; Sovietta, Univermaga, 5 t 
Po§ta, Fuabrikka-Kuvhnja. Vazemella puolella, ei korgein vuo 
puvloin tagada, kazvav kubiceskoi Kuljturan dvor^a. Oigiella opi 
puolella liev FZU, pohodija jeropluanah, vazemella— ylen 19i; 
suvri huonehu§ FZS. mo

4. Udarnoiioilla tempoilla.
nyKerran ruadajat-kuamen§ikat tulduoh sroikalla, dogadit- 

tbh plakatan:   . ,
„Myö, komsomoljgat Petrovan kuamen^ikoin udarnoista 

■brigada§ta, ladjaimma smena§§a 620 kirpicciä. Kucumma 
kaikkie kuamen§ikkoida sorevnovanjah".

—  Niät, cökkeliecijät,—burbstbh kuda ket vähämallol- 
lizet ruadajat._____________________________________________

—  Katakkua icceldä, kehnot,— ^iändeliecettih toizet.
No ne artelit, kumbazissa enämbi oli nuorizuo, kucunnan

priimittih. Illalla plakatalla oli klejuttu bumuagane:_________
„Kucunnan priimimmä. Artelit Vorongovan, Klimovan. 

Samoilovan, Djacenkon."
A monen päivän jälgeh kaikki 20 brigadua, kumbazet 

Tuattbh ucuaskalla yhtevvyttih sorevnovanjah.
Kuvn jälgeh lugiettbh tulokset. Edizes^ä oldbh Petrovan, 

Snegirjovan i Klimovan artelit, -kumbazet keskikerdaze§tb 
no§§ettbh ladjuannan 700 kirpiccäh §uat, miehen kohtah 
smena§^a.

Ma^inua sroikalla oli kylläldi. No ruattuadettbh hyö 
ylen pahoin. Oldbh slucait, konza betona?evottajat 200 §e- 
votuk^en neicci smenas^a annettbh vain 3 0 —40. Ekskavatorat 
ruattuacettbh vain 10— 15 prog. Muduanzilla marinoilla ynnäh 
ei ruattu. Paha kaconda mehanizmoih suatto rbgeneh rbk- 
kuocendoih.

Komsomoljgat enzimäzet annettbh lozungan:
„Parembi kaconda marinoilla “.
„Mehanizmo'lla pidäv ruadua tävvenke nagruzkanke".
Komsomoljrat re^stvuidbh i refstvuijah ekskavatorin, 

kranoin, revottajin, ruavon piällä, sledittih i sleditäh, r^obb 
heidä oigiertb ruatettais, aijalleh kohennettais.
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5. Enzimäne traktora.

SSSR-§sa pocki ev rahvaita, kumbazet tiettäis, kuin- 
luajitah gusenicnoida traktorua.

^ih varoin, §tobb hyviin otattua azie, §tobb varu§tua 
5 tuhattua hyviin kvalifiijiruiduzie ruadajie, revitty öli P/a 
vuotta ennen osnovnoin zavodan la§§endua la§kie pikkarane 
opbtnoi zavoda. Tämän muone zavoda oli srojittu i laskiettu 
1930 V. lopulla. Hiän pohödiv tulovan, traktornoin gigantan 
modelih, no modelih, kumbane ruadav.

Enzimäne kuottelu§ traktora oli laskiettu suvrinke jygen- 
nyk§inke.

Nedelie ennen la§§enda aigua zavodan direktora Mann 
i vanhiin inzenera Jakobson vuottamatta annettbh prikua- 
zan:

«Viettämättä lopettua vägeh ruanda. Zavoda, yksi- 
kaikki, ei voice laskie traktorua 15 fevraliksi,

Anduacov uvzi srokka—-20 marta“.
Cehoida myötj zavodiecettbh burhuajat mitingat. Qehat 

yhteh iäneh §anottbh:
Enzimäne sovetskol „KaterpiiJera“ laskie 

mih ni s tuanis ei m y ö h em m ä 15 fevralie“.
Kuottelu§ zavodan ruadajat luajittbh omalla sanalla: 

staljnöi enzimäne poiga oli la§kiettu aijalleh. Zavodan 
direktora i vanhiin inzenera oldbh otettu pois ruavolda, 
zentän §to ei vieritty ruadajin vägilöih.

Verkazellah zavoda levendäv omua. ruaduo. ljunjak§i 
on laskiettu jo kolme kuottelu§ traktorua.

Nojabrissa 1932 v. Celjabinskoilla traktornoilla pidäv 
laskie enzimäne sovetskoi „Katerpillera“.

Sovetskoiloilla marinoilla sovetskoista mate- 
rialasta obespecimma SSSR-n ekonomices- 

koin nezavisimostin.
Sovetskoit zavodat o§settbh rajan tagada sverlindä stan- 

koida stankat oldbh kallehet.
Odessassa Ruskieznuamenin Stankoin srojijan Lenina» 

nimellizen zavodan ruadajat laskiettbh lozungan:
.Anna stankat markua „DIP“

„D1P“— nämä ollah enzimäzet bukvat veniäläzistä sanoi- 
sta tavottua i jättiä (dognatj i peregnatj).
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Leninan nimellizen zavodan stankat liettih paremm,tokar 
rajantaguallizie.

Lebjodkoida domna-kivgaih varoin sovetskoit zavod; 
'0 §§etti>h Amerikasta. Lebjodkoin mehanizma oli ylen §loi 
noi. Heidä ei luajita ni Germanie§sa, ni Angliissa zavod 
„Kubanol]“ Krasnodara§§a Kubanilla naluadi oman lebjod 
koin luajinnan.

Ljuberegkoi zavoda sroji sovetskoin pelvasderijän.
Ukrainskoi zavoda „Komunara“ seizattb sovetskoiloii 

kombainoin luajinnan.
blji

Enzimäzet sovetskoit bljumingat.
Bljuminga— tämä on vägövä prokatnoi stuanu. Häner 

ruado on licata staljnoiloida bolvankoida ielleti päin pro- 
katkah varoin. Bljuminga painav ylen äijän— 1.650 tonnus sro
zapuasta cuastiloitta. Kaikkie bljumingan mehanizmoida la§kov 
ruadamah elektricectvan vägi. Glavnoilla motoralla stuanuh 
varoin on 7.500 hebozin vägie. Tämä on elektriceskoin 
stangan vägi, kummastja tuliis ke^kikerdazella linnalla va
roin.

Viizivuodistja pluanua myötj myö emmä hua^ustan 
srojie bljumingoida. Ho heidä meilä rubei pidämäh, zentän 
Sto kazvo miän metalurgii. Miän vanhoilla prokatnoiloilla 
stuanuloilla ei sua spruaviecie zen verranke metallanke, kum- 
bane meilä pidäv la§kie jogo päiviä. ^

Edizeh myö emmä rohkuacen luadie bljumingoida ice. 
Myö tahtoma zakazie heidä Amerikassa, no amerikangat ^
■pakottbh meistä 8 miljonua dollarua— 16 miljonua rubljua 
jogo bljumingasta. Germanie niin-ze s^izattb ylen suvren 
hinnan.

^illoin myö resimä luadie omilla vägilö lä.
30 aprelilla 1931 vuotta oli suadu suvri voitanda sovets- 

köissa sojuvzassa-
30 aprelilla Izorskoi zavoda la§ki enzimäzen sovetskoin 

bljumingan kahta päiviä ennen srokkua.
Izorgat lujah otatettbh partin vedäjän tov. Stalinan 

§anat.

»Boljsevikoilla pidäv o ta t tua  te h n ik k a “
Ravdazenke lujuonke torattbh izorgat enzimäzen sovets 

koin bljumingan las§enna§ta. Mrceno/s coin ;eh an  ruadajat
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5it zavod: 
ylen §Joi 

!sa zavod 
3n lebjod

paremm,lokarit, molotoboigat özutettbh geroiceskoin ruavon obraz- 
^at.

Enzimäne sovetskoi bljuminga on luajittu sovetskoi- 
ioida piirrek§ie myötj, sovetskoista materiala?ta i toizin 
tnualoin spegialistoin avutta.

Kapitalistein mualoissa, missä je ellah valmehet piir
rokset, bljumingua luajitah 11 — 12 kuvda Sevetskei blju
minga on luajittu Izorskoilla zavodalla 9 kuvs^a.

Nyt jo on luajittu kaksi bljumingua i luadiecov ko lm as. ' 
Viizivuodizen lopuksi meilä liev seiccimen sovetskoida 
bljumingua.

Kyzymizet:
1. M yttynäzet prom bslennostin  otraslit ollah g la v n o it  toize§§a 

viiz ivuodizessa?
2. M yttynäzet zaduacat seizattav toine v iiz ivu od in e  m asinoin  

srojinnalla?
3. M yttynäzen si]an toizessa v i iz ivuod izessa  ottav SSSR muail- 

malla m asin o in  srojindua myötj?
4. Luadikkua v iiz ivu od izen  kartua myötj kylätalotius m asinoin  

g la v n o i lo in  za v o d o in  spiska.

Kebie prombslennosti.
^eizattahuoh jalloilleh jygien prombslennostin, levähyt- 

tähyöh masinoin srojinnan, toizeh rukah seizattahuoh Kylä- 
talohuksen, myö luadima uslovjat sih varoin, stobb boiko 
lykkiäldiä edizeh kebie prombslennosti (kuvonda, nahka, 
Syöndä).

Tov. Stalin s^no komunisticeskoin pariin 16 sjiez- 
dalla:

„Täh suat myö siä?timä kaikkessa, sduä luvussa 
i kebiessä prombslennostissa, sih varoin, stobb nostua 
jygie prombslennosti. Nyt jiäv vain suvrendua händä 
ielleh päin. Nyt myö voicemma kiändyö kebieh pro- 
mbslennostih päin, lykätä händä,, edeh päin kiirehillä 
tempoilla".
17 partkonferen^ii seizattb zaduacan— suvrendua toizen 

viizivuodizen lopuksi trudiecijoin snabzainda promtavaroijla 
i syöndä produktoillä kahen-kolmen verralla.

Sovetskoi sojuvza aziella ozuttav kaiken muailman tru- 
diecijoilla, min voiccov suaha ruadaja klassa, kumbane srojiv 
sogializmua.
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H iili.

„Hiili on prom bslennost in  le ibä“ 
(Lenin).

Jogo vuotta kazvav marinoin lugu i mehaniceskoiloin 
eistelijöin äijy§ fuabriköilla i zavodoilla. 3tobb ruattais ma- 
sinat i stankat, pidäv lämmity§. Yhtenä lämmityksenä on 
hiili.

Tuhatat pojiezdoiaa ajetah ravda dorogoida myötj. 
Uijah merilöidä, jogiloida myötj parahodat, vejetäh leibiä, 
tavaraa, srojinda materialua, rahvaita, ^ tobs  ajeldais pojie- 
zdat i parahodat, pidäv hiili.

Hiildä pidäv fuabriköilla, zavodoilla 1 transportalla. Miän 
zavodoin i fuabrikoin topkissa palav hiili.

5tobb luadie ruda§ta ravda,-^ niin ze pidäv hiili. Ka 
nrintän Lenin sano, s^o hiildä pidäv miän maakunnalla, 
kuin leibiä.

Miän Sovetskoi sojuvza on yksi kaikkie bohatemmista 
maailmalla hiili zapuastoida myötj. Hiildä on kaikissa 
SSSR-n ajokissa; Ukrainassa, Edähizessä Päiväzennovzu ran
nassa, Moskan luona, Urualalla, Keski Aziissa, Siberissä 
i Zakavkazjassa. Vielä evlla kaikki hiili bohatukset lövvetty, 
a sogialisticeskoi sroika jogo päiviä pattbemma pakkuov: 
e n a m b i  h i i l d ä .

^uvrendua hiilem suanda 90 miljonah tonnah suat 1932 
vuodena; ei vähenmiä 250 miljonua tonnua toizen viizi- 
vuodizen lopuksi,— näin postanovi XVII partkonferen^ii.

Hiili prombslennostin ruadajilla pidäv boljsevikoin rukah 
torata tämän zaduacan tävtännästä.

Hiiliprombslennöstilla pidäv tävttiä miän domnat, zavo- 
dat, paravozat läm mityksellä i hiän tämän luadiv.

Min ze znuacciv andua 1932 vuodena 90 miljonua 
tonnua hiildä?
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1. Tämä znuacciv.
Zavodie ruado uvzissa 

89 sahta§§a, kumbazilla pi- 
däv andua 38 min. tonnua 
hiildä.

2. Tämä znuacciv.
Luadie zen verda hiildä, 

min annetah yhe§§ä otetuet 
Frangii, Beljgii, Ljuksem- 
burga.

Tämä znuacciv: vupolnie partiii postanovlenja hiili pro 
mbslennostih näh.

Annanda:
G eografiin  urokoilla opastukkua  

giavnoit  k ivih iilen  basseinat.
kartua myötj, m issä  ollah

Miän omi—so^ializman voitanda.
Mian hiili promtslennosti kazvav ylen boiko. Ni yhe§§ä 

kapitalisticeskoissa mua§§a ei ollun i ei vöice olla tämän 
muostja kazvandua. Tämän muone kazvanda voiccov olla 
vain meilä, Sovietoin muakunna§§a.

A kapitalistein mualoissa hiilen suanda kaiken aijan 
pienenöv. SAS5 nyt ei ruata puolet §ahtoida. Ängliissa 
miljonat gornjakkoida ollah ruavotta.

Kaikissa kapitalistein mualoissa äijäldi puolenov ruado- 
palka kivihiili prom£>§iennostin ruadajilla.

Myö vielä emmä tavoitan hiilen suanna§sa järeimbie 
kapitalisticeskoiloida mualoida, no myö heidä jo tavotamma. 
1927— 28 vuodena SSSR muailman hiilen suanna§§a oli 
§eiccimennellä sijalla. 1931 v. hiän viidi jo neliännellä. 
Toizen viizivuodizen lopuksi myö §eizavvumma runnan 
Angliinke i lienemrnä edizessä kaikkie toizie Jevropan mua
loida.

Kaikki nämä ozat ruadaja klassa §ai Leninskoin partin 
i hänen QK, nevvonnanke, tov. Stalinanke edizessa.

Jogo sahta bojusta.
I ennen revoljugiida i nyt enämmän hiildä andav Don- 

bassa. 1931 v. jogo tuhata§ta tonna^ta hiildä, kumbazet 
polucci muakunda, 700 tonnua ando Donbassa.

Grazdanskoista voina§ta Donbassa viidi niistienä. Val- 
giet uidiessja upotettbh sahtat, äijät rbkottbh, ma§inat hävi- 
^ettih.

’ Tuhatat sahtjoroida torattbh Ru§kien armiin rjadoissa, 
sadöida oli tapettu valgiegvardiilazilla. Tuhatat uijittbh §ah
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toista, missä oli nälgä i valgie terrora. Ruavot §ahtois._a
pietyttih. uinda

Valgiegvardiilazet oldbh ajettu. Sovetskoi vluasti rubi i 
vanhoilleh §eizattamah omua taIohu§ta. Pidi zavodie Dor 
bässa§ta. Händä ei duaroin nimitetty «Kaiken sojuvzan 
garkaksi". Donbassan hiilellä pidi tövkätä §ambunnuot jähtyr, 
nyöt paravozat i virittiä tupehtunnuot domnat. /rubc

Donbassan sahtjorat bastuidbh i torattbh cuarin kaza^.?^'^ 
koinke 1905 vuodena. Hyö murennettbh garskoit generuala^^'^^^ 
1918 — 1920 vuozina. 1 konza zavodieci miän talohuk§eP^^^ 
vanhoilleh §eizatanda, hyö ozutettbh proletarskoin geroiz 
man diivoida sojialisticeskoissa ruavo§sa. kaikl

Nälgähizet, puolihteh ala§tb solahettbh hyö levitettyziP^?^ 
§ahtoih. Lugiecomatta lijanke kohenneldbh masinoida, 
dbh hiildä, elavtettbh Donbassan hyvyzie.

«Kaiken sojuvzan kocegarka“ elavdii. Elavvuttbh pro®^^*’ 
mb§lennosti i transporta, poluccien hiildä Donbassa§ta.

Grazdanskoin voinan jälgeh generualoin svora oli a je t tu ^^ j 
Donbassasta. No hiän slugat, kumbazet jiädih §inne, jatot-; i  ̂
tbh fbkonda ruaduo sovetskoin vluastin aigah. Hyö äijän 
luajittbh pahutta Donbassan talohuk?ella. Hyö peitettih paik- 
koida, missä oli äijä hiildä, hyö la§kiettbh vejen parahih.t>oz 
Sahtoih, äbäzöijen heidä vanhoillä izännöillä varoin, kum- 
bazie hyö vuotettbh myö?tiäcömäh. Hyö rbkottbh marinoida, 
häkytettih Donbassan kazvannalla.

No levittiä Donbassan talohu§ta heilä ei §uanun. Hiät 
keksittih §ahtjoroin hyvän kaconnan vuoh, kumbazet var- 
deidbh §ahtoida i borcuidbh heistä, kuin omasta verizestä 
aziesta.

ru
Mehaniziruidu Donbassa.

lo
m1. Zastuavimma ruadamah masinat.

Miän hiili prombslennosti kazvav ylen boiko, no hiän 
jiäv kaiken talohuk§en kazvannasta.

Midä pidäv luadie, stobb hiiliprombslennosti ei jäis?
Meilä ollah vielä s^dtat, kumbazissa ruado mänöv 

käzin vuoh. 3ahtjora pergav hiildä kirkalla-kailalla, bura- 
voiccov käzi buravalla; hiildä vejetäh hebozilla.

Meilä pidäv ruado sahtoissa s^izattua uvdeh rukah. 
Pidäv seizattua ruado niin, stobb ruadajalla avttais ma-
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sahtois.^g^ Meilä pidäv vägövöittiä, kohendua sahtoin mehanizi 
uasti tUinda.
rQdig jjqI J o nyt Donbassa§§a on äijä sahtua, kumbazissa ruatah 
vzan
Liotjähtyr Kymmenin tuhatoin zaboi§ikoin neicci hiildä leikatah 

/rubovoit masinat, lohonda molotkat, molotkat avtomatat. 
arin n^yötj hiili hyppiäv vagonetkoin luoh. Tiälä
generualjaänen kopatah gruzinda masinat i vis§otah vagonetkoih.

vejetäh hiilen no§§anda kletkoin luoh.
n geroiz Macina sortiruiccov hiilen i tämän jälgeh händä vejetäh

kaikkih Sovetskoin sojuvzan kohtbh. A ruadaja vain pruaviv 
vitettyziP3?hialla, kaccov händä, kä§köv hänellä ruadua kaikki jy- 
ida, ^ua-gi^ni^ät ruavot.

Marinoin tuacci hHlen §uanda jogo ruadajan kohtah 
fe h  verralla.
§ta. No näidä voitandoida mehanizaciida myötj vielä on vähä.
3li aietfi Muduanzissa §ahtoissa hiildä täh suat §uahah käzin vuoh. 
ie iatot Monissa, §ahtoissa, missä hiildä §uahah vrubovoit ma§inat, 
Kö äijän hiildä ladjatah konveijeralla käzin vuoh.
hh paik- Einin on täh rukah: konveijera ottav hiildä boiko, a he- 
parahih.bozet ei kerritä händä vediä. Meilä pidäv luadie §ih rukah, 

a, kum- stobb §ahta$$a kaikki ruado oliis mehaniziruidu.
?inöida, Bojevoi zaduacca— ynnäh mehaniziruija hiilen §uanda.

Täh rukah postanovi partin XVII konferengii.
n. Hiät

var Uvzi i vanha Donbassa.
erizestä

Oktjabrih suat Donbassa oli pahembi kuatargie. ^ahtjorat 
ruattbh 12— 14 cuasuloin päivä§§ä gro§§ista. Lohottbh hiildä 
kirkalla. ^ahtjoroin verellä kazvettbh veniäläzin i toizin mua- 
loin kapitalistoin bohatukset. 12— 14 cuasun jälgeh ruadajat 
mändih ruavolda „kodih“, tuorehih, ahtahih muahizih majoih.

3 hiän Muattbh kak§ietuazahizilla, täikkähillä naroilla einin muahizella
lattbella revnakkeh. „Koirbn linnane"— niin kucuttbh ruadajat 

äis9 onii ob^cezitjoidä. Polucci §ahtjora 22 rubljua kuv§§a. Näih
nän" dengoih hänellä pidi syöttiä i pereh. 30 prog. ruadajie jogo
u vuotta §attuaci, einin tappuaci. Ylen äijä §ahtjorua läzevdy rev-

matizmalla i tuberkuljozalla. Ruavon vardeinda tehnikah i so^ia- 
Ijnoih strahuindah näh kapitalistat avu§to ei i duvmaidu. Medi- 

ukah. ^inskol äzie oli §eizatettu pahoin. Kuljturnoida ruaduo ei ollun
ynnäh. Donbassan §ahtjorat, kumbazet torattbh enzimäzissä
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jadoissa kaikilla frontblla, kissottbh kapitalistoilda Donc 
^an. Hyö luajittbh hänen uvvek§i so^ialisticeskoiksi Donb 
Sak§i.

Sovets. 
vluasti tuht 
ylen äijän di 
gua, stobb 1 
hendiia ruav 
uslovjat. Y1 
äijän huolut 
liecetah n 
von vardeir. 
tehnikah n;
Kumma sluc 
ioida mahtoi' 
pocki ei ole 

5ahtjorat vi
tetäh omie otpuskoida sanatoriiloissa i lebävö kodiloissa.

Ruadajin ruado mehaniziruicciecov, luadiecov kebier 
mäk§i. Ruado päivä ruadajilla muan alla on * lyhennetty

cuasuh suat.Kaz- 
vetah uvvet rua
dajin posjlokat, 

kylyt, stolovvoit, 
klubat, boljnicat, 
opa^sunda zave- 
denjat. Organi- 

zuidu ollah bibli- 
otekat, sportiv- 
noit plo^cadkat,
§kolat, muamo- 
loin i lapein ädä- 
zöindä punktat.

1931 vuodena 
eländä kodiloin 
srojindah oli la§- 
kiettu 201 min. 
rub,

Hallotbh hiildä kirkalla.

masin.
aeicci
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Wa Donc 
iksi Donb .

Sovets, 
uasti tuht 
2n äijän di 
a, stobb 1 
tidua ruav 
ovjat. Yl 
in huolut 
'etah n 
I vardeiii 
aikah n; 
nma sluc 
a sahtoi'
<i ei ole 
itjorat vi
oissa.

kGÖicr
^nnettv Kuvzicuasuhine ruadopäivä kymmenen cuasuhizen neicci, 

masiiia hamaran neicci, valgie komnatta muahizen majan 
e. «neicci,— ka min ando Oktjabrin revoljucii §aht]oroilla.

"i

S o v e tsk o i lo is sa  ?ahtoissa ruatah m arinoilla .
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Ruadajin eländä Donbasa^sa ennen revc ^
nieha'Iju?iida.

Ka kuin ruadaja Zukov §anelov omah ruadoh iiäh sa.  ̂
toissa ennen revoljugiida.

„01i mivla 19 vuotta, konza mie tänne tuliin, postupi; 
regyzin vedäjäk^i §ahtah Ka 1. $ahta ^illoin oli izännän Sti 
belevan, kummastja mie rubien muistamah kaiken oman ijäi 
Izändä oli §uonika§. Hiän imi ruadaja^ta viat, kuin mado.

Regyöt!.. Nygyne nuorizo ei tiijä mit ne ollah regyö ^avc 
Jälgimäzinä vuozina hyö kavottsh Donbassa§ta, kuin mua 
upottbh. Hein neicci ollah mehaniceskoit konveijerat, a enen 
rahvas ice vejettih hiildä, i regyzin vedäjiä enämbi kaikki 
pidi §ahtoih. Tämä on tappaja, kohaldb sanuo uaduhim 
muokkuaja ruado.

Ljamkan väreistä keskizen kavttb vyötät, regyzih selliii 
kiännyt da taguada päin Ijamkah ravdazen ciepin kljukkazer 
jalga ke§§icci pyzytät. Ladjatah §ivla puvdua 15— 20, a re- ■f-y 
gyöt hotj i törmazoilla ollah, §tobb paremmiin libistäis, no 
vet vejät et lunda myötj, a peiskuo, hiildä myötj. Hieruo- 
cenda hiileh piettäv regyzie, lymmyt kuin prokljanittu. Silmät g  
ocalla kabaditah. Nis §ie olet kuatarganiekka, nis kaikkie 
pahembi ziivatta. j-i

Plasta oli ar§inan korgehu§, oijenduacie ei voi, madala, p 
vediä pidi nelliin köndomaziin, koirbn rukah. Enzimässä piänä y 
opastumatta perriin ichieldä polvet, lihah §uat re-itiin i reijen 
hieroin vereh suat, kuin hebone rahiksella. Hebozella tämä on 
harvah, konza ajaja on paha, ei kaco. A tä§§ä on toine zakona, 
opa§§unda muan alla, §tobb cieppi jalga ke§§icci laskie, einin 
i paikoilda et liikaha.

Novziit yläh mualla, et kergie lebiäceldiä, et keksin 
kuin aiga proidi, tua§ azettuace kletkah, tuas §olaha, val- 
lja§tuace regyzih. Rubein mie vedämäh toista smenua, i 
vierittä go vähiä en kyvnelih tävdyn; veri. Kivistäv, kuin 
veicellä vaccua va§ vedelöv. Kunne uijit, kunne peityt. Ni 
midä— et rua, vejä. 12 cuasuo suvtkissa ruadoma. Viijit yläh, 
ynnäh mocualiecen, muokkuacen, koirnn lyvdelennällä. Jallat 
§ärissäh, a filmissä tuliliipukkazet lennelläh. §yöllät midä ni 
olgah i cökkiäcet muata. A elimä muahize§§a maja§§a, re- 
vu§§a, naroilla. Uinuot kuin kivi, a §iidä tua§ §ahtah 12 cua- 
suk§i. Pimieldi, pahoin mäni eländä, ei kuin nyt ruadajin
vluastin aigah.
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uin
r^gyö

'i l  r e v c  Nyt mlda! 5ielä missä myö ennen kolmiin kerroin lym-
bymä, hengie havkkima, regyzie vedimä, nyt konveijera, 
mehanizagii— hyvä.

^ 'läh sa Ruamma vain 6 cuasuo.

h postupi Toine „kaiken sojuvzan kocegarka".
oman Tulov-go meilä §iidä hiileltä, kummastja andav Doii-
I m a d o ’*̂ ' b a s s a ?

Ei, ei tule. §tobb §uaha hiildä, kummastja ei fatai miän
zavodoilla i fuabrikoilla i transportalla, SSSR zavodi ruadua

■) a en uvzissa hiili basseinoissa.
i ka'kT- Enzimäzeksi „Kaiken sojuvzan kocegarkak§i“ myö ku-
uadiih'^^* cumma Donbassua.

Toine «kaiken sojuvzan kocegarka" on Kuzneijkoi hiili 
basseina.

«Kuvzi Donbassua“— 400 mird. tonnua kivihiildä i antra- 
cittua—zen muozet ollah Kuznegkoin basseinan zapuastat, 
kumbane on edähänä Siberissä.

Kuzbassassa hiili slojat ollah äijiä loziemmat. 
Ke§kikerdane slojan lozehu§ Germanie§§a, Angliissa; 

Beljgiissä i Donbassa§sa on 1— E /2 metrua.
A Prokopjevka§§a, kaikkie bohatemma§§a Kuzbassan 

rudnika§§a ollah slojat 10— 16 metran lozehuot. Tämä on 
pocki ko lm e— etuazahizen kojin korgehu§. 1 venyv täm ä 
hiili äijiä muan lähemmä, cem toizissa basseinoissa...

Hyvyttä myötj Kuzbassan hiili on para§ muailmalla. 
Kuzbassa vielä on vähäldi mehaniziruidu. No jo tänä 

vuodena §ahtoissa ruvetah humizomah elektrovozat, lietäh 
§eizatettu konveijerat. Rudnikalla srojiecov elektriceskoistanga. 
A novzovanä vuodena rudnikan luoh i vilulta i lämbimä§tä 
rannalta päin lähtietäh elektroperedacan lineit kahe§ta gi- 
gantskoista elektro(;entralista: Kuznegkoista i Kamerovskoista.

Vain ruadaja klassa, kumbazella nevvov komunistoin parti 
voicci levähyttiä tämän muozen srojinnan.

(ti seJiiir 
jukkazer 
-O, a rC' 
däis, no 
tdieruo- 

• S i l m ä t  
kaikkie

Tiadala, 
t piänä 
reijen 

mä on 
ikona, 
einin

ek§in 
väl

iä, i
kuin 
• Ni 
4äh, 
illat 
i ni 
re- 
ua- 
ijin

Kolmas „kaiken sojuvzan kocegarka".
1930 vuodena zavodieci ruado kolmanne§§a hiili bas- 

seina§§a— Karaganda§§a.
Karagandinskoit §ahtat ollah Kazakstana§§a.
1931 vuodena srojiecettbh 28 §ahtua. 1932 vuodena 

srojiecetah vielä 14 §ahtua.
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Nyt myö vielä srojimma 14 sahtua. i miäi
Opa§tunnuot lugietah, sto hiili zapuastua Karaganda§sliärgiä 

on ei vähembiä 10 mlrd. tonnua. bohati
Jogo vuotta Karaganda rubiev andamah enämman hiildä ^

Sanellah kazakat. lähtö̂
Mistera Harbotl oli yksi endine izändä §ahtoillaa Kara'^^^?| 

ganda§sa. Jesli hiän on elo§sa, nin mozot i muistav, mozo!^^^^ 
i unahtb 3aita Asainovan, kazakan. No §ait Asainov händi 
hyviin muistav. ^aittarkah §anelov, kuin kerran talvella, pimiellä 
illalla Harbotl ozai- händä, §aitua niskah. Kaiketta viä-^^ 
ryöttä, ni mistä §yvin, zentän §to kiän alla popadi hiäiii 
Sait, ei ken ni olgah toine, ruadaja. A

—  Step koira,— §ano hiarbotl. ^
— Koira Harbotl,— muissuttelov $ait.
5ait oli vedäjänä Karagandas^a. $ih aigah Karaganda 

oli pikkarane hiili kopi. Muistannov go Harbotl, äijän gö 
hiildäsuadbh Karaganda§ta angliiskoitkapitalistat? Muissutam- 
ma: 17 tuh. tonnua vuvve§§a. A nyt SSSR suav 700 tuh. 
tonnua. Kazvanda on §uvri. Nö kazvanda ev vain täs§ä. 
Kuotelgah nyt ken ni olgah ozata Saitua ni§kah! Ni kellä i 
piäh ei tule tämän hovkk^ahu§ mieli.

Muissuttelov anglicanoih näh i Nuhan Sardolinov. gr
Tämä §anov lyhyöldi:

Eliin podvuala§?a, muan alla. Makso mivla 20—■
40 kopeikkua päivä§§ä. Aigah ei ollun i paidua olgupäillä. 
Talvella käveliin kengättä. Kapitalistat §yödih miän ruaduo ^

Nuhanalla Sardolinovalla on 56 vuotta. Hiän on udar- ^
nikka, kaiken aijan normie tävttäv lizänke. Hiän on aktivista ,
i hyvä pagizija. Omalla kielellä hiän pagizov ylen vaku§ta- 
jastb i somah, no hormiksi pagizov pahoin. I ei tiijä kirjah 
ni hormiksi ni kazakoin kieleh.

—  Tädä ni midä en kerrin. Ennen revoljugiida piettih 
muan alla. ^illoin ei luajittu likbezua. Tämä nyt on likbeza,—  
pagizov Nuhan.

Karagandalla ruadajat postanovittbh:* l-k§i janvariksi 
1931 V. ynnäh likvidiruija ei kirjahmahanda srojinnan raio- 
na§§a.

—  Opa§tuo liey jygie, vanha mie lieniin, —  muhajav 
Sardolinov,— en tiijä, kuin mie opas§un. Poiga mivn hyviin 
opa§tuv. Hiän mehanikaksi opa§tuv, hiän opa^tuv duaroin,
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ä miän ai^ah, §tobb loppie §koIa, pidi andua ynnäh karja- 
^3ganda§shärgiä. Neliä vuotta— kaksin härröin jogo kuvda. Opa^suttbh 

bohatoin lapset, a kevhin i ruadajin lapset ei opassuttu. 
nän hiild" Nyt Karagandas?a opassutah lapset. Opassutah vanhem

mat. Ka yksi äijistä, ^ubarak Dzimbaev, kumbane huomena 
lähtöv opastumah kursuloih. Dzimbaevalla vähän tävdyv 

[aa f<;ar kaksikymmendä viizi vuotta. Hiän ei ruadan anglicanoilla— 
j^Q^Qkapitalistoilla. Ruado tuattoh. Dzimbaev sanelov anglicanoin

'V fiänd'^°PP^^
. pimieJr —  Lieni revoljugii, anglicanat lähtei pagoh, i ruadajat 
jtta y.--^uijittbh, ken kunne. Hormat uijittbh linnoih, kazakat— auloih. 

|^ j / 'N o  midä ruadua aulassa proletariilla,— siPä, kellä ev ziivat- 
*^tua? Pidäv palkuacie bajah. Brihane Dzumbaev popadi hor- 

mah bajah. Ruado, seiccimen vuotta, kuni horma bai ei sanon: 
—  Enämbi mivla shma ei pie, mäne! 

rao-and  ̂ batrakka Dzimbaev uidi.
jän Karagandah, no jo ei kapitalisticeskcih, a
i s u t a m -  sovetskoih. Tämä oli jo ynnäh toine Karaganda.
Q —  Mie olen vbdvizenga. Nyt lähen opastumah kursu-

tässä' Subarak Dzimbaev.
kellä • Meiiä on äijä hiildä, no ka mih näh myö emmä duv-

mainun.
Missä meilä on enämbi zavodua i fuabrikkua? Lenin- 

gradassa, Moskussa, Urualalla, Ukrainassa.
A missä meilä on hiildä?
Edähänä lämbimässä rannassa päin— Donbassassa i vielä 

edembiänä— Siberissä, Kuzbassassa.
Urualah myö viemmä hiildä Kuzbassasta, Ukrainah, 

Donbassasta. A kuin olla Moskunke i Leningradanke? Vediä 
hiildä tämän edähyöh, tyhatoin kilometroin piäh? A min 
doroga stuaniv?

Hiili on yhessä koh, a zavodat, kumbazilla tämä hiili 
pidäv— toizessa koh.

1 emmä myö ole tässä viärät. Viärät ollah fuabrikantat, 
kumbazet srojittbh zavodoida kaikitta pluanoitta.

Tozieh, pluana heilä oli—suaha enämbi barbssua. 1 ylen 
rbgeneh hyö srojittbh zavodoida ei sinne, missä oli huoge- 
hembi hiili, ei sinne, missä oli huogehembi sbrja, a sinne, 
missä oli huogehembi ruado.

Pidäv eccie lämmitystä, kumbane on ei edähänä niistä 
paikoista, missä enämbi on fuabrikkua i zavodua.

20—
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Torfa piästi Moskun.
1918 vuodena Mosku oli erotettu Doubassa§ta. Hiild 

ei vejetty. Moskun elektrostangat poltettuli jälgimäzie zapus 
stoida. Vain yksi stanga ruado piettymättä i piä§ti Moskun- 
„Elektroperedacä“.

Hiän ruado torfalla. A torfua Moskun luona on m 
ljuvbo. 1 silloin Sovetskoi vluasti re§i srojie toizen tori; 
stangan 3aturalla. Keviällä 1918 vuodena ruvettbh kaivama! 
Saturan suoloissa konuavoida, kaivamah torfua. Ruadaja 
elettih muahizissa majoissa, nähtih nälgiä; ruattbh polvel 
§uat veje§sä, tirpettih ägiedä i siäksilöin purek§indua. Ruadc 
mani. Kek^ittih uvven topkan poltuassja torfua. Vuvver 
jälgeh vejettih ^aturasta Moskuh proVodat. 1, lopuk?i, läks 
virda §atura§ta, i virittih fonarit Moskun uvlicoilla. Ruvettbh 
ruadamah stankat zavodoilla. Torfa piästi Moskun.

Täh §uat Donbassa ando i nyt vielä andav hiildä i Moskuh, 
i Leningradah. Donbassan hiili doidiv ä§ Bereznikkoih i 
Permih §uat.

XVll partkonferengii §ano, §to pidäv ruveta varu§tamah 
lämmitystä omilla paikoilla Moskun luona, Cerepkovas§a, 
Edähizessä Päiväzennovzu rannassa i n. i.

Moskun lähizessä raionassa nyt srojiecov moni sahtua. 
Vuvven aloh hiilen suanda pidäv suvrendua 2 verralla.

Kyzymizet:
1. M yttynäzet SSSR-n raionat ollah bohatem m at hiilellä.
2. M iniän m uakunnan industria lizacii tr iebuiccov hiilipromb?- 

lennostin  kazvandua?
3. Min tuacci m eilä ollah voitannat h iil iprom bslennostissa?
4. M ytys  znuacinda on  K hzbassalla  m etallaprom b?lennoctin  

kazvatandah varoin Päiväzennovzu?sa?
5. M in verda hiildä pidäv" §uaha SSSR-lla to izen  v i iz ivu od izen  

lopuksi?
Annannat:

1. Jaguacekkua brigadoih, jago  brigadalla andakkua y k s i  
hiilibasseina, i kaccokkua gazietto ida myötj h iilen  ?uannan kaz
vandua, m ehaniziruindua, socsorevn ovan jan  levähytändiä , elännän  
i kuljturnoin ruavon k oh ennand ua  jo g o  basseina?sa.

2. Organizuigua kirjoin kirjutanda ?kolanke, kum bane ruadav  
hiilibasse inassa , tiiju?takkua kuin m ehaniz iru icc iecov  hiilen §uanda 
hiän raionassa, kuin levähytt iäcöv  sogsorevnovanja  i udarnicestva,  
kuin su v ren o v  jo g o  ruadajan ruavon luajinda, kuin tävttiäcetah  
tov . Stallnan 6 uslovjua.

3. Kirjutiakkua ruavon yoitandoih  i jy g e n n y k s ih  näh tiän kol-  
hozassa, predprijatiiloissa.
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IV. Nefta

Neftan viizsvuodine on tävtetty 2% vuotta^
„Myö luadiecemma metaliceskoiksi muaksi, avtomobi- 

lizaciin muak§i, traktoriza^iin muaksi “ (Stalin).
Meilä kazvetah zen muozet gigantat, kuin Stalingrad^koi 

i Harjkovskoi traktora zavodat, Mo kun „Uvzi A M O “, 
Nizegorodskoi i Jaroslavskoi avtozavodat.

Nämä zavodat jogo vuotta la^kietah tuhattoida trak- 
toroida i avtomobililoida. Jo nyt koltidzoin peldoloilla rua- 
dav lä§§ä 250.000 traktorua.

I toizen viizivuodizen lopuksi kylätalohu§ rubiev poluc- 
cimah jogo vuotta 170.000 traktorua.

Myö srojimma jeroplanoida,. dirizabliloida, paravozue, 
teplohodbe.

Neftaruadajilla pidäv juottua staljnoit hebozet, kumba- 
zet ruatah sogialisticeskoiloilla peldoloilla, andua ruadua i 
la^kie liikkeheh miän jeroplanat, dirizablit, avtomobilit, tep- 
lovozat, teplohodat, paravozat. Meilä pidäv nefta vediässä 
toizih mualoih, §tobb poluccie vaihuk§eh marinat.

Jogo vuotta kazvav neftan §uanda miän mua§§a.
Hyviin tävtettih boljsevikat viizivuodizen.
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—  Bolj?evikoiii b r ied in d ä— §ano kapitalisticeskoi muailm; 
'ViizivLiodizeh' näh . , nefta

—  Utopii,— avtallettbh vrediteljat.
—  Luajimma nelläs^ä vuvvessa,— sanottbh va^tah miljo- muis 

;nat trudiecijoida. . i toi/
—  Kolmessa vuvvessa, —  sanottbh Donbassan gornjakat.

❖

Bakun i Groznoin proletariatta, kumbazella pidi andua 
viizivuodizen lopuksi 21,7 min. tonnua neftie, jo 1931 v. 
ando 23,1 min. tonnua.

Ka kuin raportuidbh neftaruadajat:
„Emmä ana traktoroilla i zavodoilla seizuo neftatta. Myö 

'tykicemmä keron Detertingalda sovetskoln neftan vägövällä 
virralla, Neftaruadajin bakinskoi otrjuada on valmis uvzih 
bojuloih. Kazvav Bakun udarnikoin udarnoi vägi.

QK-n nevvonnanke suamma uvvet voitannat.
Tov. Stalin vastai neftaruadajilla:

„Tervehytän Azneftan i Grozneftan ruadajie i 
administracii-tehniceskoida personalua viizivuodizen täv- 
tännänke puole§sakolmatta vuotta. Voitannanke, tovaris- 
sat. Olgah tervehet SSSR-n ruadajat, kumbazet muren- 
nettbh kapitaiizman ciepit i liettih muakunnan izändöinä". 
Olgah terveh Sovetskoi vluasti!
Olgah terveh bol]§evikoin parti!
1 apreli 1931 v. S t a l i n .

Miän mua neftan suandua myötj §eizavdu toizella §ijalla 
muailma§§a.

Toizen viizivuodizen lopuksi, 1937 v. meilä pidäv suaha j 
80— 90 min. tonnua neftua.

Borcu neftatta.
Nyt kaikessa maailmassa manöv borcu neftasta. Muail- 

man nefta zapuastat boiko tuhuocetah. Opastunnuzin luven- 
dolda myötj Amerikassa neftua liev vain 20 vuotta.

Grazdanskoin voinan aigah burzuilisto ennen kaikkie 
vojuicci Kavkuazasta i ottb neftaprombslat. Burzuilissolla 
Kavkuazasta lieni rabiestuacie. No hyö täh suat vielä toivo- 
lah  ottua miän neftaraionat.

SSSR-n neftaprombslennostin kazvanda on surma kapi- 
talistoilla.
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^oi muaili]];

?iäh miljo- 

gornjakaf

Jevropa§sa i Amerikassa novzi ulvonda, koiiza Sovetskoii 
nefta enzimen ozuttnaci rajantaguallizella rbiikalla.

Nefta korolit— Rokfeller i Deterding kiirähtiäii ruvettbk 
muissuttelomah endizie neftaprombsloin izändöidä, Nobele 
i toizie.

Hyö triebuidbh sovetskoiloin nefta-udbii gisternoin ares- 
tuindua. Hyö pakottbh omie praviteljstvoida ottua nefta i 
andua händä hänen endizillä izännöillä, kuinbazet nyt ele- 
täh rajan taguana.

Ni ravut, ni ulvonnat ei avtettu.
Mian neftua zavodi ostua Frangiin praviteljstva i järiet 

neftaniekat monissa mualoissa. A väliän tyvnisty i ice ame- 
rikanskoi neftavanhembi mistera Rokfeller. Hiän kirjuttn 
dogovoran SSSR-n neftasindikatanke. A hänellä jällesti kir- 
juttb dogovoran i Deterding.

Turgiissa, Persii-sä i Argentina?sa voit nähä bitonoida, 
cirpinke i molotkanke. Nämä bitonat oldbh tävtetty neftalla 
Batumassa. Dirizablin „Graf Ceppelin“ motorat lendiässä
Artikkah syötteliecetiih sovetskoilla benzinalla. Londonskoi 
avtolmsa ruadav Sovetskoilla benzinalla.

Kazvav Sovetskoi torgu toizinke mualoinke.
SSSR on enzimäne mua muailmalla neftazapuastoida 

myötj.
S S S R   2.874 min. tonnua
A m e r i k k a ..................... 1.230 „
S A S S ................................  930 „
Persii i Mesopotamii . 775 „
Kaikki toizet muat . . 291 „

Annannat;
1. Lugekkua muailman neftazapuastat i luadikkua diagramma,^, 

kumbazesta nägyis, kumbazella sijalla on SSSR neftazapuastoida  
myötj.

2. Lövdäkkia kartalla neftan g lavn o it  syn n yn d ä  paikat.

Neftaprombslat ennen i nyt.
E n n e n .

Ennen revoljugiida kapitalistat staraidbh väliämbäzeh 
poluccie kuin voit enämmän neftua, väliämbäzeh myvvä, 
poluccie enämbi barb^^ua. Hyö ei duvmaidu §ih näh, stobb 
tuvva uvzie masinoida.

Hyö zualivoidbh dengua masinoih. Hyö staraidbh po
luccie enämmän barb§§ua, poljzuijen huovista ruadajiii vägie.
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Tcäskiettih ruadua 12— 14 cuasuo suvtkissa, rbgeneh lebä\ijat“ 0''̂  ̂
päivittä. tuzie ini

Neftaprombsloilla ruattbh vanhoilla hövryma§inoillfnin 
neftua ammullettbh kaivoloista kahallizilla pitillä rengilöillravda i 
zelonkoilla, rbputelluzilla kanuattoih. Ylci päivät pidi la§k 
i kiärie havduocennutta, tuoreita haizujua kanuattua. Tämä^-eiinuol 
muozella ruavolla ruadajat väliän kavotettbh viät i var pj-,
hettbh. p

Lovkkoloida buravoidbh rbgeneh nefta guazuloin liccuan 
nan aigah, nefta tujahtb muan piällä i novzi burhalle^^^p 
monen kymmenen metran korgehuoh. Nefta valuaci pro p,
mbsloilla, upottb lähizet ucuaskat, uidi järestäh muah, §eg(^eftan 
peskunke.

Hefta fontanat rbgeneh palettbh. Palot oldbh nedeli ̂ ^yziss 
löin, levettih prombsloida myötj. ^-^ät §

N[o ucuaskoin izännät kiirähettih polyccie kuin voit f
enämmän neftua, hellä oli vähä hädiä, sto ruadaja väliän ^gnkt
vanheni, sto nefta ucuaskat kevhyttih. \

Tämän muozet neftaprombslät dostuaniecettbh sovets- 
Icoilla vluastilla.

N y t .

Sovetskoi vluasti kohendb prombslat tehnikan jälgimäzie 
tiedoloida myöt],

Zelonkoin neicci, kumbazilla ammullettbh neftua i hil- metl 
Ijah no§§ettbh yläh, nyt neftua kacaijah jyvillä naso§soilla, niaV 
kumbazet ruatah elektromotoroin vuoh. Lujah tykityö§tä nef- 
talovko§ta nefta trubie myötj mänöv muozih neftabakoih, ^eiz 
havdoih. Hefta ni kerdua ei ole cirozissa. Virrate§§a hiän joit 
puhastuacov pe§ku§ta i revu§ta.

Vähäzettä kaikki fontanat ollah katettu tulelta ravda- 
zilla budkilla. Nasosat piettymättä kacaijah neftua trubih.

Harvazeh proidiv marinoin voida]a einin dezurnoi 
inzenera, §tobb provierie nasosoin ruado. Noven, revun 
i paioloin neicci kaikkiella on ruokko, puhtahu§ i srovgoi 
pluana, ruatah elektromotorat.

Ka kuin Gorjkii kirjuttav prombsloih näh. Hiän oli 
jo prombsloilla ennen revoljugiida. „Nyt,— kirjuttav hiän, 
heidä ei §ua tunnuttua: ylen §uvrda prombsloin plavnie 
myöt] lyvvetäh cilissen ravdazet stjazat, vbi§kua lieni äijiä "P 
vähembi, kaikkiella lekutah töhmäkät „jumalankumarde- P
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-^leh ie5äi jjat“ (näin prombsloilla kucutah nasosoida). Ruadajie, valet- 
tuzie mursalla razvalla, ei nävy ni missä. Ei kuvlu vanhem- 

Kma§inoiJin,in ravuo i ulvondua, a vain cilizöv, krbickuv stjazoin 
^engilöijjj-gy^g i kumardeliecetah mualla „jumalankumardelijat“. 

tua Yhessä zeionkanke kavotah vanhat, redukkahat i tukkuo-
^^^^cennuot yhteh ruadajin kazarniot.

Prombsloin zelenäzissä saduloissa kazvetah uvvet rua- 
dajin posjolkat, valgeinke, vällinke fateroinke. 

burhalE Näissä fateroissa eletäh neftaruadajat, kumbazet täv-
duaci D viizivuodizen puoIe§?akolmatta vuotta,
uah s Baku, Sovetskoin Zakavkazjan zsmcuzina, cirozen i

’ ^^'neftan linna, va§ta ei ammuin lieni cirozen linnana neftap- 
rombsloin proletariiloilla varoin. Pimeissä, puolihteh levin- 

nedeJi j^y^issä pertizissä elettlh nyö*ennen, Sovetskoi vluasti ottb 
, hiät §ieldä i sroji heilä varoin uvvet kojit.

 ̂ _yoi( Elektriceskoi doroga sido bakinskoit prombslat Iin-

, SQypx Ylen hyvät asfaljta dorogat yhtevtetäh Bakuo prombs-
loinke.

Ali Mardan.
'gimäzie

Äijä vuotta §illä aigua puvsturilla, missä revu§§a koh- 
> i hil- mettbh lapset i kizattbh omih kizoih, tuldbh ruadajat sroji- 
5?3oilla, mah zavodua.
Stä nef- Promb^lennikka Nobeli, neftaprombsloin izandä, re§i

§eizattua täh neftanajanda zavodabi, §tobb karasina batarei- 
* hiän Join kuvbat ajettais kuldua Nobelin kormaniloih.
ravd Pikkarane Ali Mardan oli pocki kaiken aijan nälgä-

hine. Lap^e^ta §uat hänellä pidi icciellä §uaha leibiä. Hiän
5urn • avttamah ruadajilla, kando kuamen^ikoilla §avie i
revu°^ tä§tä ruavo§ta polucci kopeikkoida, kumbazih voicci o§tua

^ leibiä. ovgoi
Ladjattbh zavodan fundamentan.

in oli Zavodan §ynnynnä§tä §uat §ido hänenke oman elännän
Ali Mardan.

avnie Vähän zavoda puvsturilla oli srojittu. §ih-ze kazvo uvzi
äijiä posjolka. Jygie, §agie §avu katto kaiken laivahan.];Leikkuaja

arde- P^ha haizu ei andan välläldi hengittiä.
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Aigah jygien ruavon jälgeh Ali Mardan uidi posjoll ^  l 
kevhyö§tä 1 rtbuloista monen vir§aii piäh, losnijah- ti
loilla linnah Bakuh.

Hiän nägi iccien ies§ä „varattavua reduo promt.slop|?^ 
zelenän— mu§tbe lätäkkölöidä i nefta bruvduloida, tuhattoi ^  
ruadajie, brbzgutettuzie i otruavittuzie neftalla, redukkal 
lap§ie kazarmoloin katoksilla, pakkuojazie pihalla.

Hiän nägi niin-ze bohattoida ekipuazoida, muzikko^...^'^ 
i naizie, i stujie sidenjoilla, bohattua, vierasta, hyviin ?i- 
linnutta, huolomattomua eländiä.

Hiän ylen tahto opastuo. Konza hänen §eizatettbh koi
hiän pruobuicci kyzäldiä zavorf^guarak§i topkan luoh, 

inzeneralda, §tobb hiän §anois hänellä, kuin mänöv rua... T
kaikessa zavodassa. Inzenera rubei nagratteliecomah hän^ '̂ ,
piällä. ’

—  M3dys ollov ravkka tjurka, koceguara, tahtov opa?ti j
Mih varoin? Jogohizella pidäv tietä vain ze, kunne hiän 
seizatettu. p

Kapitalistalla Nobelilla pidi karasinua, i rahvas oldi „  ̂
avtomattoina ajuassja tädä karasinua, kumbazet ruatti  ̂ ’ ^  
12— 14 cuasuo suvtkissa. Nobelin nepreruvka oli zen muoti^ j 
Sto ni myttynäzie lebävöpäivie ruadajilla ei ollun. ^

Inzenera ei opastan Ali Mardanua. bol]§<
2. Hänen opastb eländä.

1905 vuodena ruadajat zabastuidbh.
Ali Mardan (hänellä oli jo kolmetoista vuotta) evlii 

zabastovkan vanhembana. Hiän oli ylen varaccu, ei mahta 
päissä, ynnäh ei godiecep vedäjäksi. uvzi

Hiän oli yksi niistä, ken loppuh suat vietti zabastovkar Hiär 
kaccomatta nälgäh, viluh i poligeiskoiloin nagaikoin ozuar proi 
doih.

A nälgä i nagaikat i tyrmä,— kaikkie tädä oli kyl viat 
läldi. tana

Viizikymmendä päivi-ä mäni zabastovka. Triebuidbt kyri 
ruadopäivän lyhennändiä i palkan liziändiä.

Muduannet ruadajin triebuinnat izännällä lieni priimie. nyt 
Enzimäzet valgiet tukat silloin ozuttuacettbh Ali Mar- ^ei: 

danan tukissa. vo!
3. Sovietoin viuastista.

Tuli revoljugii. np
Ahnanastb kuvndeli Ali tulluon zavodalla Stjopan Saum- ^3 

janan sanoida. 1
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idi posjoll
osn ijah  ti N yt rubiev voim ah opa§tuo,— duvmaicci Ali M ardan.

Jo ynnäh hob iene lieni hänen piä, jo lym byv hänen
promnslot^halline selgä. N o  toizilla voit opa§tuo i heila, toizilla, hiän
a, tuhatto)'^^'^ kaiken prakticeskoin opbtan.
, redukkai Ruadajin vluasti evlun viikkuo. Tuldbh anglicanat.
a. ' yväh peittoh uijittbh ruadajat— nevvojat. N o  A li Mardan 
muzikko^ äijän tiezi. Hiän jo tiezi, min tuacci borcuijah bolj§evikat. 

hyviin  bolj§evikat tullah uvve§tah, §to heila pidäv,
eftua, §to pidäv vardeija karasina zavodoida. 

ettbh ko( Sielä. Bakus§a, A li Mardanan tovarissat peitokkali y len-  
iä zavod^^^'^ neftua Astrahanih.
änöv rua Bakinskoit proletariit parusnikoilla, kaiken m uozinke
mah ylendiän buitto Persiih, ylennettih  benzinua

m otornoida voida Astrahanih, m issä oldbh bolj§evikat.
3v opasti' Azie oli varattava, hänessä ruadajat riskuidbh elännällä, 
iQ 10... Astrahanin icelendäjillä pidi benzinua. A benzina tuli 

B3ku§tä. I
iva§ oldi Avgustasta 1919 v. aprelih suat 1920 v. zandarmoin nenin
-t ruatt'*^®^  ̂ y lennetty  Astrahanih Iässä puolinellättä tullattua 

muo t^^^dua benzinua i Iässä viizi§adua puvdua motora voida.
 ̂ Astrahanin vozdusnoi Ilotta lekahtb...

A li Mardan i hänen tovarissat varustuacettbh va§tuamah 
bolj^evikkoida. H yö §iä§§ettih heih varoin neftua.

Burzuaznoi praviteljstva oli kumattu.

4. Uvzi eländä.
Kuvzikymmendä-vuodizeh Ali Mardanah varoin tuli 

uvzi eländä. Kuin zuali, §to ei ennen tuldu nämä päivät! 
Hiän ylci päivin ei uidin zavodalda. Päivät oldbh jygiet, 
prombslat oldbh levitetty.

Nefta virdai trubie myötj hilljah, pietteliecien, kuin veri 
viättömällä rbstikanzalla. P ietteliecien, jygield i ruattbh nef- 
tanajanda zavodat. Tyhjettih ruadajin kazarmot. Ruadajat 
kymmeniin, §avoin, uijittbh prombsloilda i fuabrikoilda.

Pidi vanhoilleh §eizattua prombslat i zavodat. Pidi srojie 
nyt omua, a ei N obelevskoida zavodual Iccien i toizin neicci 
§eizo Ali ruadovahtoida. Päivä päivällä jällesti jygies^ä rua- 
vos§a m yö§sytettih ruadajat eländiä omilla zavodoilla.

Vahtan jälgeh Ali Mardan uidi zavodalda i pitkä, sedoi, 
upriecien dubinah, a§tu kodih. N o  dorogalla tuli huoli zavo- 
dah näh. E igo §ielä luadiecen midä? E igo  pie hänen abuo? 
I hiän, toko, m yö§tiäci i kacco kaiken zavodan.

ta) evJu 
i mahta

istovkar 
1 ozuan

oli kyl

sbuidbl

riimie. 
i Mar-

Saurn-

6 a. 06meeTBOBe;ieHHe 4 r.
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Tämä hänellä, Ali Mardanalla, i hänen tovarissoil 
työndi §ih aigah telegramman Mosku§ta Vladimir lljic L Uv 
nin: veri lal

„Armahat tovarissat! Mie va§ta kuvndeliin dokluadaUugans’ 
äzeih näh Azneftalla. Jygcnnyksie tä§sä aziessa ev vähi Na 
Työndiän teilä palavua tervehyttä, pakkuon teidä lähine aigkarasin; 
pyzyö kaikkeh rukah. Enzimäne aiga meilä on kaikkie jj SS 
giembi, $iidä lienöv kebiembi. Voitanda meilä pidäv suah Ba
mih ze ni stuaniis. Lenin"

Pyzyttih i suadbh voitannan.
N

provo<

Gramotta.
Ruadajin, muanruadajin, krasnoarmeigoin i matros- 

suloin deputatoin Sovietta ylen §uvrin zaslugoin tuacci 
Ali Mardanalla Jahja— oglt  nefta prombslennostin azie§5a 
udarnoin ruavon tuacci hänen vanhoilleh §eizatanna§§a, 
postanovi andua Ali Mardanalla ruado geroin nimen.

vir L 
IS

tempc
Sovet

S
tumal

Tämän gramotan Ali Mardan polucci ei ammuin. Hiän 
ylen abäzöiccöv händä.

Neftasuoniloin sietka Sevenöv kaikkie mua- 
kundua myötj.

Yöllä i päivällä miän sojuvzan ravda dorogoida myöt] 
hypätäh pität verenicat ^isternoida. Tämä mänöv nefta vi- 
luh randah päin Moskuh, Leningradah, Ivanovo-Voznesen- 
skah, Niznjoih.

Humissah reljsat nefta mar§ruttoida myötj.
§tobb lähendiä nefta promb^lennoiloiii gentroin luoh, 

SSSR srojiv §uvrda sietkua neftaprovodoida. Leikaten kai
ken Zakavkazjan Kaspiiskoista Mustah mereh §uat, Bakusta 
Batumah §uat vediäcöv neftaprovoda.

Truba tämä mänöv steppie myötj, tazastja paikkua 
myötj, kabadiv gorbh, vediäcöv maljariinoiloida alizie paik- 
koida myötj i suolamualoin paikkoida myötj. Hiän leikkuav 
steppie monilla kämmenillä kilometroilla rahvahan eländä 
kohista.

Neftaprovodua myötj piettymättä virduav nefta. Yöllä 
i päivällä tuhatat tonnua neftua virratah Bakinskoiloilda 
promfasloilda Batumskoiloilla neftanajanda zav»doilla.
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'V̂ arissoil
L Uvvet neftaprovodat leikatah kaiken muakunnan. Mu§ta
veri lähtöv virduamah nefraprovodoida myötj Groziioista 

dokluadaLugaiiskah, Maikopasta Moskuh, Embalda Urualalla. 
ey vähi Nasledstvaksi carskoilda Roseilda meilä jäi vain yksi

anine aigicarasinaprovoda Bakusta Batumah.
likkie 
äv suafi

iatros-
tuacci
zie?5a
ia§§a,
en.

a. Hiän

■J) SSSR-n ruadaja klassa sroji uvven neftaprovodan:
Baku— Batum, Groznui— Tuapse.
No tädä vielä vähä. I jällesti Batuman i Bakun nefta- 

provodoilla udarnoiloilla tempoilla ruatah svarscikat Arma- 
vir— Lisicanskan neftaprovodalla.

Neftaprovodoin srojinda inänöv so^ialisticeskoiloilla 
tempoilla. Hiän venyttiäcöv peldoloista i jogiloista piälicci 
Sovetskoin neftan synnyndä paikan i Ukrainan kesse§§ä.

Yöllä i päivällä ajav hiän murtua verdä Bakulta Ba
tumah.

Yöllä i päivällä mänöv srojinda uvzilla neftaprovodoilla.

Neftaiisuanda paikat SSSR-s^a i eksporta 
bazat.

(Spravkoih varoin)

Baku: Bakun raiona§§a neftan §uanda 1931 vuodena doi- 
myötj 13,5 min. tonnah §uat va§tah 2,5 min. tonnalla 1920-21 v. 

fta vi- Batum: Batumasta vejetäh sovetskoida neftua kaikkih 
tiesen- mualoih.

Groznoi: Groznenskoin raionan vägövä kazvanda obes- 
pecci 1931 vuodena neftan ^nannan 8,5 min. tonnah §uat, 
1,2 min. tonnan neicci 1920—21 v.

Tuapse^ta vejetäh enämmän 60 prog. benzina eksportua 
SSSR-§ta Jevroppah i Päiväzennovzuh.

SSSR ei ammuin zavodi ruadua neftua ostrovalla Sa- 
halinalla i §uav sieldä ei vähembiä 150 tuh. tonnua neftua.

Emba: Emban raiona andav 1931 vuodena 850 tuh, 
tonnua neftua, 57 tuh. neicci 1920— 2̂1 v.

Maikop: Maikopan raiona ei ammuin oli vähävägine. 
1931 vuodena hiän ando lä§sä 600 tuh. tonnua. Jälgeh 
Maikopa liev §uvri nefta raiona.

Kyzymizet:
1. Mintän pidäv boiko lizätä neftaa §uanda?

iuoh,
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Neftaprovodoin karta
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V. Elektrifikafli
Pluana „GOELRO“ Mosot

i §veg
1920 vuodena ruvettbh puolenomah grazdanskoiii ^voi^en n 

nan jyrizcnnät. Sovetskoilla vluastilla rubei voimah zavodii L 
mirnoi srojinda ruado. Silloin V. I. Lenin seizattn partin vedän 
kaiken ruadajan klassan edeh muakunnan elektrifikagiin 
zaduacan.

Leninan nevvondua myötj oli luajittu pluana GOELRO,
Mi tämä on GOELRO? , ,
GOELRO on lyhennetty sana veniäläzistä janoista, 

Karielak§i tämä liev Muakunnan kamisja Rosein elektrifika- 
giida myötj. I ka tämä kamisja, kumbaze?§a oli enämbi 200 y , ' ,  
spegialistua, luadi enzimäzen pluanan, kumbaze^sa huavu^tt ;
miän talohuk§en peresroikan elektrifikagiin vuoh.

Miän muassa on äijä prirodnoiloida bohatuksie. 1 ka 
pluana GOELRO on luajittu sih rukah, stobn jogo raiona 
poljzuicciis omie prirodnoiloida bohatuksie. Sielä missä on ,
äijä torfua, pidäv srojie elektriceskoiloida stangoida torfalla. 
^ielä, missä on hiildä, srojie heidä hiilellä ruadarnah. ^ielä, 
missä voit ruattua langiejua vettä, pidäv -srojie vejellä rua- 
dajat staii9at. A jo §iidä provodoida myötj elektriceskoi 
virda lähtöv Javoilla kilometroilla. Siästiäcetäh kallehet läm- 
mitykset—nefta i kivihiili, ei lie liijaksi gruzittu transporta. , 

Meilä nyt on srojittu äijä uvtta elektrostangua Lenin- ^
gradassa, Moskussa, Niznjoissa Novgorodassa, Ivanovo- . ,
Voznesenskassa i toizualla.

Kaikki nämä stan9ät ruatah oman paikan lämmityksellä 
einin vejellä. I työ tiijättä, äijällä go rozgruziecov miän 
transporta? Näillä elektrostancoilla myö piässämmä miän 
transportan Iässä 4 min. tonnan lämmityksen vejännästä. 
Tämä znuacciv, sto myö vuvvessa polucimma 5^!i tuhattua 
sostuavua pojiezdua, vediässä toizie gruvzuloida i tavaroida.

GOELRO pluana oli priimitty Sovietoin Vili kaiken 
sojuvzan <^jiezdalla 29 dekabrina 1920 v.

Niissä uslovjoissa tämä pluana oli kuingi liijaksi rohkie, 
liijaksi jygie, äijät ei vieritty, sto händä suav tävttiä.

No -Vladimir lljic ando hänelläh suvren znuacinnan.
Hiän ihastelieci kaikkie pienemmin voitannoin tuacci, 

kurnbazet meilä oldbh sidoin muakunnan elektrofika^iissa.
Kominternan III kongressalla Vladimir lljic §ano:— 12
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:uhattua kilovattua tämä on ylen t3̂ vnikkäne zavodinda. 
Mozot r a j a n t a g a z e t ,  kumbazet, tietäh Germanien 

. 1 ^vegiin elektrifikagiin, ruvetah nagramah, no nagrav ze,
ih ^''.°'ken nagrav jälllceksi.
tb Lenin tiezi, sto proidiv ei äijä vuotta i myö rubiemma
t̂rifika^^ -̂ srojuh stangoida miljonoinke kilovattoinke.

nn 4 K * tl ** * 1 •• ** j
goelro Tuhzie jalgiloida myotj.

Tämä oli Mosku^sa sovietoin sjiezda§§a.
?anoista ' Tribunalla, SSSR-n jden suvren kartan ie§§ä §eizo do- 

lektrifika-kladcikka. "Tämä oli G. M. Krzizanovskii, vanha boljsevikka, 
ämbi 200 k Leninan vanha tovarissa, osnovnoi organizatora 
k u a v u s t t  GOELRO pluanan luajindua myötj. Kartalla revnassa hiän 

nägy ynnäh pieneksi.
Dokladcikka sano:
—  Andakkua elektrostangat!
Zualassa lieni pimie, a kartalla virii moni tulutta go- 

lubastja, zelenästä, valgiestja. Kartajlpvlun prostoi, a oli tu- 
liloinke.

Tuluzie Kartalla evlun äijiä.
Enämbi heidä oli ke§sellä— Leningradan i Moskun luo

na, a ymbäri i rannoissa oli ynnäh pimie.
' Karta pohodi tyhjäh plo§cadih pikkaraze§§a linnaze§§a: 

kaksi-kolme fonaristja, a edembiänä nägymättömä pimie.
—  Työ niättä,— sano dokladcikka,— kartalla virittih tu- 

luot. Tämä miän elektrostangat.
H-eidä meilä kuni on vähä. Ka tä§sä Leningradan luona 

palav golubazella tuluolla Volhovskoi stahga. Edähänä läm- 
biniäh randah päin toine golubane tukit—Zemo-Avcaljskoi 
stanga. ^uvrie gidrostangoida meilä on vain kak§i. A ka 
valgiezet stangoin tuluot, kurnbazet ruatah hiilellä. Heidä 
on enäbmi, Leningradassa on kogonastja neliä valgieda tu 
lutta— neliä linnan stangua. Mosku§§a on kak§i stangua—  
tramvainoi i MOGES. A revna§§a zelenazellä tuluolla palav 
miän enzimäne torfalla ruadaja stanga. Moskun luona ei edä
hänä työ niättä palav Saturskoi stanga. A tämä zelenäne 
tulut on Volgalla— tämä on Balahna.

—  A nyt,— jatko paginua dokladcikka,— mie pakkuon vi- 
rittiä stangat, kumbazet meilä lietäh viijen vuvven jälgeh.

?ie. I ka 
3 raiona 
nissä on 
torfalla.

$ielä, 
llä rua- 
ficeskoi 
let läm- 
sporta. 
Lenin- 
anovo-

-^k?ellä
miän
miän

nä§tä.
lattua
'oida.
aiken

hkie.

äcci,
a.
-12 *) Kilovatta- 

heb. vägie .
-e lektroenergiin  vian yksikkö, kumbane on 113
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Ken ollov pyörähytti vbkljucateliari, i kaikki karta duv 
mait kocahth pimie§tä. Virit ylen äijä golubua, zelenästä 
valgieda tulutta. Pitkä rjada valgeida tuluzie virii vi.äräi 
Volgan linein piällä, golubat tähyöt rnpahettbh Kavkuazai 
piällä, vägövä tulu valgai Dnepran, virittih tulet Urualalla 
Siberissä, Turkestana§§a.

Tämä karta jo ei pohodin pikkarazen linnazen tyhjä 
plo§cadih. Nyt tämä oli jo plo§cadi suvre?§a linna§§a, äijä! 
di valgevtettu tramvailoin tuhatoilla tuliloilla, avtomobililoin, 
elektriceskoiloin vbiveskoin i kirjutannoin tulitöillä'.

—  Ka,— §ano dokladcikka,— mi meila liev elektrostan-| 
gua viijen vuvven jälgeh.

Tävtämmä leninskoida eSektrofikäviin 
pluanua.

GOELRO-n pluanan tävtändä oli huavus§etlu 10— 15 
vuotta. Kaikkiedah oli huavus§ettu srojie; 30 raionnoidal 
elektrostan^ua yhtehizenke viänke 1 min. 760 tuh. kilovattua.

1920 V. meitä oli z e n  vähehy§  elektrostangua, §to äi-| 
jät muanruadajat ei tietty, mi on elektricestva.

Jo viizivuodizen kolmannella vuvvella GOELRO-n 
pluana oli täytetty.

1920 vuodena virittih tulet kartalla §uvre§§a teatra§sa, 
missä paistbh GOELRO-n pluanah näh. Nyt nämä tulet 
paletah vilun rannan i ke^kikohan mecissä i suoloissa, 
Donbassan steppilöissä, Urualalla. Virittih tulet Volhovan, 
Saturan, Kasiran, §tero^dran, i kymmenin toizin elektrostan- 
Qoin.

Dnepran vejet jo pyÖritetäh suvrbinbua Dneprostroin 
turbinua. Peldoloista i mecistä piälicci vediäcettih elektro- 
peredacoin paccahat. Yön i päivän humissah sovetskoit ele- 
ktromotorat lugomattomilla fuabrikoilla i zavodoilla.

Lozeih hiili slojih iskiecetäh elektriceskoit vrubovoit ma
rinat. Vierräh konveijeroin lentat Celjabinskas§a. „Elektro- 
stalin“, Leningradassa, i Moskun luona. Kymmenet zavodat 
Moskus§a, Leningradassa i Harjkovas§a luajitah elektroobo- 
ruduindua.

„lljican lampane“ piäzi gluhoiloih kylih.
Nyt srojiecov §uvri gidrostanga S viri j ovella ei edä- 

hänä Leningradasta.
Toizen viizivuodizen aigah liev elektroficiruidu tran-

88 —



sporta. Nagolo enämmäldi rubiev elektrofigiruicciecomah 
kylätalohu§.

Toizen viizivuodiezen aigah Kamb§inaii raiona§§a liev 
srojittu gidrostanga, nasosa stancat i valanda sietka, kum- 
bane rubiev valelomah plavnie 4— 4,3 min. ga Volgan ta- 
gaze§sa talohukses§a.

Tällä liev panda loppu kuivuolla, kumbazista rbgeneh 
tirpi Volgan randa.

Kanibsinan gidrostanca vägie myötj liev nellän Dnep- 
rostroin muone.

SAS$ luadiessja valelendua 2 min ga pidi 10 vuotta. 
Myö luajimma valelennan kahta suvremmalla plavnilla 5 
vuvve§§a.

Meitä on huavus$ettu srojie ylen vägovät gidrostan^at 
Volgalla, Siberissä jovella Angaralla i toizilla jogiloilla.

$uvren pahuon luajittbh elektrifikagiilla vrediteljat. Hyö 
ylen hyviin maltettbh, mytys znuacinda on etektrofikagiilla 
sogialisticeskoih srojinda ruadoh varoin. I staraidbh häkyttiä 
elektrostangoin pluanoin tävtännällä.

Midiä hyö täh varoin luajittbh?
Vrediteljat pieteldih elektrofikagiin kazvandua Donbas- 

sa§§a. Hyö paistbh täh rukah: „Kun Donbassa§§a ei lie kyl- 
läldi elektroenergiidä, nin ei rubie voimah händä mehanizi- 
ruija, ei rubie voimah §uvrendua hiilen suandua, a täh rukah 
hillemmä ruvetah ruadamah fuabrikat i zavodat i viizivuo- 
dine ei lie tävtetty“. A heitä vain tädä i pidi.

Vrediteljat pieteldih paikallizen lämmityksen suandua, 
pieteldih elektrostangoin srojindua. No ei suanun kapitalis- 
toin abuniekoilla rbvhata suvrda sroikua.

Kazvo elektroenergiin suanda.
Leninskoin elektrofikagiin pluanan myö tävtämmä i tä- 

vtammä lähizellä aljalla.

Dneprostroi.
1921 vuozi. Pattbet grazdanskoin voinan vuvvet.
GOELRO-n pluanua myötj elektrostangoin luvussa pidi 

srojie gidrostanga Dnepralla Aleksandrovskan linnan luona.
1927 vuozi. Oktjabrin kymmenendenä vuozipäivänä 

Diiepran oigiella rannalla 15 kilometran piässä Zaporozja- 
sta zavodiecov srojinda suvrbimbua muailmalla Dneprovs- 
koida gidrostangua i zaplottua Dneprasta poikki.

-  89



Proidi kuvzi vuotta siidä §uat, kuin paistuh GOELR( 
pluanah näh, no i tädä aigua tuli §ih varoin, §tobb SSSR-t 
proletariatta dokaziis. §to komunistoin partin nevvonnankt 
hiän voicci zavodie srojie Dnepralla gidrostan9ua ylen suv 
renke viänke.

Sroikalla ruvettbh kerävdymäh professorat, inzenerat 
vanhat kvalifigiruijuot ruadajat i nuorizo.

Oli §eizatettu zaduacca loppie srojinda 1 dekabriksi 
1932 vuotta.

nalla

anne
patti

1932 vuozi. Dnepran oigiella rannalla seizov korgie, 
ylen §uvri gidrostangan korpussi. Häne§§ä kiehuv ruado §u- 
vrbimman muailmalda turbinan seizatandua myötj. Dnepra 
on leikattu zaplotalla.

Tä^tä ^iiat bohatta vejellä Dnepra rubiev luadiecomah 
miljonoiksi kilovattoiksi elektroenergiidä, toizeh rukah sei- 
zattamah kylätalohusta, laskomah ruadamah fuabrikoin i za- 
vodoin marinoida, andamah valgieda linnoin i kylin uvli- 
coilla i pertilöillä.

Upriecehuoh plotinoin betonoih Dnepra leveni. Vanha 
Kickasa (pikkarane linnane Dnepran kynnyksin luona) on 
jo katettu vejellä. Ennen §uat kynnyk§ie ei annettu ajella jo- 
gie myötj. 760 metran §uvrehu§ zaplotta nostav vejen, kum- 
bane kattav kaikkie korgiemmat kynnykset 4 metralla i lua- 
div Dnepran sudohodnoiksi.

Luadiecov uvzi huovis tie Ukrainan leivällä, miän ma- 
sinoih i metallah varoin. Molemmin puolin Dneprua levä- 
hyttiäci linna, kumbazessa jo on enämbi §adua tuhattua

plot: 
da ja

dol<
Dnepran vazemella rannalla jo srojiecov metalurgices- hat 

koi, aljuminevoi, koksohimiceskoi i toizet zavodat. Hyö ruvetah 
ruadamah DGES-an huogehella viällä, 5ua

1 mai 1932 v. nos
Dneprostroi tiedäv vielä yhen päivän— tämä on gidro- 

stan^an lassenda päivä.

Enzimästä pluanua myötj oli huavii§settu loppie srojin
da 1 dekabrina 1932 v.

Srojijat annettbh vstrecnoin--l mai 1932 v. Dneprost- 
roin srojijat raportuidbh partilla i muakunnalla:

ro5
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„ D n e p r a  v i r d u a v p r o v o d o i d a  m u ö t j “.
Staiinaiia, Molotovaila, Ordzonlkidze, Kalini- 

naila „Pravdalia“— Kickas, 1 mai.
1 maina 6 cuasun 35 minuvtan aigah illalla on 

annettu- pronibslennoi virda. Otetuon iccieh toivotuksen 
partin i praviteljstvan ie§§ä srojijoin kolektiva tävtti.

Srojinnan nacaljnikka A. Vinter.
Partin komitetan sekretari Libenzon.
Srojijoin ruadajin Ratkoman predseduatelja B rovko".

Proidi kaikkiedah vain viizi vuotta §iidä §uat, kun 
Dnepran tyhjillä rannoilla enzimen tuldbh ruadajat.

A nyt edäh steppih eissyttih uvvet posjolkat, §avutah 
trubat, seizotah ylen §uvren prombslennoin kornbinatan 
huonehuk§et. Uvzi ravda dorogari linei mänöv uvzie paik- 
koicia myötj. Dnepra on leikattu suvrella zaplotalla. Edäh 
steppih hypätäh elektroperedacan kohallizet lineit.

s-
ih

^ija be tonah  varoin  oli puhas§ettu.

Granitta, kuhmattu ijuljskoilla päiväzellä poltb jalgoida 
ä? lozein §uappaiii pohjista läbi. Skala keskiGrran havva§sa 
heittiäci hilljah. Dneprovskoin pohjan kovennun poroda 
kovah puolistelieci. Muokkuacennuot borcus§a skalanke, pol- 
tetuot ägiellä päiväzellä, rahva? ei tävtetty ruadopluanoida. 

Plakatat seinilda, aijoilda, bbkoilda ravistbh: 
„Kuvnnelgua kiven lohkojat, betonsikat, transportnikat, 

plotnikat, ruadajat. Kuvnnelgua kaikin Dneprostroin rua
dajat.

Kaikkie vaznoimmalla sroikan ucuaskalla on skala— rua- 
doloilla on ylen §uvri prorbva. ljuljskoi programma on rbv- 
hattu. "

Kaikki tämä käsköv pergua trevogua. Pidäv lähizinä päivinä 
suaha katkienda azie§§a. Pidäv ?uaha ruavon proizvoditelp 
nostin nossanda, pienendiä vijat ruavossa.

Ruadoloin’bojevoilla ucuaskalla pidäv ruadua bojevoildbl 
Abuh keskivirralla!
Kaikin keskivirralla!
Kacundah toissa piänä srojiteljoin gazieta^sa „Dnep- 

rostroi“ jiävieci udarnikan t. Hodjusinan kucunda.
„Mie lähen likvidlruiraah prorbvua keskivirralla. Kaik-
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T
lvi jovdu päivät rtiblen ruadam-ah kiveä lohcojana. 
jovdavan aijan i lebävö aijan annaa ke?kivirran varu?^|'T 
:nalla betoniruidavak§i. Kucun ruadajie luadie mivn r u k a h r ^  i  

Ruadajat— dobrovoljgat tävtettih keskivirran havvan. Yar 
Beton^ikka i buhgaltera, transportnikka i statistik 

sliesari i deloproizvoditelja,— kaikin näinä päivinä kä§kiet 
skaloilla puha§tua sijan betonalla varoin.

Dneprostroin giavnoi inzenera t. Vedenejev revnakk 
iitei§ikanke lomanke i kirkanke lopetteli skalan ostuatkaz 

16 lizänke tullattua dobrovoljnoida iebävöpäiviä, rua 
päiviä mahuttuacettbh viideh päiväh. Jällicek^i kivi oli 
bies^ettu. Puha§settu ke^kivirda voicci priimie betonan,

Sija betonah varoin oli puhas§ettu.

(öin r 
Mo

i^enno
Ka:

Ei 300.000, a 427

:ih. 5 
Tä 
In:

izen :

Amerikanskoit spe?ialistat, kucutuot Dneprostroilla,
gien opbttua betonan ladjuandua myötj amerikan sroikili talla
.§anottbh; lista

Sezonassa voit panna vain 300.000 kubometriiyö <
betonua. Ei enämbiä.

—  Ladjata tä?§ä sezonnassa 427 kubometrua,— sanoit 
.sovetskoit nevvojat. Sroika mani.

Oigiella i vazemella rannalla diagrammoin korgiet lai 
vat ozutettbh, mi on luajittu jogo päiviä.

Sentjabrin tähti yölöinä betona zavodan kupoloilla v 
nittih kaiken ualazet elektriceskoit lampazet.

Kaksi zelenästä i kolme ruskieda ozutettbh, sto oigi 
-randa kergii ladjata 1.100 kubometrua.

pyttyjä tähti ozuttb, sto on ladjattu enämbi 1.200 ko 
'bometrua betonua

1
n e n k c

juann
lekor
znuai

Ei 427, a 500.000.

mim

jogii
rann

kahi
vei
rua(

No dneprostrojevgat kacottbh vähäksi. Betona zavo 
•doiila, kumbazet oldbh srojittu, stobb andua 2.000 kubo 
metrua suvtkisia, pidi andua enäbmi. Resittih ladjata et 
427^000 kuboftietrua sezonassa, a 500.000. Ruadajat annetl 
tbh 'öman vstrecnoin boljsevi^koin pluanan. tr.

„ Betonah, bbkoih, 500.000“ tieni kaikin Dneprostrojev 
poin lozunga, zavodien partkollektivasta i toppien jälgimäzet 
aivvikkoh sezonnikkah.

Vielä vägövemmä ruvettbh ruadamah betonozavodat
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ygru,5'ärnmäldi ruvettbh humizoniah kivenjavhottajat, uvvet tu- 

ruadajie mändih betonan i bbkoin luoh. Enzimäzinä 
,yy-aj  ̂ ettih bojuh palavat dneprostrajevskoit kömsomolj^at. 
talisflfl Kickasua jygie oli tunnuttua. Kazvettbh udar-

. |{oin rjadat, kumbazet mändih partin kucundah.
iMoleinmilla jogi rannoilla oldbh massovoit proizvod- 

/ennoit sovescanjat.
Kahta mieldä ei ollun.
—  500.000— vstrecnoi, i myö icciedä emmä suata huK 

ih. 500.000 ladjuamma.
tona 1 äijäldi paistbh tribunalda kymmenet udarnikat,

Inzenerat Vesjolago, Rubin, Kandalov i toizet tuhatta- 
Izen rahva§ artelin iessä lyhyöldi §anottbh;

— Ladjuamma!
Vstrecnoi 500.000 lieni yhtehizenä srojiteljstvan pluanana' 
Sadoin, yksittiän i ynnäh perehin ruadajat ylettih beto- 

lalla. Jällekkäh §eizavdu labeinke udarnoi pereh-depon masi- 
liista Moskaljov, hänen naine i kaksi tytärdä —  Anni i Motja, 

^etn-iyö oldbh beton^ikoin— dobrovoljgin luvu§sa.
I Tyttölöin— beton§ikoin udarnoi brigada Manjan Roma- 

^'^^inenkon nevvonnanke täytti kaikkie suvremmat betonan lad- 
juannan normat. Korasomola borcu§§a tempoista, muailman 
rekordoista, polucci »Kaiken Ukrainan industriadan‘5 eistyjän 
znuamenan.

Molemmat rannat ruattbh kiistaziin.
29 sentjabrja oli päivä korgein tempoin. Evlun ni yhtä 

minuvttua ruavon §eizondua.
Keskiyöllä signaljnoit lampat annettbh viestin, §to oigie 

jogiranda ladjai suvtkissa 2.900 kubometrua. Molemmat 
rannat ladjattbh 5.700 kubometrua päivänsä.

Jö oktjabri kuvlla amerikanskoit normat oldbh jätetty 
kahen verralla, a dekabri kuvn enzimäzillä päivillä telegrafa 
vei kaikkie ilmua myötj viestin ylen §uvreh Dneprostroin 
ruadajin voitandah näh.

»500.000 betonirovkan pluai>a on tävtetty“.

Kuin myö tavotamma i jätämmä kapitalistoiii 
muakundoida.

Kaccomatta miän ozih elektriceskoin viän luajinna§§a, 
myö vielä jiämmä jällellä kapitalistein muakunnoista.
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Meilä pidäv ei vaia tavottua eieidroenergiin §uandu 
myöt] kapitalistoin muat, a i jättiä hiäf.

Voicemma-go myö tämän luadie?
Avu^tö voicemma. Tämä voit kebieldi nähä, jesli rovnjaij; 

elektroenergiin §uannan kazvanda meilä i kapilalisticeskoi 
loissa mualoissa. Jo 1931 v. myö novzima zen korgehuohj 
min korgehuolla oli Anglii 1924 v.

Yhes§ä vuvve§sa SSSR luadi enämmän, min luadi AngliJ 
5 vuvve§§a.

Toizen viizivuodizen lopuk§i meilä liev §uadu elektri- 
cestviia ei vähembiä 100 min. kvt.

Täh rukah myö enämmäldi i enämmäldi tavotamma 
elektroenergiin §uanna§sa edizle tehnikua myötj kapitalisti- 
ceskoiloida mualoida.

Kyzymizet:
1. M iniän V. I. Lenin ando tämän $uvruon znuacinnan k a ik e n l  

muakunnan eiektrofigiruinnalla?

Annannat:
1. Sledikkiä gaziettoida rayötj, m yttyöt elektrostangat zavojitah l  

fa a d u a  tänä vuodena. fk a ik e

Istices!
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VI. Transporta i yhtevtändä azie.

„Muakunnalla, kumbane hyviin srojiv sogializmua, pidäv 
caiken kavttb parembi kapitalistein mualoinomua sociali- 
iceskoi transporta.

Transportalla on ylen §uvri znuacinda kaikella rahva- 
lan talohuk§ella varoin, hänellä on ylen §uvri znuacinda 
muakunnan puolissandah varoin".

(Stalinj.

Transportan znuacinda miän mua§§a.
I.

Myö srojimma tuhattoida uvzie zavodoida fuabrikkoida. 
Jogo vuotta icazvav miän kolektiviziruidu kylätalohu§. 5ih 
varoin, §több vediä sbrjua i masinoida zavodoilla i fuabri- 
koilla, §tobb §uattua marinat sovhozoin i kolhozoin peldo- 
loilla pidäv hyvä tronsporta.

$ielä, missä §ualistuv hlopka, ei ole mecciä. §iclä, missä 
ollah mecät, on vähä leibiä, ev manufakturua i metallua.

Leningradan zavodoilla pidäv Bakun nefta. Bakun nefta- 
prombsloilla pidäv Siberin meccä. Neftua i masinoida pidäv 
vediä kaikkih miän promtslennoiloih predprijatiilolh, sov- 
hozoih i kolhozoih.
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Urualalla pidäv Moskun i Ivanovo-Voznesenskoin obla- 
siiloin manufaktura. Mo§kun i Ivanovskoiioilla zav.odoilia 
pidäv Uraljskoi cuguna. Altaista Urualah mänöv Kuzne^koi 
hiili. Urualalda Altaih mänöv Uraljskoi ruda.

Ravda dorogoida myötj mänöv hlopka Ke§ki Aziista 
Moskun oblastih, missä ollali enämmät tekstiljnoit fuabrikat. 
Leibiä, hiildä, hlopkua, neftua, metallua pidäv vediä rngeneh 
tuhatoin kilometroin piäh.

Stobb §uattua prpduktat i tavarat yksildä paikoilda 
toizilla— pidäv ravda dorogat.

Aljalleh gruvzuloin vejännästä  §eizov pro- 
mbslennostin  i kylä ta lohus p luanoin  aljalleh 
tävtändä.

1 1 .

Edähänä vllu§§a ranna§§a, diikoissa proidimattoma§§a 
taiga§§a venytäh loziet plastat hiildä. Äijäluguzin jogiloin 
randoida myötj on pirottuacen kulda. Ylen lozeiiia plastoina 
venyv ravda ruda. Ke§ki Aziin mua§?a venytäh ylen §uvret 
bohatuot; vaski, pinka, tina, rukki i n. i. No näidä boha- 
tuk§ie ei ruata. Nämä ollah gluhoit raionat. Hyö ollah ero
tettu miän Sojiivzan prombslennoiloista pentroista proidi- 
mattomilla mecillä einin palavoilla peskuloilla.

Elavttua hiät pidäv tielöillä, kumbazie myötj boiko i 
huogehestb voicciis vediä rahvasta i tavarua. Pidäv luadie 
ravda dorogat, vezi dorogat i so^at.

Meilä pidäv dorogat §ih varoin, §tobb ruadua sojuvzan 
gluhöiloissa paikoissa suvrue bohattuzie, kumbazet vielä ollah 
kossutaldamatta.

Min enämbi meilä liev dorogua, zen väliämme kazvav 
miän talohu§. Miän transportan hyvältä ruavo§ta i ennen 
kaikkie ravda dorogan transportan ruavo^ta zavissiv miän 
pluanoin tävtändä.

III.
Ravda dorogoilla on ylen §uvri znuacinda miän muan— 

mtiailman proletariatan synnyndä muan— puolissandah varoin.
Kazvav voinan varavtanda. Kapitalistat varu§setah uvtta 

luottuacendila. Muakunnan puolissandah varoin pidäv hyvä 
transporta.

Ka mintän parti i sovetskoi vluasti tämän verraldb 
huolutteliecetah transportan ruadoh näh.
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Ka m intän  partin XVI sjiezdalla tov. Stalin 
sano: „zaduacca on  siinä, s tobb ottuacie, ̂ f f 5 / j 7

jälliceksi boljsevikoin rukah  t ranspor ta s ta  i 
eistiä h än d ä  edizeh p ä i n “ . (Stalin).

Miän voitannat transportalla.
Imperialisticeskoi i grazdanskoi voina äijäldi levitettih 

miän ravda dorogan transportan.
Pövrylöin tuacci, vähän paravozan la§§ennan tuacci, 

lämmityksen vähyön tuacci i äijän toizen tuacci talvellä 
1919— 20 V. meilä oli ynnäh piettyn transporta. Fevrali 
kuvlla 1920 v. läzijöin parovozbn lugu novzi 65“/o §uat, 
a muduanzilla dorogoilla i 85°lo §uat.

Komunistoin partin nevvonnanke ruadaja klassa §eizattb 
ravda dorogan transprortan vanhoilleh.

Viizivuodizen aloh myö §aimma §uvret voitannat trans
portan ruavossa.

Miän ravda dorogoilla kazvav gruvzuloin vejändä.
Jogo  vuotta vediäcöv enämbi rahvasta.
Jälgimäzinä kahtena vuodena gruvzuloin vejändä suvreni 

122 min. Tämä kazvanda on ^arskoin Rosein gruvzun ve- 
jännän suvrehus.

Gruzinda ruadoloida myötj SSSR ottb toizen sijan 
muailmalla SAS§ jälgeh.

Ni yhellä kapitalisticeskoilla mualla ei ole i ei voice 
olla tämän muozie kazvannan tempoida.

Myö srojima moni uvtta ravda dorogua, äs zen muozih 
paikkoih, kunne ei tallan rbstikanzan jalga.

Sovetskoi vluasti 1930 v. sroji 12,8 tuh. kilometrua 
ravda dorogua. Turksiban, Borovoi —  Akmolinska, Kara- 
ganda— Troigkah— Omskah i toizet.

Kapitalistoin mualoissa transportan ruado pahenov, 
kazvav ruavottaolenda transportan ruadajin kesses?ä. 5al- 
bavvutah paravozbn srojijat, vagonoin srojijat i remonta 
zavodat, a toizilla ruadajilla varoin pitkenöv ruado päivä, 
pienenöv palka.

Meilä ruadajin eländä i kuljturnoi olenda kohenov jogo 
vuotta. Enämmät ravda dorogalla ruatah 7 cuasuo. Pietty- 
mättä kazvav ruadopalka, srojiecetah kojit.

1927— 28 V. kodiloin srojindah oli laskiettu 31 min. 
30 tuh. rub.
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1932 V. on la§kiettu 51.250 tuh. rub. i inzeneroilla i 
tehniceskoilla personalaila 10 min. rub.

Kurortbh, sanatoriiloih i lebävö kodiloih 1931 v. oli 
la§kiettu 874.100 r. 1932 v. oli huavus§ettu la§kie 14 m. r.

1931 V. ruattbh 714 klubua, 667 bibliotekkua, 6.794 rus- 
kieda uglastja.

/ /

Varu?tuacetah uvvet kadrat.
Ravda dorogalla mänöv §uvrb ruado uvzin kadroin 

varu§§andua myötj. Varu§tuacetah ma§inistat, koceguarat, 
kaccojat, stantjoln nacaljnikat, hiän abuniekat, kanduktorat.

Transporta aivin vielä jiäv jällellä,
Mellä miän transportalla, hotj on luajittu äijä dosti- 

zenjua, no hänen ruado jiäv jällellä kaikelta sofialisticeskoin 
talohuksen ruavon kazvanna§ta.

Miän muakunda äijissä kokissa nägöv §uvrda hädiä 
lämmityksestä, a hiilisahtoissa venyv moni s^dua tuhattua 
tonnua hiildä, stan^oilla venytäh ylen suvret tukut halguo.

Metallurgiceskoilla zavodoilla i rudnikoissa venyv moni 
Sadua tuhattua tonnua rudua suvrissa tukkuloissa koskomatta.

Miän sroika pakkiiov meccä i srojinda materjalua, a 
javda dorogat ei kerritä heidä vediä srojinda sijoilla.
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Äijissä raionoissa on äijä gruzittu i piettynnyttä leibiä, 
on piettyn vejändä kylätalohuk§en masinoida kylvö kam
panjaksi.

Kaikki tämä on transportan pahalta ruavo^ta.
Ei hyvä transportan ruado rt-geneh pienendäv 

proizvodstvua.
Tov. Stalin XVI sjiezdan aigah §ano: §tohotj transportalla 

on suvrt. znacenja kylätalohuk§en srojinna§sa, no vsjö ze 
vielä jiäv jällellä yhteläzestä kazvo tempa§ta.

Osobenno on pahoin aziet jogi transportanke.
Tov. Stalin sano: «Zaduacca on ze, §to lopuksi pidäv 

bolj§evikoin rukah ottuacie transporta azie§ta i eistiä händä 
edizeh päin.“

Hotj tov. Stalin i ando tämän §elgien zaduacan, no 
■transporta vielä ei mahtan täh suat luadie kiännyndiä oma§§a 
ruavos^a kazvandah päin.

Mi i ken on täs§ä viärä?

I. Jällellä jiänyn tehnlkka.

Miän transportalla tehnikka on jiänyn jällellä.
Miän parovozat ev vielä ylen vägövät. Miän vagonat ei 

vielä §inne §uat kaikkie mahuteta. Ev §inne suat i miän 
marinoin boikohu§.

Meilä miän muakunna§§a ravda dorogoida on elektro- 
I figiruidu vielä vähä, a SASS on elektrofi^iruidu 6850 kilo- 

metrua. Meilä ev vägövä§ti mehaniziruidu transportan ruado: 
primierak§i, vagonoih gruzinda, vagonoista gruzinda, signa- 
liziruinda, spe^at i n. i.

5ih aigah, konza myö luadima zavodoilla, fuabrikoilla, 
§ahtoissa ylen äijän uvtta hiän mehaniziruinda srojindua, a 
transportalla peresroikua nägyv ylen vähä.

Tämä i on transportan osnovnoi jiändä priccina.

2., Vrediteljat rbvhottbh transportan ruaduo.

No ev vain tehniceskoin ruavon slabosti ravda doro- 
galla priccina hänen jiändiä. Ylen äijän vreditäh miän trans* 
portaita vorogat.

Hyö tiettih, myttyön §uvren znacenjan toi transporta 
voinan aigah. Hyö tiettih, §to jesli heila §ais rbkkuo trans
portan ruado, nin hyö kebie§ti piästäis SSSR-h. Zentän bur- 
zuitkaikkeh rukah staraidbh rukkuo transportan ruaduo.
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Transportalla vrediteljskoiloin organizaQijoin vanhembina 
oldbh endizet ravda dorogoin izännät, kumbazet tahottbh 
uvve§tah myö§§yttiä icciellä ravda dorogat.

Vrediteljat transportalla varoin luajittbh pahoida plua- 
noida, rbkottbh transportan eloloida, luajittbh kru§enjoida, 
sdavaidbh lomuh hyvie paravozbe. Vrediteljat oldbh voitettu^ 
no hyö kerrittih tuvva äijän pahutta miän transportalla.

3. Miän vihazniekka on obezlicka i ruadodlsqplinan
langienda.

Miän transportalla toi §uvren vredan obezlicennoi aje- 
leiida. Tämä oli ze §iine, §to paravoza§ta ni ken ei 
otvecaice, jogo paravozan ajandah anduaci uvzi brigada. 
YkT ze— ze brigada harvah popadi ajamah §illä-ze paravo- 
zalla, kumbazella hiän ajeli ennen. Ei vain midä nin i bri- 
gadoin sostuava: ma§inista— koceguara— muvtteliecettbh. Jesli 
paravoza rbkkuocov i händä kohennetah, nin brigada ei 
otvecaice.

Tämän muoze§ta obezlicennoista ajelenna§ta paravozat 
ylen vähän rbkkuocetfbh.

^uvren vredan transportalla toi disgiplinan langienda. 
1930— 31 V. gazietat kirjutetah, mih tämä kaikki toi trans- 
portua.

22-na päivänä aprelja kuvda st. Gusarovka nacaljnikka 
(Done9koin zeleznoin dorogan) la§ki tavarnoin pojiezdan 
ei oigieda dorogua myötj. Bazarov, dorogoin muasteri ei 
sanov, §to tällä dorogalla §eizov kohennandah varoin vago- 
netka. Luadieci kru§enja. Paravoza uidi reljsoilda; rbkottbh 
4 gruzittuo vagonua; molemmat vetkat oldbh zaimittu m o
neksi cuasuksi.

Samarozlatoustinskoilla z. d. konza kacottbh rbv- 
htuannan ruavo?sa, nin kirjutettbh suvrbe disgiplinan langien- 
doida.

St. Emba 15 ma§inista§ta, kumbazet kucuttbh pojiezdoin 
luoh, kolmie evlun koissa, a ostuatkat oldbh humalassa 1 
vain yksi viijestätoista voicci lähtie dorogah.

St. Cornaja (Moskun tagana). Tiälä myö niämmä sida-ze 
ei otvecaindua i langennutta ruadodiS9iplinua. $irokov ta
varnoin pojiezdan masinista krusenjah näh saneli ka midä:.

„Mie cyt njukahiin, paravozan luona seizualleh, vuotel
lessa, konza p ’"Oidiv Celjabinskoi passazirskoi pojiezda. I k a  
kerdah mivla kuavehtieci, sto passazirskoi pojiezda jo proidi„
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kaikkie vanhin konduktora mivia ando sinizen bumuaga 
zen —sto voiccov ajua. Ka §iinä mie i annoin svistkan.

Mie kiännälliin ruckan i las§iin oman paravozan va^tah 
passazirskoilla pojiezdalla, kumbane ajo 75 kilometran boi 
kohuolla.

Midä lieni jälgeh?
Ka hyö: 34 tapettuo, 25 ruanittuo, enämbi 100.000 rub- 

Ijua ubbtkua. Dorogat oldbh zaimittu pojiezdat §eizavvuttbh 
9 cuasuk§i.

Ka tä§tä nägyv, §to ruadodisciplinan langienda i rbkkov 
transportan ruaduo.

Myttynäzie zaduaccoida seizattav II viizi- 
vuodine transportan edeh.

Pidäv ravda dorogoin transportalla hävittiä jiändä toi- 
zista talohuk§en otrasliloista. Toizen viizivuodizen aigah pidäv 
juvrineh uvdeh rukah luadie ravdadorogoin transporta.

Mi on suamoi glavnoi uvdeh rukah sroinna§§a ravda 
dorogan transportua?

XVII partiin konferengija ozuttb, §to suamoi glavnoi 
uvdeh rukah srojiessja z. d. transportua— tämä on ze, sto pidäv 
hoikkovttua vägövin parovozbii i §uvrbn vagonoin Ia§§enda.
Pidäv transportalla mehaniziruija ruado.

^uvrbn znacenja on miän transportan elektrifikagiissa...
Elektriceskoi transporta §uvrendav eissyndä boikohuk§en 

kolmen verralla.
On äijä §ijua, Uruala, Zakavkazja, missä prirodnoit 

uslovjat ollah zen muozet (pissyt novzennat), §to elektri- j
■cestvan vejännättä ei §ua spruaviecie vediässä jygennyk§ie. |

Primierak^i, Zakavkazja§§a, §tobb no§tua Suramskoilla |
perevualalla pojiezda, pidäv pojiezda erottua kaheksi, i koi- j
men vägövän paravozan vuoh, eistiäcöv 10— 15 km. boiko- \
huoh cuasu§§a.

Vain näin ucuaskoin elektrofikagii voiccov luadie 
oigien pojiezdoin eissynnän näillä kohilla.

Ka vielä primiera.
Yhellä ucuaskalla Tiflis— Batum skoroi pojiezda mä- 

növ kahe.nke paravozanke i koIma§ lykkiäv, tämä on osoben- 
no jygeillä ucuaskoilla. 8 cuasu§§a hiän ajav 20 kilometrua, 
keskimittiän cuasu§§a luadiv 25 kilometrua.
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Elektrifigiruidu tämän ze muone pojiezda f tämän ze 
muozen dorogan aigah luadiv cuasussa 60 kilometma i 
enämmän.

Tämä on tiettäväne, §to myö emmä voi kerdah elektri- 
figiruija kaikkie ravda dorogoida, no kuda kumbazilla eris 
ucuastkoilla elektrifikagii pidäv provedie näinä vuozina.

Kuh rukah pidäv kazvua ravda-dorogoin 
sietkalla.

Toizen viizivuodizen lopuksi ravdazet dorogat levetäh 
lä§sä 30 tuhatalla kilometralla.

Kaikkie edizeh uvvet ravda dorogat pidäv srojie na^io- 
naljnoiloin respublikoin raionoissa, kumbazissa heidä iellä 
oli ylen vähä.

Toizen viizivuodizen aigah ruvetah luadiecomah vägövät 
paravozat, suvret vagonat, elektrovedäjät, teplovozat.

Transportalla ruado pidäv mehaniziruija.
Suvrfa kazvo pidäv luadie i vezi transportalla.

Obezlicka pidäv hävittiä.
$tobb tävttiä kaikki nämä annanrtat, primieraksi, hy- 

vendiä transportan ruado, hävittia yksi suamoi glavnoi trans- 
portan voroga— obezlicka. Jogo paravozan i vagonan luoh' 
nepremenno pidäv §eizattua tiettäväzet brigadat, kum- 
bazet kaiken aijan ajellah näillä pojiezdoilla i äbäzöijäh 
heidä.

Ravda dorogoilla nepremenno pidäv no§tua ruadodis- 
giplina; pidäv borcuija oma aigazesta pojiezdoin ajanna^ta, 
aijalleh andua paravoza, äbäzöijä heidä, vähembi poltua pa- 
lajua i n. i.

Kaikki nämä voiccov luadie, levendiän so^sorevno- 
vanjua i udarnicestvua transportalla i suattuan eländäh 
6 tov. Stalinan uslovjua.

So^sorevnovanjan vuoh transportalla 
no^^amma ruavon.

Ravda dorogoin ruadajin gazietta „Pravda" NKPS, QK» 
gazietta „Gudok“ 1931 vuvvella jän väri kuvlla organizuidbh 
paravoznoiloin brigadoin so^ialisticeskoin sorevnovanjan.
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Täh sogialisticeskoih sorevnovanjah yhty tuhatta brigadua 
kumbazet ozutettbh hyvän ruavon.

Brigadat Podrubajevan i Ni§cih polucittbh enzimäzen 
premiin. Dekabri i janvari kuvioin aigah brigadoilla oli 
jygie ruadua, no hyö vsjo ze luajittbh äijän: ei ollun ajelen- 
nas^a rbvhtuandoida i paravozbn i dorogoin rbkkuocennoin 
slucailoida; pojiezdoin eissyndä mäni kirjutandua myötj.

Kaikki brigada yhtevdy obscestvennoih ruadoh.
Ka midä kirjutetah paravoznoiloin brigadoin sogsorevno- 

vanjah näh Germanien ravdadorogan ruadajat SSSR-n rav- 
dadorogan ruadajilla:

„Armahat tovarissat! Myö tiiju^tbuia gazietoista paravoz
noiloin brigadon sorevnovanjah näh SSSR-§?a, kummastja 
prövediv „ Pravda“ Socialisticeskoih srojiecendah varoin, 
SSSR-a vardeidavaksi varoin tämä sorevnovanja pidäv §uvren 
znacenjan. Myö luvemma suvreksi vedaksi kaikesta viä§tä 
avttua teilä tä§§ä aziessa, zentän §to jogo tiän harpav§ 
edizeh sogialisticeskoin srojinda dorogua myöt] on imperia- 
listiceskoiloih muakundoih \  aroin §uvri ozuanda. Myö olima 
ylen ihastunnuot, konza kuvndelima tiän sorevnovanjan 
novzendah näh.' Meitä himottav pidiä teinke yhtehystä i 
ozuttua rahvahalla ke§§es§ä tämä ruado.
M y ö  t y ö n d i m ä  z n u a m e n i n  t i ä n  p a r a h a h  d o r o -

g a h  v a r o i n .
Tämän muone on miän predprijatjan ruadajin posta- 

novlenja.
Tämä znuamena lienöv ommeldu miän naizin i muamo- 

loin, cikkoloin i tyttärin käzillä. Ana tämä znuamena lienöv—  
znuakku kaikin maakunnoin narodoin kiindien yhtevk§en, 
znuakku Sovetskoin Sojuvzan vardeinda borculla.

Myö rubiemma borcuimah ka myttynäzen lozungan alla:
„ Puolissa  sovetskoida sojuvzua, p e rg a k k u a  

om assa  m uakunnassa  klassovoida v o r o g u a “.
Tovarissat,  m yö  vejärrimä bo rcuo  burzui-  

loilla va§tah, vardeicemma, stobb hyö  ei y len- 
nettäis sovetskoilla sojuvzalla vastah vo jen-  
noiloida orudjo ida,  s tobb miän revoljupion- 
noilia ruavolla obespeccie  toizen viiziviiodizen 
p luanan  luajinda.
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Lozungan  alla: „Vardeigua sovetskolda so- 
juvzua, pe rg ak k u a  sovetskoissa muakunnas§a 
klassovoida v o r o g u a “ m yö borcuicem m a 
l ienem m ä voit ta ja t .“

(Obscoilla sobranjalla on priimitty 1932 vuo- 
dena aprelja kuvlla 4 päivänä masterskoiioin rua- 
dajilla i sluza^coiloilla, L. K i r h m e z e r ) .

Linnan Kirhmezeran ravdadorogan nemeckoiloin ruadajin 
znuamena on annettu Topkan depolla (Tomskoilla ravda 
— dorogalla).

Kyzymizet:
Sovetsko i v luasti äijäldi huolutteliecetah1. M iniän partii 

transportah näh.
2. M iniän ravda— dorogan iransporia iäh suai jiäv kaikin ioizin  

prom b§lennosiilo in  kazvosia.
3. M idä nam ieiii  luadie XVII pariiinoi konferencii ,  siobb  

lu ad ie  iransportan ruado paremmiin.

Vezi transporta.
Miän muakunnan,'talohuksella vezi transporta ylen pidäv. 

Tämä suamoi huogehin soob§cenjah varoin matka.
Parahodah varoin ei pie luadie reljsoida. Yhteh para- 

hodah mahuttuacov zen verda jygenny§tä, §to pidäis moni 
pojiezdua.

Vezi transportalla on §uvrb znacenja i voinan aigah. 
Suamoida §uvrda armiida ylen ^uvrsnke zapuastoinke syö
mistä, snarjuadua, puv§kua, tankoida hebozinke on kebiembi 
vediä vettä myötj, cem kuivua myötj.

Toizen viizivuodizen aigah vezi transportalla pidäv po- 
luccie §uvrl kazvanda.

Lietäh srojittu uvvet parahodat i korablit. Heih gruzinda 
i hestä gruzinda ruado liev mehaniziruidu. Dnepralla i Vol
galla levenöv vezi matka.

So^ialisticeskoiiia muakunnalla pidäv 
hyvät dorogat.

Stalingradskoin i Harjkovskoin traktornoiloilda zavodoilda 
jogo päiviä lähtöv 250 traktorua.

Avtozavodoilda Stalinan nimle, Nizegorodskoilda 1 Jaro-
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[slavlj skoilda,?jogo päiviä hiän konveijeroilda lähtöv lOOavto- 
mobiljua.

Avtomobiljalla i tra- 
ktoralla pidäv hyvä do- 
roga, hebozilla toze pi
däv hyvä doroga, no 
hyvie dorogoida meilä 
on ylen vähä.

Quarin aigah Roseida 
myöt] ei voinnun ajua.
Randa paikoissa doro
goida pocki ynnäh ei 
ollun, keviällä i sygy- 
zyllä kaikki dorogat, 
kumbazet oldth-, liettih 
ei ajettavat revuntuacci.

Linnat, sjolat, kylät, 
kumbazet oldbh edähänä 
ravda-dorogoista, oldbh 
ynnäh erotettu yhteläze- 
§tä elännä^ttä. Uvvet d o 
rogat luadiecettbh vain 
fuabrikoin, zavodoin i 
pome§§ikoin usuadjboin 
luoh. Dorodoida kohen- 
nettbh vain ^illoin, kon- 
:za ajo ken nibuitj cinu- 
mies.

Pahat dorogat oldbh lujah §iduocennuot kevhyönke, 
Rosein talohuk§en jiännänke.

Sövetskoin, vluastin aigah on luajittu §adoida tuhattoida 
kilometroida uvzie sosa i gruntovoiloida dorogoida, 
on srojittu tuhattoida uvzie marinoida.

No i täh aigah §uat hyvie dorogoida meilä ei fatai.
A paha doroga, kohendamatta §illat-—tämä piettäv leivän, 

lilopkan, pelvahan, lihan vejändiä kolhozoin i sovhozoin 
peldoloilda ravda— dorogoilla. Tämä piettäv vejännän kyläh 
tavaroida. Paha doroga, ei kohennettu §illat, tämä on yksi kaikki 
:§to rbkottu traktorat, avtomobiljat, telegät, §atatetuot hebozet, 
katattu valljahu§.

Toizen viizivuodizen aigah liev luajittu §uvrb dorogoin 
so§in srojinda.

w m n r \.
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So^ializman muakunnalla lietäh hyvät dorogat.
Kyzymizet:

1. M iniän  to izen  v iiz ivuod izen  aigah l ien ö v  andua  
m ieldä so§an  srojinnalla?

Mualla—pojiezda i avtomobilja 
vozduhas^a icelendäjä.

si JVlo 
u— Be 

enämbl 19 
10 tu

Icelendäjällä— eissyt kaikkie boikomma. fcanda 
Tiflisasta Bakuh suat ravda dorogua myöt|tuado 

pojiezda ajav 16— 18 cuasuo, a jeroplana tämänsriedsl 
ze muozen palan lendäv 3 cuasuo.

SSSR-§sa Avio-transportalla on ylen §uv 
rb znacenja, zentän sto miän muakunda zaimh

mua saralla \  cuastin: SSSR 
§sa on paikat monella tuhatal 
lal kilometrua edehyttä stan 
gosta, ravda dorogoista 
hellä ev ni myttynäzie hyvie 
dorogoida.

SSSR-?a nyt jo ruadav 
moni avio lineidä: primiera

Li

;däjä

avttan

koiloi

§uvri

sport;

1

zella

bozi 
i ki 
kun 
kirj 
här

avti
vie

tiij
vie

Kuin rahvas vo itetah  pidahus paloida.
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bilja

tämän

1 suv- 
zaimiv
SSSR 
ihata 

stan 
ista 
hyvie

jadav
liera

si Mosku— Baku, Moskii— Taskeut, Mosku— Irkutska, Mos-- 
u—Berlina i toizet. 

enämb 1932— 33 vuodena meilä lienöv 138 vozdu^noida lineidä 
110 tuh. kilometrua vozduha matkua.

Liev icelendäjä ei vain kirjoin vedäjä, no lienöv ice- 
endäjä zvierilöidä pyvdiässä, icelendäjä snimaiccija, icelen- 

agronoma. Icelendäjä rubiev ruadamah zvierilöin ta- 
•^3. (panda promusloissa, rubiev eccimäh valgiella lumella tjuleni 
niyöt] jtuadoida. Icelendäjät ruvetah opruskivaimah himiceskoiloilla 

isriedstvoilla peldoloida i meccie vorogoida tappuassja. Icelen- 
t ruvetah ylahädä snimimäh pluanoida— ruvetah meilä 

avttamah srojie ravda dorogpida.

Icelendäjät ruvetah vardeimah SSSR-ua kapitalistice::- 
koiloin muakunnun vorogoista.

Vozdu§noi transporta avttav meilä luadie yhtehyksea  
^uvrblla paikoilla edähizinke raionoinke.

Kyzynnät:
M yttynäzen  znacenjan  tu o v  miän muakunnalla vozdugnoi tran

sporta?

Kuin rahvas voitetah pidahus paloida.
Rahvas ammuin vielä duvmaidbh sih näh, kuin toine toi- 

zella andua viestiä.

Kuda kumbazissa muakunnoissa oldbh muozet he- 
bozin kurjerat, kumbazet suateldbh linna linnasta posblkoida 
i kirjoida. Kurjeroina Kitaissa oldbh muozet hyppelijät,, 
kumbazet ylen boiko §uateldbh kirjoida. A meilä Roseissa 
kirjoida suateldbh izvo§§ikat. No tälnä po§ta oli ylen hilljanei 
häneh ei voinnun nadeicciecie.

Konza rahva§ luajittbh parahodan i paravozan, nin nämä 
avtettbh heilä väliämme §uatella toine toizella kirjoida i toizie 
viessoida.

No i tämä oli ylen hilljane viestilöin tuonda. Paravozan. 
iiju§§annan jälgeh proidi 10 vuotta, kuin rahvahaze liibu 

vielä uvzi izobretenja —  telegrafa, kumbane viestilöidä rubel 
suattamah ylen boiko, kuin tulen räissähändä. A telegrafan 
jälgeh oli izobretittu telefona, kummastja myötj rahvas voidbh 
päissä toine toizenke monella kilometralla.
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N ygyzinä vuozina y len  levähyttiäci miän muakunna§§6ovetsk
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lie):
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jaigah : 
nagina 
)ekun( 
lemma 
Moski 
pagini 
vuvye 

I<
kaikin

radio— yhtehys: radio-telegrafa, radio-telefona, provlokoitt 
telefona i provlokoitta telegrafa.

SSSR-lla rajan tagazinke muakunnoinke radion vuo 
mänöv yhtehys, a niinze i miän Sovetskoin Sojuvzan kes 
§es§ä mänöv yhtehys edähizinke raionoinke. Sovetsko 
Sojuvza pocki kaiken telegrafan vaihteluk^en vedäv radio, 
ielegrafua myötj

Radion vuoh rustikanza voiccov andua peredacua ylen 
^uvrelia palalla, radion vuoh nyt jo peredavaicciecetah rusti 
kanzan nävynnät. Paisse§§a telefonua myöt] vähän rubiei 
voimah ei vain päissä, no i nähä miehen, ken §ivnke 
pagizov.

Radion kuvlunda kuvluv 2.000 kilometralla. SSSR-n 
Jevropan yhellä suamoilla vägövällä VQSPS (Kaikenso-lVsjot; 
juvzan ke§kimäzen ProfessionaljnoinSovietoin Sojuvzan.) stan-PY^?® 
•Qan peredacua voiccov kuvvlla ei vain kaikella Sovetsko-I  ̂
illa sojuvzalla, no i revnahizilla muakunnoilla. ja oso

Quarin Rosei radiuo ei tiedän. j
Radiofikacija ru'bei levenömäh va§ta Oktjabrjan jälgehj 

Hiän levenöv ylen boiko. No myö vsjoze vielä jiämmä kapi-i 
talisticeskoilolsta muakunnoista. I radiofikacijua myötj meiläi 
heidä pidäv tavottua i jättiä. I

V. I. Lenin ando ylen §uvrda znacenjua radiolla, §tobb[kum^ 
pidiä muanruadajinke yhtehyttä, propagandah varoin, agiti-jvaro 
ruije§§a i organizuije§§a kaikkie ruadajie i muanruadajie. j

Radiuo myötj on ylen §uvrb yhtehy§ rajan tagazinke [f 
ruadajinke i naizinke ruadajinke, kumbane mänöv siiriccij^'^^^ 
policiista i toizista. jduo

Rajan tagazilla ruadajilla, jesli on koissa radioprijomnikka, j 
nin hyö voijah koissa kuvnnella Moskuo. M GSPS stangajP®^, 
rajan tagazilla ruadajilla varoin andav osobennoida pere-1
dacua. XII vuvvella Oktjabrin pruazniekkua tämän muone j . 
peredaca oli annettu enzimen. j ' Ŷ̂

Radio kapitalisticeskoiloissa muakunnoissa sluvziv rah- I 
va§ta muanitelle§§a. Komunisticeskoiloida pagizijoida, prole- | 
;tarskoiloida kirjuttajie, komunistoin gaziettoida radioh i n. i. 
pagizomah tiettävä ei la§kieta. '

Ruadajoida i trudiecijie burzuit staraijah sovetsköista 
radiosta muanittua pois. No kapitalisticeskoiloin muakunnbn 
edizeh mänijät revoljucionerat yleu tarkah kuvnnellah Sovet-

otc
ko

ne
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skoida peredacua, fataijah jogo §anazen, kumbane kuvluv  
innassjSovetskoista muakunna§ta.
okoiitT K3, midä kirjuttav Karl Rite, ruadaja Galle§ta (G erm a- 

}ie):
1 vuol „Miv§§a 7 päivänä nojabri kuvda illalla kerävvj^ttih tova- 
n kesrissat. Myö re§§imä kuin niolgah teidä kuvlu§tua. 19 cuasun 
etsköaigah mie nastroiin oman aparatan.— Kerdah myö knvlemma' 
radiopaglnan veniäläzellä kielellä. Myö ylen tarkah kuvndelima. 

Sekundan puolenkymmenen jälgeh kerdah myö selgieldi kuv- 
lemma paginua nemegkoilla kielellä; »Pagizov, pagizov 
Mosku... Pagizov Mosku. Kuvnnelgua VCSPS-n stan^an 
paginua, kumbane on annettu Xll Oktjabri pruazniekka' 
vuvyella varoin.

Konza myö kuvlustuma tämän muozen paginan, nin 
kaikin ylen ihastuma. Mie rubein säräjämäh iha§sunna§ta.., 
Vsjotaki myö voittuma- proletarskoinke muakunnanke yhte- 
hyk§en“.

Enämbi andua levenendiä kaiken ualazilla yhtehyk§illä, 
a osobenno radiolla (XVII partiin konferencijan postanovlenja).

Yhtehys Raskiessa armiissa.
Yhtehys Ruskie§§a armiissa on ylen §uvrb azie..
Kuin §ielä luadie yhtehy§.
^tobt. nacaljnikat voidais komanduija omilla voiskilla, 

mmbazet ollah monella kymmenellä kilometralla heistä, §ih. 
varoin heilä pidäv kaiken ualane yhtehys.

Suamoi prostoi yhtehys tämä elävä yhtehys rustikanzan 
rossiljnoin, postovoin, ajelijoin vuoh. §ielä, missä bojuloim 
tuacci tämän muostja yhtehyttä luadie ei voi, nin tädä rua- 
duo luadiv vojennoi posta.

Bojuloin aigah Narkompoctelja organizuiccov zep muostja 
postua, vrode voina— peldo postua kumbane . yhtevvyttäv 
muakundua armiinke.

Vielä ollah eris vojennoit postat, kumbazet ollah yhtev- 
vyttiässä voiskan erotettuloida cuastiloida— tämä lendäjä 
po§ta, guljuzin po§ta, yhtehys vojennoiloin koirbn vuoh,, 
telegrafa, telefona, radio-telegrafa i radio-telefona.

Lendäjän postan vuoh kässennät anduacetah postulla i 
otdieloilla lendäjin, velosipedistoin, motogiklistoin vuoh, a  
konza i aviagiin vuoh.

Guljuzin posta on zen muone, sto-donesenjoida työn- 
netäh posta guljuzinke. Guljuzen sorkah siduocov done-
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-senja. Po§ta guljuzet ollah öpa§§ettu §ih rukah, §to hyö 
järe§täh tullah omah pezoh. § ie lä  otetah i heitetäh done- 
Senjan.

Koirbn po§ta on zen muone, §to hyö ollah ylen opa§- 
tunnuot izändäh i opas§ettu täh azieh.

Hyviin kiäritty donesenja §iduocov koiralla kaglah i 
työnnetäh kunne pidäv.

Opa§settu koira kuvndelov rbstikanzua, i hotj olgali 
tuoda §uvremba boju, hiän oman porucenjan,§uattav kunne 
hänellä pidäv.

No voinan aigah kaikkie para§ yhtehy§ on radio-teleg- 
rafa, radio-telefona i elektriceskoi telegrafa i telefona.

Provlokoitta telegrafan i telefonan glavnoi hyvy§ on 
ze, §to hiän vuoh völskovoi cuasti voiccov luadie yhtehyj 
paginan omanke armiinke, vorogan piä^tä piälicci.

Tämän muozen yhtehyk§en ei hyvy§ on ze, sto radio- 
gramman voiccov zahvattie voroga omah prijomnikkah. Tämän 
tuacci soob§cenjoida pidäv §ifruija, toizin §anuo peredavaija 
muozilla znuakkuloilla i sanoilla, kumbazie voiccov maltua ze, 
ken vain on tuttava näinke znuakkuloinke.

Radiotelegrafa i radiotelefona voina aziessa pietäh 
^§uvremman i §uvremman yhtehys znacenjan.

Annannat:

1. K ävelg iä  p o $ ta —telegrafa otdelenjah ekskursijalla , tunnu?- 
;ituacekkua kirjoin p o luc inda  i la??enda tehnikanke.
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Yli. Kylätalohuk§en sofialisticeskoi 
uvdeh rukah srojinda.

Ruadajin klassa vedäv kyliä so^ializmah.
Quarin Rosei miän muakunnalla jätti ei §uvren, järien 

kazvannuon talohuk§en, a 16.000.000 hienuo muanruadajin 
talohu§ta. Moni miljonahizet muanruadajin massat ruattbh 
pikkarazie kodvazeksi annettuloida nadielazie, muada hyö 
ruattbh pahoilla orudjoilla —  primieraksi puvhizella adralla. 
Enämmillä muanruadajilla oli suamoi pahiin mua. Parahat 
muat oldbh käzissä pome§§ikoilla, kulakkoloilla i icciellä gua- 
rilla.

Ei jogo muanruadajalla ollun i pahacastja klokastja 
muada. Äijät muanrudajat oldbh ynnäh muatta, i händä 
renduidbh pome§§ikoilda i kulakkoloilda. Muan rendtiimua 
hyö mak^ettbh ylen äijän. Muanruadajilla harvah fataicci omua 
leibiä kaikeksi talveksi. „ Kunne männä? Tuas pomessikan 
einin kulakon luoh“. A konza muanrudaja keriäv uvdizen, 
lugov omat vellat, nin dogadiv, sto pocki kaikki leibä pidäv 
Suattua pomessikalla einin kulakolla —  aittah. Uvvestah 
pidäv ottua vellaksi.

Sövetskoi viuasti Oktjabrskoin revoljugiin jälgeh muan
ruadajilla i batrakoilla, kumbazilla ei ollun muada, ando 
muada i inventarin, kumbazen kisko pomessikoilda i kulak
koloilda. Lieni äijä uvtta hienuo talohusta. Muanruadajin 
talohusta lizeni 25.000.000 §uat.
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Ruadaiin klassa ajo cuarin, kapitalistat i pomes^ikat §ih 
varoin, stobb srojie hyvä elandä miän muakunnan ruadajilla, 
i muanruadailla varoin— stobh srojie so^ializma.

A stobb srojie sogializma, stobb piä§tiä kylä pakkuon- 
na§ta i ei maltannasta (pimie§tä), pidäv muanruadajin yksi- 
näzet hienot talohuk^et yhtevvyttiä järeih kolhozoin talo- 
huk^ih.

Konza ruadajin klassa voittb vluastin, nin §eizattb icciellä 
zaduacan väliämme vediä kylä sogializmah. 1932 vuvvella jo> 
62“/o kaikkie ruadajin i muanruadajin talonu§ta on yhtev- 
vytetty kolhozoih.

1917 V.  Oktjarbskoin revoljugiin aigah myö ajoma 
cuarin, kapitalistat i pomes§ikat. Raionoissa, kumbazissa, näinä 
vuozina vediäcöv splosnoi kolektivizacija myö likvidiruicemma 
miän muakunnas^a jälgimäzen kapitalisticeskoin klassam Myö 
likvidiruicemma kulakkuo kuin klassua.

Hieno talohus—hillendäv so^ialisticeskoida 
srojindna.

Kapitalizman aigah pomessikoilla oldbh enimmät i pa- 
rahat muat; muanruadajilla dostuaniecettbh vain pikkarazet 
klokkazet.

Ka midä kirjuttb Lenin garskoih Roseih n ä h :“10 miljo- 
nalla muanruadajin talohu^ta on 73 miljonua desätiniä muada. 
28 tuhatalla pomessikalla— 62 miljonua desätiniä muada. 
Tämän tuacci tiettävä tehnika jiäv, mua on hylgiäcen, muan- 
ruadajoin massat ollah licattu i pimiet ei kirjah mahtajat.

Kyzyöcöv mintän? Zentän, §to min pienembi talohu§. 
zen hiän on kevhembi, zen on pahembi händä vediä naukan 
i tehnikan osnovalla.

Hienolla talohuk^ella ei fati vägie oma§§a talohukse§$a 
primenie masinnoida tehnikua,— järeidä kylätalohuk§en mari
noida— traktorua, kombainua, heilä ei fati vägie niin ze 
poljzuicciecie hlmiceskoiloilla udobrenjoilla. Zentän äijillä 
muanruadajin peldoloilla mua on kevhä, ziivatta i inven- 
tari on paha, uvdizet ottuacetah pahat.

Hieno muanruadajin talohu§ hillendäv socialisticeskoida 
srojindua. Hiän vain kuda, kuingi voiccov ryöttiä oman iccien, 
a ei §to vielä andua linnalla liigoida leibie. Daze ze inven- 
tari, kumbane on muanruadajin talohuk§essa ei ruattuace 
kaikki ynnäh. On lugiettu, sto hebone yksinäzer§ä talohuk-
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sessa ruadav vain kolmanek^en ruaduo, kumbazen luadiis 
kolhozas^a.

M n ak u nn an  kylätalohiis, j iäv promb§len- 
nostista. 

Kylä jiäv linnasta.

Kapitalistein aigali — muanruadajln talo- 
hukseo matka— oli pakkiionnan I nällän

Hävittiä kylätalohuksen jiändä voit vain hienolta muanrna- 
dajin talohuksesta pereidien yhtevdynnyöh järneh talohuk^eh.

Kapitalizman aigah, stobb luadie järie kylätalohus, pidi 
rbkkuo moni hienuo talohu§ta. Suamoit bohatat muanrua- 
dajat, bohatuttbh kevhin i ke^kikerdazin ruavolla, luadie- 
cettbh kulakkoloiksi, a kevhin i keskikerdazin talohuk^et 
levittih (kevhyttih). Rozorituolla izännällä gorja kä§ki 
luvva oman mua klokan i männä ruadamah libo kulakolla 
i pomes^ikalla, einin männä linnah palkuacie zavodalla 
einin fiiabrikalla— i luadiecie proletariiksi.

Kapitalisticeskoiloissa muakunnbssa levetä kylätalohus ei 
voice zen boikohuoh, kuin levenöv miän muakunnassa. Ame- 
rika, on suamoi edizeh mänijä kapitalisticeskoi muakunda, 
heilä on miljona traktorua, iässä 45.000 kombainua, §ada 
tuhattua kaiken ualazie sloznoiloida masinoida, no kaikilla 
näillä masinoilla ruadav vain hs talohuksen cuasti.

Miniän? Zentän, §to vain ylen bohatoilla ollah 
traktorat i kombainat. Tiettävä §to kevhällä i ke§ki- 
kerdazella ei fati vägie ostua traktora i kombaina. No i 
niissä talohuksissa, kumbazissa ollah traktorat, heilä ei §ua 
ispoljzuija ynnäh. Enimmissä talohuksissa vuvven aloh trak- 'v|;;
tora ruadav kaikkiedah 400— 600 cuasuo, vähästä enämba- ' 
zen, min voiccov heboneruadua vuvven aloh. A ka, miän 
sovhozoissa i kolhozoissa traktora ruadav vuvve§sa 25.000—
30.000 ruado cuasuo.

Bohatat fermerat, kumbazilla on äijin muada, hyö 
muada nuatah palkatuolla muanrudajin viällä. ^ih  aigah,. | |
konza traktorat seizotah ruavotta, arnerikanskoit kevhät i *
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ke§kikerdazet omua mua klokastja ruatah pocki palljahilla 
käzillä, tädä jygiedä ruaduo ruatah läzevdymizeh suat.

Miljona traktorua, a */s muakunnan talohu§ta ollah trak- 
toreitta.

Kapitalizman aigah vain kazvetah järiet talohuk§et: a 
tuhatat hienuo muanruadajin talohu§ta popaditah järeillä fer- 
meroilla käzih i loppuh §uat hävitäh.

Kaikissa muakunnoissa, missä viuasti vielä on kapita 
listoilla käzissä, kevhin i ke§kikerdazin talohuksin, matka — 
suattäv heidä pakkuomah i nälgäh.

P
Rozoriecen amerikanskoi  mua nm ada ja  uidiv l innah.  Kodi  myöcciC'

cöv  torguloista.

Kolmena jälgimäzinä vuodena rozorittuo talohu^ta lizen 
ylen äijä, zentän sto kapitalisticeskoiloissa muakunnbssa on 
icrizis. Rozorituot muanruadajat ei sto ei voija levendiä omua 
kylvö plavnie, no hyö ynnäh hyllätäh muada, uijitah linnah 
i §ielä ei polucita ruaduo, lizennetäh ruavottaolijoin armiida, 
Muanruadajat rt.geneh otkazsvaicciecetah o§§ettuloista masi- 
noista, zentän §to nämä masinat vielä enämmäldi kabaloijah 
heidä.

Primieraksi ka myty§ oli slucai.
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KOMBAINA— OCEREDNOISTA MAKSOSTA

Yhen {ran,9Uzkoiii kylän Moo, muanruadajat, kumba- 
zilla ei suannim ispoljzuija kombainua kirjutettbh sillä 
firmalla, kumbazelda oli ossettu ka m3/ttynäzen kirjan:
„Hyvät gomdarit! Tiän firman Kombainan myö o^tbma ijulja 
kuvlla 1926 vuodena. Hiän meilä ruado kerätessä viittä lei
vän, uvvistja, no jo zavodien proidija^ta vuvvesta, myö ma- 
sinua emmä voinun ispoljzuija ynnäh. I mei'tä monet otka- 
aiecettbh kombaina^ta, lugien §to oma käzi ruädo meilä on 
vbigodnoimbi. Miän ucuaskat ev §uvret, i myö heiidä uvdi- 
zen voicemnia kerätä i masinatta omilla käzillä äijiä Vbigod- 
noimma.

„Hyvät gosudarit! Myö ylen iha§§umma, jesli työ tu
lijalta mak§o§ta ^yviten otatta meildä järestäh kombainan".

Ylen pahoin usto eliäcöv niillä muanruadajilla, kumbazet 
e^ittih näin luadie.

RAHVA? LUADIECETTbH SKELETOIKSI.

Osobenno pahoin eliäcöv kolonialjnoiloin muakunnbn 
muanruadajilla. Burzuaznoin gazietan „Liberti“ kirjuttaja, kum- 
bane oli Indiin raionoissa, ka midä kirjuttav Bengaljskoin 
oblastin, Radzen okruvgan muanruadajih näh:

„Rahva^ pakkuonnasta i nällä§tä luadiecettbh skeletoiksi.
Naizet, zentän sto heilä ev millä kattua omua tielua, ei 

viijitä pertilöistä. Ylen äijillä näistä rahvahista ev ni mytty- 
nästä ruaduo. Mie jogo pertissä näin, kuin kuoldbh lapset 
i itkiettlh naizet. No heilä abuh ni ken ei tullun. Äijät myv- 
väh omie lap§ie“.

A ka midä kirjuttav Nanban okruvgah näh toine bur- 
auaznoi gazietta:

„98 ®/ö okruvgan eläije— on 1 mil. 400 tuh. mieltä— 
muanruadajie, ku:nbazilla ev ni dengua, ni syömistä. Jogo 
päiviä ylen äijä kuolov rahvaita kaiken ualazista bolestilois- 
ta, zentän §to rahva§ syötteliecetäh ei §yödävillä puvloin 
lehtilöillä. Rbgeneh nällä§tä rahva§ ice tappuacetah.

Muanruadajilla ei jiänyn ni midä, primierak§i, ni kodi 
karuhmua, ni vuatetta, hyö luadiecettbh kodiloitta pakkuo- 
jaziksi.

Muanruadajat 7— 8 kuvda jo oldbh tämän muoze^^a 
polozenja^§a. Parembah eländäh ev ni myttynästä nadezdua.

F?ahva^ hovketah nällästä.
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Tämän miione polozenja on angiiiskoissa koloniassa' 
Indiissä, missä on 400 miljonua eläjiä. §ih,

ON GO PAREMBl AMERIKASSA?

Toligrena, burzuaznoin gazietan „Neisen“ kirjuttaja 
kumbane oli Pensiljvaniin i Ogaion raionoissa kirjuttav:

„Ei ylen edähänä Pitsburga^ta sadat tuhatat perehyksi 
eletäh ylen §uvressa iiällä^sä i hiässä. Rahvas kuollah näl 
lä§tä. Talvella, jesli vain ei liene ni myttynästä cuvdua, näl 
gä, bolestit, pakkuonda, i kaiken ualazet muokkuaccenna 
lietäh suvremmat kaikkie sidä, mi on kirjutettu täh nä 
Amerikan istorjas^a. Nämä ollah vain mivn mielet. Dohtari 
kumbane eli näissä raionoissa, sano mivla, sto ylen äijä 
naista, la^ta i nuorizuo hänen §ilmissä kuoli nällästä. Mlc 
kävelin moneh kyläh; mie näin nuorizuo, kumbazet ?yödi 
ei enämbiä kahta viibaluo leibiä nedelissä; mie näin lap îe, 
kumbazet ni konza ei ?yödy maiduo.

Pakkuonda, rozorittu miljonoida muanruadajin talohub 
sie, kaikki aigahine §yömizen tahonda, i aijoten, nälgä 
tämän muone on polozenja ruadajin i muanruadajin kapita 
listiceskoiloissa muakunnnssa.

diecij 
hiät ]

KUINBUA TÄSTÄ P1Ä?SÄ? '

Midä pidäv ruadua kapitalisticeskoiloin muakunnoin 
muanruadajilla, stobb hiän eländä koheniis? Heilä pidäv lua 
die ze ze, midä luajittth miän muakunnanruadajat imuan 
ruadajat. Komunisticeskoin partiin i proletariin nevvondua 
myötj, heilä pidäv ajua omat eksploatatorat—^burzuit i po 
messikat.

Vain ruadajin vluasti voiccov kohendua muanrua 
dajin elännän.

oppi
Kaikl
duo
yksi
Örg£
toroi

Kuin iev e i iö v  k y l ä t a l o h o s  s o v ie to in  mua- 
k u n n a s s a .

Sovietoin muakunnas^a kevhin i keskikerdazin kyläta 
lohuk§in edeh aVavdu uvzi matka, kumbazen muostja evle 
i ei liene kapitalisticeskoiloissa muakuniibssa. Tämä— on so- 
Cialisticeskoin kazvannan matka.

Organizuijen kooperativnoiloida talohuk^ie kevhät 
ke^kikerdazet voijan pereidie järieh tovarisceskoih yhtehyk 
seh.
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Anjassa
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älgä- 
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Vain kulakoila ev kolhozah clorogua; hiän stremiecöv 
stobb .kevhän i keskikerdazen ruavon vuoh bohattiio.

I  So^ialisticeskoi kylätalohuksen levensndä hyvendäv tru- 
diecijoin hressiännöin eiännän i kaikeksi aigua piä§täv 
hiät kulakkoloilda kobrnsta.

Kolektivnoissa talohukse^sa yksinäziii talohuk^in mezat 
loppiecetah. iellä jogo muanruadajalla oli oma ucuastka. 
Kaikki peldo oli juattu hienoziksi ucuaskoikji. Nyt ev pel- 
duo muanruadajan Iva novan, Petrovan, Sidorovan... Nyt on 
yksi suvrn peldo, kumbazella on izändä kaikki kolhoza. 
Örganizuijen kolhozoida, Sovetskoi vluasti heila andav trak-
toroida, kom ba ino ida , kaiken  ualazie ky lä ta lohu§ m asinoida.

nnoiM 
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Oktjabrin revoljugii  i lmazeksi  ig iä  pirdi pois  tämän kartinan.
Traktoralla on väliä kolhozoin suvrnlla peldoloilla.
Traktora i kombaina ruatah ylen, suvrne sovhozoin pel- 

doloida.
Miän sovhozoin i kolhozoin peldoloilla 100 traktorua 

ruatah plavnin monda suvremman, cem Amerikan miljona 
traktorua.

Mintän tämä on näin?
Zentän, sto Amerikassa traktoralla on izändä bohatta 

fermera, a meilä on izändä sovhoza, kolhoza i MTS.
Zentän, sto Amerikassa, missä mua on bohatoin kapi- 

talistoin, jogo suvressa talohuksessa on muada 100— 200 ga 
i vain ylen suvrissa talohuksissa on muada tuhatta ga; a 
miän kolhoza ruadav pelduo tuhatta ga, a sovhoza 10 tu- 
hattoida ga muada pellossa.

Zentän, sto Amerikassa traktoralda doroga muanruada- 
jin luoh on salvattu.

l i
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A miän muakunna§§a traktoralla on annettu doroga 
muanruadajilla, kumbazet ollah yhtynnyöt sovhozoih i koi- 
hozoih, ev annettu traktora vain kulakkoloilla.

KoOioza on suamoi oigie i paras matka.
Oliis ei oigie§tb duvmaija, sto miän rnuakunnassa yh- 

teläzet talonukset voijah organizuicciecie vain §illoin, konza 
miän muakunna§§a liev äijä traktorua i toizie ky- 
lätalohuk§en masinoida.

Täh aigah meilä on tuhattoida kolhozoida, kumbazissa ev 
vielä kombainua, ni traktorua, no nämä yhtevtetyöt 
talohuk§et ollah vbigodnoimmat, cem yksinäzet talohuk§et.

Ka midä kirjutetah kolhozan Demjan Bednoin 
nimie clenat, Alizen Volgan, Novoannenskoida raionua.

„10 kuvda proidi ?iidä aija§ta suat, kuinmj^ö, männen 
komunisticeskoin partiin kucundua myötj, yhtevttimä 
miän hienot, kevhät talot yhteh suvreh kolhozah. Edizeh 
äijät meistä vähäldi vierittih täh iivdeh azieh; kuda ket va- 
rattbh i keviällä ynnäh uijittbh kolhoza§ta. No nyt jo meistä 
ni ken ei höky §iinä, §to kolhozan tie on kaikkie oigein 
i para§ kaikilla kevhillä i ke§kikerdazilla. Jo 
oman elännän enzivuodena kolhozaando dohodua jogo talon 
kohtah 1275rubljua. Tämä on kahta kolmie enämbi sidä, mi 
oli meilä mulloin, konza oldbh yksinäzet. Mozot työ §a- 
notta: „Tämä teilä sloji zen tuacci, sto annettbh traktorat“. 
Ei, tovarissat. Traktoroida meilä ev i ni midä meilä ei an
nettu.

Y h e l l ä  i § i l l ä  ze  m u a l l a ,  y h e n k e z e i n v e n t a r i n k e ,
1 h e b o z i n k e m y ö  k o l h o z n i k a t ,  v s j o t a k i  p o l u c c i m a
2 e n ä m m ä n ,  m i n  p o l u c i t t b h  t ä n ä  v u o d e n a  m i ä n

s u s i e d a t  y k s i n ä z e t .

Miän muanruadajin iinigäne muokka oli: prokljanittu 
polostavuoro, muan edähys, ucuaskazin hienohu§. Piäzen- 
dä oli vain yksi,— pois mezat, annat kolhozan. Yhtevttimä myö 
eruollizet palaziin pirotetuot muat, yhteh §uvreh talohukseh. 
Kaikkie vuaznoimbi ze, §to kuin vain myö yhtevdymä kol
hozah, myö zavodima ruadua ynnäh toizeh rukah, organi- 
zovanno, maltuan, äijiä paremmiin i §uvremmanke poljzanke, 
cem jogohine eris oma§§a pikkaraze§sa talohuk§e§§a. Mul
lein, konza suvrembi puoli meistä oldbh yksinäzet, miän
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[keskikerdane kylvö oli vain 8-ga talolla, tänä vuodena koi- 
hozasga lieni TZ-ga ei kaccuon §ih, §to rahvaita §iidä ?uat 
ei lizennyn, inventari zeze, a vedäjiä vägie daze vähäne puo
leni. A yksinäzet i kaikkie staruateljnoimmat kylvökset omat 
5uvrennettbh vain 20 prog. Ka m m  zmiacciv yhtehine  
ruado. “

Tämä kolhoznikoin kirja gaziettah „Pravda“ ozuttav, 
sto ruadua yhe§täh on  äijiä vbigodnoimbi, ei kuin yksinä- 
zellä. Muanruadajat ice nähäh, §to hienon yksinäzen talo- 
huKsen tie— tämä muokan tie, kulakkoloin, pomes§ikoin,
kapitaiistoin kabalo§sa, sogialisticeskoi tie— vägövän koiektiv- 
noin ruavon tie, prirodan voitanda tie. Hiän tuov väliän kev
äin i keskikerdazin elännän kohennuk§eh; hiän tuov hiät 
sogializmah.

Kyzymizet;
1. Miniän hieno  talohus e v  vbigodnoi?
2. Myttynä ne  on kapitaiistoin muakunnbn trudiecijan muanrua-  

dajin polozenja?
3. Kuin kazvav kylätalohu? miän maakunnassa?
4. Midä pidäv luadie kapitaiistoin muakunnbn muanruadaji l la  

§tobb hiän e ländä l ieniis paremli?

Lenin nevgo uvven tien eländäh.
Muanruadajalla, kuin i ruadajalla kapitalizman aigah 

eliäci ylen jygieldi. Händäh kuin i ruadajua igäh eksploati- 
ruidbh kapitalistat i pome§§ikat.

Zeptän ruadajalla klassalla i trudiecijalla muanruadajalla 
ke?se§§ä on luja yhtehys. Ruadaja klassa vedäv icciellä jä- 
llesti so^ialisticeskoidasrojinda tiedä myöt] muanruadajie.

N o  t r u d i e c i j o i d a  m u a n r u a d a j i e  u h t e v t t i ä  k o l h o -
z o i h  e v  k e b i e .

Kolektivizagii-ev kebie zadiiacca. 1 ka"'mintän hiän ev 
kebie. Linnoissa on kebiembi luadie socializmua. Linna§^ 
kaikin fuabrikoin' i zavodoin izändä on ruadajin muakunda. 
Tämä izändä voiccov omilla fuabrikoilla i zavodoilla vediä 
ruaduopluanuamyölj,organizuijen. A kylänsä on izändiä äjiä.

Linnoissa, kapitalizman ajahuoh, fuabrikat i zavodat 
liettih ruadajan klassan käzissä. A kyläs§ä vielä äbäzöiccieci 
casnoi sobstvennosti. Muanruadaja on casnoi sobstvennikka. 
Hiän ijin aloh opa§tu oman mua palazeh. Jogo muan-
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ruadaja— yksinäne, on ainova omin muanruado orudjoin, oman 
hebozen izändä. Hänellä on jygie erota sobstvennostista.

A siinä ze vielä kukkko pöllättelöv; „Lähet kolhozah— 
kaikki teildä otetah i eliä ei lie millä".

Kylän kiilakkoloilla sogialisticeskoi porjuatka, tiettävä, 
ev  mielehine. Hyö vejetäh muanruadajie taguah, häkytetäh 
srojie so^ializmua kylässä.

Nämä kaikki annetah jygehyön kylätalohusta muvttuas- 
sja sogialisticeskoiksi. Pidi lövdiä ze tie, kumbanetoistrudie- 
cijat muanruadajat kolhozoih; zen muone tie, kumbazeh 
muanruadajat oldais soglaspoit i voidais ruadua. Zen muone 
tie, «kumbane ei rukkois yhtehystä ruadajanke klassanke. 
Pidi zavodie §iidä, mi on muanruadajalla maltettava, tuttava 
i dostupnoi.

Lenin fievvo tämän tien elendäh.
Tämä tie— Leninskoi koperativnoi pluana.

Leninskoi koperativnoi pluana.
Mi muone on tämä pluana?
Tiedä kolektivnoih talohuk§eh, kevhin i keskikerdazin 

massoin yhtevvys tiedä. Lenin nägi koperaciissa. Enzi ker- 
dah Lenin ehottu yhtevttiä mmanruadajat yhtehizeh myöndäh 
kylätalohus produktoida i yhtehizeh linna tavaroin o§?andah.

Ennen muanruadajua eksploatiruicci kulakko— pomes§ik- 
ka— torgovca, kumbane puolesta hindua o§tb häneldä pro- 
duktat, a tavaroista, kumbazet toi linnasta, nylgi kolme nah- 
kua.

Nyt muanruadajat nähäh, §to myvvä kopera9iih omat 
tavarat i yhe§täh koperativasta ostua promtavarua on äijiä 
vfaigodnoimbi, cem jogohizella eris.

Täh rukah miän opastaja Lenin huavustb trudiecijin. 
muanruadajin enzimäzet ■yhtevvys harpavkset.

Kylätalohus koperagiln kavttb muanruadajat ruvettbh 
yhestäh ostamah muanruado masinoida. Kolektivno ostuan, 
muanruadajat dogadittbh, sto ruadua eris pikkarazilla pala- 
zilla ev vbigodno. Vet mi a igua ' kadov duaroin, kuni ma- 
Sina kävelöv yhestä pellosta toizeh, yheldä palalda toizella!
I muanruadajat ruvettbh hilljakkazeh hävittämäh mezoida 
omilda polossollda ruvettbh ruadamah muada yhestäh.

I niin, yhtevvynnästä tavaran myöndäh i ossandah va
roin, yhtevvyndäh yhtehizeh muan ruadoh varoin,’ yhtevtän-
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däh muanruado orudjoida, marinoida hebozie— kolhozoin. 
orgaruzuindah. Tämän muoiie oii pluana huavu5§ettu Leninalla.

Tämä tie tove§tah lieni maltettava i dostupnoi muan- 
ruadajalla.

Lenlnskoi parti, tov. Stalinan vanhemmuksenke, mahto 
Leninan pluanat veellä eländäh, täh näh paissah kolhoznoin 
srojinnan tulokset.

Kazvetah i lujetah kolhozat. M}^ö mänern- 
mä Leninan  tiedä myötj.

So^ialisticeskol pronib^lennosti kylällä abuh.
Konza Lenin ehottb tädä koperativnoida pluanua, nin 

hiän lujah §ano, §to tävveldäh händä voit luadle vain 
§illoin, konza kylällä abuh tulovsoijialisticeskoi prombslennosti.

Lenin äijäldi nevvo kylätalohus marinan rolih tässä 
§uvre§sa azies§a.

Ehottuassja omua pluanua hiän sano: „Tämä voit tävttiä, 
konza on }den vägövä järie promb§lennosti. Jesli myö huo- 
mena voiccizima andua lOÖ tullattua parasta traktorua, an- 
dahuoh kylläldi benzinua, mi pidäv raa§inistua... nin muanrua- 
daja sanois:— „Mie olen komuniin puoleh“, t. §. „komunan 
puoleh".

Mian parti i ruadaja Idassa vejetäh vägöviä borcuindua 
muakunnan industrializagiista, järien promb§lennostin kazva- 
tannajta.

Männen Leninan nevvondua myötj Sövietan vluasti vuozi 
vuvvelda aivin enämmäldi avttav kolhozoilla. Yhes§ä 1931 v. 
kyläh on annettu 120 tuh. traktorua, 3500 kombainua,
7.000 gruzovoida i Ijohkovoida avtomobiljua. On organi- 
zuidu 1.040 uvtta ma§ino-traktornoida stan^ua. Työnnetty 
kaiken muozie kylätalohus ma§inua 767.000.000 rub. Annettu
24.000.000 genterua udobrenjua. Annettu 4.000.000 rub. 
borcuindah peldo vrediteljoinke.

Jyvän, lihän, villan i hiopkan fuabrikat.
Mit nämä fuabrikat? Mit nämä sovhozat.?*
Kymmenet sadoida Sovietan talohuksie levähyttiäcettih 

miän suvrda Sojuvzua* myötj. Keski Aziissa, Zakavkazja5?a, 
m5’'ö kyndimä i tuore§tbma (orosima) pustbnjat i stepit i 
srojima §ielä risu i hlopka fuabrikat.

— iJi



Kazakstanan „nälgä“ stepin myö muvtamma kakkijaksi 
lovaksi i sroimma §ielä ziivatanvodinda sovhozat— liha 
fuabrikat.

Severnoin Kavkazan i Kazakstanan stepit myö kynnämmä 
i^zastuavimma so;u heinät eistyö rugehen i vehnän ie§tä.

Mian maakunnan Puolipäivän i päiväzennovzu §uvret 
puvsat, missä ijän veny kuvahuttamatta loga, missä vähällä 
käveli tuvli, da kuda konzai nävyttih kocevnikoin karjat— 
myö luajimma puasnjaksi i hyväksi leväksi.

Enzimäzenä viizivuodizena myö kynnämmä 15 min. ga 
muada, kumbazie iellä ni konza ei ruattu.

1 näillä mualoilla, myö srojimma liha, villa, hlopka, 
pelvas, voi, jäiccä fuabrikat...

m

Suvret puvsat- missä,  ijät v ö n y  koskomattoma loga ,  m y ö  m u v t a m 
ma kynnetyks iks i

Nygyzenä 1932 vuodena sovhozat annetan maakunnalla
150.000.000 tonnua leibiä, 138.000 tonnua lihua, sadoida 
tuhattoida tonnue hiopkua, pelvasta i toizie kylätalohus 
produktoida.

Sovhoza „Gigant“.
Severnoin Kavkazan peldoloilla levähyttiäci suvrb jyvä 

fuabrikka. Tämä on sovhoza „Gigant“.
Seiccimenkymmenellä kilometralla vilusta randua ägieh, 

nelläkymmendä kilometrua päiväzenlas§usta novzuh levit- 
tiäcettih „Gigantan“ pellot.

Provornoit kymmenenkädizet ravda kiät traktorat, kom- 
bainat katettbh „Gigantan“ muat.

Sovhozassa kaikki ruaduacov masinoilla.
Traktorein staljnoit kolonnat muvtetah ravkan, yanhan, 

Rosein Ukkoloin adran.
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Uidi ze aiga, konza cirpi i kossa oldbh ainovana 
orudiana, a brbvza ainova puicenda orudja. '

„Gigaritan“ peldoloih tuldbh zen muozet marinat,. ,
kumbaze§ta yksi ruadav §avoin cirpilöin, kos- ;
Sbn 1 brbvzoin va§tah.

Nämä ollah kombainat.
Ka kuin §anelov Iljin oma§§a kniigaze§§a „$anonda. 

suvreh pluanah näh“ kombainan ruaduo.
„Gigancan,“ pellollaleikkuaja— tämä on mafioista prozedez- 

das§a, za^citnoiloissa ockissa, korisnevoiloinke käzinke, ma§in- 
noista voista. Niän §eizov oman masinan— kombainan j
^ildazella— ylähänä muan piällä. Kiä§§ä hänellä svistuljkane. 
Svistuljkazella hiän andav prikuazoida rulevoilla.

Mänöv kombaina pelduo myötj.
Pyöriv §uvrb §iibi, lymmyttelöv korzilöida veiccilöih 

Boiko eisteliecetäh ielleh järelläh veicet, leikotah korziloida.
A leikatuot korret ice hypätäh ma§in,alla siämeh.
A §ielä, siäme§§ä, molotilka, vejalka; et kergie silmällä lipa- 
huttua, jyvä Ollesta puidu, §ellitetty, trubie myötj ajettu muozeh 
juassikkah, kumbane lekahtelov masinistan piän piällä.

Masina kerdah ruadav kolmie ruaduo; leikkuav, puiccov 
i sellittäv. Ajetah kombainat pelduo myötj, kuin eskadra kos- 
salleh jällekkäh: enzimäne edizessä, toine hänellä jällesti va- 
zemen kiän, kolmas, vielä edembiänä i vazemeh kädeh päin, 
stobb ei häkyttiä toine toizella. Jogo kombaina kericcöv 
polostua 5 metrualevehyttä. Edizessä loppomatoin, kuin meri, 
vehnä peldo kymmenillä kilometroilla. Pidi tuhattoida rah
vasta, stobb tämä kaikki leikata, s^duo livhtehiksl 
puija brbvzalla, vissata labiella. A tässä tämän 
luajitah puolikymmendä masinistua sinizissä prozodezdoissa.
Jogo mies kombainalla —  s^da miestä kombainatta käzi 
orudjoinke.

I ruado tällä miehellä, nägöväne on äijiä kebiembi. «Päi
vässä niin huiskutat kossalla,— paissah niittäjät,— s^o i yöllä 
ev spokojua. Magnat, a unissa käzie niin i rbvhtov rannaksih, 
duvmait niität".

A kombainan ruadaja. Hänellä ei pie huiskuttua kossalla; ’
hiän seizov hilljakkazeh sddazella i kacahtelov, a masina. ; r
ice i niittäv. i j

I eletäh „Gigantan“ ruadajat ei pikkarazissa maja perti-

12a

c
t

n



zissä olgi katoksinke, a elektrofigiruiduloissa i radiofigiriii- 
duloissa kodiloissa.

„Gigantan“ ruadajin kylässä ollah organiziiidu skolat 
lapsilla varoin, iiniversitetat, vanhemmilla kursut. Hävittiäcöv 
eikuljiurnosti, kumbane oli cuarin Roseissa.

I pellos:?a ruaduassja sovhozan ruadajin eländä on kulj- 
turnoimbi, ei kuin yksinäzin muanruadajin eländä.

„Gigantan“ peldoloilla kazvettbh palatkat ruadajilla varoin. 
Näissä palatkoissa työ. lövvättä i obscestvennoin stolovvoin, 
i luvennan, i radion. Illoilla, ruavon jälgeh, ruadajilla varoin 
luajitah dokluadoida, lek^iilöidä, kinuo.

^ih varoin, stobb vanhemmat ruavon rukovodijat— agro- 
nomat, muasterit, brigadirat voidais tietä, midä ruaduacov 
§iinä einin toizes^a^ ruado paikassa, heiläh ei pie hypellä 
brigada brigadah i tuhota aigua hyppelyk^eh. „Giganta§sa“ 
kaikkie peldoloida myöt] on vejetty peldo telefonan provodat, 

jogo brigada jogo aigah voiccov päissä oman rukovodi- 
• eljanke.

Jogo vuotta „Giganta“ andav niuakunnalla sadoida 
tuhattoida centneroida leibiä.

Kuin vain zavodlecov rabiessanda kampanja, jogo päiviä 
stancalda yletäh pojiezdat leivänke. Ni minuvtak§i ei piety 
gruzinda... ^alkuloida vehnanke stangalla vejetäh traktora i 
avtornobilja pojiezdat. Platformalda pojiezdah—edembiäh, 
niih raionoih, missä on vähä jyviä.

Sovhozat, hiän uvvenke tehnikanke, hiän avunke susie- 
doilla muanruadajilla, liettih i §inä vägenä, kumbane kebendi 
muanruadajin massoin kiännännäni ylendi hiät kolektivizagii 
tieh.

Roznicca sovhozoilla i kolhozoilla kessessä.
Sovhozoida —  organizuiccov muakunda. Hyö, kuin i 

fuabrikat linnassa ollah muakunnanomat. Sovhozoin ruadajat, 
niin ze kuin i zavodoin i fuabrikoin ruadajat polucaijah ruado 
palkua.

Kolhozat —  organizuicciecetah muanruandajin mielestä. 
Mtianruadajai yhtevtetäh muan, ruado orudjat muada ruadu
assja, hebozet i ruatah -mualla, kumbane on muakunnan. 
Kaiken dohodan, kumbazen polucitah ruavosta, kolhoznikat, 
mak^ahuoh kylätalohu? -nalogan muakunnalia i tävttähyöh
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T
leivän varussannan, juatah icciellä ke§sessä, no ei yhen ver
roin: ken enäminän i paremmiin ruado, enämniän i polucciv.

MTS.
\

MTS— tä^iä on ma§ino-traktornoi stanca. Luadiecetah hyö 
§ih varoin, §tobb avttua kylällä muvttua käzi ruado masinoin 
ruadoh, yksinäzin taloloista yhtyö kolektivah.

MTS-an' avulla muanruadajilla pidäv otattua tehnikka.
Enzimäne MTS oli luajittu 1928 v. Ukrainassa, sovho- 

zassa ^evcenkan nimie.
MTS zakljucci dogovoran 26 kylänke. Dogovora oli 

tämän muone: „Muanruadajat yhtevtetäh omat pellot yhteh 
kolektivnoih .peldoh. A MTS ussalduacov andua miianrua- 
dailia traktora otrjuadan i kaikki muanruado orudjat.

Vet, jesli muanruadajat ei hävitettäis omin pienin pel- 
doloin mezoida, traktornoilla kolonnalla i ruadua ei vois.

Sevcenkan MTS abuh muanruadajilla työndi omat agro- 
nomat L.mehanikat.

Ruattbh näin muanruadajat vuvven, i midä lieni:
Muan ruado roshodat puolettbh; ennen ruadua yksi 

gektara pidi tuhota 20 rubl, a nyt MTS-alla maksua lieni 
14 rubl. gektara. Ma§inan ruavon tuacci dohoda suvreni 
58 rubljua 83 rubljah suat.

Muanruadajat keksittih, ?to ruadua yhestäh suvrblla 
masinoilla on äijiä vbigodnoimbi i kebiembi, cem ennen, i 
organizuidbh kolhozan-

Masino-traktornoida stängua nyt jo meilä on 1144, a 
nygyzenä 1932 vuodena hiän lugu kazvav 3100 suat.

MTS borcuijah kylän kolektiviziruinnasta i lujennetah 
luajittuloida kolhozoida.

Sanokkua näih kyzymizih:
1. Kuin vaku?tb meilä Lenin muvttua h ienot  yksinäz in muan-  

ruadajin talot järeiksi sogial ist iceskoi loiksi .
2. Myttynäzen avun andav prombslennost i  kylän  ̂ kolektivizi -  

ruicciecennalla.
3. Mit nämä ollah sovhozat i MTS.
4. M y t ty n ä n e  raznicca on sovhozoi l la  i kolhozoi lla  ke^sessä.
5. Myttynäzen avun annetah MTS muvttuassja yks inäz in muan-  

ruadajin talo loida  kolektivnoih yhtehizeh talohuk§eh.

„Si5vren katkavksen vuozi'‘.
Näin tov. Stalina nimitti 1929 vuvven. Miniän?
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Zentan, stö tänä vuodena rodieci juvrelline katkienda 
■miän kylän elännässä. Verkazellah opa§tuon, koperativan 
vuoh, yhtehizeh ruadoh, ubediecien sovhozoin primieroista, 
^to ruado suvre§satalohuk§essa on kebiembi, muanruadajat lähtei 
kolhozah, lähtei ynnäh kyliin, ynnäh raionein. Kevhillä jällesti 
kolhozah yleni i ke§kikerdazin massa. Ke§kSkerdane kiän- 
idiäci iholleh sogializmah päin.

Kuin kazvav kylän kollektivizacii.

1930 ..1931 .-11932.

Jesli 1927 vuodena meilä kolektivnoida talohuijta oli 
vain 1,1^0, a 1928 vuodena— 2,3*/o, nin 1929 vuodena hiän 
iugu kazvo 7,5°lo suat, a täh aigah 62 pro^entua trudiecijua 
muanruadajua on yhtynnyn kolhozoih.

Sovbozat i kolhozat miän muakumnassa otettbh vanhem- 
muk§en leivän i muvn kylätalohuksin einekin kazvatamia^sa.

^uaduzin tuloksin osnovalla myö murenduma kulakko- 
lisson kyla§§ä— splosnoin kolektivizagiin raioneissa myö likvi- 
diruiccima kulakkolisson, kuin klassan.

Mi toi nämä ozat.
Ze, §to miän parti oigieldb vedäv koperativnoida Le- 

ninan pluanua, vediän muanruadajie koperativnoista yhtehize^tä 
tavaroin myönnä§tä i o§sannasta, korgiembah koperativan for- 
m ah— kolhozah.

Ze, §to miän Sovietan valda, piettämättä vediän muaku-
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nnan industrializa^iida, mahto organizuija trudiecijoilla muan- 
ruadajilla avun ma§inotraktornoiloin stancoin luajirinalla, 

;kyläh kylätalohus marinoin työnnännällä.
Ze, sto kolhozoin organizuinnan otettbh omih käzih 

miän muakunnan edizeh mänijät ruadajat, 1930 vuodena 
ruadaja klassa vallicci omista rjadoista Z5.000 paralta ma-, 
dajua (dvad9atipjatitbsjacniki) i työndi hiät rua.volla kyiäh. 
Ruadajilla §ai ubedie muanruadajat, §to yhtehine §uvrb kol- 
hoznoi talohu§ on vbigodnoimbi yksinäzin pikkarazie talo- 
huk§ie. Tä§§ä azie§^ä ruadajilla avtettbh sovhozat 1 kolhozat, 
kumbazet jo oldbh organizuidu, i oldbh nägöväzenä järlen 
talohuk§en primierana.

Klassovoi borcuinda kylässä.
Kazvetah kolhozat. Ynnäh raionat yksinäzie taloloida 

yhtevvytäh kolektivoih. Kuin ni tahottbh kulakot smuttie 
muanruadajie kolhozoin organizuinna§ta, kuin ni tahottbh 
rbvhata kolektiviza^iida— ni midä hellä ei viidin.

Kuin vain ei vreditty kulakot. Poltettbh kolhoznoiloida 
leibie, tapettbh parahie kolhozoin organizuiccijoida. hävitettlh 
iziivattua, rbkottbh kolhozoin masinoida i inventarie.

Vorogan amniiända.
Ka midä pagizov klassovoih borcuh näh kylänsä omil- 

a geha tovarissoilla Moskun ruadaja tov. Nikanorov% yksi 
'dvadgatipjatitbsjacnikka:

— Enzimäne i mielehiin kulakkoloin orudja,— tämä valehus, 
spletnjat i pahat sluvhut kolhozoih näh, miän ruadoh 
näh, buitto miän aziet ylen pahoin männäh, miän 
ruadajih näh. Omaksi kuvndelijaksi orudjaksi kulakot rbge- 
nemmä vallitah naizie. Näillä naizilla keskeh laskietah kai
ken muozie sluvhuloida, tämän muozie, sto buitto komu- 
nistat ruvetah ottamah roditeljoilda— kolhoznikoilda lapsie i 
työndämäh Moskuh. Konza rniän raionah meilä abuhtuli 
linnasta ruadajin brigada, kulakot häneh näh laskeih sluvhun, 
buitto hiän on arestuiduzista ugolovnoiloista prestupnikois- 
ta, kumbazie sovietan valda työndäv kolhozoih ruadamah.

Ollen tiälä, Moskussa, mie tovarissat ni konza en hua- 
wan tämän muostja vägöviä klassovoida dorcuo kylässä.

Enzimässä piänä, tulduoh, >mie popadiin partiinoih sob-
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ranjah miän pod§efnoih kolhozah. Dokluadua luadi raiko- 
man clena tov. Svetlov.

Kerdah, keski sobranjan aigah kylgi ikkunah pavvahts 
ammunda— bah. Emmä kerrin maltevduo i keksie mi tämä 
on, mie dogadiin kuin tov. Svetlov, kumbane seizo edize§- 
§ä milma, duvmait edizeh hailähäldi vähäzeldi, a sidä ker
dah langei.lattbella.

Ken ollov m.ögähti.„Spokoinoimma... Varustakkua oruzja“.
Puolikymmendä mieltä, vooruziecennuot leyorveroilla 

luottuacettbh oveh.
Mie fatiin oman naganan i tahoin hypätä pihalla...
—  $eizo,— kolmesta fattiv ole omallas sijua,— kamanduicci 

ze ze iäni.
Mie myöstiäciin. Myö luottuacima tov. Svetlovan 

luoh. Rubeimma no^tamah händä, §tobb pauna lavealla, no 
hiän ynnäh slabevdu, jygeni.,. Iho hänen lieni keldane kuin 
vahahine... Rbiccimä... Paniraa lattbelda lavealla... tahtoma 
Siduo ruanua. A lattbella liäzö verdä.

Oli tässä sobranjassa neto dohtari, ali ken liev vielä 
tiedäjä boljniean azeida. Painu hiän tov. Svetlovan luoh, 
kuvndeli hengipail>kua, kuotteli Idän puljsua i §ano hilljak- 
kazeh i lyeykkäzeldi: „kuoli“.

Pihalla, missä, ollov lä§§ä vielä ruvettbh kuvlumah am
munnat...

Myö hörköttiäcimä, varustuaeima §uvreh surma torah. 
No proidi vielä vähäne aigua,— i miän razvedka myöstiäci 
ni minke. Tappajua niin ei i lövvetty.

Pagana klassovoi voroga ottb kohallizen pri^elan; pu- 
Ija proidi ryndähistä läbi i tappo tov. Svetlovan.

Voroga tahto rbvhata kylvö kämpänjua.
Krutskoi kylätalohus arteli „Krasnbi Jakorj" on Kasir- 

skoin raionan Krutskoissa kyläsovietas§a. Tämä ky- 
läsovietta, ottuaeehuoh organizuija kolhozua, västai pattben 
oman paikan kulakkolisson soprotivlenjan, kumbazet lujah 
piettih sih suat omissa käzissä kevhie i keskikerdazie.

Kolhozan synnyndä siännytti kulakot, i hyö levähy- 
tettih podrbvnoin vredindä ruavon.

Läheni keviä; pidi varu§tuaeie kylvöh. 1 ka, aivis 
ennen lähendiä peidoh, 20kolhöznikkua, kuvnnelduoh kulak- 
koloin agitaciida, annettbh otkazieeenda zajavlenjat. Kol
hozan cländä oli rbkkuoeendua vajiia.
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Näin sai kulakkoloilla vozdeistvuija pimiembäh kolhoz- 

nikoin cuastih §ih varoin, §tobb rbvhata kolektivnoi keviät- 
ylvö i levittiä kolhoza. Jesli kyläsovietta ei ois ^eizon 

lä?§ä kolhozan, ei ois levähyttän aijalleh- razjasninda rua- 
cluo, i ei ois andan rohkieda vastavstaylehtynnyöllä kiilak- 
kolissolla,— kolhozua „Krasnbi Jakor]“ mozol jo ei oliis.

Nevvonda ruavon jä lgeh,, kaikin, andannuot otkaziecen- 
da zajavleniat, otettbh hiät uvvestah. Kolhoznikat kuvlus^et- 
tbh avun i avtannan, kumbazie heila andav sovietan valda, 

iujah re§ittih ei uidie kolhozasta, druvzno i organizovan- 
nö viijittih peldoh i ennen srokkua löppeih kylvön.

Poltettbh silossu buasnjan.
Kolhoza „Budjonove?“. Tämän kolhozan komsomolj9bn 

zavodinnasta kazvo raionassa korgie, §oma silossu bua§nja.
Hänen srojinda §tuabapostanovi luadie torzestvennoi 

iivuanda.
Nuorbzo, komsomoljgat i pionerat §omennettbh buasnjan 

muamenoilla i havulla.
Ihastuhuoh tirpamatta va§§attbh”yödä avuandua vas 
A yö oli pimie, pimie. 

kerdah pavvattbh kel- 
oloih. Kavhie on kellon 
revuoga kylänsä.

Pihalla hypättih kom- 
omolj^at i pionerat i siän- 
iyn ravu rbvhtuaci heistä.

Pimieh taivahaze pyörien 
novzi ru§kie tuli paca§: yö 
oli musta i ruskie.

Lömäji vain srojittu si- 
ossu biiasnja.

Kuni kerävvyttih kol- 
loznikat, kuni tuli pozar- 
noi druzina kaikki oli lop- 
)iettu. Palo buasnja.

Tämän muozie premieroi- 
Jda. konza klassovoi vo- 
[roga icettömäksi siändy- N ä g y v  vasta vain srojittu s i lossu buasnja
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nnyn häkyttäv meilä srojie kylä§§ä sogializmua, voit lövdiä 
tuhattoida.

Ei duaroin Lenin kulakkoloih näh paissun.
„Kulakot ollah suamoi zvierikkätiät, suamoi gruboit, 

suamoi diikoit eksploatatorat; nämä veren imijät naziviece- 
ttbh rahvahan hiällä voinan aigah. Hyö suadbh tuhattoida 

'i  §adoida tuhattoida dengua, nostuan leivän i toizin pro- 
duktoin hindua. Nämä hämähiköt pullissuttbh kevhin mauan- 
ruadajin i näigähizin ruadain nissalla“.

Likvidiruicemma kulakkolisson kuin klassan.
Ei 5uanun kulakkoloilla pöllättiä muanruadajie. Ei 

vain kevhä, a i ke§kikerdane kiändy kolektivoin puoleh.
Raionoissa, missä on vejetty splo§noi kolektivizagii, 

myö likvidiruicemma kulakkolisson kuin klassan. Myö 
ötamma häneldä pravan svobodno poljzuicciecie m ualla . '  
Otamma häneldäh elot, inventarin, ziivatat i kaikki huone- 
hukset i annamma kolhozoilla.

Vet i tove§tah kaikki kulakon elot ollah trudiecijoin, 
zentän §to hiän hiät nazivi kazakoin, kevhin i ke§kikerdazin 
eksploatiruinnalla.

Raskulacittuloida kulakkoloida Sovietan vluasti työndäv 
kolhozoin kylistä, sih varoin, stob^ hyö ei voidais häkyttiä 
srojie 1 lujendua kolhozoida.

—  Myö tirpimä näidä veren imijie hänlSbikkölöidä,— §anov 
tov. Stalin,— i ruadoma azieda häkyttiässä hellä eksploati- 
ruija trudiecijoida. Myö tirpimä zentän, sto evlun millä 
muvttua kulakkolöin talohu§ta. Nyt hiän talohuksen myö 
lizänke muvtamma sovhozoin talohuk§ella. Tirpua ielleh 
päin näidä veren imijöidä hämähikkölöidä, znuacciv männä 
ruadajin i muanruadajin interessuloilla va§tah. Zentän po- 
litikkua likvidiruija kulakkolisto, kuin klassa, pidäv vediä 
ylen nastoicivo, kuin vain suav bolj§evikoilla“.

Sovietan vluastin tozinane 1 luja abu kyläsiä 
—kolhoznikka.

Kolhozoin voitot juvreldah muvtettbh sovetskoin kylän 
ihon. Ennen sovietan vluasti kylä§?ä pöngittelieci kevhäli- 
stoh, a ke§kikerdazenke pidi lujua yhtehy§tä; nyt tovelli- 
zena i lujana sovietan vluastin abuniekkanakylä§säon kol
hoznikka.
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Nyt konza monimiljonahine kevhin i keskikerclazin 
massa dogadihuoh, §to kolhoza on vbigodnoimbi, §eizavdu 
kolhozoin tiellä, a kulakkolisto —  suvrbin kolhozoin vraga, 
likvidiruicciecov kuin klassa, jogo trudiecijan kevhän i 
ke§kikerdazen yksinäzen edeh, vielä ei kirjuttuacennuon kol- 
hozali, novzov kyzymine: „Kolhozan puoleh, ali kolhozalla 
vastah". Kevhä' i ke^kikerdane yksinäne, kumbane avttav 
kuiakolla borcuija kolhozoinke i ibkkov kolhoznoida srojin- 
dua, ei voice olla nimitetty sojuznikak§i, einin ruadajan 
klassan avuksi; hiän aziella on kulakon sojuznikka. Vain ze 
kevhä i kc§kikerdane yksinäne on ruadajan klassan sojuz
nikka, kumbane yhe^^ä ruadajanke klassanke avttav srojie 
kolhozoida, kumbane lujendav kolhoznoida kazvuo, ken avt
tav vediä rohkicda borcuo kulakkolissonke.

$ih varoin, §tobb lietä tovellizeksi i lujaksi Sovietan 
vluastin avuksi, kevhällä i ke§kikerdazella— ykslnäzellä on 
yksi tie —  abu tie kolhozoilla, a siidä mänendä kolhozah. 
Näin postanovi VI Sovietan kaiken sojuvzan sjiezda.

Borcuinda kolektiviza^iista ei piety.
Sovietan vluastin vorogat staraijah 6 sovietoin sjiezdan 

postanovindua rozjasnie omah rukah. Hyö §anotah, §to 
Sovietan vluasti käsköv vägeh muanruadajilla männä kol- 
hozoih.

Tämä ev tozi.
Sovietan vluasti ni kedä ei zastuavinnun i ei zastuavi 

vägeh männä kolhozah. VI Sovietan sjiezda vakustb kolhoz- 
noin azien ruadajilla i kaikilla Sovietan sojuvzan organi- 
zagiiloilla tirpajaldb inastoicivoildb veidiä nevvonda ruaduo 
kolhozah mänendäh näh. Niidä ruadajoida, kumbazet vägeh 
kä§kietäh muanruadajilla männä kolhozah, —  „levoiloida“ 
murdajie • parti rubiev nakazimah zualivoimatta.

No meilä pidäv lujah muistua, §to kolhoznoida eissynnällä 
pidäv rukovodie. Zentän pravoiloilla oportunistoilla, k u m
bazet lugietah, §to mol voit -ei huoluttuacie muanruadajin 
mänendäh näh kolhozoih, §tovoit ei vediä ni myttynästä rua
duo, §to muanruadajat ice ruvetah mänömäh kolhozoih— 
niin ze pidäv andua rohkie va§tav§.

Yk§inäzellä muanruadajalla pidäv jogo päiviä nastoi- 
civo päissä, §to jogo päivä vietetty, ei mändy kolhozah, 
vrediv iccielläh; pidäv §anuo, §to kolhozatta hänen
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eländä liev äijiä pahembi, zen tän  §to hänellä ev kolektiv- 
noin ruavon preimu§cestvoida (paremmuk§ie). Pidäv vediä 
rohkieda borcuo kulakkolis sonke, hänen paginoinke kol- 
hozoilla va§tah.

Kuin meilä pidäv borcuija kollektiviziruin- 
nasta.

Linnan ruadajilla i trudiecijilla pidäv hyviin vbpolnie 
kylän piällä §efstvan objazannostit. Heilä pidäv avttua kol- 
hozoilla lujendua omua talohusta i pidäv heilä organizuija 
materialjnoi i kuljturnoi abu kolhozoilla. Heilä pidäv työn- 
diä omie tovarissoida kolhozoih ruadamah i vedämäh kol- 
hozoih kevhie i keskikerdazie yksinäzie.

^uvrb zaduacca borcu§§a kolektiviziruinnasta on i iccei- 
llä kolhoznikoilla. Lujenduan omie kolhozoida, kolhozni- 
koilla pidäv niin ze vediä jiännyzie muanruadajie yksinäzie.

Parahat edizeh mänijät— kolhozoin iirhakat— nastoici- 
vo vejetäh massovoida ruaduo kolektiviziruinnasta.

Hyvän massovoin ruavon primieran ozuttav Grisanovs- 
koin icyläsovietan kolhoza „Kolos“. „Kolos“ organizuicci 
agitatoroin gruppan. Häneh mändih kazaciha, 3 keskiker- 
rastja i kevhä 70 vuodine Bogatbrjov Pjotr Petrovic, kum- 
bane oli premiruidu keviä kylvö kampanjana paraha§ta 
ruavosta, ruavo§ta proguvloitta. Tämä primernoi kolhoznikoin 
gruppa ajeli kylie myötj 1 pagizi yksinäzinke. Muanrua- 
dajat nimitettih tämän gruppan »ruskeiksi svuattoloiksi“. 
„Ru§kiet svuatot“ paistbh k)dän eläjillä kolhozan eländäh 
näh, paistbh kolektivnoin ruavon paremmuk§ih, kohaldb 
paistbh hyö j kolektivoin hairahuk^ih näh, saneldbh mintän 
nämä hairahuk^et liettih.

Lizäksi ,,ru§kein svuattoloin" brigadalla, kolhoza „Kolos“ 
organizuicci brigadan yksinäzie, kumbazet tunnu§tuacettbh 
kolhozan ruavonke. Kolhozan provierinnan jälgeh, brigada 
ando otcotun niillä yksinäzillä, kumbazet hiät vallittbh 
i työnnettih: hyö saneldbh, midä hyö nähtih kolhoza§§a i 
kuin §ielä ruatah. Jogo kylänsä kolhoznikoista on vallittu 
verbulccija gruppat, kumbazet vejetäh nevvönda ruaduo. 
Tuloksena, viije^sä päiviä Gri§anovskoissa kyläsovieta§§a 
mäni kolhözah 221 taluo (gazietasta ,,Pravda“).

Sovietan muakunnan lapset d  voija ei ucastvuija sogia- 
lizman srojinnassa. Heilä niin ze pidäv borcuija, stobb väliämme
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luadie kylä§sä so^ializma. Pienerällä skoljnikalla enzi- 
mäzeh vuoroh pidäv vediä kolhozah omie vanhembie. Ko- 
lektiviziruiduloin kylin pionera otrjuadoilla pidäv ottua buksi- 
ralia §kolbe i raionoida, missä kolektiviziruinda mänöv 
hilljah. Linnalazilla pioneroilla §kol]nikoilla pidä^ §uvrendua 
§efskoi ruado kylän §kolbn i pionera otrjuadoin piällä.

Sih varoin, $tobb levähyttiä kolhozoin talohus lujenenda 
ruado, pidäv kolhozoissa levähyttiä sogsorevnovanja i 
udarnicestva, borcuija kohallizesta ruavon organizagiista. 
$kolblla i pioneroin otrjuadoilla pidäv vediä udartio^loih 
brigadoih kolhoznikoin massoida, zakljucaija dogovorbe 
tuattoloinke sorevnuicciecendah, sorevnuicciecie brigadoinke 
i ynnäh kolhozoinke. Borcuinnalla vejännästä kolhozah 
kevhie —  keskikerdazie taloloida i kolhozoin lujenenna§ta 
pidäv lietä jogo päivällizenä pionera otrjuadan ruadona, 
i kylän i linnan skolan ruadona.

Yhtehizellä levähytetyöllä frontalla tävtämmä direkti- 
van: ,,1932— 1933 vuvven loppuh SSSR-ssa osnovnoildb 
kolektiviziruinda pidäv loppie“.

SSSR-a— muailmalda järein muanruadaja 
muakunda.

Jiännyö§sä, eroteldu maakunnaspa myö yhtevttimä 
miljonat pikkarazie talozie suvrih kolektivnoiloih talohuk- 
pih. Lizänke 15 miljonua yksinäzin taluo o n ’ yhtevtetty 
220 tuhattah kolhozah.

133

i .

i s
■; t

Äijin kolhozoin peldoloilla muanruadajin jygien käzi j |
ruavon myö muvttbina mapinöin ruadoh; adran, kossan, i, |
cirpin, brbvzan—traktoroih, kombainoih i toizih kylätalohup 
mapinoih. 1932 vuodena miän sojuzan peldoloilla ruadav 
läppä 250.000 traktorua, lizanke 20.000 kombainua.

Myö sroima 5.383 jyvän i ziivatan vodindä sovhozua.
Kolme nelläneptä miän sojuvzan peldoloida riiaduacov ei ; t
yksinäzillä laloloilla, a sovhozoilla i kolhozoilla. ^uvrem- , f
hana andajana muakunnaila leibiä, lihua i muvda kyläta- | |
lohup einehtä liettlh sovhozat i kolhozat. 1931 vuodena i
85°/o leibiä muakunnaila annettbh sovhozat i kolhozat. \

Jyvä raionoissa, myö jo osnovnoildb, loppima splop- j I
noin kolektiviziruicennan, myö pielä likvidiruiccima kula- ’
kon, kuin klassan. 1932— 1933 vuodena myö osn,ovnoildb 
lopemma kaiken muakunnan kolektiviziruinnan.



Muanruadajin ruavon „iellistä tabua m yötj“, „kui[ 
ukot ruattbh" myö sovhozoissa i kolhozoissa muvtammi 
ruavolla pluanua .myötj. Jogo kolhoza§§a, jogo sovtioza§§i 
on oma pluana: äijä-go kylviä, kuin kyiviä, missä 1 myttynäzie 
leibie kylyiä, stobu poluccle parembi uvdine.

Sovietan sojuvza hienosta, muailmalda hienommasta muan 
ruanda talohus maakunnasta, lienöv muailmalda järeimbi 
muanriianda talohus muakunda.

Oigieksi jäi Leninan parti.
Konza myö sostuavima viizivuodistja kylätalohukseli 

varoin, kummastja myötj oli huavussettu, sto 1933 vuvven 
loppuh 40'’/o leibiä ruvetah andamah sovhozat i kolhozat— 
pravoit ei vieritty tädä, hyö paistbh;

„Sovhozat i kolhozat annetah mi meitä pidäv leibiä vuv 
ven 5— 10 jälgeh, a meitä pidäv piässä leivän hiästä 
nyt ze“.

Zentän, paistbh hyö, ei pie kiirähtiä organizuija koi 
hozoida, ei pie likvidiruija kulakkuo, kuin klassua,— kulakko 
on nadjoznoi leivän andaja maakunnalla.

Ei tuldu todeh pravoiloin oportunistoiii huakannat 
Myö muvttbma leivän kazvatetuon kulakkoloilla, leivällä 
kazvatetuolla kolhozoissa i sovhozoissa. •

Vorogoin huassannat ei tuldu todeh.
Mian vorogat rajan taguana nagrettbh meidä. Hyö 

§anottbh sto miän viizivuodine on fäntazii (ei tulija todeh 
mieli).

Belogvardei(;at omassa belogvardeiskoissa gazietassa 
1929 vuodena kirjutettbh:

„Vain ohjittamatta fantaziin lennännällä voit objasnie 
ze huavuanda, kummastja myötj viizivuodizen loppuh 40“:, 
leibiä luvetah andamah sovhozat i kolhozat".

Kontrevoljugionera Trogkii i hänen puolistajat’—trog 
kistat paginalla ei jiädy burzuilissosta. Trogkii ni konza ei 
vierin, sto muanruadajat ruadajan klassan rukovodstvan alla 
voijah muvttua omat hienot talot suvrih kolektivnoiloih.

Konza oli publikuidu miän kylätalohus viizivuodine, 
Trogkii yhessä burzuilissonke nagro hänen piällä.
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No ei todevvLittu i belogvardei^oin huas§annat. Ei 
todevvuttu i kontrevoljugioneran Trogkoin huas§annat. Kaz- 
vetah kylänsä sovhozat i kolhozat.

1929 vuodena sovhozat i kolhozat annettbh meilä vain 
12“,o kaikkie varussettuo leibiä, a jo 1930 vuodena hyö 
annettbh 50“,'o. 1931 vuodena sovhozat i kolhozat va;u?§et- 
tbh muakunnalla lizänke 85“,/q.

Sanokkua kyzymizih:
1. Mintän 1929 v u v v e n  tov.  Stalin nimitti „ 5uvreks i muvtunda  

vavveks i?
2. Min tuacci  on  s u a d u  ozakkahat  kylän koiektiviziruinda  

tulokset?
3. Kuin kulakko häkyttäv kylällä muvttuo sogial is ticeskoiksi?
4. Min tä n tozi i lujana Sovietan vluastin abuniekkana kylänsä  

on kolhoznikka?
5. Kuin mei lä  p idäv  o t n o s i e c i e  kevhäh i keskikerdazeh,  

kumbazet  vielä evlla kolhozassa?
6. Mintän  SSSR l ieni  muailmalda järein muanruanda talohu§  

muakunda?

Toine viizivuodine—suvtbn ruadoloin pluana.
^uvren zaduacan tävtetäh miän sojuvzan ruadajat i 

muanruadajat enzimäzenä viizivuodizena.
T o i z e n a  v i i z i v u o d i z e n a  m y ö  l u a j i m m a  

s o g i a l i z m a n
Tämä. on suvrb i jygie zaduacca.
Tävttiä myö hänen voicemma vain §illoin, konza vielä 

enämmäldi kazvatamma miän muassa tehnikan.
Toizena viizivuodizena meilä pidäv srojie kaikki rahva- 

han talohu§ niin, §tobb kaikkiella, jogo hänen otraslissa, 
käzin ruado oliis muvtettu marinan ruavolla.

Kuinbua rubiemma muvttamah toissa viizi
vuodizena kylätalohusta.

jVlyö emmä pietä sovhozoin i masino-traktornoiloin 
stangoin srojindua. Myö rubiemma kozvattamah i lujenda- 
mah kolhozoida. On huavu§settu, §to 1934 vuvven keviällä 
kaikki kolhozat lietäh fatittu ma§ino-traktornoiloilla stan- 
90illa.

MTS-in lugu viizivuodizen loppuh kazvav 5— 6 tuhat- 
tah suat. Uvdeh rukah liev organizujdu rahvahan ruado, 
kumbazet kazvatetah leibiä i mtivda kylätalohu§ einehtä.
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Jygien. i pahan ruavon inuanruadJijin hardeilda myö 
heitämmä ma§inalla.

Toizena viizivuodizena myö työnnämmä sovhozoin 
kolhozoin peldoloilla 600— 700 tuhattua traktorua, 240— 250 
tuhattua kombainua, miljonoida avtomobiljua.

Siberin taigah, Kirgizskoih steppih—kaikkiene suat- 
tuacetah avtomobiljat i traktorat.

• Kuda kumbazilla peldoloilla myö jo rubiemma ruada- 
mah elektriceskoiloilla marinoilla. Elektriceskoit pluvgat 
ruvetah kyndämäh muada. Elektriceskoit kombainat ruvetah 
rabiestamah uvvistja. Elektriceskoiloilla avtomobiljoilla ruve
tah ajelomah ruadajat.

Kaikilla näillä tuloksilla ei pie puolendua hebozen 
hindua i vuaznostie. Hebozen znuacinda toizena viizivuodi
zena vielä liev ylen suvru. Hebone suvren rolin rubiev 
kizuamah i kylätalohuk§ersa i miän sojuvzan oboronas§a.

/

Traktora— osnovnoi eissyndä vägi.
Suvrembana eissyndä vägeiiä kyläta'ohuksessa vielä 

toissa viizivuodizena liev traktora. Traktorat, kumbazet myö 
la§§emma kolhozoin i sovhozoin peldoloih vaihetah 15.000.000 
hebozen, vian. Nämä traktorat meilä aiinetah Stalingrad-koi, 
Harjkovskoi, Celjabiiiskoi traktora zavodat.

Yhesrä traktoroinke kylätalohuksessa rubiev kizuamah 
siivrda rolie i elektrofikagii.

Ruado elektricestvalla on vbigodnoimbi traktoran ruaduo. 
Elektricestva on kaikkie huogehiin energii.

Nin mintän- meilä ynnäh , ei pereidie elektriceskoin 
energiin ruavolla kylätalohukses?a?

Tämä ev niin prosto.
Täh varoin kaikki muakunda pidäv kattua elektriceskoi- 

loin provodoin verkolla. Ynnäh muakunda luadie elektri- 
ceskoiksi.

Tädä toissa viizivuodizena myö luadie yielä emmä 
voice.

Meilä pidäv äijä leibiä... Meilä pidäv äijä 
hlopkua, pelvasta...

Toizena \uizivuodizena miän muakunnan trudi-ecijoin 
materialjnoi poiozenja kohenoy kahen, kolmen verraldb.
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A tämä ziiuacciv, §tu meilä rubiev pidämäh enänibi 
ieibiä,'enämbi lihua, voida, jäicciä, suaharuo. Miän prömta- 
varan luadijih fuabrikkoih varoiu rubiev pidämäh enämbi 
sbrjua, hlopkua, pelvasta, nahkua...

Toizen viizivuodizen lopulla miän sovhozoin i kolho- 
zoin pellot pidäv §tobb annettais 1.300.000.000 centnerua 
jyviä. Hlopkua i pelvasta pidäv suaha kahen verda, a sua- 
harnoida svjoklua kolmen verda.

Kuin tämä luadie? Kuin suaha tämän verda hlopkua, 
pelvasta, Ieibiä^...

Täh §uat myö suvrendbma leivän i tehniceskoiloin kulj- 
turbii tulosta kylvö §uvrennannalla.

Toizen viizivuodizen osnovnoi zaduacca on:

Tuloksen suvrennanda  sovhozoin i kolhozoin peldo- 
loista. Meilä pidäv suaha ze, §tobb miän pellot annett-ais 
suvret, a ei pakkuojazin tulokset, kuin iellä.

Sovhozno-kolhoznoiloilla peldoloilla on 
hyvä sojazni^a—himii.

Ei voi viättömällä mualla kazvattua leibiä, no 1 viättömä 
mua voit luadie kazvattajaksi primenjaijen mineraljnoida 
udobrenjua.

Jo nyt mone§§a koh sovhozoin i kolhözoin muat anne- 
tah leibiä kahen, kolmen verran, cem revnahizin muanrua- 
dajin polostazin mua.

Mintän näin?

Zentän, sto sovhozat i kolhozat ruatah muada masi- 
noilla, udobrjaijah omie peldololda himiceskoilla udobren- 
jalla.

Opa^tunnuot (uconoit) paissah, sto kaikkiella voit suaha 
tulo§ suvrembi, cem ze, kummastja keriämmä myö nyt.

Cuarin Roseissa pocki evlun himiceskoida zavodua. Myö 
opastuma srojimah himiceskoiloida zavodoida i la§komah 
heidä hoduh. Nygyzenä vuodena myö §uamma miän peldo- 
loih varoin 12 000000 tonnua udobrenjua.
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Icelendäjät brbzgutetah pe ldoloida  himiceskolloi l la sredstvoilla.

Toissa viizivuodizena himiceskoin udobrenjan §uanda 
§uvrenov moni kerdua/

Vozduhasta i siidä gaza§ta, kumbane lähtöv koksan 
luajinda kivgaista, miän zavodat ruvetah suamah ammiakkua, 
kummastja meilä pidäv udobrenjua suahessa.

Meilä on ylen äijä fosforittiia, meilä on muailmalda suV' 
remmat zalezat kaliida.

Toissa viizivuodizena §uat pojiezdoida ruvetah vedämäh 
syömistä miän peldoloiila varoin. Pellot hyllätäh nällän 
niännän.

Himii hävittäv peldo parazittoida. Icelendäjät (jeroplanat) 
ruvetah bruzguttamah peldoloida himiceskolloilla sredstvoilla 
hävittiässä vrediteljoida. Loppu gruzunoilla, hukan koren
noilla (sarancalla), vredijöillä madozilla...

Muakunda työndäv sovhozan i kolhozan peldoloiila tu- 
hattoida spegialistoida-himikköidä.

Toissa viizivuodizena miän pellot tuvvah zen muozen 
tuloksen, kumbazeh näh ei ruohi i duvmaija ni yksi kapi- 
talistoin muakunda.
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Myö hävitämmä kuivannan.
Pocki yksi kolmene^ kaikesta kylvö plavnista mlän' 

muakunna^sa on kuivissa raioneissa. Tämä—Zavolzja, Kazak- 
stana, USSR-an steppi cuastit; Uruala, la^kurannan Siberi i 
Kavkuaza.

Kuivus sidä i ruado hävitti näin raionoin kylätalohu^ta. 
Jogo 3 — 4 vuvvesta yksi oli ylen kuiva.

11 vuvvessa (1921— 1932 v. suat) oli neliä kuivua vuot
ta. Näinä nellänä vLiodena muakunda kavottb 45000000 ton- 
nua leibiä.

Cuarin Rosei el voinun i ei tahton borcuijr kuivami- 
zenke. Kuivanda vanhan vluastin aigah kevhytti vain kevhie 
i keskikerdazie taloloida, aiiduan miljonoida miehilöidä näl- 
gäh i Vbmiranjah (rovun pihenendah i kuolendah). No 
pomessikkoih i kulakkoloih varoin, kumbazilla oldbh suvret 
zapuastat leibiä, nälgä vuvvet oldbh kaikkie dohodnoimmat. 
Leibä puvda^ta pomessikka i kulakko kevhäldä otettbh jäi- 
gimäzen ziivattazen, kabaloidbh iccien kevhän muanruadajan 
i otettbh oniih käzih hänen muat.

Vain Sovietan muakunna§sa voiccov olla organizovan- 
noi borcLi kuivuonke. NJo kuni muanruadajin talot oldbh 
yksinäzina, myö enlmä voinu.i organizuija suvrda borcuO' 
kuivuonke.

Nyt, konza miän muakunda lopettelov splosnoida ko- 
lektivizagiida, myö voicemma i levähyttelemmä rohkieda- 
borcuindua kuivannanke.

Kuin voittua kuivanda?
Ei voi ^ammuttua päivästä i piettiä kuivandua. No voit 

kylviä zen muostja jyvä sortuo, kumbazet vähemmäldi va- 
ratah kuivamistja.

Miän pellot rbgenikkäzeh ollah läpehytetty soruheinillä.. 
Kallista muan tuorehutta ötetah ei godnoit soruheinät. Pi- 
däv hävittiä heidä, pidäv aijalleh kitkie i pehmifellä kyl- 
vöksie.

Pidäv kylviä leibiä vuorokkeh heininke, stobb vähem
mäldi kevhyttiä muada.

Toizena viizivuodizena meilä pidäv kuivissa raioneissa^ 
kylviä zen muozie kuljturoida, kumbazet vähäldi varatah 
kuivandua.
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Täh varoin myö srejimma selekgionnoit stan^ai, misjäl 
ruvetah kazvattamah uvzie kuivuen e^varajijoida fortuloidal tävve 
i valliccomah parahie sienienie. I 1

Näissä selekcionnoiloissa stan^oissa, suvrb‘sa tepli?oissa,j uvtta 
kumbazet kezällä yölöiilä, a talvella i päivillä lietäh valettuj loin 
elektriceskoilla valgiella, rubiev voimah poluccie 3—4  kerJ kaikk
rein Lirozaida vuvves§a. diece

n O

Selekg ionnoi stanza.

Näillä ze stancoilla muozeh luajittuloissa huon,ehuk§issa! 
myö opa$§umma tiiju§tamah, kumbazet kazvajat varatah 
kuivLitta, kumbazet ei varata- 3uat agronomie ruvetah rua-

and LI

damah tädä'azieda.

Ajamma vejen miän peldoloilla.
kizai
Veis

Myö vielä emmä maha prirodalla kä§kie andua vihmua] 
konza hiän meilä pidäv. No myö mahamma srojie gidro- 
stancoida. Myö mahamma kaivua muan tuores§uttajie ko- 
nuavoida, kumbazie myötj vezi lähtöv miän peldoloih jogi- 
loista i merilöistä.

Toizena viizivuodizena myö luajimma §uvren muan 
tuoressutanda ruavon kuivissa raionoissa.

Myö tuore^utam m a stepin, i kä§§emmä hänellä andua 
hyvän tuloksen.

1932 vuodena 22 mailla SNK. (Rahvahan komisuaroin 
Soviettaj i VKP(b) QK poslanovittbh srojie Zavolzjas^a 
gidrostanga, Kambsinan raionas§a. Tällä stancalla pidäv tuo- 
restua kylvö plavni 4 300000 ga.

Sroinnan loppu on huavu§§ettu 1937 vuodena.
Yhcsijä tämänke on resitty ei hyllätä ruaduo i Samaran 

gidrostangah näh.
Myttynäzet §uvret zaduacat! Tämän muozin zaduacoin 

§eizatanda voiccov olla vain srojiecijan so^ializman muakun- 
na§§a.

näh,
'sual

täm

loin
avu

§to
re§;

däl
tali
ma

ve:
str
ms
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Sovietan Sojuzaii ruadajat i miianruadajat nämä zadiiacat 
tävveldäh tävtetäh.

I liikahetah sovhozoista i kolhozoista miljonat toniibe 
uvtta leibiä ravdatien reikoida myötj, miän reikottomie jogi- 
loin i merilöin tielöidä myötj, uidien kaikkie suaroida^myötj, 
kaikkih linnoih, raionoih missä ei kylviäce ieibä, mis*sä lua- 
diecetah promtavarat, masinat, metalla...

Socializma luadiv rbstikanzan vlaastin 
pidäjäksi prlrodan piällä.

Myö opastimia duvmaimah, §to vain ice priroda voiccov 
andua vihman miän peldoloilla.

A ka ei ammuin, kerävvyttih opastunnot, professorat, 
inzenerat, agronomat 1 omalla sovescanjalla sanottbh:

„Iskustveniioi vihma toizen viizivuodizen pluanahd^
Mi tämä?!
Nevsto tozi, §to rahva§ tahotah zastuavie prirodua- 

andua vihmua silloin, konza myö tädä tahomma. N ägyv tosi.
„Iskustvenuoilla vihmalla, elektricestvan viioh pidäv 

kizata suvrb roli toizena viizivuodizena“, sano professora 
Veisberg.

Profesrora Obolenskii omassa dokliiada§§a §ano §ih 
näh, .myttynäzet zaduacat §eizotali maakunnalla ies§ä, §tobb 
suaha iskustvennoi vihman kucunda i hänen hylgiändä.

Vihma institutassa mänöv suvri ruado, kuin razresie. 
tämä zaduacca.

Professora Obolenskii §ano:
„Vain sovietan maakunnaspa myö voicemma, partiinoi- 

loin, korasomoljskoiloin organizaipiiloin i kaikin trudiecijoin 
avunke, luadie tävdeläzen tämän azien lopun".

Sillä ze sovescanjalla kom>omolj(;a, tov. Trusov, sano, 
pto Leningradan linnan Vbiborgan VLKSM-an raikoma ando- 
resinnän: ottaa pefstva „Vihma institutan" piällä.

„Myö kucumma kaikkie komsomolua yhtyö miän repin- 
däh“, pano tov. Trusov, komsomolalla pidäv andua institu- 
talla proletarskoi abu i puaha ze, ptobb iskustvennoi vihma 
mäniis toizeh viizivuodizeh, kuin repitty zaduacca".

„Miän pluanoilla" panov, tov. Veisberg, palvateppa so- 
vescanjua, tulov todeh ze, pto socializma on zen miione 
stroju, kumbane luadiv rbstikanzan ynnäh prirodan vanhem- 
makpi. Myö voicemma panuo, pto ev zen muozie krieposti-
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loida, kumbazie bol]§evikoilla ei ^ais ottua“ i tämän krie- 
postin inyö otamma; i annahima tävven vkluadun sogialisti- 
ceskoilla Froinnalla!!.

Ni yksi kapitalistoin muakunda ei ruohkiis i duvmaija 
tämän muozie suvrie zaduaccoida.

Villa, liha, nahka, voi, jäiccä fuabrikat.
No leivän lizäksi meilä vielä pidäv nahkua, viilua, 

fuabrikkoih varoin, lihua, voidatrudiecijoih varoin i äijämuvda. 
Meilä pidäv kaikki tämä sih varoin, stobn paremmiin §uo- 
riecie i §yvvä. Meilä kaikki tämä pidäv niin ze §ih varoin, 
stobb suvrendua rajantaguah myöndä liigazie.

Toissa viizivuodizena myö rubiemma sroimah ei vain 
jyvä fuabrikkoida. Myö sroimma äijän uvtta ziivatan vodinda 
sovhozua, a kolhozoissa luaimma ziivatan vodinda fermat.

Järuen ziivatan vodinnalla lizäk§i, lizak$i sijoin, lamba- 
hin, linduloin, myö toissa viizivuodizena §uvrennamma— 
krolikan, hebozen, pedran, verbljixvdan vodinnan.

Mistiä ottua kymmenie tuhattöida ruadajie, §tobt. kaz- 
vattua i kaccuo kaikki nämä ziivatat?

Uvvestah meilä abuh tulov manina.
Ziivatalla pidäv ruoga;— traktora, niittäjä ma§inat niite- 

täh heiniä: avtomobilja— §uattav heinän, kunne pidäv.
Masjina rubiev no§tamah vettä juotanda kartoih, järittä- 

-mäh olgie, svjoklua, tbkvua ruvvjk§i. §urvomah durandua.
Ma§ina rubiev kericcömäh lambahie. Masina rubiev

V

Lehmät meilä lyp^äv manina.
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tnaijosia kolavttamah voida. Ma§ina rubiev havdumah tipua*
Toizen viizivuodizen lopuksi miän sovhozoissa i fer- 

moilka liev miljonoida lehmie.
Pidäv ynnäh armii lyp§äjiä?
Ei,— i täs§ä myö emmä hädävvy rahvahan ruado käzissä 

L e h m ä t  m e i l ä  l y p ^ ä v  ma  s i nä .
Pidäv luadie, stobb jogo kolhoznikalla olii oma 

lehmä, hieno ziivatta, lindu.
Ziivattua i linduo ruve'ah kazvattamah ei vain sovhozat 

. kolhozoin fermat. Toizena viizivuodizena meilä pidäv §uaha 
*20, stobb jogo kolhoznikalla oliis oma lehmä, hieno ziivatta, 

ndu. Zentän parti ando kaikilla kolnozoilla i sovhozoilla 
evvonnan, avttua kolhoznikoilla, kumbazilla ev'lehmie einin 
ienuo ziivattua,o§tua einin kazvattua nuorikkazie iccieh 
aroin.

Hlopka, pelvas kuvonda fuabrikkofh varoin... 
svjokla suaharo zavodoih varain...
stobb kohendua trudiecijoin materialjnoi polozenja, 

loizena viiziviiödizena liev levähytetty suvri levieldi potre- 
binda tavaran luainda. Lietäh suvrennettu srojittu uvvet 
kuvonda fuabrikat; kuvonda fuabrikoilla pidäv sbrja,—tämä 
hlopka, pelva§. Liev §uvrennettu suaharo zavodoin lugu. 
Suaharo zavodoih varoin sbrja on suaharnoi svjokla.

Toizena viizivuodizena tniän sovhozoin i kolhozoin 
peldoloilla myö rubiemma rutto'oilla tempoilla kozvattamah 

dehniceskoiloida kuljturoida.
Meilä pidäv §uvrendua hlopkan i pelvahan suanda 

ikahen verralla, a suaharo svjokla n— nin daze kolmen verralla.

Masina rbstikanzatta—ni mi.
Jogo az'eh varoin masina. Macina kyndäv, masina 

kylväv, leikkuav, niittäv, lyp§äv lehmie, varustav heih varoin 
ruogua. Masinat vejelläh rahva§ta i rahvahalla suaduloida 
produktoida.

No manina rbstikanzatta— ni mi. Tämä kuollet predmietat.
Kaikkih näih ma^inoih varoin pidäv rahvas. Rahvaita 

meilä on ylen äijä, Miän, sovhozoissa i kolhozoissa on 
miljonat udarnikkua.
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No ei jogo mie§ maha ruadua nia§inaila.
Marinalla ruaduassja rbstikaiizalla pidäv tlijändä.
Miljonolda rahvahie, kumbazet srojitah sogializmua, 

rubiev pidämäh opastaa obrascaicciecie ma§inoinke...
Jesli masinalla ruadamah panna ei mahtajua miestä, 

nin masina liev rbkottu. A rbkonda— tämä pietyndä, tämä 
ruavon rbvhtuacenda.

Toizen viizivuodizen lopuk§i meilä vain M TS-oih-rua
damah pidäv 2000000  traktoristua, i zen ze verda kvalifigi- 
ruiduo ruadajua, kumbazet mahetah ruadua toizilla kyläta- 
lohus masinoiila.

Täh pidäv lizätä iizänke 500000 soferua, sadoida tahat- 
toida mehanikkoida, tehnikkoida, inzeneroida.

Pluanua myötj mänijä talohu§ pakkuov oigieda ucottuo.
Viizivuodizen lopuksi rubiev pidämäh 1 000000 luvenda 

ruadajua (scotovodua).
Mistä ottua tämän muone armii tiedäjiä rahvasta?
Pidäv andua tiijändä ruadajilla i kolhoznikoilla. Täh 

vaaroin pidäv levähyttiä ynnäh sietka §kolua, tehnikumua, 
VUZ-ua.

Sovhozoissa, MTS-oissa, kolhozoissa pidSv organizuija 
kursutf §tobb ruadaja, ei eroten ruavosta, voicciis §uvrendua 
omua tiijändiä.

No täs§ä on uvzi häkky.
Stobb opastua moni miljonahine armii rahva§ta, pidäv 

sadoida tuhattoida opastajie. Mistä hiät ottua?
Heidä varu§setah miän VUZ-at i tehnikumat.
5uvren avun meilä andav radio: pagizija kino.
Radiuo i pagizijua kinuo myöt] yksi spe^ialista voiccov 

opastua tuhattoida ruadajie. Jo nyt SSSR-assa radiuo myötj 
anduacetah tehnika, kylätalohus i n. i. urokat.

Toizena viizivuodizena tämä azie ottav suvremman sijan.

Hävittiäcöv eruonda (razniya) kylällä i 
linnalla kesses^ä.

Toissa viizivuodizena myö tävveldäh kolektiviziruicemma 
kylätalohuksen. Myö vooruzimma kolhozat i sovhozat edizeh 
mänijällä masinoin tehnikalla.

Jyvä i ziivatan vodinda sovhozoista, niasino-traktornoi- 
loista stancoista ymbäri, levähyttiäcöv äijä syöndä, javho- 
tanda, konserva fuabrikkua, i zavodua, boinjua, holodiljnikkua.
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Kaikki hyö ruvetah ruadamah pluanua myötj, kaikki 
hyö lietäh töine toizenke §iduocennuot. Sovhoza§ta jyvä 
lähtöv mellicällä, mellicäldä leibä zavodah, pekarnjah i n. i.

A jogo tämän muozen predprijatiin luona rubiev kaz- 
vamah linna.

Jogo vuotta linnalla i kylällä ke§§e§§ä eruonda liev 
pienembi i pienembi.

Toizena viizivuodizena myö varu§§amma uslovjat, §tobi> 
ynnäh hävittiä eruonda kylän i linnan ke§§e§tä.

Macina muvttav kylätalohu§ i kolhoznikan ruavon. 
Hiän' ruado rubiev vähäldi erovdumah promu^lennoin rua- 
dajan ruavo§ta.

• Toine viizivuodine luadiv ruadajat, muanruadajat i kaikki 
trudiecijat so^ialisticeskoin ob§cestvan ruadajiksi.

Proidiv vielä vuotta kymmenen— i daze §anat nämä 
„muanruadaja“ i ruadaja"— kavotah.

Klassovoilla vorogalla annamma vastavksen.
Suvret zaduacat icciellä edeh §eizattav toine viizivuodine.
Nämä zaduacat lietäh ozakkahaldt tävtetty, jesli miljo- 

nat ruadajie i muanruadajie aktivno ruvetah sroimah so9ia- 
lizmua.

Sogializman sroinda rubiev mänömäh pattbessa klas- 
sovoissa borcu§§a.

Äijä vielä pidäv ruadua ruadajalla, §tobb perevospi- 
taija muanruadajua— kolhoznikkua, hävittiä hänen mielestä 
endizen jiännök§et, hävittiä hänen mielestä klassovoit pred- 
rassudkat, kuin casnoin sobstvennikan, luadie händä mal- 
tajaksi, aktivnoiksi sogializman srojijak§i.

Kulakot, kumbazie myö likvidiruicemma kuin klassua, 
vielä i vielä ruvetah tahtomah rbkkuo miän sroindua.

Mian partin rjadoissa lövvytäh i zen muozet, kumba- 
zet pöllässytäh jygehyzie, §eizojie heilä ie§§ä. Zen neicci, 
§tobb ruadua kaikelta viä§tä, hyö ruvetah häkyttäraäh meilä.

Lietäh i zen muozet, kumbazet kolhoznikoinke tirpajan 
i nastoicivoin ruavon neicci, ruvetah ruattamah kässennäl- 
lä i prbkazinnalla.

•I niillä i toizilla Leninskoi parti Stalinan vanhemmuo- 
nke andav röhkien vastavksen.
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Y l e n  s u v r e t  z a d u a c a t  t o i z e n  v i i z i v u o d i z e n .
Tävtämmä go myö hiät.
Tävtammä!
§ih varo in  m yö olem m a i boljsevikat!

Osnovnoi i glavnoi kolhozoin forma— arteli.
M yttyöt ollah kolhozat.
Kaiken muone muanruadajin ^^hyndä kolektivnoih rua- 

doh omilla peldoloilla on kolhoza. No kolhozat ollah kai
ken muozet.

On kolmen nävöstä kolhozua.

Yhtehine muan ru an d a  tovariscestva. Yksinäzet muan- 
ruadajat yhtevtetäh ruado aijak§i omat masinat i ruadajan 
ziivatan i kaikin yhe§täh ruatah muada.

Kylätalohus arteli. Kylätalohu§ fartelissa kolhoznikat 
kaikeksi aigua hävitetäh omin polossoin mezat. Mua liev 
yhtehine. Yhtehine liev kaikki ruadaja ziivatta, kaikki kylätalo- 
hu§ inventari, kaikki siemen leibä.talohus huonehukset, kum- 
bazet pidäv yhtehizeh ruadoh i kaikki predprijatiit, kum- 
bazet pererabotaijah kylätalohu§ produktoida.

No artelissa ev kaikki yhtehine. Eländä huoneh, ogorda,- 
ruado inventari, kumbane pidäv omua ruaduo ruaduassja 
jiähäh kolhoznikolla.

Dobrovoljnoista kolhoznikoin resinnästä, kolhoza voic- 
cov yhtevttiä i ei ruadajan ziivatan —  lehmät, §ijat, lamba- 
hat. Tämän muozissa kolhozoissa organizuicciecetah tavar- 
noit maido fermat, lambahan, §ijan vodinda talohuk§et.

Kuin nägyv, artelissa osnovnoi talohu§ ruaduacov yhe§- 
täh, a cuasti händä jiäv kolhoznikan poljzuindah.

Komuna. Erovduon artelista komuna§?a yhtevttiäcöv 
kaikki elo. Kaikki jagamatta, mi andav dohodua—hebozet 
lehmät, kanat, ruado orudjat hiin ze lietäh yhtehizet: yhte
hine ziivatan tanhuo, yhtehine emannu§ perti (kuvhnja), 
yhtehine stolovvoi.

Arteli—osnovnoi cuasti koHektiviza^iissa.
Nygyzeh aigah osnovnoi i glavnoi kolhozan forma on 

arteli.
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Arteli on maltettavembi leveillä muanruadajin massoilla. 
Arteli kaikkie kebiemmä dokaziv kolhoznikalla järien so?la- 

'listiceskoin talohuksen viigodan.
Poluccihuoh uvdizen kerättyöh palkan oma?ta ruavo§ta, 

kolhoznikka rubiev nägömäh, §to ruadua yhestäh hänellä 
on viigodnoimbi. Ennen, yksinälleh, hiän ruado’pimie§tä da 
pimieh, a dohodua polucci vähemmän. „Nyt 1 ruado kebie- 
mbi, i lebävö on, a vuvve§§a ruat enämbäh i §uat enäm- 
män ennistä“, paissah kolhoznikat. Artelissa kolhoznikat 
opa§§utah socialisticeskoildb otnosiecomah ruadoh. Kuin 
zavodoilla i fuabrikoilla, kolhozoissa levähyttiäcöv socsorev- 
novanja i udarnicestva.

Miän pariin CK postanovi: n y g y z e h  a i g a h  a r t e l i  
o n  k o l e k t i v i z i r u i n n a n  o s n o v n o i  c u a s t i .  Miän 
osnovnoi zaduacca lujendua arteliloida.

K y z y m i z e t :
,1. Kuin erovduv yhteh ine, muanruado tovar ijcestva  

kylätalohu? artelista?
2. M yttynäne erovvus on kylätalohu§ artelilla 1 kom unalla?
3. M in n ä g ö n e  ko lhoza  n y g y zeh  a igah  on o sn o v n o i?

Vain kolhozan vorogat voijah pakota zii- 
vatan vägeh yhtevtändiä.

Äijissä raionoissa oldbh muozet aziet, konza lehmät i 
hieno ziivatta yhtevttiäci vägeh. Tämä kaikkie gruboimma 
naruni pariin geniraljnoin komiieian nevvonnai i kyläialohu§ 
usiuavan.

Zeniän 26 mariana 1932 vuodena VKP (b.) geniralj- 
noi komiieiia la§ki posianovinnan, kumbaze^sa ylen §el- 
gie§ib on §anoiiu, §io vain kolhozoin vorogai voijah la§kie 
lehmin i hienon ziivaian vägeh yhieviändiä.

Ceniraljnoi komiieiia nevvov, §iö vägeh oianda kolhoz- 
nikoilda lehmie i hienuo ziivaiiua on va§iah pariin poliii- 
kalla. Pariin zaduacca nyt on tämän muone, §iobb jogo kol
hoznikalla oliis oma lehmä, hieno ziivatta, lindu. Kazvaian- 
da i suvrenenda maido fermoin voiccov lieiä vain vazoin 
kazvatanna^ia, einin ziivaian o§§anna§ia.

VKP (b-en) gentraljnoi komiieiia ehoiib kaikilla pariii- 
noiloilla, soveiskoiloilla, kolhoznoiloilla organizagiiloilla:

1. Pietilä lehmin i hienon ziivaian vägeh yhievtändä, 
a ken ei kuvndele iädä direkiivua— ajua pariiisia.
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2. Niillä kolhoznikoilla, kumbazilla evle lehmiä einin 
hienuo ziivattua, organizuija abu i avtanda o§tua, einin kaz- 
vattua nuorikkazista omih hädöih varoin.

Kuin organizuicciecov kylätalohus arteli.
Ken voiccov olla artelin clenana.
Clenak^i artelih voijah stuppie kaikin trudiecijat, kum

bazilla tävdy 16 vuotta.
Kulakot, papit, torgovcat, i muit, ket ollah li§itty val- 

licenda pravoilda, kolhozah ei ottuaceta.
Tämän pruavilan izmenindä voiccov la§kie vain niih 

perehin clenoih varoin, kumbazissa ollah Sovietan vluastilla 
predannoit ru§kiet partiza*nat, krasnoatmeigat i krasnoflotgat, 
kylä opastajat, kumbazilla pidäv poriicciecie kaikelta omalta 
perehe§tä.

Mistä kerävvytäh artelin sredstvat.
Jogo miehellä, kirjuttuacennuolla artelih, pidäv maksua 

denga vstupiteljnoi vznosu. Kazakat maksetah 5 rubljua, 
kevhät i ke§kikerdazet 5— §tä25rubl. §uat,— kaccuon hiän talon 
spavnohuoh.

Agronomih, opa§tajih, §luza§coiloih varoin, mak§annan 
äijehy§ seizattuacov kolhozan pravlenjalla. No §tobb mak- 
§anda ei öliis suvrembi 10°/o vuodehistja palkua.

Kaikki vstupiteljnoit rriännäh artelin nedelimoih fondah.
Yhe§tä nellänestä i puoleh §uat yhtevtettyzistä artelin 

clenöin eloloista niin ze männäh nedelimoih fondah (ruadaja 
ziivatta, inventari, talohu§ huonehukset i n. i.).

Jiännyn eloloin, cuasti kirjuttuacov kolhoznikan pajevoih 
vznosuh.

Jesli kolhoznikka uidiv artelista, pajevoit hänelläh an
ti uacetah uvve§tah. Uidinnuolla clenalla anduacov mu&, ar
telin mu aloin taguah.

Talohus vuvven lopun jälgeh, arteli 10— 30 pro^en,. 
§uat poluciltuo dohodua kirjuttav nedelimoih fondah. Kol- 
hozaila on koskomattoma siemen leihä fonda. Liekkäh 
paha vuozi, elgäh kazvakkah leibiä, kolhoza ei jätä peldoloi- 
da kylvämättä.

5— 10 pro^entah §uat kolhozan dohodoista lugietah obf- 
cestvennoih fondah; boljnicoin sroindah, §kolbn, kivizin do- 
rogoin i n. i. Ostuatkat dohodat jaguacetah kolhoznikoilla 
keskenäh. Jogohine polucciv zen verran, min ?ai.

/
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Kuin artelissa organizuicciecov i maksua- 
cov ruado.

Kaikki ruavot artelissa ruaduacetah omalla artelin ele- 
noin viällä. Palkata viikon aigazeh ruadoh voit vain doh- 
tariloida, agronomie, tehnikkoida i n. i. Vain kuda konzai, 
konza kolhoznikoilla icellä ei siia spruaviecie ruavonke, voit 
palkata ruadajie lyhyök§i äijäksi.

Ni ken artelin clenoista ei voice otkaziecie hänellä 
annetuo§ta ruavosta.

Jogo kolhozan brigada, jogo kolhoznikka raadav eris. 
Ruado mak^uacov ruado päivinä.

Mi on ruadopäivä?
Primierak^i: ruadav kyndäjä. Kundäjällä kak§iotvualane

pluvga. Pluvgua vejetäh härrät. Kyndi kyndäjä 1,2 ga. Tämä 
kyndäjän ruado i liev ruadopäivä.

No ruaduo on kaiken muostja, yksi sloznoimbi, toine 
prostoimbi.

Zentän jogo ruadoh §eizattuacetah ruado päivä nor- 
mat. Prumierak^i: stobb ruadua ruadopäivä kyndäjällä pi- 
däv kyndiä 1,2 ga, a ajelijalla 1,5 ga, zentän sto hänen 
ruado on kebiembi i n. i.

Vuvven lopu§§a, uvdizen rabie§tahuoh, kolhoza maksav 
jogo miehen ruado päivät.

Dohodoin jagoh suat, kolhoznikat polucitah syödäväk- 
§i einin muvh hädäh, produktana, einin dengana ruadopäivin 
luguh.

Omilla netrudosposobnoiloilla i kavottannuzilla trudo- 
sposobnostin arteli andav abuo.

Artelin clenoilla pidäv äbäzöijä kolhozan eluo i hyviin 
ruadua omua ruaduo,

Kolektivnoin inventarin i ziivatan paha kaconda artelilla 
lugiecov^kuin kollektivizagii azien izmeiia, kuin abu voro- 
galla— kulakolla.

Pahoin mannasta, ei mannalta kä§kiettyö ruaduo uva- 
ziteljnoitta pricinatta, pravlenja andav kolhoznikalla vbgo- 
voran einin §trahuiccov i n. i.

Ei kohenijoida laiskoida i proguljsikkoida kolhoznikat 
ajetah kolhoza§ta.
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Kuin upravljaicciecov arteli.
Kolhozalla upravljaijah ice kolhoznikat. Kolhozan yh- 

tehine sobranja — kolhozan izändä. Jogo aijallizeksi kolho- 
zah rukovodijak§i vallicciecov pravlenja. Pravlenja vallic- 
ciecov yhek§i vuvvek§i. Predseduatelja vallicciecov pravlen- 
jan clenoista. Jogo pravlenjan clena otvecaiccov omalta 
ruado ucuaskasta kolhoza§sa. Pravlenja sostuaviv ruado plua- 
nat kolhozah, organizuiccov kolhozan ruavon. Hiän naz- 
nuacciv brigadirua jogo brigadah varoin.

Ruattuoh ruadoh näh pravlenja otcbtbvaicciecov kol- 
hoznikoin sobranjan ie§§ä. Kaiken aijallizen pravlenjan rua
von provierinnak§i yhtehine kolhoznikoin söbranja vallic- 
cov revizionnoin kamisjan. Revizionnoi kamisja provieriv, 
kuin pravlenja tävttäv proizvodstvennoida pluanua, dogo- 
vorua, objazateljstvoida muakunnan iellä, aijalline annanda 
kylätalohu§ nalogan, leivän varu^sannan tävtändä. Hiän 
kaccov sidä, stabb pravlenja oigieldb tuhois kolhozan sred- 
stvoida.

Omah ruadoh näh revizionnoi kamisja niin ze otcitb- 
vaicciecov yhtehizen kolhoznikoin sobranjalla ie?sä.

Kaikki raionan kolhozat yhtevvytäh raionnoih kolhoz- 
noih sojuvzah (Raikolhozsojuza). Raikolhozsojuza rukovo- 
div omin kolhozoin ruavolla.

Kyzymizet:
1. Ken voiccov olla artelin clenana?
2. Kuin upravljaicciecov arteli?

Kolhozoin talohuksen organiza^ionnoi lujen- 
nanda.

Meilä kolhozua on äijä. No ei kaikissa kolhozoissa 
vielä hyviin mäne ruado. Ev vielä kaikkiella oigieldb orga- 
nizuidu ruado. Zentän nyt kolhoznoin sroiteljstvan osnov- 
noi ruado—tämä on kolhozoin talohu§ organiza^önnoi lu- 
jenenda.

Nin midä pidäv luadie lujenduassja kolhozua?
1. Oigieldb organizuija kolhoznikoin ruado. Jogo koi 

hoznikalla pidäv männä kumbazeh ni olgah brigadah i §iinä 
brigada§§a olla oma aiga, a ei hypellä yhe§tä brigadasta 
toizeh. Jogo brigadalla pidäv olla oma lujah §eizatettu riia 
do ucuaska. Kolhoza andav brigadoilla, ruado äijäksi, myt-
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tynäzet pidäv marinat, inventarin i ruado ziivatan. In- 
veritarista i ziivata§ta otviettiv brigada. Brigadan ruavon äije- 
hyö§tä i hyvyö§tä rubiev lugiecomah i hänen clenoin rua
von hinda. Min paremmiin rubiev brigada ruadamah, zen 
enämmän hiän polucciv i zen enämmän polucitah hänen 
clenat.

2. Pidäv stobb jogo brigadas§a oliis hyvä brigadira. 
Brigadira otviettiv brigadan ruavosta. Täh §uat brigadirat 
ylen rbgeneh muvtteliecettbh. Nyt tällä pidäv luadie loppu. 
Pidäv, stobb brigadira oliis kaiken aijalline. Hänen ruavon 
palka rubiev anduacomah hänen brigadan ruavon hyvyttä 
myötj. Brigadan ruavon naluadinnan tuacci, brigadira poluc
civ enämmän, a kuin hänen brigada rubiev ruadamah pa
hoin, tämä znuacciv, brigadira ei mahtan naluadie ruaduo 
zentän i polucciv vähemmän.

3. ^ijottua kolhozoih sdelj§ina; kolhozoissa jagua do- 
hodoida ei kaikilla yhen verroin, ei §yöjie myötj, a äijehyt- 
tä i ruavon hyvehyttä myötj. 9

Jesli kolhozan brigada ruado väliämme, cem on §eiza- 
.tettu ruado päiväksi, silloin hiän enämmän i polucciv. No 
pidäv ottua luguh ei vain ruavon äijehys, a niin ze i hä
nen hyvehy§. A to voiccov lietä i niin, §to staraijen enäm- 
bi poluccie ruavo§ta, §tobb luadie enämbi ruado päiviä» 
kolhoznikat kiirähetäh väliämme... väliämme. A hyvehyöh 
näh i unahetah. Muan kynnetäh pahoin, siemenen kylvetäh 
harvah...

§ih varoin, §tobb oigieslb maksua jogo kolhoznikan 
ruado, pidäv luadie oigie ruavon lugu. Jogo kolhoz- 
nikalla pidäv §tobb oliis ruadö kniigane i brigadiralla pidäv 
täh kniigazeh kirjuttua jogo kolhoznikan ruado päivät.

4. §tobb kolhoza§sa oliis ziivatta terveh i kylläne pidäv 
organizuija ziivatan kaccoja brigada. Ziivatan kaccoja briga
dan ruado niin ze maksuacov hiän ruavon tulosta myötj— 
]yp§ettyö maiduo, nuoren ziivatan kazvandua i toizie. 
myötj.

5. Partiinoin organizagiin zaduacca, jogo kolhozas^a; 
obscestvennikoista brigadiroista tukuta kolhoznoi aktiva i 
hänen avulla kolhoza§§a ruadua kaikkie ruaduo— borcuinda 
uvdize§ta, leivän varu§§anda pluanan tävtännästä i n. i. Tä
män muozenke aktivanke pidäv vediä jogopäivällistä vospi- 
tateljnoida ruaduo §ih varoin, stobb aktiva vospitaicciecien 
voicciis ice vospitaija toizet kolhoznikat.
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6. ^uvri kolhozoin lujennanda ruado pidäv ruadua ma- 
§ino-traktornoiloilla stan^oilla. Zentän miän partin CK ehot- 
tb kaikilla partiinoiloilla organizagiiloilla omilla paikoilla §u- 
vrendua MTS-oilla abu i tarkaldb rukovodie hiän ruavolla.

Tämä kaikki todevttua (vbpolnie), znuaccivtodeh sua- 
ha 6 tov. Stalinan uslovjua.

„Uvdeh rpkah ruadua, uvdehrukahrukovodie".

Min andav kolhozoilla sdeljseinä.
Sdelj§cina kohendav kolhoznikan ruaduo. Hiän kavot- 

tav kolhozoista laisutteliecennan i guljainoan. Enämmän 
suav ze, ken enämmän ruadav. Näin jagua dohodua—znua- 
cciv interesuija ruavolla kolhoznikkua, §uvrendua ruavon 
proizvoditeljnosti.

Centraljno-Cernozjomnoissa oblastissa, kolhoza§§a „Po- 
beda“ kak§i kolhoznikkua ruattbh yhtä ruaduo revnakkeh. 
Yksi kiirähti i ruado 260 ruado päiviä, a toine laisuttelieci 
i §ai vain 68 päiviä, Konza kolhoza ando avansua, enzimä- 
zellä hiän ando 4 verran toizeh näh. Toizen kolhoznikan 
ottb mielivaldah, i nyt hiän ruadav paraha§tb i boikomme.

Laisat i ruavon välittäjät hillennetäh sdelj^inalla mä- 
nendiä. Hyö möissäh: „Sjorovno tulolta rubiemma jagamah 
yhen verroin, nin mih varoin meilä sdelj^ina i ruadopäivät.

Laisat i välittäjät kuda konzai vejetäh icciellä Jällesti i 
hyvie ruadajie, kumbazet vielä ei hyviin malteta sdeljsinan 
znuacindua.

Uholovan raionan kolhozas§a „Trud“ kolhoznikat i 
§anotah: „Ev maltettava meilä tämä sdelj^inai ruado päivät. 
Myö rubiemma ruadamah laisutteliecomatta, no päivie myötj 
(podenno)“.

Konza kölhoznikoilla §anöttbh mi on sdel]§ina, hyö 
kek§ittih, §tö evldu oigiet.

Kulakko nägöv, §to sdelj^ina lujendav kölhozua. Sdelj
sinan tuacci kolhoza §uvrendav jogo kolhoznikan dohodan. 
Sdeljsina kohendav peldoloin ruavon, suvrendav tuloksen. 
Muakunda polucciv enämmän leibiä, hlopkua: toizie kylä- 
talohus produktoida.

Zentän kulakko sanelov kaiken muozie olomattomie 
sdeljsinah näh, pöllättelöv muan ruadajie.

No kolhoznikoin §uvrembi puoli jo maltetah, §to sdelj- 
§ina on hiän puoleh. A §ielä, missä tädä vielä ei malteta, 
pidäv tirpajaldb nevvuo mi on sdelj§ina.
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Demjänov^at lujennettbh oman kolhozan.
1 .

Työ muissatta Niznjoin Volgan, Novoannenskoin raionan, 
Demjan Bednoin nimie kolhozan kolhoznikoin kirjan, k u ^ -  
bazen hyö kirjutettbh „Pravdah“ yhen vuvven ruavon jälgeh. 
Hänessä hyö kirjutettbh: „kolhözöin tie kaikkie oigein 1 
paras".

Demjanovgat ei tyhjiä paistu.
Kolhoza Demjan Bednoiii nimie tieni kuvlövane' omilla 

voittoloilla. Hiän ennen toizie kolhozoida tävtti leivän va- 
ru?§anda pluanan, i daze lizänke 6 0 0 0  gentneralla. Jogo 
kolhozan talo keskikerdazeldb ando muakunnalla 69 gentne- 
rua leibiä, a sih aigah yksinäzet annettbh vain 26,5 gent- 
netua.

' Kolhöznikat aijalleh loppeih i peldoloin rabie§sannan. 
Avtettbh yksinäzillä puija: puidu on 575 ga.

Kolhoza näin organizuicci ruavon.
Kaikki ruadö Demjanovgblla mänöv udarnikuijen i so- 

revnuicciecien. Demjanovskoi» kolhozan pravlenjan predse- 
duatelja pagizov: meilä brigada brigadalla jällesti: tartuttbh 
serevnuicciecomah. Kazvo udarnicestva.

Jiäjöidä lykkiäldelimä, bodrbttelima.
Myö emmä havkkun da moittin jiännyzie, myö heitä 

avttoma. Myö heilä sanoma, ?to ruadua heitä §uav, §to hyö 
tahotah ruadua, §to hyö, prosto, vielä ei mahettu organi- 
zuija omua ruaduo. Kacottavak§i ozuttbma brigadoida, kum- 
bazissa on organizuidu ruado, i hiän pahua Tuaduo. Tällä 
myö saimma zen, §to jiännyöt ruvettbh tavottamah uvrahie, 
sai §uaha katkienda hiän ruavo?sa.

Ucuaskalla, kumbazella ruadajat ruvettbh jiämäh, myö 
työndimä parahie ruadajie, suvrendbma massovoida ruaduo.

Ei ammuin Demjan. Bednoin nimi kolhozas§a oldbh 
Zavolzjan Novouzenskoin raionan Dmitrijevskoin kyläsovie- 
tan ekskursantat-kolhoznikat i yksinäzet. Oman niännän 
mieleh näh hyö kirjutettbh kolhoznikoilla:

„Myö kolhoznikat i yksinäzet näimmä tämän muozie 
tiän kolhozan voitok§ie:

1. Tiän rukovadija pravlenjan organa?sa on ylen luja 
jLindamenta.

2. Sdeljsinalla ruado tiän kolhoza?sa suvrendav ruavon 
i kaiken proizvodstvan.
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3. Myö näimmä, §to tiäii kolhoznikat hyviin otnosie- 
cetah omah kolhoznoih talohuk§eh.

Nägyv, tiän kolhoznikat tove§tah ruvettbh maltamah, 
§tp hyö sroitah omua kolektivnoida talohusta".

Sorevnuicciecomatta emmä ois luadiecen.
Oli Demjanovskoissa gostissa i miän „Pravda" gazietan 

brigada. Ka, midä pagizov kolhozan ruadoh näh yksi briga- 
dan clena;

,Sorevnuicciecenda lujah §ijottuaci kolhozan jogo rua
doh. Hiän nägyv jogo harpavk§ella, kuvluv jogo §anas§a.

Kolhozan pravlenjan, predseduateljan komnattah, ke- 
rävdy moni brigadirua i kolhoznikkua. Paginat ollah puin- 
dah i talven alla kynnändäh näh. Jogohine pagizov kuin 
mänöv ruado hänen ucuaskalla.

— 1 yö§sä myö puiccima 173 gentnerua,— §anelov kol- 
hoznikka.

— 173? Näin nin myö tiät kerdah kericemmä,— sanoin 
keskeh lizäi Malogulovskoin ekonomiin brigadira. 230 ^ent- 
nerua annamma! *

—  230 gentnerua?— diivuiccov demjanovga. Kuin tämä 
näin?... Sanon brbhoilla... mo§§allammä i myö... Kuin työ 
näin tämän hyvyöh... A?...

—  Nu, kuin naluadiit? — mänöv pagina traktoristalla i 
predseduateljalla kes§e§§ä,

—  Äijän go tämpiänä luadija?.
—  16 gektarua“.
—  5 traktorua... 16 gektarua rupistahtioh silmän lugov 

tov. Zaigev, hotj vähäzellä, a norman lizänke tävttimä. Mo- 
loccinat... Hyviin brbhat...

Jogo traktoralla norma on §eizatettu 3 gektarua kovua 
muada. Tädä normua lizänke tävtetäh, tänne työnnetyöt 
sovhozan traktoristat, sovhöza?ta *AMO“ avuksi. Traktorat 
ruatah kahteh smenah, no ei §uannun tirpua demjanovgoilla 
stobb 5 traktorua yön 8 cuasuo §eizottais ruavotta: trakto- 
ristoin toizen smenan jälgeh, kumbazet ruattbh oman aijan, 
ruljan taguah istuocetah demjanovskoit ice opa^tunnuot trak
toristat.

—  Hyvä päivä— tuli pravlenjan komnattah tovarissa nah- 
kazi?:a korvikko §uapkoissa; tuzurkazissa

— Nu kuin? unahtahuoh §anuo va§tah tervehyzillä ky- 
zy tov. Zaigev.
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—  Loppima,— kuvlusttma koivikolta ruaportan. NTo eii 
voi tädä nimittiä ruaportak^i. Tiälä kaikin eletäh oman kol- 
hozan elännällä. Jogo talohu§edizeh päin harpavs iha§suttav,. 
interesuiccov, volnuiccov jogo kolhoznikkua.

—  Loppima,— sanov tullun,— nyt eissymmä Goluvskoilla. 
Rahvahan jo työndimä... nyt marinoida §uatamma.

■— Da nu, jo loppija?... Hy-vlin... Palavaldb— iha§teliecov 
tov. Zaigev. Vain työ, brshat, jiättä... Dubovskoit nin kovalla 
mualla gektaroin. A työ §idä— vsjotaki jiättä...

—  Hyvä... §anen bibhoilla... §anon... kiinitällämmä,— 
lujah u^salduacov-tovarissa.

—  Ongo äijä teilä sorevnuicciecijua brigadua, jällicestb- 
kyzyn tov. Zai^evalda.

—  A meilä, ka kuin, sorevnuicciecomatta ni midä ei o le .’. 
Sorevnuicciecomatta myö ni yhtä ruaduo emmä ma... Da 
pocki emmä i tävttäis, —  duvmaiduoh §anov hiän. Ei,— em
mä spruavieciis... Jesli ei udarnoiloida brigadoida, ei sorev- 
novanjua, emmä spuaviecii?...

Nyt nägöväne, mintän demjanov^blla on äijä i §uvret 
tulokset. Nyt nägyv, missä on Demjan Bednoin nimie kol- 
hozan vägi. Oigie rukovodinda, udarnicestva, sorevnuiccie- 
cenda, maltanda i ruado disgiplina —  täs§ä jogo koiho- 
zan vägi. *

Demjan Bednoin nimie Novoannenskoi kolhoza yhte- 
hize§tä kolhoznikoin mieleltä i tahonna§ta sai zen muozie 
voitok^ie, kumbazih näh pidäis tietä kaikella Sovietan mua- 
kunnalla.

Midä myö, muanruadajat naizet polucai- 
• cemma kolhozasta.

(Kolhoznigoln kirja)

Jogohine meistä muanruadajista hyviin muistav, midä 
meilä pagizi kulakko, kuin pöllätteli kolhozalla.

—  Kolhozah lähet,— matkuttb hiän, lap§et jaslilöili kis- 
sotah i työnnetäh Moskuh. Nällällä pidämäh, izdevaiccie- 
comah heistä ymbäzi ruvetah.— Äijät meistä, ei kirjamiehet, 
pimiet, pöllätellyöt, vierittih heila.

—  Midä tove§tah myö muanruadaja polucimma kol
hozasta.
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Enzimäne azie meih varoin kaikki luadiecov, stobb 
piä§tiä meidä kodi kabaluk§e§ta, stobb myö yhessä muinke 
'voizima vällällä ruadua kolhoznoissa psllos^a.

Demjan Bednoln nimie kolhoza§§a niin i luajittbh,— 
keritettih kiät naizilda —  kolhoznigoilda. Okruvgasta suadbh 
rukovoditeljnigan, a emannoiccijan lappn nänkän lövvettih 
..omista kolhoznicoista i oboruduidbh jaslit i lappn savun.

Valehellah kulakot, §to lapsin jasliloissa i plo§cadkoilla 
miän lapsin piällä izdevaicciecetah. Ken, kumbane muamo 
on  voroga omilla lapeilla. Andav go hiän heidä obiidie, 
jesli ice lappn savussa ruadav, ice heidä kaccov... Lapset 
kaikin §elgiezet, ve§selät, pesty puhtaha§tb. Rukovoditeljniga 
o p a p a v  heidä resuimah, lavlamah virdyzie. Karratah lap?et, 
lavletah. Siäpala on muhomaziin kaccuossja heih. A muamo 
on  spokoino ruavolla, konza tiedäv, §to lap§et ollah hyvän 
piimän taguana, §to hyö ollah syötetty i vuatittu.

Jygie oli miän naizin eländä. Mi huolda, mi ruaduo. 
Lap§inke voziece, kivguada kaco, ziivattua vardeice i peldoh 
kergie. Ruat pimiestä pimieh i yöllä spokojua ev.

Ei duaroin i pogovorka meih näh ole: «päivän puicet, 
yön  viskuat“...

Ev niin artelissa. Kaikin eroteldu brigadoih, jogohine 
•emua ruaduo tiedäv, ruadua midä kebiembi i parembi.

Ennen omah iccieh näh evlun konza duvmaija, a nyt 
kacot, kaikki kolhozni^at likbezah kirjuttuacettbh, omua 
eikirjah mahandua hävitetäh. Mullozella vuvvella äijä naista 
kirjah opa^tu.

Niin Ovdi Karpova i Anni Kuznegova opassuttbh lugo- 
mah i kirjuttamah.

Rbgeneh, illoilla, meilä, kolhozas^a luajitah paginoida,— 
kuin paremmiin kylätalohupa vediä, kuin lehmästä kactfuo, 
§tobi hiän enämmän moiduo andais, kuin kolhozassa parem
miin aziet naluadie.

Miän kolhoza§sa, Peganova Vassjo, ruadav brigadirana, 
vanhembana • nellänkymmenen miehen piällä. A Demjanova 
Klavdi, kumbane ennen traktrornoissa brigada§§a oli, nyt 
lappn savulla zaveduiccov. Pravlenja§§a niin ze on naista.

Ka midä myö naizet muanruadajat poluccima kolhoza§- 
fa. Kirjamiehilöinä lienemmä, kuin rbpakon silmin piäldä 
loimma. Kolhoznoissa,talohuo^sa myö tävzihinnallizet izän-
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nät. Muakunnalla upravljaimah opa§§umma, kuin kuccu to w  
Lenin; „$tobb jogo kuharka opa§tuis upravljaimah muakun
nalla".

Nin rpbiemma go myö nyt kuvndelomah kulakkoloida... 
Ajua heidä pidäv iccie§tä, kolhozoista, kuin tämän luadimä. 
myö.
Yhe§s ä .  m u z i k o i n k e  m ä n g i ä  n a i z e t  m u a n r u a -  

d a j a t  k o l h o z o i h  i k o m m u n o i h .
Tervehtykkäh komunisticeskoi parti i splosnoi kolekti- 

viziruinda!
Qhganova M arju, Karpova Ovdi, Balandina Annir 

Senisa M arju, Kaznegova Anni, Fjodorova Marju...
Niznjoi Volga. N o v o a n n en sk o i  palona.
Dem jan B ed n o in  nim ie kolhoza.

Kyzymizet:
1. K ulo o r g a n iz u ic c ie c o v  ruado k o lh o z a s? a . '
2. M yttynästä  pruavilua myötj mak?uacov kolhoznikan  ruado.
Annannat: p ien in  ?koibn lapsilla varoin.
1. T iijustakkua-kolhoza?ta: Ollah g o  kaikki kolhoznikat lujen-  

nettu om ih brigadoili. O n g o  hellä kaiken aijalline brigadira?
a) Ollah g o  kaikilla kolhoznikoilla  käzissä ruado kniigazet,  

Oigieldb g o  s in n e  kirjuttuacetah hiän ruavot.
2. Tiijustgkkua kaikki g o  brigadat i kolhoznikat so r e v n u ic c ie '  

cdtah to in e  to izen k e .  Ken on paras kolhozan udarnikka.
3. Kaikkih hairahuksih: pahuksih näh kirjuttakkua om ah i kol

hozan se in ä  gaziettoih.
Niin ze  kirjuttakkua parahih udarnikkoih nah i liiän kolhozan. 

lujennanda ruadoh näh.

Leivästä, lihasta.
Miän trudiecijoilla varoin pidäv leibiä, liima i muvda 

kylätalohus produktua. Niin ze pidäv leibiä i miän Krasnoilla 
armiilla varoin. Leivän §iä§§ö§ pidäv i pahah vuodeh varoin.

Zentän Sovietan vluasti varu^tav jogo vuotta sovho- 
zoissa, kolhozoissa i yksinäzildä munruadajilda leibiä, lihua. 
i muvda kylätalohus produktoida.

Varu§§annat männäh pluanua myötj. Seizattuacov leivän 
i muvn äijehy§, jogo raionah,. jogo kolhozah, jogo taloh, 
kumbazet pidäv myvvä muakunnalla.

Enzimäne kolhoznikan i yksinäzen muanruadajan ohja- 
zannosti,— aijalleh andua leibä muakunnalla. Sovhozoilla i 
kolhozoilla pidäv olla tä§§ä azie§sa primierana. Heila pidäv 
olla nagoli edize§§ä leivän i lihan varus§annas§a.
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Miänpattbemmatvihaznikat kulakot ylen hyviin maltetah 
•vuaznostin aijalleh i tävveldi leivän i lihan varu§§annan. Hyö 
kaikkeh rukah tahotah rbkkuo tädä azieda. Sovietuijah kuda 
kumbazrlla vähän maltajilla kolhoznikoilla i yksinäzillä ei 
tävttiä aijalleh muakunnalla ie§sä annettuloida ussalduacen- 
doida. Peitelläh omie leibie; ei tävtetä heiläh annettuloida 
leivän i lihan varu§sanda normie. Meilä pidäv nagoli olla 
varuzina i vediä rohkieda borcuindua kulakkolissonke.

Kyläsovietoilla ennen pidäv tiijustua kulakkolisto talo- 
loin kylvöt i uvdizen tulokset 1 andua kovat leivän norma 
annannat, kumbazet heilä pidäv andua muakunnalla. Tämä 
annanda kulakkoloilla pidäv tävttiä lyhimmäzeh aigah. Ei 
tävtännä§tä kulakkoloida pidäv privlekaija srovgoih otvest- 
vennostih.

§tobb ozakkahemma proijittais leivän i lihan varu?§an- 
nat, pidäv kolhozoilla i yksinäzillä muan ruadajilla ke§§e^sä 
ylen levieldi vedia razjasninda ruaduo.

Kolhoznoista torguinnasta.
Kuni muanruadajat evldu yhtynnyöt kolhozoih, heilä 

vähä oli liigua omassa talohukse§§a. Leibiä i lihua heilä tat
ti vain icciek§i i muakunnalla varoin maksua» kylätalohu§ 
nalogat, tävttiä leivän i lihan varu§§annat.

Nyt, konza muanruadajat yhyttih kolhozoih, suadbh 
voicennan paremmiin, enämmän ruadua muada i poluccie 
mua§ta, liigazie lieni enämbi. Kazvettbh i lujettbh sovhozat. 
Hyö vuozi vuvvelda annetah nagoli enämmän i enämmän 
leibiä, lihua i n. i.

3tobb paremmiin snabdie linnan eläjät leivällä, lihalla i 
muvlla, sovietan valda resi levähyttiä kolhoznoin torguin- 
nan.

Kolhozoilla, kolhoznikoilla i yksinäzillä muanruadailla, 
kumbazet tävtettih leivän varu§sanda pluanat,- anduacov pra- 
va myvvä leibiä, kaiken muostja linduo i lihaproduktua. 
omista talohuk§ista bazariloilla i kolhoznoiloih lavkkoih.

A §ih varoin, ?tobb kolhoznikat i yksinäzet muanrua
dajat voidais enämmän myvvä bazarilla produktua, sovietan 
praviteljstva pienendi heih varoin leibä varussanda pluanan 
’266 miljonalla^^puvdalla mullozeh vuodeh näh, lihan varu§- 
sanda pluanan mullozeh näh kahen verralla.
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K olhoznoi bazari.

kol-Kaikilla organizagiiloilla pidäv avttua levähyttiäcie 
hoznoilla torguinnalla.

5tobb kolhoznikat i yksinäzet muanruadajat enämmän 
tuodais liigoida bazarilla, praviteljstva la§ki täh varoin lizäk- 
§1 promb§lennoida tavarua. '

Koperativat i muakunnan torguinda avatah täh varoin 
uvzie magazinoida i larjkazie.

M yödyöh oman talohuk^en liigazet, kolhoznikat i yk
sinäzet muanruadajat voijah vaihok§i o§tua heilä hädähizet 
linnan tavarat: vuattevsta, jallaccie i n. i.

b(o §uvrenduan kolhoznoida torguindua, meilä pidäv pan
na kaikki vägi §ih, §tobb ei andua naziviecie tä§§ä azie§§a 
casnikoilla torgovcoilla, spekuljantoilla, kumbazet ruvetah 
staraimah o§tua, §tobb uvvestah myvvä.

Kolhoznoi torguinda kohendav linnoin trudiecijoin snab- 
zenjan §yöndä produktoilla. Ennen vain muakunda snabzaic- 
ci eläjie leivällä i lihalla. Nyt jogo trudiecija poluc^iv §ei- 
zatettuo normua koperaciista, voiccov vielä midä pidäv o§- 
tua bazarilda.

Kolhoznoin torguinnan tuacci, trudiecijat muanruadajat 
polucitah icciellä varoin enämmän puomb^lennoida tavarua.
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Kaikki tämä vielä enämmäldi kohendav miän mtiakun 
nan ruadajin, muanmadajin i kaikin trudiecijoin materialjnoin 
polozenjan.

Krolikka.
Cuarin aigah ruadajat §yödih lihua harvah. Ruadajilla 

ei ollun dengua händä o§tuassja. A kevhä muanruadaja, 
jygiellä ruavolla kazvattahuoh ziivattazen, staraicci myvvä 
händä, §tobb hotj vähäzeldi kohendua oma talohu§.

Nlyt miän muakunnan ruadajiniid muanruadajin materia- 
Ijnoi polozenja koheni. Kaikin tahotah §yvvä lihua. A 
lihua meilä ei fataice. Miän sovhozat i kolhozat ei kerrutä 
vielä kazvattua ziivattua, mi pidäv. Tällä abuh meilä tulov 
k ro lik an  vodinda.

Miän pariin QK postanovi, jogo zavoda§sa, fuabrika^sa, 
obscestvennoissa stolovvoissa, §kola§§a, pioneroin otrjuadas- 
§a örganizuija krolikan vodinda talohus.

Krolikka kaikkie prostoimbi i viigodnoimbi ziivatta. 
Krolikka andav nahkan, viilua, lihua. Krolikan liha on ylen 
magie. Krolikat ylen boiko plodiecetah.

Mahtuan kaccuo jogo kaksi krolikkua vuvves^a voijah 
andua viizikymmendä kak§i krolikkua, a kahe§§a vuvves^a 
kaheksan sadua kak§ikymmendä.

Pioneroilla i opa§tujilla pidäv levähyttiä borcuinda kroli- 
koin vodinna§ta i icciellä kazvattua heidä.

Ka kuin ruado yksi pioneroin otrjuada.
Pionerat lähteih luagerih. Hyö jo gazietoistalegiettbh,§to 

pariin QK postanovi levähyttiä krolikan vodinda tolohu§. 
Edizeh mänijät lapset re?ittih todevttua QK postanovinda.

Hyö atakuidbh kaiken luagerin, triebuijen vodie krolikkua.
Vodie kroilikkua soglasiecettbh kaikin lapset. Aivokka- 

^eh huomneksella kolmen kes§ä lapset omah vozatoinke läh
teih Moskuh.

Zavodan komitetta i zavodan pravlenja kuvnneldbh hiät, 
kiitettih heidä i annettbh dengua krolikkua zavediessja.

lha§tunnuot tuldbh lap§et Mosku§ta. Hyö tuodbh knii- 
gastja krolikan vodindah näh i kuin pidäv kaccuo i kazvat
tua heidä. Kaikki luageri luottuaci kniigazih.

No missä pidiä krolikkoida. Vet et la§§e heidä hyppe- 
lömäh kunne puvttuv.
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Nägyv, zavkoma i täh näh duvmaicci.. Stoljarnoilla mas- 
terksoilla. oli kä§kietty kolmessa päivässä luadie kymmenen 
krolikoin klietkua pioneroin luagerih varoin.

Hellän päivän jälgeh luagerih tuodbh kymmenen golu- 
bastja klietkua. Jogo klietka§§a istu kaksiin .?omaziin krolik- 
kaziin. Krolikat juattbh zvenoida myötj. Jogo zvenalla an- 
nettbh kaksiin somaziin klietkoin. Levieldi. levähyttiäci sorev- 
nuicciecenda zvenoilla kessessä,—  ken paremmiin rubiev 
kaccomah krolikkazie. Ken suav suvremman priplodan.

Konza loppieci luageri aiga. lapset jo vejettih ei kahta- 
kymmendä krolikkua, a ynnäh kuvzikymmendä kaheksan. 
Jogo emäccy kando 4-5 krolikastja.

Kuvn viijen-kuvven jälgeh hyö kazvetah i lap§et ruve- 
tah syömäh magieda krolikan lihua.

Izännälleh kaccuo kolhoznoin hebozeh!
eiHebozella §ijah tulov traktora. No tämä sovsem . 

znuaci. §to meilä ci pie huoiutteliecie §uvrendua hevos kar 
jua miän muakunnassa.

Hebone pidäv meilä, kuin vedäjä vägi. Hebone pidäv 
i muakunnan oboronah varoin. Kuda kumbazet ei malteta 
tädä i staraijah kuin voit väliämme pruasordua hebozie ras: 
tuli hevostja vaihtamah traktora. Äijissä kolhozoissa hebozie 
pahoin kacotah, zentän hyö ollah äijälljdi laihutettu.

^tobb loppie tämänke pahuonke SSSR-an.QIK i SNK 
postanovittbh; „Ei ni kellä andua rasporjazaicciecie hebozilla, 
krome vain kuin brigadiralla, kumbazen taguah ollah hebo- 
zet lujennettu.“

Tämä postanovinda luje- 
ndb kolhozat. Äijät kol- 
hozat jo suadbh suvret tulo
kset.

Ottuahotj kolhoza „Lenin- 
skii sljah“. Pahoin Iracottbh 
kolhoznikat omie hebozie.
§ygyzyllä l talvella torha^tb 
tuhottbh ruogie, a tulov keviä, 
pidäv kyndämäh lähtie, a 
hebozie ze syöttiä i ev millä.
Hyö ravkkazet syömättä niin 
laihuttbh, sto ruadua ei su- 
annun, kuda kumbazilla nin i jalloiha ei suannun novs^a

Brigadira tov. Tretjakov.

11 .1.] OÖH(ecTBOBefl0 HHe 4 r.
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I vain kolhoznikka tov. Tretjakov kacco pahöstunnuzie 
heboZie, kuin muamo kaccov läzi-jiä la§ta.

§ie heinke i magaiziit-nagrettbh laisat heboziin kaccojat,
—  A rubiev pidämäh nin i laskiecen — sano vastah tov, 

Tretjakov. Nyt Tretjakov on brigadira. Vain yksiin hiän voi- 
ccov rasporjazaicciecie hebozilla. I hebozet hänen brigada^^a 
ollah nagole kylläzet, puhtahat...

Kuin ollov, kerran lebävöllä Ttetjakov sanov kolhozni- 
koilla;

■— Mie tahon teilä lugie yhen kirjazen.
—  Luve, kuvndelemma, — §anotah hänen brigadan kolhoz- 

nikat.
—  Vain elgiä häkyttäkkiä.
1 rubei lugomah:
„Kolhoznikat!
1. Mie Lissalduacen ruadua kaikkie mivhizie ruadoloida, 

jesli työ rubietta milma zualivoimah i hyviin kaccomah...“
—  A ken tämä kirjuttav?— kyzy hebozin kaccoja Par

sina.
„2. Puhas^a milma jogo päiviä, zentän §to pölyltä i ra

vusta mie voicen läzevdyö. Zen lizäksi mivh voijah tartuo 
nahkan syöjät täit i toizet parazitat.

3. Puhassa milma sotkalla, a ei ravdazella skrebkalla: 
skrebkan puha§sanna§ta voiccov lietä nahkan vospalenja..."

— A, A!— da tämä hebozet vrode pro§enjua kirjutetah,— ei 
iänevdyn Parsin.

„4. Elä perra milma, jesli rubiet hyviin §yöttämäh, juot- 
telomah, puhastamah, mie ni konza en vaivu i pergua mil
ma ei rubie pidämäh..."

— Eva kuin zualosno kirjuttav... Ässen kyvnelet pyörä- 
hettih,— §uvtkittbh kolhoznikat.

„5. Jygien ruavon jälgeh ennen2cuasuo  lebävyö elä ana 
ni vettä, ni jyviä.

6. Elä anna jyviä ennen juotandua. Juota milma ei 
vain §yötännän jälgeh, no i ennen §yötändiä, zentän sto 
juoduoh mivla kerävdyv enämbi ?ylgie, ruoga paremmiin 
näcöttiäcöv, ka^tuacov i keittyv vacas§a. Harvembuah ollah 
vacan kivut..."

—  Nu ka ken ollov hovkka kirjuttav! Razi voit ruada- 
huoh juottua palavoidunnutta hevostja? Liecottamah rubiev, 
§ano Sekac.
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„7. ^több ei lienils liecotandua työ milma juottakkua en
nen ruavon lopendua i vain vielä puolen cuasun ruadahiioh 
laskekkua syöm äh“.

Kaco §ie! Hajuka§ nägyv on,— 3oglasieci Sekac.
„8. Elä anna kerdah jyviä enämbiä 1 kilogr. 600 gram. 

zentän sto mivn vacca voiccov vain kerdah zen verran ma- 
huttua.

9. Jyvie, kumbazet ollah mivh varoin annettu, elgiä 
voruigua, kuin ruadav Afanasjev i toizet“.

—  Kaikki ze hiän tiedäv. Daze zen, ken hänen ruogie vo- 
ruiccov...

„10. Elä zavodi ruadua ennen 2 cuasuo jyvän §yödyöh, 
stohb en läzevdyis vacan kivulla.

11. Sledi mivn §uappaida —; potkovoida i kabeida. 
Muvttele potkovöida jogo kuvda. Ägieh aigah voija kabeida.

12. Levitä kuivua i §elgiedä olgie. Keksit sto mie en 
ole terveh, suata milma veterinaran luoh.

13. Jesli rubietta ruadaÄah kuin mie pakkuon, nin mie 
rahien viikon i hyviin ruadamah, a työ aijalleh ,rabie§§atta 
tuloksen i dohodua polucitta enämmän.

Tretjakov loppi luvennan. Kolhoznikat iänevvyttih.
— Pidäv va^tah heilä kirjattua, §to priimimmä hiän 

pakkuonnat.
—  Ei vastah kirjattua, a pidäv ruveta paremmiinkaccomah,
Pidäv jogohizella muissuttua nämä pakkuonnat
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Vili. Kuljturnoi revoljufii.
Min meilä jätti cuarin Rosei.

Revoljugiih suat Rosei oli ei kuljturnoi, tehniceski 
kaikkie enämmäldi jiännyn muailmalda. Kuljturnoim- 
mat Roseida oldbh daze tämän muozet miiakunnat kuin 
Meksika, Kuba, Urugvai, Panama.

Jesli algi opas§undah Anglii tuhoi eläjin miehen doljah 
2 rub. 84 kopeikkua, Francii— 2 r. 11 kop., Germanie 1 r. 
89 kop. Rosei kaikkiedah tuhoi vain 21 kopeikkua.

Rosein pomes§ikalla i kapitalistalla oli viigodnoimbi, 
stobb ruadaja i muanruadaja oliis nevezestvennoimbi, pimiembi 
Min pimiembi, min nevezestvennoimbi trudiecija, zen kebiem- 
bi händä eksploatiruja i pidiä kuvndelijana.

Kapitalistat tiettih, sto kirjamiehet ruadajat väliämme 
yhytäh yhtehizeh borcuh ugnetateljoilla vastah. Zentän, sko- 
k n  neicci, cuarin Rosei sroji kirikkyö, kumbane otravljaicci 
uinottb trudiecijoin maltandua religioznoilla juobumizella.

Gro§§at kuljturah, kymmenet tuhattoida 
kirikkölöih.

Muakunna§§a, missä rahvahan opa§§undah tuhuocettbh 
gro§sat oli srojittu lizänke 40 tuhattua kirikkyö. No kapi- 
talistoilla i pome§sikoilla tädä oli vähä, hyö- i skolat luajittbh 
kirikkölöiksi. Vain yksissä algu i keskikerdazissa §kolbssa oli 
50 tuhattua religiin opa§tajua pappie. Näissä §kolbssa opa- 
ssuttbh kuvndelomah, pocitaimah cinovnikkoida i vieruimah 
mua i taivas cuarilöida.

Keskikerdazissa 1 suvremmissa §kolbssa, gimnazijoissa 
i universitetoissa varus§ettbh cinovnikkua, kuvndelijoida up 
ravljajuscoiloida, direktorbe i pappiloida; varu§§ettbh spegia- 
listoida omih fuabrikkoih varoin.

Ruadajie i muanruadajie näih §kolbh ei laskiettu.
Cuarin Rösei oli slivno ei kirjamies muakunda. Jogo 

100 miehestä eläjiä oli 85 ei kirjamiestä
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Ruadaja klassa i muanruadajat srojitah 
uvtta eländiä.

Sovietan Sojuvzan riiadajat i muanruadajat komunistoin 
partin vanhemmuonke uvdeh rukah srojitah emua eländiä.

Hyö luajitah SSSR-ua kaikkie muailmalda peredovoim- I,
mak§i muakunnaksi.

.Sovietan valda borcuiccovtodevtannasta'rahvahan pogo- 
lovnoida kirjamiehystä.

Srottu i avattu on sadoida kaiken muozie skolue, kuni- 
bazissa opassutah miljonat ruadajin i kolhoznikoin Iap§ie. - :

SSSR-ssa kazvetah ylen suvret fuabrlkat i zavodat, kum- 
bazet ollah oboruduidu jälgimästä tehnikan §anua myötj ■

Ruadajin muakunnalla pidäv nai h ruadoloili varoin tu- 
hattöida ylen kvalificiruiduloida spegialistoida. Näidä spe- 
^ialistoida ruadajie i muanruadajie varus§etah meilä miän- 
suvremmat tehniceskoit opassunda zavedenjat; VTUZ-at, Uni- 
vefsitetat, Akademiit.

$uat tuhattoida lapsie ollah fatittu. lapsin saduloilla, jas- 
liloilla. Kazvetah bibliotekat, klubat, luvenda pertit, kazve
tah muzeit, kino, teatrat, radiostancat. Kaikkie edimmäzih 

■ miän sojuvzan uglazih §ijottuacetah kniiga, radio, kino.
16 procentua kaiken rahvahan dohodua sovietan val- 

dalla paniecov kuljturnoih sroiteljstvah.
Daze suamoi edizeh mänijä muakunda Amerika, täh 

azieh tuhuov vain 3 progentua.

Sovietan muakunna§?a kaikin opassunda 
on objazateljnoi.

16-sta sjezdalla parti postanovi: luadie muakunnassa 
objazateljnoi kaikin opassunda.

Pattien kazvajua pokolenjua skolalla, myö' luajimma 
miän muai<unnan— kirjamiehek§i muakunnak§i.

Miän muakunna§§a opas§unda on objazateljnoi. Vanhem
milla pidäv andua oma lap§i 8 vuvve^ta opa§tumah skolah.
Zen lizäk^i on objazateljnoi opas§anda vanhembazie 12-15 
vuodizie. Linnoissa fabricno-zavodskoiloissaposjolkolssa mänöv 
objazateljnoi §eiccimen vuodine opa§§unda. Loppu vii- 
zivuodizena miän skolbssa rubiev opastumah 22 railjonua 
lasta.

Sovietan valda kaikkie ruadav, stobu ruadajin, -kolhoz- 
nikoin i kylä kevhin lapset voidais opa§tuo.
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Opastujilla jallaccie annetah enzimäzeh vuoroh; lapsin 
jallacciloin kohennandah varoin organizuijah masterskoiloida 
Kevhin lapsilla ännetah vuatetta i jallacie duaroin; heila 
duaroin skolassa anduacetah palavat perfatkat; hellä duaroin 
annetah kniigua, tetrattie, krandasua. Opastujilla anduacov 
prava duaroin einin huogehemma ajella pojiezdalla i tram- 
vailoissa. Edähänä §kolbsta eläjillä luadiecetah obscezitijat. 
A niillä, kellä ev hyvä opastuo koissa anduacetah urokkoi- 
da opa§tuossja komnatat.

Meilä' zentän on zakona kaikin opa§§undah voroin, sto 
SSSR-an ruadaja klassa srojiv omua proletarskoida ^kolua

Kapitalistoin muakunnbssa zakona vain 
bumuagalla.

Kaikin opa§§undah näh zakona jo on laskiettu ammuin 
i edizih mänijissä kapitalistoin muakunntssa. No hiän on 
vain bumuagalla.

Vet kapitalistoin muakunntssa miljonat 8-9 vuodizie 
lapsie ruatah fuabrikoilla i zavodoilla. Zentän, §to lapsin 
ruado on huogehembi, cem vanhemmin, nin kapitalistat, 
missä voit, muvtetah vanhemmin ruaduo, lapein ruadoh.

Ruaduan 8-10 cuasuloin suvtkissa miljonat ruadajin 
lapsie ei voija kävvä §kolah, heila täh ev ni aigua, ni vägie.

Äijillä ruadajin lapeilla ev ni jallaccie, ni vuattev^ta, 
zentän hellä niinze ei §ua kävvä skolah.

Ei ammuin Essena§?a (Germanie) oli suvdu. Suvdittbh 
900 roditeljua. Hyö ei kuvnneldu kaildn opa§sunda zakonua, 
el työnnetty omie lapsie §kolah.

—  Myö emmä voi työndiä omie lapsie nällällä i kengättä,
—  paistbh rodlteljat.
Sviditeljana oldbh opastajat. Ka midä pagizi yksi heistäh:
—  Näin lapsin i hiän roditeljoin polozenja on ylen paha. 

Lapset Idassansa nällä^tä unohteliecetah. Heidä rbgenikkäzeh 
lävlendäv i ok§ennetah vettä; zentän §to hyö koissa ei po- 
lucita i pahua kofelda. Vihma §iälöillä klassah ei tulla puo
let klassoida. Myö hylgiämmä nakazinnan propustinnoin 
tuacci, zentän §to olemma tuttavat roditeljoin lapein suvren- 
ke hiänke.

Daze bupzuillstoloin suvdu ei ruohkin suvdie rodi- 
teljoida §truavalla.
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Kaikin opa^^undua ei voi luadie kapitalistein muakun- 
noissa. Kirja miehy§ niinze jiäv vain biirzuilissolla varoin.

Sovietan i burzuilistoloin $kola
Sovietan §kola opastav lap§ie, m-ahtajie eliä i ruadua 

kolektivno; varu§tav heistä inaltajie sogialisticeskoin srojitelj- 
stvan ucasnikkolda.

Hiän kazvattav vihua eksploata9iih i so^ialisticeskoida 
otno^enjua ruadoh.

Sovetskoi skola on internagonaljnoi. Hiän kazvattav 
lapsissa mieldä, sto heilä yhestäh pidäv borcuija klassovoinke 
vihaznikanke, ominke vihaznikoinke eksploatatoroinke.

Omah kieleh trudiecijat kebiemmä opa§§utah’ kirjamie- 
heksi, otatetah opassunnan i tehnikan. Zentän miän mua- 
kunna§§a kaikin nagionaljnostiloin lapset opa§§utah omah 
rodnoih kieleh.

Miän §kola on antireligioznoi. Hiän avuav §iljmät 
pappiloin §uarnoih jumalah näh.

Ev §idä kapitalistein maakunnassa. Burzuilisson skola 
tävveldäh podcinjaicciecov kiriköllä. Kirikkö ispoljzuiccov 
skolua pimendiän trudieccijoin maltandua pikkuzesta §uat.

Kaikki kapitalistein §kolat täh varoin ollah annettu 
• kirikön kontroliruidavaksi. Kaikissa §kolbSsa opa§tuacov 
„zakon bozii“ i kieldiäcöv opastaa kaikkie §idä, mi mäiiöv 
vastah tällä «jumalan zakonalla“-r

Oli tämän muone slucai avstriiskoissa skolassa lin
nassa Teringassa.

Nuori opastaja vanhemmin gruppin lapsilla saneli maan 
viijindäh näh i ei maininnan jumalaa. Istuja arokalla kato* 
liceskoi pappi pietti opastajan paginan, eriämbi ei andan 
opastajalla päissä, a siidä opastajan arestaidbh.

Pikkuzesta suat lapsie jaovatetah «jumalan zakonalla“, 
tävttiän hiän piälöidä religioznoilla valehaksella. Yhessä 
Germanien oblastissa... opastajan Veberan zen taacci, sio 
hiän kirjattb doskalla omassa klassassa: »Myö elämmä maa
lla sih varoin, stobb olla hyvänä tovarissana“, — oli ajettu 
raavolda. Hänen piällä donesi pappi Sneider, zentän sto 
opastajalla pidi kirjuttaa «Myö elämmä maalla s*h varoin, 
stobb slavzie i agozdaija jumalalla."

Ei kavndelennasta kapitalisticeskoiloissa s^^olussa täh 
suat perretäh lapsie.
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Ka midä kirjutetah omah skolah n§h nemcazeK lapset 
katoliceskoista §kola§ta Gennigsdorfa$ta:

”Enzimäze§§äklassassa— «jumalan zakona. Pappi hämmen- 
däv midä ei ole. Kodvintiiacci liev igävä i jälgimäziliä par- 
toilla zavoditah cuhutteliecie, Siändyn pappi kocahtav, hy- 
pähtäv oigein luoh i niin pavguav ihuo vas, sto suvsta 
i nenältä tulov veri“. *

m

A ka kirja Berllnan skola§ta, a Berlina suvrin linna 
Germanie§sa. «Meilä Kuljmskoissa §kola§§a on opastaja 
Tjulleks. Tämä— paras pergaja. Hiän jo kerran nevvondapualik- 
kazella' pergi pioneran. lelläegUstäh' hiän kyzy miän yheldä 
brnhazelda, kumbane ennen oli sledopnta— on go hiän i n}h 
siinä sojuza§§a. („Sledapbt“— burzuaznoi lapsin organiza?ii.) 
Brbhane §ano; „En“. ^illoin opastaja kyzy, kembiä nyt 
hiän on. Brbhane sano: „Mie olen komunlsta“. Tämän jälgeh 
opastaja Tjulleks sano: „Nukko tulle edizeh“. Sidä kun pa
vguav brbhastja ihuo vas, uin brbhane nasilu jalloilleh 
pyzävdy“.

Hiän opa^tav yhen naGonaljnostin lapsie vihata toizen 
nacionaljnostin lapsie, i enämmäldi licattuloin kolonieloin 
rahvahie. Hiän kazvattav nafionaljnoida vihua rahvahalla 
ke§s.essä, §tobb häkyttiä heilä yhtyö yhtehizeh borcuh.
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Nuorilla srojijollla pidäv otattua telinikka.
Miän muakunnan ruadaja Idassa srojiv aivis peredovoit 

i sloznoit tehnikkua myötj zavodat i fuabrikat, andav sloz- 
noiloida masinoida kykätalohiikseh. Stobb otattua kaikki nä
mä inasinat pidäv mahtua upravljaija heila. Pidäv maltajat 
i tehnikka kirjamiehet .srojijat.

Näidä srojijoida, vooruziecennuzie tehnikan tiijännöillä 
pidäv varustua miän skolalla. 3 kolas§a pidäv andua lapeilla 
tiijännät tehnikua myötj. ^kolagsa ze pidäv opastua i pri- 
menjaimah heidä praktikalla.

Zentän kaikki miän skolat lujenduacetah zavodoih, fua- 
brikkoih, sovhozoih, kölhozoih, MTS-oih: elektrostangoih. 
5 ielä lapsilla stankan, traktoran luona pidäv lujendua i le- 
vendiä omie tiijändöidä.

Nuoret izobretateljat.
Otattuan tehuikua miän muakunnan lap§et annetah §a- 

doida kallehie izobretenjoida.
Ka kak-^i-kolme primierua kuin nuoret izobretateljat, 

vielä ei ammuin zanimaicciecennuot „salinnalla“, annet- 
tbh kallehet; lugiettu miznoiksi izobietenjat.

Enzimäne heistä..
Kuvzitoista vuodine izobretatelja Pavlov P.—-lesnoin 

poiga hutora^ta Cernevo. Loppi nellävuodizen kylä §kolan. 
Moskovassa on fabzavucassa Kalininan M. l'. nimie.

Ka midä hiän kirjuttav omah ruadoh näh;
,,1927 vLiodena mivla sai olla mecän pilijällä zavodalla. 

§ielä mie näin kuin hirret anduacetah konvejeralla masinah  
i piliecetäh.

Mivla piäh tuli mieli; A ei go voi- luadie niin, §topb 
masina piliis i särgiis halguo. Rubein mie täh näh kaiken 

•muozie kniigazie lugomah, opastumah sidä, mi milma inte- 
resuicci.

Vuvven jälgeh mie luajiin tämän ma§inan enzimäzen 
konstrukgiin, a sidä kerdua kymmenen kohendeliin. Mivn 
projektua myötj luajitulla masinallapidi ruaduaniin:— hirret roli- 
kovoida stoiua myötj tullah kruvgloih pilah. Pila piliv hirret 
paloiksi. Pilityöt palat rolikoilla ze anduacetah kolunan luoh, 
kumbane hiät halgov. ^ärgietyöt hallot valmeheksi ma§inalla 
luoksiecetah randah.
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Mie kirjntbin niyty§ pidäv olla manina i certfozal, sovie- 
tuiccieciin tie läjinke rahvahinke i mivn proekta oli patentuidu 
leningradan ruadajin izobretateljstva bjuron otdelenjas§a.

Ka vielä yksi izobretatelja tov. Jakobson, ei kassuon 
oniih 15 vuadeh jo on huviin kvalifigiruicciecen, andav äijän 
izobretenjua i niillä kesse§§ä yhen, kumbazella on muailma* 
hine zunacinda.

Annamma hänellä sanan:
, „Mivla on 15 vuotta. Opa§§un’mie yhe§§ä Leningradan 

trudovoissa skola§§a. Pionera 1924 vuvve^ta suat, nyt kom- 
somoljija. Ruan ob§cestvas§a „Tehmass“ missä-olen naukan 
i tehnikan nuoriin tovarissoin sekgiin otvetstvennoi sekretari. 
^eiccimestä; vuvve§ta §uat jo suaciin tehnikua (suacenda oli... 
rbkkuo cuasuloida i toizie vie§§oida mehanizmoinke).

Lugehuoh Zylj-Vernan kniigan „Robur zavojevatel]", 
missä pagizieci lendelijäh ma^inah näh, mie duvmaiciin izo- 
brettie vejen alla kävelijän tankan (mivla oli 12 vuotta).

Omat mielet mie sanoin oman pihan lapeilla. Brbhazet 
ruvettbh milma nagramah, kyzeldih, engo läzevdyn mie, ku- 
cuttbh milma „gorja-izobretatelja“ No kodvin tuacci soglasie- 
cettoh mivla avttua.

Ruado rubel kiehumah. Mi oli paginua miän novzovih 
putesestviiloih näh miän aparatalla... Luadima myö „Akna- 
tua“, kuin myö kucuma miän tankua fanera^ta, provlokka 
korkassulla, elektriceskoinke pyörittäjänke. Aziet mändih 
hyviin. No... myö kaikin torevduma novzova§ta... miän 
kuvlovuosta.

Torassa rbkkuocci miän „Aknata“ i hänen rbkkuocen- 
nanke mivla kado himo izobretateljstva h. Vuvven jälgeh 13 vuo- 
dizena, mie jo oliin modelistana, ruavoin lap§in tehniceskoi- 
11a stangalla i opa§§uin avioinstruktoroin kursuloissa, luviin 
naucnoiloida zurnualoida, kniigoida i n. 1. Ka piiloin mie 
muissutbin „Aknatah“. mie uvvestah lieniin izobretatelja.

Kuin mie izobretiin? Ennen kaikkie mie käveliin paten- 
ta bibliotekah. 5 ielä mie tunnustuaciin kniigoinke lendelen- 
dä kyzymizinke. Pidäv sanuo, §to näin kniigoin luvenda ottb 
lä§§ä kak§i kuvda. Tunnu§tuacehuoh kniigoista mie jo päivä 
päiväldä rubein mielensä paremmiin nägömäh omua aparattua; 
jogo kniiga, zurnuala tuodbh häneh kohennuk^ie. Kolme§§a 
kuv§§a mie kohennuin händä läs§ä 200 kerdua! Toizena 
opa§§undana oli konsuljtagii, missä mie tiiju§§iin äijän hyviä 
nevvondua i juridiceskoida sovletuindua.
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1929 vuodena sentjabrja kuvna mie lopiin oman rua ' 
vom Luvetteliin i kohennbin mi vain voit. Kacoin kaikki 
pahat puolet izobretenjan i kumbazet voicci kohendeliin.. 
Rubein certimäh i kirjuttamah hänen luajindua.

Puolen, kymmenen päivän jälgeh, mie äijäldi volnuic- 
ciecien, läksiin izobretenja azie komitettah, missä mie' annoin 
oman „Trisferomobiljan“ projektan.

Kymmenen päivän jälgeh mie poluciin viestin, §to 
mivn izobretenja on lugiettu ylen vuaznoiksi izobretenjak^i 
i Vl-i kuvn jälgeh poluciin ohrannoin sviditeljstvan.

Izobretenjan modeli jo on luajittu i ispbtaicciecov. Ek- 
spertoin otzbva §anov hänen primenenjah i vuaznostih näh.

Izobretenjan eksploata^iin ottb icciellä SSSP-an Revvojen- 
sovietta (hiän enämmäldi rubiev primenjaicciecomah voina 
aigah).

„Trisferomobiljan“ näin mie nimitiin oman aparatan, susc- 
nosti on ze, sto hiän voiccov männä veje^sä, mualla i voz- 
duhas^a.. Hänessä ollah sek^ionno-liccuacijat §iivet i muone- 
prisposoblenja vettä myötj männes^ä, midä myötj voiccov 
ajua 100 klm. cuasussa, a niin-ze ylen äijä prisposöblenjua. 
i kohennusta.

A äijä go on tämän muozie izobretenjoida kaikissa So- 
vietan Sojuvzan uglazissa!

Muakunda splosnoinke kirjah mahannanke.
Cuarin Roseissa 85 pro?, eläjiä oldbh ynnäh ei kirjah 

mahtajat.
Sovietan valda enzimäzistä revoljugiin päivistä levieldi 

levähytti ei kirjahmahannan likvidiruihda ruavon.
Kaikkie muakundua myötj oldbh avattu tuhatat likbeza- 

punktbe. Ob^cestva „Doloi negramotnostj" laski sturmuimah 
ei kirjamiehyttä, pimehyttä, nevezestvua miän muakunnan 
kymmenie tuhattoida trudiecijoida. Levien borcuinnan avai. 
miän muakunda kirjah mahannasta, kuljturnostista, jiännyzis- 
sä raionoissa.

Miljonat uzbekkoida, ba^kiroida, kirgizoida, ennen yn- 
näh pimiet, liettih kirjah mahtajat.

Viijendehtoista miän revolju^iin godovscinah miän mua- 
kunna§§a ei lie ni yhtä mie§tä ei mahtajua kirjah, kuin lin
noissa, niin i kylissä.

„ Ei kirjah mahtajan muakunnan Sovietan valda 15 vuv- 
ve§§a mahto luadie slivno kirjamie§ muakunnaksi".
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Varuf§amma tervehtä smenua.
Cuariii aigah evlun ni yhtä doskoljnoida iicrezdenjua 

irudiecijoin lap^ih varoin.

V arussam m a tervehtä sriienua.

SSSR-a§sa lap§ih näh huoluttuacetah ei vain roditeljat, 
no  i kaikki proletarskoi muakunda.
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Lapsin saduloissa, ploscatkoilla, myö varas^amma lujua 
muvttuo.

Nyt vielä myö eminä voice fattie kaikkie lap§ie dos- 
koljnoiila opaskunnalla. Täh varoin pidäv ylen äijä dengua 
i ylen suvret kadrat doskoljnoida opastajua.

No doskoljnoiloin ucrezdenjoin lugu vuozi vuvvetda 
kazvav.

Enzimäzcn viizivuodizen loppieciessja lapsin ucrezden- 
joilla liev fatittu lä^sä 2 miijonua lasta.

1932/33 viiodena myö avuamma tuhattoida uvzie lapsin, 
ucrezdenjoida, liev vielä fatittu miijonua kaksi lasta.

. 5 uat tuhatat muamoloida piässäh huolesta lapsih näh. 
Suat tuhattoida naizie lähtietäh zavodoilla, fuabrikoilla, läh- 
tietäh opastumah, tartutah aktivno borcuimah socializman. 
borcuinnassa miän muakunnasa.

Muvtamma eländiä.
Ruadaja klassa i kaikki trudiecijat lujah borciiijah oman. 

eläpnän muvtannasta.

n

Kazvetah ynnäh kvartualat, ynnäh posjolkat, ynnäh lin
nat uvzie kodiloida. Uvzissa sroittuloissa kodiloissa eletäh 
zavodoin, fuabrikoin, sovhozoin ruadajat.

Cuarin aigah ruadajaha varoin fatera oli tubres i pimie 
podvuala. Sovietan maakunnassa miljonat ruadajie eletäh val- 
geissa i selgeissä fateroissa.
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Parahat faterat— parahilla ruadajilla— udarnikoilla.
Myö srojimma äijän obscestvennoida stolovvoida.
Zavodoilla, fuabrikoilla, sovhozoissa, kolhozoissa ob- 

t§cestvennoit stolovvoit huolletah ruadajilla palavoida murgi- 
noida, lovnue, ildazie.

Myö srojimma uvzie yhteläzie kylylöidä, pracesnoiloida 
i lapsin jasliloida. Miljonat naizie piä§§äh §ope§ta, pliitasta, 
i lapein kaconnasta.

Jygiedä kodi ruaduo kuvhnja-fuabrikoilla i mehanices- 
köiloissa pracecnoiloissa ruatah jo ei rahva§, a mäsinat.

Ennen ruadajilla i muanruadajilla evldu dostupnoit par- 
Eat, teatrat, kino,. Mian teatrat, miän kino-ruadajih i muan- 
ruadajih varoin.

Linnoissa myö avuamma kuljtura parkat, missä ruadaja 
riiavon jälgeh, voiccov kaccuo kinuo, kuvnnella radiuo, lu- 
veldua gaziettua, kuvnnella lekgiidä i hyviin lebiäcie.

Kylissä myö avuamma ylen äijän luvenda pertie, klu- 
bua, missä muanruadaja voiccov i lebiäcie, i kuvnnella hy
viä dokluadua, lekgiidä, sih näh, kuin paremmiin organizuija 

oma ruado, kuin §uvrendua omin peldoloin kazvatanda, 
kuin ozakkahemma borcuija kylän sogialisticeskoista muvtan- 
nasta.

Kuin pidäv otattaa nauka.
Stobb lietä komunisticeskoin obscestvan tozi sroiteljak- 

§i, miän muakunnan lapeilla i nuorizo 11a pidäv otattua nauka
Tov. Stalin täh näh pagizi näin;
„Meilä ie§§ä §eizov krueposti; §anuocöv hiän, tämä 

krbeposti, narikaksi hänen moni miljonahizin tiijändä otrasli- 
loinke. Tämä krbeposti pidäv ottua nuorizolla, jesli hiän tah- 
tov olla uvven elännän srojijana, jesli hiän tahtov olla tozi 
anuvttona vanhalla gvardiilla.“

No krbeposti e borcutta et ota.
Pidäv vägövä borcuinda.
Pidäv ennen kaikkie organizuija lapsin ice upravljainda 

ruado, kumbane miän §kola§sa on suvrena vägenä.
Kuin tämä luadie?
Pidäv lapsin ice upravljainda organoin ruado niin luadie, 

§tobb. hiän kaikkie enämmäldi oliis napruavittu opa§sunnan 
kohennandah i maltanda disgipiinan lujennandah".

Kuinbua meilä borcuija ucebnoin programman i kai
ken gruppan 'ucebnoin pluanan tävtännästä?
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Kaikki aiga avttua jiäjillä .opastujilla, kaikkeh rukah avt- 
lua opastajalla hänen ruavossa.

3 uaha parembi opassunda voit vain maltanda ruadodis- 
^iplinan osnovalla.

Zentän, kaikilla pionerollla i opastujilla pidäv levähyt- 
tiä levieldi borcuinda kaikinke miän sovetskoissa 219 trudo- 
voissa skolassa ruado dis^iplinan narusijoinke.

Pionerat—borcuiccijoin enzimäzih kolonnoih 
$kolan muvtunna^ta.

Kaikilla sogialisticeskoin sroiteljstvan ucuaskoilla pione
rat nagoli oldbh ostuatkoin lapsin vodakat.

Borcussa kollektiviziruinnasta* promfinpluanan tävtännäs- 
tä, jogo udarnoissa kampanjassa lapsilla vanhembana oldbh 
pionerat.

Hyö oldbh enzi rjadoissa kaikin opassunnasta.
NIo on vielä äijä hairahusta i välie pionera organiza- 

^iin ruavossa.
Kuda kumbazet pionerat vielä ei, malteta, s^o yksi suv- 

rbin pionerorganizagiin objazannosti on borcuinda naukasta, 
tiijännästä, tehnikan otatannasta.

Omassa postanovinnassa, pionera organizagiin kymme
nen vuodizeh godovscinah partin QK. nevvo, sto s^tvriin 
nedostatka piöneroin organizagiin ruavossa ' on pieni borcuin
da opasSLinnan hyvyösta skolassa, otatannajsa «naukoin os- 
novoida"; maltanassa disgiplinan lujennandua lapsilla kesses§ä 
i enämmäldi skolassa. Partin CK nevvov, sto tättä ei voi 
lietä kazvajasta nuorizosta komunisticeskoin obscestvan sroji- 
teljoida".

Omalla 10 vuodizella godovscinalla pionerat annettbh 
ussalluksen boljsevikoin rukah borcuija hyvästä opassunnas
ta, politehniceskoista skolasta, maltanda disgiplinasta.

Partin i Leninskoin komsomolan rukovodstvanke pio
nerat yhessä toizinke lapsinke, miän muakunnan opastujinke 
hyviin tävtetäh omat ussallukset.

Kyzymine:

Kuin pioneroilla i opastujilla pidäv borcuija skolan rua- 
von kohennuksesta?
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Kahen mieron borcuinda.

I. %

SSSR-a on kaikin muakkunnbn mezdunarod- 
noin proletariatan udarnoi brigada.

Oktjabrjan reyoljiicii 1917 vuodena luadi enziraäzen 
ruadajin muakunnan muailma§§a— SSSR-an.

Kaikki muailma Oktjabrjan revoljugiin jälgeh jagaaci 
2 cuastie— vanha kapitalisticeskoi ilma i uvzi ilma— srojie- 
cijan sofializman ilma.

Oktjabrin revolju9ii muvttb miän muakunnan vanhalta 
kapitalisticeskoista i cuarin liccuanda muakunna§ta, äijän 
nagionaljnostin ugnetaiccija muakunnasta „rahvahan t3̂ rniä§- 
tä “ svobodnoih sovietan so^ialisticeskoiloin respublikoin so- 
juvzah, missä kaikki valda on ruadajilla i muanruadajilla. 
Ennen ruadajilla evlun otecestvua. Nyt Öktjabrja§ta 1917 v. 
kaiken muailman ruadaja klassa §ai icciellä otecestvan— So
vietan muakunnan.

Sovietan sogialisticeskoi respublikan Sojuvza levieldi 
levähyttiäci kahelia muan saran vuaznoimmllla materikalla 
—Jevropas^a i Aziissa. Kacahtakkua kartah: lasku ranna§§a 
SSSR-an rajat kuivalla ollah Finljandiinke, Latviinke, Lit- 
vanke, Polj§anke, Rumtniinke, a ei edähänä Baltiiskoin me
ren taguana on l^vegii i vägöviin la§ku rannan muakunnat— 
Anglii, Eran^ii i Germanie. Puolipäivän rannassa Sovietan Sojuv
za rajottuacov Turgiinke, Persiinke, Afganistananke;ylen lä§§ä 
miän rajat ollah i Indiistä (puoliyön randa). Vielä Edembiäh 
novzu randah päin hyö männäh rajoinke Mongoliinke i Kitaink0 
Edähizes§ä novzu ranna§§a (Daljnii vostok) SSSR-a raiJot- 
tuacov Japoniinke, a tiäldä ei ylen edahäk§i i suamoi vägö- 
väh ibohatembah kaikista kapitalistoin muakunnbsta Severo— 
Amerikanskoiloih sojedinjonnoiloih statoih •
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Kaiken muailman ruadajat icciellä ies§ä nähäh hyvän, 
primieran, kuin pidäv borcuijaugnetaiccijoinkeisrojie socia- 
lizmua. SSSR-a ozuttav kaiken muailman ruadajilla i inuan- 
ruadajilla kohaliizen borcuinda tien. Zentän burzuilisson vi
ha kazvav SSSR-an piällä. Enzimäziiiä revoljuciin vuozina 
la^ku rannan burzuilisto Sovietan valdalla va§tah työndi §uv- 
ren viän, no kaikki hiän tahonnat oldbh murennettu. Nyt 
hiän kaikkeh rukah tahtov luadie meilä va§tah uvtta voinua. 
No. kaiken muailman ruadajat puolissetah SSSR-ua, borcuijen 
omalla burzuilissolla va§tah i avaten kaiken muozie hänen 
provokaciiloida, kumbazle hiän la§kov. Kazvav revolju(;ion- 
noi dvizenja, kazvav komunisticeskoiloin partiloin vellehy§ 
vlijanja ruadaih massoih. Ozakas sogializman sromda SSSR- 
§§a ozuttav kaiken muailman ruadajilla sogialisticeskoin 
sisteman hyvehyöt kapitalisticeskoiloilla iessä.

Kaiken muailman proletariin i trudiecijoin massoin sim- 
patii kazvav sovietan sojuvzah, kuin ni staraijah häkyttiä, 
burzuilisto.

Kaiken muailman proletarii, SSSR-a§sa nägöv omua 
otecestvua, omua edizih mänijiä sogialisticeskoida brigadua.

Tov. Stalin täh näh pagizov näin; „SSSR-an ruadaja 
klassa on muailman ruadajan klassan cuasti. Myö voittuma 
ei vain SSSR-an ruadajan klassaii viällä, no i muailman 
ruadajan klassan avulla. Tättä avutta miät jo ois ammuin 
njokittu. Paissah, sto miän muakunda on kaikin muakun- 
noin proletariin udarnoi brigada. Tämä on hyviin sanottu. 
Mo tämä panov meih §uvret objazateljstvat. Min tuacci 
meidä puolistav muailman proletariatta, millä myö saimma 
tämän puolissannan. §illä, §to myö enzimäzicci luottuacima 
borcuhdcapitalistoinke, myö enzimäzet §eizattbma ruadain 
valdan, myö enzimäzet rubeimma sroimah sOgializmua. ^illä 
§to myö ruamma azieda, kumbazen ozaka? loppu muvrniia 
kiändäv kaiken mieron i piä§täv kaiken ruadajan klassan. A 
midä pidäv ozakkahaksi lopennaksi. Likvidiruijamiän jiändä, le- 
vähyttiä korgiet, bolsevikoin tempat srojinna^sa. Meilä edizeh pi
däv eistyö niin §tobb kaiken muailman ruadaja klassa, kaccuon 
meih, voicciis sanuo; ka hiän, mivn edizeh mänijä otrjuada, ka 
hiän, mivn udarnoi brigada, ka hiän, mivn ruadajin vluasti, 
ka hiän, mivn ötecestva— hyö ruatah omua azieda, miän 
azieda, hyvä: avtallamma hellä kapitalistoilla va§tah i §yty- 
tämmä muailman revoljucii azien,"
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Levittäjä ozuanda, kumbane oli luajittu kapitalizmalla 
Roseissa, vabahuttb hänen pohjan i kaikissa toizissa mua- 
kunnbssa.

Oktjabrin revoljugii kobahuttb ruadajat i trudiecijat 
muanruadajat Germanien, Avstriin, Vengriin, Italiin, Frangiin, 
Ispaniin, Angliin. Hiän no'$sattb vostanjoih licatuot rahva- 
hat Kitain, Turgiin, Indiin, Afganistanan, Marokko.

Germanien revolju^ii 1918-1919 v.
1918 vuodena §ytty revoljugii Germanie§?a. Germanien 

rnadajin vanhembana §eizo ei §uvrikkane gruppane nemcoi- 
da komunistoida (tämä gruppa §anuoci ,Spartak“ endizin 
rahoin vanhemman nimie myötj, kumbazet mändih bajari- 
loilla va§tah). Kovs§uzilIa vanhembana oldbh komunistat 
Karl Libkneht i Roza Ljuksemburg. Ajahuoh vluastilda ger
manien imperuatoran Viljgeljman, ruadajat ruvettbh organi- 
zuimah soviettoida, §tobb miän muakunnan prbmierua myötj 
luadie sovietän valda Germanie?§a. 1919 vuvven janvarilla 
ruadajat kömunistoln partin rukovodstva§ta ruvettbh vojui- 
mah. bio nemcan komunistua §ih aigah oli pikkarane grup
pane, i hyö ei mahettu fattie omalla rukovodinnalla ruada- 
jan klassan suvrembua puolda. Sogial— demokratoin preda- 
teljskoin partin abu§ta burzuilisto voiltb i vihazjaldb sprua- 
vieci nov§§uziinke ruadajinke. Hiän vozdjat— Kari Libknehtan 
i Roza Ljuksemburgan predateljat fatittbh, pattbeldb tapettbh.

1919 V. jän väri päivät Berlinas^a.
5-§ janvari... Huomnek§ella on berlinan nuorizon yhtehi- 

nc sobranja. Kaikin vuotettbh, §to voitetah. Vet borculla 
pidi väliän zavodiecie.

^partakovgbn gazietta Libknehtalla i Ljuksemburgalla 
,Rote-Fane“ (Germanien komunisticeskoi gazietta), kuccu 
luadie murginan jälgeh demonstragiida. Nuorizon yhtehine 
sobranja re§l tukkuvdunnuzina rjadoina olla demonstragiissa. 
Väliän Berlinan uvlicoilla demonstrantoin vanhembana, hiän 
vedäjänä, ozuttuacetah nuorizo omanke znuamenanke ,m yö  
nuori proletariin gvardii“. Hevvottuoh aigah tukkuloin tul- 
lah ruadajat. Väliän liettih kaikki §uvremmat uvlicat täytetty 
rahvahalla. Kaikkiella §uvrenke voodu^evlenjanke pagiziece- 
tah paginat. Sanuocetah kljatvat, §to lietäh vernoit proletars- 
koilla revoljugiilla. Edäb kuvluv ,U ra“.
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Libknehta to tiälä, to §ielä pagizov nuorizolla, voodu- 
§evien händä, vediän icciellä jällesti massoida. §estvii yleni 
revoljucionnoiloinke virzilöinke i mögizennänke, napruavie- 
d en  poligiin huonehuk^eh. Vooruziecennuot a§§utah edizeh. 
Rahvaita nagoli lizetiöv Balkonalda pagizov Libknehta.

Tuli ilda. Massoin voodu§eviecenda nagoli ktzvav. Rb- 
genemmä i rbgenemmä kuvlutah mögähännät „Andakkut 
meilä oruzja“.

Zaimihuoh puolenkymmendä huonehu§ta, ruadajat pi- 
zyttih 5 päiviä. Viijendenä päivänä kerätyöt voiskat ru- 
vettbh nastupaimah ruadajih. Kuvvennen päivän yöllä tuli re- 
§iteljnoi boju. Praviteljstva la?ki hoduh minomentat i orudjat 
Koissa, missä oldbh ru§kiet pulemjotcikat, rasissen langielljah 
faalkonat, kaikkielda päit zavodieccl ammunda.

Koissa enämbi pizyö ei voi. Revofjucionerat no§§ettbh 
valgien flagan i työnnettih 7 predstaviteljua ehottamah mi- 
riecendiä. No voiskat kaiketta vaku§§annatta ammuk§ennel- 
dbh kaikki §eiccimen mieltä. Zualivoindua ei ollun.

Ambuhuoh delegatat, voiska piettämättä nastupaiccov 
ru§kieloih, kylviän puljkilla, kuin ragehella. Jo äijä on rua- 
nittuo i tapettuo. Bojevoit pripassut tuhuocettbh, peitot 
rbkottu. Salduatat luottuacettbh huonehuk§ih. Jogohine, 
kumbazella on oruzja, ammutah. Jiännyöt eloh revoljugio- 
nerat no§§ettuloinke käzinke, perretyöt §uatettbh kazarmoloih.

3ielä hiät §eizatettbh Reiniä va§, monin cuasuloin ky- 
zeldih, sra§§ajen ammunnalla. Kuvzitoista vuodine tovarissa* 
mögähtähyöh „olgah terveh Libknehta" kuoliena langei lat- 
tbella, prbkluadan ozuanna§ta piädä va§. Toizet revolju^ione- 
Toin otrjuadat niin ze ollah murennettu. Burzuilisto iha§telie- 
cov: Spartakka kuolie, murennettu, ni konza ei elavvu. 
No Savoin ruadajin veri ei iidovletvorin burzuilistuo. Vet 
vielä ollah elossa Libkneht i Ljuksemburg.

«Meilä pidäv heidä pyvdiä" tämän muone burzuilisson 
lozunga.

15 janvarjana kaikki maltaja germanien proletariatta on 
tuskassa i kavhie§sa: Libkneht i Ljuksemburg ollah tapettu.

Näin loppiecettbh 1919 vuvven janvari päivät. Revo- 
jjucionnoi proletariatta oli tyvnissetty. Burzuilisto lujeni.

N o «Spartakka" eläv.
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Bavariin Sovetskoi respublikka,
1919 vuod. 15 janvarina oldt>h tapettu Libkneht i Ljir- 

ksemburg, a, 1919 y. 7 janvarina, yhes§ä germanien oblas
tissa, Bavariissa, novzi ruadaja klassa Mynhenan linnan ko- 
munistoin vanhemmuonke, ottb valdan i objuavi respublikan. 
Sovietan valda Bavarissa oli ei viikkuo. Zen ze vuvven mai 
kuvna kontrrevolju^ionnoit voiskat otettbh Mynhenan i upo- 
tettbh sovietan respublikan vereh. No ice fakta Bavariin 
rohkieda borcuindua burzuilissonke, ozuttb kaikella ilmalla, 
§to edizeh raänijät ruadajat tietäh nyt, §to hiän tie— Sovie- 
tat i §to hyö ei heitetä oruzjua tävdeh voitandah §uat.

Vengriin Sovetskoi respublikka.
1919 V . 21 marta piänä Vengriin ruadaja klassa, komu- 

nisticeskoin organizagiin vanhemmuonke ottb valdan omih kä- 
zih i nimitti Vengriin Sovetskoiksi respublikak^i

1 tä§tä prbmiera§ta myö näimmä, kuin §uvri oli Oktjab- 
rin revoljugiin vlijanjä. Kaikkiella §ubi ruadaja klassa opa§- 
tuv borcuimah. .

Vengriin muakundane pikkarane. Vragat hänen ymbä- 
röitettih kaikkielda päit. Vengriin mualla §eizo §uvri 
frangiin armii. Antantan (yhtehy§ Frangiin i Angliin) nev- 
vonna§ta, vengerskoiloillabelogvardeicoilla abuh, Sovietan Ven- 
griillä vastahtuldbhRum bniiniCeho— Slovakiin voiskat. Ven
griin Ruskie armii, kurabane mahto va§§ata oman muakunnan be- 
logvardeigoida ei voinnun pyzyö §uvrella ulguzella vragalla 
va§tah. 1919 v. avgiista kuvlla urhakan toruannan jälgeh 
Vengriin sovietan respublikalla lieni heittiäcie. Edizeh hä- 
neh tuldbh ulguzet voiskat, a siidS heilä jällesti tuldbh belo- 
gvardeigat, i zavodieci §uvri massovoi valgie terrora. Lä§sä. 
10 tuhattua ruadajie i kevhie muanruadajie- oli kuaznittu, 
Läs§ä 70 tuhattua^ oli issutettu tyrmih.

Kuin papit avtettbh valgeilla.
Tämä oli väliän Vengriin sovietan valdan läpehyttähyöh, 

vielä §ih aigah, konza Budape§te oli zainiittu Rumunien voi- 
skilla. Otettbh rbähillä opa§tujat^—aivis proletariin lap§et. Hei
lä ke§§e§§ä harpuali pappi pitissä mu§§bssa vuatteissa. Hiän 
pagizi lapsilla, sto rbähillä heilä pidäv päissä kaikki. Jesli 
ken midä ei §anö, nin hi^n luadiv rbähän. Siidä hiän liziäldi..
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^ A rm a h a t  lapset, jesli tiän tuatto, einin velli on krasno- 
armeica, teliä 1 tämä pidäv §anuo rbähi

•— Elgiä §anokkua, a i o  hiät arestuljah, cu'^'itetah toine 
toizella ruadajin lap§et.

Pikkarazet kädyöt liccavvutati kulakkoloiksi.
Ka mih varoin papitpolzuicciecetah jum ahn nimellä,— §tobb 

vediä komunistoida tyrmäh i rbputettavaksi.
Rbähin ottaja niin ei i tiiju§tan ni yhtä nimie.

italiin sobbtiit 1920 v.
1920 V. sygyzyllä zavodiecci Italiissa stihiinoi ruadajin 

revoljucionnoi eissyndä. Fuabrikoilla i zavodoilla ruvettbh 
luadiinah fuabrikka— zavodoin komitettoida i zavodittbh ottua 
predprijatiiloida, ajuan kapitalistoida.

N o italiin burzuilisto mahto omissa käzissä pidiä vlua- 
stie. Hiän työndi ruadajilla va§tah vOiskat i vooruzituot pal- 
katuot otrjuadat. Täh aigah Italiissa ozuttuacci i lujeni fa- 
sizma. Kaikki revoljugionnoit ruadajin, i muanruadajin orga- 
nizagiit oldbh zapretittu. Heinke borciiije§§a oli organizuidu 
äijä fasistskoida otrjuadua. 3 iidä aigua §uat italiin revoljugi- 
onnoit ruadajat i muanruadajt omua borcuindua vejetäh i 
organizuijah peitossa. Peitossa (nelegaljno) Italiin komunistoin 
parti rukovodiv tällä borcuinnalla, Parti organizuiccieci IQ21 
vuodena. Hiän lujenov vuozi vuvvelda, varustav italiin rua- 
dajie i muanruadajie revoljuciih, Sovietan valdan seizatandah 
Italiissa.

' Germanien revoljucii 1923 v.
1923 V. oktjabrjan lopussa i nojabrin kuvna kaikkie 

Germanieda myötj tuas curahtbstacka vualu. Komunisticeskoi 
parti borcuindah varoin rubei organizuimah „proletarskoiloida 
sotnie“ Saksoniessa i Tjuringiissa (Germanien oblastit) novs- 
Suot ruadajat organizuidbh revoljucionnoin praviteljstvan. 
Ghmburgas§a sylty suvri vostanja, kumbazin lozunga oli 
„kaikki vluasti sovietalla“. No i täh kerdah germanien burzui
listo voittb ruadajan revolju^iin i pizyttiäci valdasta. 1923 v. 
Revoljugiin voitanda pricina oli ze, sto komunistoin parti 
vielä germaniessa oli ylen nuori i ei ylen opbtnoi, a lujatta 
i vägövättä partin rukoyodstyatta ruadajalla klassalla voittua 
ei sua, >
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Policiin, voiskin i of iteroin avulla ruadajin praviteljstva 
oli kumattu. „Ru§kiet sotnjat" razoruzittu, a Gamburgan i 
toizet novzennat läpehytetty. Tuhatat ruadajie oldbh am- 
muksenneldu i issutettu tyrmih. Uvve§tah Germanien ko- 
munisticeskoi partii kavottb äijän vojuiccijua. Burzuiloin 
praviteljstva zapretti hiän olennan i partilla lieni lähtie omua 
ruaduo ruadamah peittoh.

No i peito§§a germanien komunistat ei hyllätty omua 
ruaduo. Nygyzeh aigah germanien ruadajalla klassalla on 
luja komunistoin parti tov. Teljmanan vanhemmuonke, kum- 
bane enämmäldi i enämmäldi öttav omua rukovodstvua 
ruadajan klassan piällä i varu§tuacov jälgimäzeh re§iteljnoih 
borcuh neme^koinke burzuaziinke,

Revolju^ionnoi borcuinda Kitaissa.
Oktjabrin revoljucii no§tb borcuh ei vain edizin kapi- 

talistoin muakunnbn ruadajua klassua, no i licatuot rahvahat 
Kitain, Indiin, Indokitain, Marokkan, Jegiptan i toizet.

Kaikkie paremmiin, §uvremmak§i nägyv Kitain trudie- 
cijoin borcuinda ulgulazin kapitallstoin va§tah yhtiäldä päit, 
i omin burzuiloin i k^pitalistoin va§tah toizualda päit.

Kitai on Aziissa i rajottuacov miän muakunnanke. Kitai 
on ylen bohatta muakunda. Eläjän luguo myötj hiän on en- 
zimäne muailmalda, lugiecov lizänke 400 min. mie§tä; no 
§uvrembi puoli hänen bohatuk§ie uidiv rajan taguallizin ka- 
pitalistoin kormaniloih: Amerikan, Japonien, Angliin, F ran
kiin. Kitain tozi izännät ollah rajan taguallizet kapitalistat, 
kumbazet omah valdah varoin pietäh §ielä §uvrda meri, kui
va i vozduhan voina vägie.

Vain sovietan sojuvza ei taho, §tobb ken ni olgah izän- 
hyicciis kitaissa, i kitain rahvas oliis kenen ni olgah valdan 
alla.

Sovietan valda objuavi unictozituok§i kaikki cuarin pra- 
viteljstvan peitto dogovorat, napruavituot Kitain fatindah, i 
otkazieci cuarin praviteljstvalla otetuo§ta Manzuriista. Vostocno 
Kitain ravda tie oli lugiettu talohu§ predprijatiik^i, kumbane 
yhe§§ä Kitainke yhteh rukah i yhen v,prraldb ispoljzuiccie- 
cov i sovietan respublikalia.

Kitaiskoi revoljucii 1926-27 vv.
SSSR-an Oktjabrjskoin revoljukiin vejännän i hänen 

vel!ehy§ otno^enjan tuacci Kitain rahvahaze, nakionaljno os-



voboditeljnoi eissyndä Kitaissa, kumbane oli vielä ennen 
imperialisticeskoida voinua,— rubei kazvamah vielä boikomnia. 
Kaikki kitain rahva§ novzi rajan taguallizella kapitalizmalla 
va§tah. Kitain burzuazii enzimäzeh aigah, hänen tämän muos- 
tja, novzu^ta, mäni yhe§5ä rahvahanke va§tah rajan taguallizilla 
burzuilistoloilla nadeicciecien poluccie kaikki vluasti Kitain tru- 
diecijoin piällä. Edizeh dvizenja kazvo ylen boiko. Osobenno 
nagionaljnoin osvoboditeljnoin dvizenjan novzu oli §uvri 1926v. 
Kaikkie revolju^ionnoimbi, Kantonskoi armii, voittuan eisty 
kitain puoli päivän rannasta, puoli yön randah, nastupaijen 
$anhaih.

Sanhai vuaznoimbi ruadajin dvizenjan ^entra. Eläjiä lu- 
giecov enämbi 500 000 ruadajua. Lizänke puolet heistä rua- 
tah suvrissa predprijatiiloissa, §iinä ze ylen äijä heistä rua- 
dav rajantaguallizin kapitalistein predprijatiiloilla.

^anhaiskoi proletariatta novzi revolju^ionnoin kantons- 
koin armiin puoleh i tämän tuacci §anhai §ai ottua.

Ho suamoi re§iteljnoih aigah Kitaiskoi burzuazii, pölläs- 
tyn suvrda ruadain i muanruadain revolju^ionnoida dvizenjua 
varaten §to rajan taguallizilla burzuiloilla jällesti ruadaja kla- 
ssa yhe§§ä muanruadajinke ajav i hiät, izmeni rahvahan revo- 
Ijufiilla, izmeni kitaiskoilla rahvahalla i läksi yhe§täh rajan- 
taguallizinke kapitalistoinke.

Kantonskoi kommuna.
Otviettien burzuilisson izmenindäh Kantonan revoljugion- 

noi proletariatta komunistoin rukovodstva§ta, novzi. 1927 v. 
dekabrja kuvlla. Nov§§uzin lozungana oli: «Vluasti sovietalla". 
Ottahuoh vluastin, nov§§uot ohjuavittbh Kantonan komunak- 
§i. Miän muakunnan sovietan vluastin primierua myötj, Kan
tonan komuna ottb muat pome§§ikoilda’ ando hiät muan- 
ruadajilla, §eizattb 8 cuasuhizen ruado päivän fuabrikoilla i 
zavodoilla i zavodi §ynnyttiä ruadain i muanruadajin ru§kieda 
armiida vorogoista puolistuaciessja.

Kantonskoi komuna toi kavhien kaikella imperialistices- 
koilla muailmalla. Yhtevtettyöh viät, rajantagualizet i Kitais- 
koit kapitalistat napadittbh Kantonskoih komunah i muren- 
nettbh (voitettbh) hänen. Tuhatat komunaroida oldbh tapettu 
i ammuk§enneldu.

No Kantonan komunan azie ei kuollun. Tä§tä aigua §ua:  ̂
Kitain ruadaja klassa yhe§täh muanruadajin trudiecijoinke ve-

— 183



däv borciiindua rajan taguallizinke i. omin KitailSzin kapita- 
listoinke. Osnovnoi Kitaiskoin revoijugiin lozunga lieni 
„Sovietän vluastlsta Kitaissa“.

Komunisticeskoi interna^ionala - muaiSman 
revoljucionnoin dvisenjan rukovodija.
Burzuilisto vihazjaldb spruavieci revoljugionnoiloinke, 

ruadajinke i muanruadajinke, siidä pölläs§ynnä§tä, kumbazen 
hiän nägi. Tuhatat ruadajie .i muanruadajie oldbh tapettu, 
rasterzaidu, issutettu tyrmih kymmenet tiihattoida.

No revoljugioneroin azie ei kuollun.
Jogo kapitalistoin muakunnbssa ollah miän vellev? ko- 

ijiunisticeskoit partit. Hiän rukovodstva§ta kazvav i levenöv 
ruadajin i trudiecijoin muanruadajin revoljugionnoi dvizsnja 
kapitalistoilla vastah, ruadajin vluastista. Tällä borcuinnalla 
rukovodiv Komunisticeskoi internacionala (kominterna),hiän 
yhyttäv kaiken rauailman komunisticeskoit partit yhteh velle- 
hy§ fojuvzah.

Kominterna oli organizuidu 1919 v. Vladimir lljican Le- 
ninan rukovodinnasta. Miän muakunnan bolj§evikoin komu
nisticeskoi parti on kaikkie vägöviin köminternassa.

Miän partilla on moni vuodine borcuinnan i ruadajan 
klassan i muanruadajin rukovodinda opbtta. Vain tämä ruko- 
vodinda sai miän muakunnan proletariilla Oktjabrin revolju^iin 
voitannan, a §idä suvren voitapnan grazdanskoin voinan 
aigah j socializmua srojiessja.

Miän partin primierasta opassutah kaiken muailman ko- 
munistoin partit.

Kyzymizet;

1. Myttyön znuacinnan ando miän Oktjabrin revolju^ii 
revoljucionnoilla dvizenjalla toizissa mualoissa?

3. Ken rukovodiv revoljugionnoilla borcuUa kaikessa 
.muailma§§a?

Srojimma socializmua.
Burzuilissolla sai läpehyttiä revoljugiit omissa muakun

nbssa. No hänellä ei §uanun murendua enzimästä muail-
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malda sovietan muakundua. Roseissa Oktjabrjan revolju^ii 
voittb. Ruadaja klassa yhes§ä muanruadajinke rubei srojimah 
omua proletarskoida muakundua.. .

Burzuilisto i hänen slugat §äfeltbh, sto ruadajilla i muaii- |
ruadajilla ei §ua spruaviecie rbkotuonke talohuk^enke, sto 
komunistat, mahtannuot rukovodie grazdanskoina voinana, ei 
voija rukovodie talohu§ sroiteljstvas^a.

A kaiken muailman ruadajat i muanruadajat vuottuan 
kacottbh jogo miän suandah, jogo miän tuhok§eh i ozah.
,Jogo miän oza oli hiän oza, vet miän ozat on kaiken mua- 
ilman trudiecijoin azie. I min enämmäldi ruadaja klassa i 
muanruadaja vieri voittoh, zen röhkiemma hiän ottb oruzjua, 
novs§en borcuimah omanke burzuilissonke.

1926 V. Sovietan valda §ai voiton talohus frontalla. So
vietan talohu§ doidi ennen voinallizen §uvrehiioh §uat.

Enzimäne viizivuodine.
Njo tällä voitok^ella vielä ei loppiecen kyzymine. Pie

ni, pakkuojazin 1913 vuvven (ennenvoinahine) suvrehus 
meidä ei voinnun udovletvorie.

Sovietan valda, komunisticeskoin pariin vanhemmuk§enke 
^eizattb' icciellä edeh zaduacan, luadie miän muakunda 
industrialjnoiksi, muvttua muanruadajin hieno talohu^ järnek^i 
so^ialisticeskoiksi. 'Tävttiän viizivuodistja myö hiät razresimma.

Viizivuodine pluana väliän §ai levien tiettävyk§en. Jogo 
rajan taguallizih kielilöih viidi ei perevodiecija veniäläne§ana 
„pätiietka“ (viizivuodine), kuin ennen „boljsevik“ einin „sovet“.

Burzuilisto nagrattelieci, izdevaiccieci miän viizi- vuodizen 
pluanan piällä i huastb, sto boljsevikoilla pidäv moni kym- 
mendä vuotta, §tobb händä tävttiä. Burzuilissot sanottbh, §to 
pluana tämä vain boljsevikoin hiitrosti, kumbazen avu lla 'hyö  
tahotah muanittua i pöllättiä kaikkie muailmua. Kaikki bur- 
zuaznoit gazietat oldbh tävvet klevetindiä i pahua valellutta, 
staraidbh kiistaziin toine toizella borcuija Sovietan vluastilla 
vastah i hänen viizivuodizen pluanalla va?tah.

Burzuaznoit opaslunnuot sanottbh, tto miän pluanua tävttiä 
■ei voi i ei sua. Nemcalane opa?tun Kremer ?ano „Jesli viizi- 
viiodine pluana §ais tävttiä 50 vuvvetsa, nin i silloin oliis 
äijäldi äijä i hyviin"

Burzuilisson tiännyktillä vastah, hänen valehuktih miän vii- 
zivLiodizella va?tah, vastah höbliäjin i vähävierijöin oportu-
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nistoin va§tah, ruadaja klassa i edizeh mänijät trudiecija 
muanruadajat va§§attbh viizivuodizen pluanan lozungalla:

„ X ä v t ä m m ä  v i i z i v u o d i z e n  n e l l ä s ^ ä  v u v v e § § a “

I ka proidi neliä vuotta. Viizivuodine on täytetty i mo
nensa cuastissa tävtetty lizänke. SSSR zavodiv tävttiä toistj 
viizivuodistja, srojie klassattomua sogialisticeskoida obsce 
stvua.

Min tuacci ollah tämän mnozet ozat.
§eizov kyzymine, mintän meilä §ai tämän muozet §uvrd 

ozat, kumbazie ei voi olla ni yhe§§ä kapitalistoin muakunna 
§§a? Mi muone on tämän vägövyne miän talohuksen kaz- 
vannan eistäjä?

Tämän muozen kyzymizen annettbh tov. Stalinalla Ame
rikan delegatat 1927 v. hiän neilä §ano;

«Tämä on tozi, §to kapitalistoin talohuksen ?uvriin eistä] 
on barissan suanda. Tozi on ze, sto hari§§an suanda evni miän 
sosialisti ceskoin prombslennostin eistäjä ni ze sijä mi meilä 
on mieli luadie. Ni mi zen on miän promb§lennosfin eistäjäi 

Ennen kaikkie ze, §to kaikki fuabrikat i zavodat ollali 
kaiken rahvahan, a el kapitalistoin, sto fnabrikoilla i zavodoilli 
upravljaijah ruadajan klassan predstaviteljat, a ei kapitalistoii 
slugat.

Miän ruadajat maltetah, §to hyö ruatah ei kapitalistoiii 
varoin, a omah muakundah, omah klassah varoin. Tämä 
mieli on ylen suvrena eistäjänä miän promb§lennostin kaz 
vossa i hänen kohennannassa. Suvrembi puoli zavodoin 
fuabrikoin direktoroida meilä ollah-ruadajat, naznuacituot 
rahvahan komisuaroilla, soglasiecehuoh profsojuzoinke, 
ni yksi direktora ei voice jiähä ruadamah omalla §ijua jesli 
händä ei tahota ruadajat, einin hiän profsojuznoit organiza 
Siit. Jesli kapitalizman aigah ruadaja kacco fuabrikkah kuin 
tyrmäh, nin sovietan porjuatkoin aigah hiän ei kaco kuin 
tyrmäh, a kuin omah, lähizeh azieh, kummastja krovno in 
teresuicciecov kazvattua i kohendua. Cäis ei pie dokazbvaija, 
sto tämä uvzi ruadain otnosiecenda predprijatiih, hänen lähe 
hys, omahus maltanda on suvriin eistäjä miän prombslen- 
nostin. Tällä obstojateljstvalla pidäv objasnie ze fakta, 
izobretenjoin lugu proizvodstvan tehnikan oblastissa i pro- 
mbslennostin organizatoroin lugu kazvav jogo päiviä.
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Toiziksi ze obstojateljstva, §to promfa§lennostista dohödat 
männäh meilä ei yksie miehilöidä bohatuttuassja, a ielleh 
päin levendiässä, §uvrenduassja promb§lennostie, kohenduas- 
sja materialjnoida 1 kuljturnoida ruadajan klassan olendua, 
huovistuassja promb^lennoiloida tavaroida, kumbazle pidäv 
ruadajilla i muanruadajilla, n. §. uvve§tah trudiecijoin mate
rialjnoida olendua kohenduassja. Kapitalista ei voice omie 
dohodoida andua kohennannak§i ruadajan klassan olendua. 
Hiän eläv barb§§an tuacci. Einin hiän ei oliis kapitalista.. 
Meilä aziet ollah toiziin".

SSSR-an trudiecijoin materialjnoin i kulj- 
turnoin elännän kohenenda.

^ih aigah kuin kaikissa kapitalisticeskoiloissa muakun- 
nbssa piettämättä i äijäldi pahenov ruadajan klassan polozenja, 
SSSR-a§§a vuozi vuvvelda kazvav proletariatta, kazvav hänen' 
kuljtumoi olenda, piettämättä kohenov hänen materialjnoi 
polozenja.

SSSR-a§§a 1930 vuvve§ta §uat on ynnäh hävitetty rua- 
votta olenda. 1931 vuodena 83*/o kaikista ruadajista on pe-^ 
reveditty §eiccimen cuasuhizen ruado päiväh, a 1932 vuo
dena i ostuatkat ruadajat.

Zen tuacci, §to proizvodstvah on otettu ruadajin pervi- 
hin ostuatkat clenat, zen tuacci, §to on tävveldäh hävitetty 
ruavotta olenda, ruadajin perehin dohoda §uvreni 60®i«.

Juvreldah muvttu miän muakunnan kuljturnoi olenda.
Kirjamiehehyön tuacci miän endine Rosei §eizo jälgi- 

mäzellä §ijua Jevropan muakunnblla ke$§e§?ä. Nyt VUZ-bssa 
opa^tujie myötj myö jättimä Franciin, Angliin, Amerikan. 
Kirjah mahanna§§a meilä vähä jäi, §tobb jättiä Francii, a 
lähimmäzinä vuoziloina tavotamma Germanien, kumbane kir
jah mahtajin luguo myötj on enzimäne muakunda.

Osobenno kuljturnoin kazvannan §uvret tulokset ollah 
nagionaljnoiloissa oblastiloissa. Tämän muozissa primieraksi 
kuin: Kazakstana, Cuvasii, Burjato - Mongolii i toiz. Näissä 
oblastiloissa ennen revoljugiida §uvrembi puoli eläjiä oldbh 
ei kirjah mahtajat. A nyt nämä oblastit lähetäh kaikin kirja- 
miehehyöh.

Myö vielä emmä voice kaikkie luadie ruadajin i kolhoz- 
nikoin kaikkie hädöidä udovletvoriessja. Vet kaikkiedah 
grazdanskoin voinan loppiecehuoh proidi vuotta kymmenen,
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no i täs^a ätgua myö saimma ylen ^uvren koheniiukstiosnka 
trudiecijoin materialjnoin i kuljturnoin elännän olennassä.

Kuin myö nyt elämmä... Parahaldb täh näh paissah icnctupiii
i ---------— i. t r  _____________________   i-:-- _ , .ruadajat i kolhoznikat. Edembiänä myö kirjutamma hiän kiiak^i. 

jät, publikuijuot „Pravda§§a“ 1932 v. 1 maina. Ei kaikjLnoih 
vielä eletä täh rukah. No midä §anellah nämä ruadajat, joista, 
tänä piänä ze on miljonoih miän muakunnan proletariiloii Nyi 
varoin, a huömena ze liev todena kymmenih miljonoih vajninatt

I t ie n —
lila. P 

I limiect

roin, miän §uvren muakunnan kaikkih trudiecijoih varoin.

„ Harmain bokko!oin“ kabalosta-rukovodimalj

Zen

(Ruadajan Budanskoin kirja).

Mie synnyin latviin kazakan perehessä i pikkuze?ta sual

tila, o 
Mj 

p5§a, I 
iikovo'

Tubein elärnäh palkalazena. Ruaduan »Harmaissa bokkoloisfda, \
sa “ (näin kucuttbh Latviissa kulakkoloida), mie nagoli näin 
hädiä leivästä, faterasta, tirpiin kaiken muozie nagratteliecen] 
doida. Ruadua pidi 20 cuasuloin suvtkissa. kahjoksi tä§ta] 
mivla annettbh vain perrandoida. Jogo ,,bokko“ omana objn 
zannostlna pidi— pergua paimenda.

Konza mivla tävdy 15 vuotta mie postupiin Rigah 
pfovlokka-nuagla zayodalla, hyllättyöh paimennannan. Edizeh 
mivla maksettbh 25 kop. päivässä. Vain silloin,- konza mb

[assan 
Bu 

lektro-

leznar
poluciin provlokan vedäjän kvalitikaciin, mie rubein suamaliy ĵ î
kuvssa 30 rubljua.

Mivn mituariecennat lähennettih mivn zavodan revoljugion 
noiloinke ruadajinke. Mie rubein aktivno ucastvuimah revfr 
ijucionnoiloissa sobranjoissa, zabastovkissa.

Tämän tuacci milma ruvettbh ajelomah i arestuimah,
Jo  1901-1903 v . V. mie tunnustuaciin zenke, min znuaccii 
zandarmoin obiessinda. Kaikki elozet luoksittbh moniini 
muvrniin, kaikki jätettih birum bardom.

1914 vuodena zabastovka.ssa olemaan tuacci mivn ares' 
tuidbh. * bvgu

iMivn hibiellä oldbh i nagaikoin i so^Tipaloin jället. Ly- ûzik 
cykkäzeldi, tämän muone endine mivn eländä.

Oktjabrin revoljuciin jälgeh kerdah kuin viijittili enzr^’ 
mäzet sovetskoit ruskiet cuastit, mie sinne postupiin dobro- 
voljcaksi. 3 kerdua mie oliin popadin plenah denikingoilla, 
no jogo kerdua miyla sai pienasta uidie.
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l ljicova Ekaterina Nikiticna, Elektrozavodan obrazgovoin  g e h a n  
Hsosniga.

Zen jälgeh kuin ynnäh loppieci grazdanskoi voina, ~ne 
'h ici istupiin Harjkovan elektromehaniceskoilla zavodalla obinot-, 
nkitbksi. Kaiken oman jovdavan aijan, mie annoin obscest-' 
âikii innoih ruadoh, a päivät borcuindah bolj§evigkoiloista tem- 

j( [lista, pluanan tävtännä§tä.
Nyt mivla on hyvä, interesnoi eländä. Fatera hyvä, 2 

vaiomnattua, kuvhnja, vannoi. Naine— brigadira— obmotcikka, 
inen— ru§kie partizankä. Mie i hiän mamma yhellä zavo- 
illa. Poiga miän, miän hyvä mieli, piopera, niin ze on 
imiecen omilla azeilla, ei pienemmillä cem miän; opa§§un- 
illa, obscestvennoilla ruavolla, pionerotrjuadas§a, §kolas§a..

Myö- elämmä niin, kuin voijah eliä väin sovietan soju- 
i5§a, niissä hyö ollah muakunnan izännät,. proizvodstvan 

I suafikovodijana, i missä ev „harmaida bokkoloida"— kulakko- 
ilois-ida, pome§sikkoida, likvidiruiduloida kuin vieraiian §yöjä
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Budanskii Petr  Ju.rjevic,— 52 vuotta,’ Stalinan nimie Har] kovan, 

ektro-mehaniceskoin zavodan ruadaja.

Elläci puolitieh nällällä.
(lljicevan naismie§ruadajan kirja)

, Ruadua mie zavodiin Svecnikovan §ulku fuabrikalfa 
dizenjis v. Voinan allu§ta 1914 v. mie postupiin Domadedovan 

™'f:zriändä luabrikalla motal]§cicak§i. Ruavoin 11-12 cuasuo 
äitiahivtkissa, a to i enämmän. Ruavoin zen verran, min käski 

;ändä, otkazie en ruohkin. $uaha päivänsä $ai ei enämbiä 50' 
opeikkua. Eliin fuabrikan ob§cezitiissa 6 mie§tä pikkaraze§sa 
omnattazes§a. Eliäci puolitieh nällällä.

1917 V. revoljugiin jälgeh jäin ruadamah fuabrikalla. 
922 vuod. pereidiin Jelohovskoilla lampa fuabrikalla, missä 
ruan täh suat nasosnigana. 1926 v. zavoda ando komna- 

oniiittazen zemljanoilla vualulla kodi Ks 34; f at. Ka 75. Elämmä 
ayö häne§§ä muzikanke i lapsuonke. Fateralla vannoi, gaza, 
aikki hyvyöt, niin sto nyt ei pie kandua vettä, lämmittiä 
ivguada: tahot juvva, tahot peziecie—jo kaikki on valmis. 

Ly-duzikka ruadav miligionerana, §uav 130-140 rub. kuv. Mie 
aan 150 r. Elämmä hyviin. Koissa meilä on lap§in plo^cat- 

. a, la§ta sielä nänjkyijäh.
Kuda’ konzai vierie ei §ua, §to mie muanruadaja Serko- 

oiila I® kylältä, Rjazanskoista gubernja§ta, näin elän. Zavodalla 
fie olen udarniga i ruan ruaduo ruavon vardeinna§sa.
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Ylizen Tersan vanhoin kolhoznikoin §ana.
1 mai— kaikin trudiecijoin pruazniekka, kaikin borcuicci- 

joiH sofializma^ta. Tänä piänä myö tahomma §anuo kaikilla, 
i osobenno miän rajan taguallizilla vellilöillä— kapitalistein 
muakunnbn ruadajilla i muanruadajilla miän eländäh i bor- 
-cuindah näh. Miän arteli „Komunar“ yksi kaikkie peredo- 
voimbi Ukrainan peredovoissa Cubarovakoissa raiona§?a, 
1905 vuwe§ta §uat myö borcuicemma mua§ta. ^aimma myö 
hänen ruadajan klassan avulla i hänen rukovodinnan tuaccL 
Vain Sovietan vluasti mahto miät piäjtiä cuarin liccuan- 
na§ta, pome§§ikoin i kapitalistoin Ijamkoista.

Kevhäldi eli cuarin aigah miän kylä—■Verhnjaja Tersa- 
Vähä oli muada. Jygie oli vediä talohu§ta, ni myttynäzie 
marinoida ei ollun. Oldfah miän kylä§§ä i zen muozet, kum- 
lazilla  ei ollun ni muada, ni pertie.

1905 vuodena, konza oli kerätty 1-ne muakunnan duv 
ma, työndimä myö ?inne omalta kyliä deputatan Kacanovan 
Vasjan. Vaku§tsma hänellp: pakkuo cuarilda, §tobb pome§- 
hikoin muat annettais fnuanruadajilla vevotta, a fuabrikat 

zavodat otettais kapitalistoilda i annettais ruadajilla. Näistä 
miän pakkuonnoista zandarmat issutettbh Kacanovan Vasjan 
tyrmäh, a §iidä työnnettih 2 vuvvek§i Olone^koih 
gubernjah...

Avavvuttbh meildä §ilmät: mua pome§§ikoilda voit ottua 
vain vägeh i oruzjanke kiä§§ä. Myö yhe§§ä ruadajinke, bolj- 
sevikoin rukovodinna§ta, myö toraimma mua§ta, kaikin väl- 
Iyö§tä ruadajln i muanruadajin.

Marko Sahno 1904— 1905 vuodena buntuicci Mu§§an 
meren flota§§a. Larion Kacan organizuic;ci salduatoista revo- 
Ijufionnoin vbstuplenjan cuarin arrniissa. A 1917 v. jogohine 
meistä oli revoljugiin salduattana.

I konza ruadajat i muanruadajat otettbh tove§tah valdan. 
lujennettbh hänen, myö partin rukovodinna§ta ottuaccima' 
lujendamah omua talohu§ta.

1925 vuodena Larion Kacan, Verhnjoin Tersan kevhä- 
Ussonke organizuicci enzimäzen tovariscestvan yhe§täh rua- 
dua muada.

Tämä enzimäne kolektlva ei pizyttiäcen, kulakot rbkot- 
tbh hänen. No Kacan ei otkaziecen omasta azie?ta. 1926 v
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lian organizuicci uvven tovari§cestvan— ^evcenkan nimie- 
ovietaa valda avtto, ando dengua vellak^i, traktoran. I tä- 
ä prbmierua myötj 1927 vuodena Verhnjoissa Tersa§§a 
irganizuiccieci vielä 5 tämän muozie tovarl§cestvoida. Kev-

r "fcät i ke§kikerdazet kek§ittih: yhe§§ä paremfai. Min druznoi-
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mina ruadua, zen kebiembi eliä.
1929 V. kaikki tovari§cestvat yhyttih yhteh artelih. A 

nyt miän kylä on yksi kolhoza. Kulakot myö raskulaccimä, 
jjoma pois kylältä a kevhistja i ke§kikerdazista ni ken ei 
tahton ruadua yksiriälleh. Myö §aimma oman,— nyt mamma 
jcciellä varoin, a emmä pome?§ikkoih, da kuiakkoloih varoin.

Muokkuacenda i veri valetu enzimäzenä revolju^iina 
(1905 V.) Oktjabrin revoljugiina, grazdanskoin voinan fron- 
Iblla, ei propadittu duaroin.

Kolhoznikan ke§kikerdane vuvven dohoda 400 rub. a 
cuarin aigah ni ken meistä kevhistä ei poluccin vuvve§§a, 
kaiken muokan, jygien ruavon ruadahuoh enämbiä 100 mb.

Kuda ket meistä ruattbh Dneprostroin kotlovanoissa. 
^uado §ielä on jygie i varattava. No ruadoma Dneprostroil- 
a ve§§elänke §iänalonke. Mieleh oli kaccBo täh §uvreh sro- 
iteljstvah. Duvmaiccima: 300 vuotta pruavittbh Romanovat 

ei voidu niegla fuabrikkua srojie, a miän valda viizivuo- 
dize§§a myttyön elektriceskoin mahinan §eizattb.

Myö ruadoma kaikkie, §tobb enzimäne viizivuodine täv- 
iä nellä§§ä vuvve§§a i rubiemma borcuimah, §tobb väliäm

me tävttiä toine viizivuodine.
Ana tiedäv Leninskoi parti, Sovietän vluasti, kaikki 

Sojuvzan proletariit i kaikin muakunnoin ruadajat: myö-, ver
ta etersjanskoit kolhoznikat, kuin i kaikki kolhoznikat, olemraa 
tiän tozinane i luja abu.

M ark Sahno 
Vasilii Kacan 

Larioti Kacan.

Kapitalistoin muakunnbssa krizisa.
Miän muakunna§§a kazvetah zavodat, fuabrikat, §ahtat 

elektrostancat, muvttuv transporta, miän muakunda lieni 
muail/nalda Jarein muanruadaja muakunda. Myö kazvamraa, 
myö lujenemma. Ev ?ldä kapitalistoin muakunnbssa. Krizisa
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fätti kaikki kapitalistoin m uakunnat.  Hiän levendiäcci kaik- 
k ih  prom b§lennostin  o traslilo ih  I ky lä ta lohukseh . P ienen i hii
len suanda , cugunan  luajinda, Stalin luajinda, p ienen i ma§i- 
nan  luajinda.

Jesli ottua avtomobililoin proizvodstva, nin meilä ie§§ä 
lietäh tämän muozet Qbfrat 1929 v. aprelja kuvna oli luajittu 
SASS-oissa 622 tuhattua avtomobiljua, a 1931 v. nojabri, 
kuvna vain 68  tuh. n. §. avtomobiljoin la§§enda pieneni 
pocki 10 kerdua.
Diagramma masinoin srojinnan puolenendua kapitalistoin  

muakunnbssa 1929-stä 1931 v. suat.

SAS§

Germ anie

A H glii

m

1929 1931
Kapitalisticeskoiloissa muakunnbssa tupehutah domnat_ 

SAS5-oissa 1932 v. olijoista 302 domennoista kivguasta, 
ruado vain 56.

Angliissa 348 kivguastaruadovainZO.Fran^iissa 211 kivgu 
a§ta ruado vain 90.

Kyivö plavni kaike§§a kapitalistoin muailmas§a pieneni 
90 miln. ga 1930 v. 88  min ga §uatl931 v.

I vain vojennoi promb§Iennosti kazvav. Kapitalistat va- 
ru§§etah puv§kie, snarjuadoida tankoida uvdeh voinah. va
roin, kumbazen hyö jo zavodittbh edimmäze§§ä novzu ran
nassa.

192

i l



m

^ih aigah, kuin meilä on ilmoin siivrl prombslennostin, 
i kylätalohuk^en kazvo, kapitalistoin muakunnfa§sa myö niämmä 
krizisua— kaiken paikallistja proizvodstvan langiendua.

Kuifl ruadajat i muanruadajat eletäh rajan 
taguana.

Ruavotta olenda—tämä ruadajan klassan gorja i moru.
Kapitalistoin muakunnbssa hiän oli nagoli. Proizvod

stvan puolenenda, fuabrikoin i zavodoin salbuanda toi §uv- 
ren ruadajin puolenennan. Uskomatta suvri lieni ruavotta 
olenda.

Nyt, täh aigah kaikissa kapitalistoin muakunntssa rua
votta olijua hiän perehinke lugiecov lizänke 150 min. miestä.

Amerikassa, missä ev muakunnallistja ruavotta olijoin 
luguo, daze burzuaznoit ekonomista! luvetellah ruavotta oli
jua lizänke 11-12 min. miestä. Germanies^a lizänke 8 min. 
Angliissa— lä§sä 3 min. Frangiissa lizänke yksi min. Japo- 
niessa lizänke 3 min. hallissa lä§sä miljona.

No täh luguh ei männä ne ruadajat, kumbazet hotj i 
lugiecetah proizvodstvan taguana, no ruatah ei tävttä nede- 
lie, a tämä znuacciv, §to hyö i polucitah ei tävdelästä 
palkua i ollah puolitieh ruavottaolijat.

Ka midä kirjuttav amerikan ruavotta olendah näh ne - 
melkoi burzuilistoloin gazietta Fossise geitung: „Jesli lugie 
i ruavotta olijoin perehet, nin liev, sto jogo kolmas ameri- 
kanga on ruavotta, nägöv hädiä i sto miljonat amerikan^ua 
nähäh nälgiä. ^koljnikoin medi^inskoi obsleduinda ozuttb, sto 
jogo viijes skoljnikka muokkuacov vähän syönnästä."

Obscoi vbvoda tämän muone: Amerikassa, Angliissa i 
Beljgiissä jogo kolmas ruadaja on ruavotta. Germantessa, 
Poljsassa i Ispaniessa jogo toine ruadaja on ruavotta.

Ruavotta olenda tatti , ei vain ruadajie, no i protesso- 
roida, inzeneroida, tehnikköidä, opastajie. Yhessä Germanie- 
ssa 1931 V . 12000 ruavotta olijua inzenerua, arhitektorua, 
srojijua ruado ofi^iantana, parikmaherana, svei^arina, prbkas- 
sikkana.

Ajetuot zavodoista i fuabrikoilda, ruavotta i ruadopal- 
.katta, ajetuot fateralda— miljonat perehie ollah ajettu nälgäh 
i kuolendah nällällä. A sih ze aigah magazinat ollah 
tävtetty tavaralla, kumbazie ev kellä ostua. Täh
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ze aigah kaikkle kallahembie produktoida —  risuo, leibiä 
kofeida poltetah, upotetah järvilöih i merilöih, vain kuin ni 
buit] piettiä hinnan langienda tavaroilda, vain kuin ni buitj 
piettiä kapitalistoin bari^^an puolenenda.

Mozot ne ket jiädlh ruavolla, eletäh hyviin. El. Jiänny- 
zin ruadajin ruado palka on pienennetty 30-50 prog. ruado 
päivä pitkeni 2-3 cuasulla, §uvretah nalogat, i pocki jogo 
perehe§§ä on ruavotta olijua.

Zen lizäk^i, ruadajin §uvrembi puoli perevediecöv puo
li nedelin ruadoh, a yhe§sä tämänke i puoleh palkah.

Vain ylen vähä§§ä muakunna§sa on §trahuinda ruavotta 
olennasta, no i §ielä, missä tämä on abu, hiän on ylen pikka- 
rane. Miän sovetskoit udarnikat, kumbazet lähteih ekskursiih 
ymbäri Jevropasta teplohodalla »Ukraina" oldbh Germanie- 
§§a, missä on ruavotta olennasta strahuinda. Ka midä hyo 
§anellah:

»Kavhie on ruadajin polozenja. 5uvriin posobie, polu- 
cittava ruavotta olijoilla— kvalifigiruinduzilia ruadallla— on 
vain 15-18 markua (kolmen rubljan verda nedelissä).

Tämän ze muoze§§a jygies§ä polozenja§§a ollah kapita- 
listiceskoiloissa muakunnbssa i muanruadajat palkalazet i kev- 
hät muanruadajat. Kylänsä levähyttläci muailman suvri kev- 
hyndä muanruadain massoilla ke§sessä, kumbazet ollah ro- 
zorittu i vielä rozoriv krizisa i nalogat. Kylätalohuk§e§§a 
to vähä kazvav, to produktoida panna ev kunne, zentäh 
§to ruavotta olijat ruadajat hotj i kuollah nälgäh, a o§tua 
ei ni midä voija, ev dengua.

Ka midä kirjutetah gazietoissa Germanien polozenjah
näh:

»Germanien hienon muanruadajan polozenja— on pahen 
nin paheta enämbi ev kunne.

^tobb maksua vellat, muanruadajalla pidäv leibä myvvä 
ylen pieneltä hindua

Hienot muanruadajat niin ollah rozorittu, §to mone§§a 
^lezvigan paikassa keskikerdah jogo cuasuo torguloista myöc 
ciecöv yksi muanruadajan talo, kumbane popadiv kulakkolol- 
11a, pome§§ikoilla i kapitalistoilla kädeh.

Osobenno äijän gorjua nägöv muanruadaja kolonieloissa 
i puoli kolonieloissa.

Kitaissa, 1930 vuvve§§a yhes§ä iprovin^iissa (oblastissa) 
Sanjsi kuoli nälgiä 2 min. mieltä. Provin9iissa Gansu kuo
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li 4 min. Sanhaissa 1930 vuvve§§a oli kerätty 36 tuhattua 
pokonniekkua, kuollutta nälgäh. Kaike§§a Kitaissa nähäh näl- 
giä 70 min. §uat mieltä.

Amerikan senatoran Karavein §anondua myötj SAS§-ssa 
jogo päiviä nälgäh kuolov yksi tuhatta mieltä.

Kevhyön i nällän tuloksena on ze, §to rahva§ hovke- 
tah. On ylen äijä liennyttä piäniekutta (iccien tapandua).

Parizan mostovoiloilla.
(Ruavotta olijan metalistan kirja).

Mie jo ammuin olen luodu pihalla i äijän päiviä käve- 
en Parizan uvliccoida myötj eccien ruaduo.

Parizan jogo ruavotta olija ennen kaikkie jogo harpavk- 
sella, uvlicalla va§tavdeliecov policeiskoiloinke i zandarmoin- 
ke. Ka ainova professii, kumbane ei tiijä ruavotta olennaa- 
gorjua.

Frangiin praviteljstva jogo vuotta tuhuov 530 min. gran 
kua— ruavottaolijoilla posobiek§i.

Äijät ruadajat jo ynnäh kavotettbh vieron, konza ni ol- 
gah suaha ruado. Enzi kerdah tämä ko§kuv ruadajin vanhem- 
bah pokolenjah. Koissa heilä jo on kaikki myödy. Ruadajie, 
ken ei mak§a, fateralda ajetah pihalla mostovoilla. ^ydiäcie 
heilä ev kunne. Hiän perehin clenat pirussäh kaikkih ran- 
doih. Ruavotta olijat muatah buljVariloilla einin ^illoin alla, 
luadiecetah brodjuagak^i i pakkuojazek§i.

Tämän muozie brodjuagoida Pariza§sa on ylen äijä. Hyö 
ollah niin redukkahat, rubuvdunnuot, §to ni konza heidä et 
tiiju§sa, kuin endizie potomstvennoiloida pvoletariiloida, kum- 
bazet kymmenin vuozie annettbh stankalla i marinalla. Pred- 
prijatiiloin izännät, ei kaccuon krizisah, eletäh paremmiin ev 
kunne, palvaten fuabrikkua einin zavodua, kapitalista endi- 
zelläh perehineh ajav kurortalla, duacalla, lähtöv pute§estvii- 
löih, tuhuov razvlecenjah i udovoljstviih kymmenie tuhat- 
toida. Kaikki krizisan jygehy§ pidäv omilla Sivuloilla kandua 
ruadajilla.

Poligeiskoit ucuastkat ollah tävtetty yönieköill^  omua 
him uo myötj tulluzilla. $tobb poluccie yö§ija hotj tyrmä kame- 
ra§§a, rahva§ rbgeneh luajitah pahutta.

Ei ammuin yöllä mie jalgaziin a§§uin Beljviljalta. Pari
zan randapaika§ta. Kaikella tiellä lavccazilla issuttbh i njukut- 
tbh faterattomat. Pigalj plo§cadilla muan alah §olahyk§en luo
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na mie näin kymmenie miehilöidä, kumbazet issuttbh kivi- 
zillä viluloilla pordahilla, lujazeh liccuacennuot zen-ze vilu- 
huoh §einäh, §tobb heidä ei kek§iis storoza. Rahvas sijotte- 
liecettbh i muan alla kalidorissa, kumbazet ollah iuajittu 
muan alla dorogoin luoh männe?§ä.

No i tiälä ruavotta olijoida ei jätetä spokojah . Vardei- 
ccija ajelov ruavotta olijoida: „Ei, työ, väliämmä pois tiäldä, 
a to vet mivla popadiv tiän tuacci".

Mie, kuin i muit, radenieldb luven gazietan objavlenjoi- 
«ia ruaduo ecciessä. Näin objavlenjoin tuacci taho elä taho, 
pidäv kaccuo burzuilistoloin gaziettoida. Mi on heissä kaiken 
muostja valehu^ta Sovietan Sojuvzan piällä. 3iännyttäv, kon- 
za luvet näidä gaziettoida 5ovietan Sojuvzan pahah polo- 
zenjah näh, ruavotta olendah näh i n. i. Jesli gospodinat, 
kumbazet slozitah kaiken muozie valehuk§ie, tahotah nähä 
tozi nälgiä, tozi hädiä, tozi ruavotta olendua i kaikkie midä 
häneltä liev, ana kävelelletäh Parizan ruadain kvartualoida 
myötj.

D juksolj.

Rajantaguallizin trudiecijoin lapsin eländä.
Kuin ni jygie on vanhemmin trudiecijoin polozenja 

kapitalisticeskoiloissa muakunnbssa, no hiän on vielä jygiembi 
hiän lapeilla.

Lä§§ä 10 min. la^ta 7-15 vuodeh suat ollah palkuacen- 
nuot ruadamah prombslennostih, kylätalohuk§eh, i proizvod- 
stvan podsobnoiloih proizvodstvbh: kustarnoiloih prombsloih, 
gazietan myöjäk§i, suappain cistijäk^i i n, i.

Jälgimäzinä vuozina palkalazin lap§in’’'lugu kazvo kahen 
muozek§i, vanhemmin ruavötta olennan §uvrenennanke. Tä
mä on zen tuacci, sto' lapein ruado maksuacov ylen huoge- 
heksi i on viigodno kapitalistoilla.

Amerikan sojedinjonnoiloissa statoissa lä§sä 25§00 la§ta 
ruadav muan alla §ahtoissa.

Germanie§§avähävuodizetruataheivain vrednoiloissa, pro- 
izvodstissa no iyö smenoih. Lap^uzienuorembie 14 vuotta voit nä
hä §ahtanruadoloilla. Lapset edembiäh puolda yödä prisluzivai- 
jah savukkahissa tävzissä rahvaita kahakoissa.

Pragassa (Ceho-Slovakiin stoligassa) 80 pro?, proletar- 
skoida lasta on läzijiä cahotkalla. Berlina?sa tämä lugu doi-
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div 87 pro?. §Liat. Erfurta^sa (Germanies§a)— 93 pro?. ?uat. 
On tiettävä^ sto ruadajin lapein kuolenda on 2 suvrembi, 
cem bohatoin eläjin lap§in kuolenda.

Kapitalistat ecitäh piäzendiä krizisa^ta.
Krizisan ravdoih licattu burzuilisto ecciv piäzendiä. ^to- 

bb §äilyttiä omat barissat, hiän vielä enämmäldi eksploatiruic- 
cov ruadajie pienendiän ruado palkua, §uvrenduan ruado 
päiviä i piettiän ruavotta olijoilla posobiin annandua.

Vielä 1930 vuodena tov. Stalin nevvo, sto burzuilist® 
krizisa^ta piäzendiä rubiev eccimäh uvve§§a voinansa i en- 
zimäzeh vuoroh voina§§a SSSR-alla va§tah.

I burzuilisto tove^tah vägöväldi varu§tav uvtta voinua. 
Otanda voinun vuoh burzuilisto tahtov ^avojuija uvzie run- 
koida, kunne voicciis myvvä omie tavaroida. Uvvella voi- 
nalla burzuilisto tahtov hävittiä ruavotta olendua.

Yksi Amerikan kapitalista kirjuttav omas§ah gazieta^sa: 
„Meilä pidäv uvzi voina, kumbane liev viikomman, tappav 
enämmän rahvaita".

Japonien voina Kitaissa.
Japonie enzimäne tahto piä§§ä krizisasta voiiian vuoh 

i napadi Kitaih. Japonie tirpav kaikie enämmäldi krizisasta. Japo- 
nie§§a nyt on 3 min. ruadamatta olijie, kumbazet ei polu- 
cita ni myttynästä posobiida.

Ruadajan klassan suvriin eksploatiruinda on Japonie§§a. 
Ei kaccuon ylen pitkäh ruadopäiväh, japonien ruadajilla 
kuv§§a vain on kak§i lebävö päiviä. Naizet ruadajat polu- 
citah 65— 70 pro?, vähemmän, cem muzikka miehet. Kai
kista ruadajista 41 pro?entua on ruadajua lasta i nuorizuo 
17 vuodeh ?uat, kumbazie eksploatiruijah, niin, enämbie ev 
kunne. Ev parembi polozenja i japonien muanruadajan, kum- 
zie pomes§ikat piettämättä gruabitah §uvrilla nalogoilla i 
rennulla. Kuolenda Japonie§§a on äijiä suvrembi, cem Jev- 
ropan muakunnussa.

Napadinnalla Kitaih, avtannanke muailman burzuilisson 
i osobenno Fran?iin, japonien kapitalistat tahotah §iirdiä 
japonien rahvahan massoida revolju?ionnoista borcusta ka- 
pitalizmanke; täs§ä voina§§a hyö tahotah fattie uvzie run- 
koida, kunne hyö voidais m.yvvä omie tavaroida i suaha 
§ieldä Sfarjua: huovista ravdua, hiildä, neftua.
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Japonien kapitalistat ei objuavien voinua, työnnettih  
omat voiskat Kitaih; otettbh Manzuriin. §iidä hyö ylettih 
Kitain §iämeh. Männe§sä japonien voiskat murenneldbh lin- 
noida, tapettbh mirnoiloida eläjie. $iidä hyö my vvättih omat 
voiskat Sanhaih, i monena kuvna gromittbh ^anhain kitais- 
koiloida cuastiloida, kuni heidä ei luajittu muruioiksi. Bur- 
zuilisson gaziettoida myötj Japonien nastuplenja aijas§a yhessä 
vain 5anhain raionassa postradaicci läs§ä 2 min. miestä.

Napadenjan varu^sanda SSSR~ah.

„Miän politika on miru  politika. 
T ädä  politikua m yö rub iem m a vedäm äh 
i edizeh päit  kaikesta viästä, kaikella, 
millä voit. Ni yh tä  vuaksua miiijen mua- 
da em m ä taho, no  i om ua m uada  ni 
yh tä  sormutta, om ua  m uada  em m ä an
na ni kellä“.

(Stalin).

Maltetah kaikin muakunnbn kapitalistat, sto hiän loppuo 
lyhendäv Sovietan Sojuvzan olenda, kumbane andav primie 
rua kaiken maailman ruadajilla i muanruadajilla. Kapitalistat 
ylen hyviin maltetah, §to miän jogo harpav§ edizeh viizi- 
vuodistja tävttiässä tämä nuagla grobun §albah, kumbane ka 
ka plakahtav kapitalizman piällä. ’

Zentän varu§tuacien voinah, kapitalistat ennen kaikkie 
tahotah napadie SSSR-ah.

Japonien voina Kitaissa on rohkie harpav§ varustaja 
SSSR-ah monen maakunnan napadindua.

Nämä imperialistoin vuotannat potverdiecetah Japonien 
burzuilistoloin pluanoilla. Äijät japonien imperialistat, japo
nien armiin generualat javno paissah voinan zavodinna§ta 
SSSR-alla vastah.

Hyö paissah i kirjutetah japonien pecätissä, §to luadi- 
essja „suvrda japonieda“ pidäv SSSR-alda ottaa Primorja i 
Severnoi Sahalina. Lizänke ze, hyö paissah, sto ei pie do- 
pustie, SSSR-alla ozakkahaldb loppie enzimästä viizivuodistja,
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a sida enämmäldi toista viizivuodistja. Japonien vojenacoljni- 
kka kirjuttb Japonien ministralla omma§§ah dokladnoissa 
zapiska§§a:

„ ... Mian pluana— mänendä Siberih. Zaimihuoh Verhne- 
udinskan, myö zastuavizima Rosein ustuppie meilä ylen §u- 
vret kohat Lena jove^ta päiväzen novzuh päit, Beringovan 
prolivah suat. Myö piiloin voiccizima belogvardeigoilla av- 
ttua luadie oma nezavisimoi Daljnevostocnoi muakunda, 
kumbane oliis general-gubernuatoroin upravlenjian alla, Japo- 
niella naznuacittuloin".

Täs§ä selgieh on nevvottu pluana, kuin napadie SSSR-ah 
i miän muan kohustoida luadie koloniaksi japonien imperia- 
listoilla varoin.

Tädä Japonien politikkua kaikkia enämmäldi puolistav 
Franciin burzuilisto, kumbane on jo ammune organizatora 
kaikkia napadinnan tahondoida SSSR-ah. Yhe§§ä zenke fran- 
Cii varu§tav napadindua SSSR-ah i la§ku rannalta, Polj§a§ta, 
i Rumtnie^ta päit, kaiken aijan vooruzaijen näidä muakun- 
doida i anduan heilä vedaksi vooruzieciessja varoin.

Prövokaponnoit tahonnat vediä SSSR-a voinah.
Muailman krizisan aigah ylen äijä lizeni provokagiida, stofab 

SSSR-a vediä voinah. Vain miän luja miriecendä politikka 
i kaikin näin provokaciiloin avuanda annettbh täh suat säily- 
tellä mirnoida polozenjua.

Näin provokagiilOin harahtera on äijän nägöne. No kaikilla 
kellä on yksi mieli i tahonda.

Yksi provokagiiloin forma on napadinda miän rajanta- 
gualizih predstaviteljstvoih i miän poslbn tapanda. Tämän 
muone naljotta belogvardeigoin viän avulla oli luajittu miän 
predstaviteljstvah Kitaissa, missä miän ruadajat arestuidbh 
i daze muakattbh. 1927 vuodena miän predstaviteljstva oli 
razgromittu Angliissa. Polj§assa oli tapettu miän posla tov. 
Voikov.

1929 vuodena rajantagualline kapitalizma organizuicci 
kitaiskoiloin belobanditoin voina napadinnan Kitai-Novzu 
ravda tieh. Hyö pereidittih miän rajan, no piiloin §uadbh , 
miän Ru§kiesta armiista hyvän va§tavk§en.

Tä§§ä napadinnasiä rajan tagualli*zet kapitalistat äijäldi haira- 
hettbh. Hyö tahottbh vediä meidä voinah, a lieni toiziin puo
liin. Ajahuoh ne voiskat, kumbazet tuldbh rajasta poikki-
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/
i ajahuoh toizet, miän armii myö§tiäci. Sillä hiän ozuttb, 
oman viän i lujehuon, a yhes§ä tämänke ozuttb, sto SSSR-a 
vojuija ei taho.

Näissä bojuloissa, kumbazet oldbh provierindana miän 
bojesposobno§tie, miän Ruskie armii ozuttb suvret hyvyöt.

Tov. Bljuher, kumbane komanduicci Daljne-Vostocnoi- 
11a Ruskiella armiilla, näin saneli XVI—sta partin Sjiezdalla 
näih bojuloih näh;

„I vanhoissa Drazdanskoin voinan ucastnikoissa i siinä 
nuorizossa, kummastja meilä annetah miän vojenno-ucebnoit 
zavedenjat, meilä iellizelläh on luja proletariin diktaturan 
puolistaja. Meilä ,näin bojuloin aigah ei §uanun erottua 
(otdelie) vanholda nuorista, kumbazet® ei nähty grazdanskoin 
voinan porohua. Kaikin yhteh rukah oldbh valmehet andua 
oma eländä proletarskoista diktaturasta, kaikin kiistaziin ennä- 
tettih tädä ciistie, konza lähteih bojuh.

Parteicat i komsomoljcat, kumbazet nyt ollah zavodijana 
socialisticeskoin sorevnovanjan i udarnicestvan, oldbh niin 
ze zavodijana valmehuös§a andua oma eländä ruadajan klas- 
san aziesta. Meilä oldbh lugomattomat primierat slucait konza i 
baspartiinoit krasnoarmeicat, muanruadajat i ruadijat en
nen lähendiä bojuh tuldbh politrukoin luoh i sanottbh; „To- 
varissa politrukka, lähtien bojuh, mie rubien cesno za§cis 
caimah Oktjabrjan revoljugiin ijuandua i jesli niivn tapetah, 
nin mie, ollen ei partii^a, pakkuon milma lugie kuin 
partiigiia, kuolijua ruadajan klassan aziesta. “,

No kapitalistat §uaduoh hyvän va§tavk§en Daljnoissa 
Vostokas^a ruvettbh varu^tuacomah vielä paremmiin. Kuvlus- 
tahuoh Ruskien armiin vastavk§e§§a kaiken §uvren SSSR-an 
viän, kapitalistat ruvettbh meih napadiessja tukkuomah m o
nen muakunnan yhtevvystä: Japonien, Poljsan, Runibnien 
i toizin.

Provoka9iit ei pietytä. Voinah varu§tuacenda mänöv 
uvzilla sredstvoilla. Niin primierak§i, oli laskiettu sgenalla 
rimskoi papa, katoliceskoin kirikön vanhembi. Hiän la§ki 
vozvanjan, kumbaze§?a kuccu vieruiccijoida miehilöidä po- 
hodah sovietan ruadajilla i muanruadajilla vastah, buitto puo- 
listua vieruo boljsevikoista.

- Ylen hyviin i §elgie§tb. tämä vägövä varu^tuacenda na
padiessja SSSR-ah avavdu suvdu progessas^a vrediteljoin i 
menjsevikoin piällä, kumbazin kontrevoljucionnoin ruavon 
keksi OGPU.
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Vrediteljoin organizagii, vanhoista professoroista, kuai- 
bazet oldbh lujah siduocennuot endizinke veniäläzin kapita- 
listoinke, kuccujat icciedä „Promb§lennoi parti", varu§§ettbh 
sovietan valdan kumuandua kahteh rukah: omalla vrcdindä 
ruavolla sovietan organoissa i avttuan rajan taguallizella 
burzuaziilla organizuija voina SSSR-alla va^tah.

Tämä siivdii ozuttb, sto muailman burzuazii. Frangiin 
rukovodinnanke varusta napadenjua SSSR-ah“1930 vuodena, a 
vredjteljoilla sih aigah suat pidi SSSR-a suattua talohu§ raz- 
ruhah.

Avattuoh zagovoran, SSSR-a ozuttb kaiken muailman 
ie§sä, kuin vrediteljoida, niin i hiän sojuznikkoida— Frangiin 
1 toizie imperialistoida. No kapitalistat ei otkaziecettu omasta 
tahonna^ta vojuija. Hyö ei pietetä varu^tuacendua voinah, 
duvmaijen nagoli uvzie i uvzie provokagiiloin tormie.'

Veniäläzin belogvardeigoin organizagiit, kumbazet ollah 
jevropan muakunnbssa luajittu ajettuloista Sovietan Sojuvzas- 
ta grazdanskoin voinan jälgeh belogvardeigoilla, ruvettbh 
rukovodimah rajan taguada pokusenjoilla rajan taguallizeh 
predstaviteljoih, kumbazet ollah SSSR-a§sa.

Niin, 1932 vuvven aprelja kuvna belogvardeigat Stern i 
Vasiljev luajittbh Moskovassa pokusenjan germanien poslah. 
Suvdussa hyö viniecettih, sto pokusenja oli luajittu vain zen 
tuacci, stobi pahendua SSSR-an otnosenja Germanienke i 
luadie voina povda. Väliän tämän jälgeh, oli pokusenja ve- 
niäläzen belogvardeigan japonien poslah germanies^a. Tädä 
poku§enjua provokatorat tahottbh ozuttua, buitto tämä on 
organizuidu veniäläzillä bolj^evikoilla. No belogvardeigoin ta- 
honnat oldbh keksitt)''.

Jälgi peräh, 1932 mai kuvlla kaikella maailmalla kuvlu 
Frangiin prezidentan Dumeran tapanda azie veniäläzellä belo- 
gvardeigalla Gorgulovalla.

Enzimäzeh aigah Frangiin poligii i Frangiin burzuilisson 
pecatti tahottbh ozuttua Gorgulovua boljsevikoin agentak^i, 
työnnettyö Kominternalla. No, ylen väliän kerrbttih revolju- 
^ionnoin pecätin razoblacinnat: burzuilisson gazietoilla lieni 
priznaija... §to Gorgulov veniäläne belogvardeiga, sovietan 
valdan voroga.

Ei kaccuon kaikkih burzuilisson tahondoih vediä SSSR-a 
voinah, myö muvttamatta vejämmä omua miru politikkua.
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Mian politikka — miru politikka. No jesli burzuilisto 
vbstuppiv miän Sojuvzalla va§tah, ruadajiti i muanruadajin 
ruskie armii raahtav zascittie emua muakuiidua.

Sanoilla yksi, a aziella toine.
Varustuacien voinah, kaikin muakunnbn kapitalistat ylen 

hyviin nähäh i maltetah, §to ruadaja klassa i trudiecijat 
muanruadajat tädä voinua ei tahota. Zentän hyö tahotah tru- 
diecijoista peittiä voinah varustuacendua i muanittua heidä. 
Tämän tuacci kapitalisticeskoit praviteljstvat kerätäh kaiken 
muozie sjiezdoida i konferenviiloida, kumbazissa sumljaijah 
voinan vastah borcuinda kyzymizie, daze kaikin muakunnbn 
razoruziecendah näh.

Tämä muanivo hyviin avavdu Zenevskoilla konferengiil- 
la, kumbane zasedaicci 1931 i 1932 vuozina. Tällä konfe- 
ren^iilla oldbh i miän Sovietan Sojuvzan delega^iit, vanhem- 
manke rajan taguallizin azein rahvahan komisuaranke tov.. 
Litvinovanke. Sovietan delegagiit annettbh tozinazen i ylen 
selgien ehotuksen tovestah razoruziecie. No tämä ehotu§. 
oli siiretty burzuilisson delegagiiloilla. Omasta puolelta hyö 
annettbh tämän muozen ehotuksen, §to vain pienendiä vo- 
oruzenja, kumbazen luadihuoh lieniis barbssa^sa voinan liet- 
työh ze muakunda, kumbane ehottav tädä. Primierak§i, Fran- 
Cii ehottb puolendua suvrie vojennoiloida korabliloida kum- 
bazie hänellä on ylen vähä, no ei ni midä mainin podvod- 
noiloin lodkin kyzymizeh näh, kumbazissa on hänen suvriin 
vägi. Tämä projekta evlun mielehine Amerikan i Angliin 
predstaviteljoilla, zentän sto Amerikan i Angliin ilotbssa 
on §uvri lugu järeidä korabliloida. Anglii i Amerika omalta 
puolesta ehotettbh puolendua podvodnoiloida lodkie. 1 tulok
sena muailman tyvnehys kyzymizin neicci, kaiptaltsticeskoit 
maakunnat konferenciilla liettih toine toizella vihaznikat.

Kuni Zenevasa ollah paginat miriecendäh näh, kapitalis- 
ticeskoiloissa muakun.nbssa kazvetah voina promb§lennostit. 
Voina promb§lennosti on ainova prombslennosti, kumbazeh 
ei kossu krizisa, kumbazissa ei nävy tukkuvvundua i piene- 
nendiä, a on vain ylen suvri kazvo.

Voina tuhuonnat kaikissa kapitalisticeskoiloissa muakun- 
nbssa kazvetah piettämättä.
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Kapitalisticeskoiioin muakunnbn vojennoit rashodat 
miljonoissa dallarua.

SAS§

Anglii

Frangii _________

1931 V. 1932 V.

Osebenno silmih luotteliecov voina tuhuonnoin kazvan- 
da Fran^iissa, missä jälgimäzinä vuozina hiän suvreni pockt 
kahen verralla.

Hänenke susiedat muakunnat; Polj§a, Rumtnie, Einljan- 
dii, Latvii i Estonii suvrennettbh omat voina tuhuonnat 
122 min, dollara§ta 1930 v. 178 min. dollarua §uat 1931 
vuodena.

b}äissä ■ muakunnbssa kiireheldi kazvetah armiit i voina 
zavodat.

Proletariilla varoin—revolju^ii ainova piäzendä 
kapltalisticeskoista krizisa§ta.

Proletariiloilla i trudiecijoilla muanruadajilla ka ik in ’bur- 
zuilistoloin muakunnbn, ev toista piäzendiä jygie§tä*volen-- 
na§ta, kumbazeh toi krizisä, kuin vain revoljuciilla. Kaikki 
kapitalistoin tahonnat lövdiä piäzendä krizisa§ta voinalla 
vain pahendav ruadajin i muanruadajin polozenjua.

Proletariit i muanruadajat omalla icciellä nähtih voinan 
kavhiet i kaikki hänen pahiTOt 1914— 1918 vuozina i tietäh, 
§to voina i mi häneltä liev pahutta, ynnäh langetah ruada- 
jan klassan i muanruadajan bardeilla.
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Zentän ei kaccuon pattbeh burzuilisson nakazindah, 
hänen presleduindah ruadajin revolju^ionnoji eissyndä kazvav 
kaikissa muakunnbssa. Krizisan liettyöh lieni suvri ruadajin 
revoljugionnoi novzenda kapitalizman muakunnbssa.

Nagoli rbgenemmä i rbgenemmä ollah ruadajan klassan 
revoljuQionnoit vbstuplenjat. Vägövemmät i vägövemmät 
lietäh hänen rjadat, tukkuvdujat komunisticeskoista partista 
ymbäri, lähemmä i lähemmä eistyv muailman revoljugii.

Zabastovka dvizenjan kazvanda.
Gazietat jogo päiviä kirjutetah viestilöidä revoljucion- 

noiloin ruadajin uvzih i uvzih zabastovkih näh.
Angliissa 1931 vuodena oli lä§sä 3 min. zabastovka päi

viä, tämä nelliä enambi, cem 1930 vuodena. 1932 vuodena 
zabastovkat liettih vielä rbgenemmä: janvari kuvna bastuidfeh 
dokan ruadajat i morjakat; jälgeh sudnun srojijat ruadajat i 
gornjakat, siidä kaikkie muakundua myöt] läksi tekstiljscikoin 
zabastovka.

1932 vuvven keviällä bastuidbh La^ku Cehiin gornja
kat. Nämä zabastovkat muvtuttbh revoljucionnoiloiksi ruada
jin vbstuplenjoiksi, ruadajin barrikadnoiloiksi bojuloiksi.

1932 vuvven keviällä bastuidbh germanien metallistat... 
avtomobilja zavodan „Reno“ ruadajat i tekstil^cikat Fran(ji- 
ssa; 50 tuhattua gornjakkua bastuidbh Pansiljvaniissa (SASS- 
issa).

1932 vuvven keviällä oldbh Germanien prezidentan val- 
licennat. Germanien komunisticeskoi partii ^eizattb preziden
tan kandidatak§i oman vozdjan tov. Teljmanan i ando lozun- 
gan: „Ken on valmis borcuija sovietän valdasta syviin, ken 
on  valmis borcuija revoljugionnoilla piäzennällä krizisa§ta-.sil- 
lä pidäv golosuija tov. Teljmana^ta i ozuttua tällä golosuin- 
nalla ruadajan klassan vägi“.

Burzuilisto pöngätteliecien poligiin- organoin vägeh, ru- 
bei vedämäh §uvrda borcuo kompartiinke. Zapretti mitingat, 
zapretti hiän gazietan, ajeli demonstragiiloida i ei kaccuon 
täh— tov. Tel]manalta golosuicci 5 min. ruadajua. Näin kek
simättä kazvo Germanien kompartin vägi.

Kuin. duvinait kaccuon revoljucionnoih kazvoh Jevro- 
pan i Amerikan kapitalisticeskoiloissa muakunnbssa, kazvav revo- 
ljU9ionnoi dvizenja i Novzun muakunnbssa: Kitaissa, Indiis- 
sä i toizissa muakunnbssa.
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§anhaissa, kaikkie §uvremma§§a Kitain promb^lennoissa 
linna§§a 1929, 1930 i 1931 vuozina zabastovkan dvizenja 
Bi kerdua ei heittiäcen alembuah sidä, §tobb zabastovka§§a 
•liis vähembi 200 tuhattua bastuiccijua mieltä, ei kaccuon 
sih, zabastovkah kucunda kaccuocov kuin muakunnalline 
prestuplenja i suvdiecov ammunnandah suat.

Zandarma varajav ozuttuacie kyläh.
(Kirja Rumbniista).

Rurubniin muanruadaja nagoli eli kevhäldi i nällällä. 
No nyt, konza krizisa suvreni, rumbnien kevhin i keskiker- 
dazin polozenja vielä paheni.

Rumbnien i Bessarabiin muanruadaja mäni sih §uat, kon
za hänellä ei liennyn millä mak§ua vedoloida i velgoida.

Muanruadajat liikahettbh. Hyö jo ajetah kylältä vevon 
kerbäjie i zandariloida. Kylän eissyndä yhtyy linnan rua- 
vottaolijan dvizenjah i zabastovkih linnoissa.

Jogo nedelie i jogo päiviä— kirjuttav „Ade“ yksi kaik
kie enämmäldi rasprostraniecennun Rumbnien gazietta, §to 
muanruadajin volnuicciecennat §uvretah. $iämy§ azein mi- 
nisterstva täh näh ylen hyviin tiedäv. Muanruadajat ollah 
ylen yhe§täh niinkena muanruadajinke, kumbazin eloloida 
tahotah myvvä, kaikin yhestäh hyö ajetah finagentoida i 
»pravosudiin predstaviteljoida“. 1, jesli jälgimittiän tämän 
muozin slucailoin lugu puoleni, nin tämä vain zen tuacci, 
sto vluastin predstaviteljat enämbi ei ruohita ozuttuacie 
kyläh.

Praviteljstva tahtov sammuttua revolju^ionnoida nov- 
zendua vihazjalla terroralla. Kymmeniin, a ylen rugeneh i 
ynnäh savoin muanruadajin arestuinnat männäh kaikkie 
muakundua myötj, osobenno Besafabiissa. No, valgiella te rro 
ralla ei §ua piettiä rahvahan revolju^ionnoida novzendua.

Kazvav politiceskoi organiza^ionnoi revolju^ionnoin 
proletariin vlijainda muanruadajih.

Kapitalistoin i bajariloih Rumunii on liikahutettu omal- 
dah fundamentalda.

Boneskii.

Sovetskoin vluastin organizuinda Kitaissa.
Kazvav i ^uvrenov revolju^ionnoi borcuinda Kitaissa.
1930 vuodena partizanoin revoljugionnoit otrjuadat i 

Kitain Raskie armii, Kitain komunisticeskoin partin rukovo-
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dinna§ta otettbh viizi provin^iida (oblastie) puolipäivän Kitais- 
sa, missä on eläjiä lä§sä 80 miljonua mieltä. Tällä palal
la oli organizuidu sovietan vluasti, kumbane täh aigah 
§uat ei hylgiä pidiä kontrevoljugionnoiloin voiskin nastu- 
plenjua, hilljakazeh levendiän omua mua palustua.

Ka midä kirjuttav korespondenta Li-Czen, yhen kitain 
Sovetskoin raionan (kirja on publikuidu „Pravvassa 1932 v. 
1 maina).

Kitain sovetskoin  raionan iho.

(Korrespondengii kitain sovietan raionasta Henanj-Hubei-
(^zjansi rajalda).

Sovietan oblastissa, kumbazen rajat kossutah Henanjan, 
Hubein, Czjansin provingiiloih, on Hujiezdua.

Sovietan valdan raionoissa on luajittu muan jago. Kev- 
hät muanruadajat vägi äijäldi spravnovvuttbh.

Sovietan valda ei vain kyllä§§yttän kevhin muanrua- 
dajin mua nälgiä no i ottb pois näneldä maksettavat po- 
mes^ikoin tapos vevot i nalogat.

Eläjät suatah i kuvnnellah omua ruadajin i muanrua- 
dajin Ru^kieda armiida. A§tuossja fateralla sloziecehuoh, ot- 
rjuadoih, hyö annetah vojuiccijoilla cuajuo i risuo, avtetah vediä 
oruzjie i ylen huolovaldb kacotah ruanittuloida krasnoarmei- 
?oida. Tblu§§a osnovaidu boljnicca Ljujanas§a voiccov ma- 
huttua 5.000 läzijiä krasnoarmeiQua. Naizet kaikkiejla pai
koissa organizuijah seksiilöidä, kumbazet snabzaijah krasno- 
armeigoida prodovoljstviilla, pessäh vuatteida, kohennetah 
omraelah i muvda ruatah.

1930 V. sentjabrja kuvsta 1931 v. marta kuvh suat 
sovietan mualla Ruskieh armiih dobrovoljno vstuppi 
lizänke 30 tuhattua ruadajua i muanruadajua.

Ei kaccuon piettämättömih bojuloih belogvardeiskoiloilla 
otrjuadoilla va§tah, ei Itaccuon kaikkeh jygehyöh, sovietat 
ozakkahaldb §uvrennetah kuljturnoida srojiteljstvua. Primie- 
rak§i, raiona Ljujan tässä azie§§a luadi §uvret tulokset. Kol
m annella okruvgas§a on 60 rahvahan skolua i yksi leninskoi 
ke§kikerdane skola. logo rahvahan §kola§§a on ilda §kola 
suvrilla varoin. Nellänne§§ä okruvgassa on lizänke 50 rah
vahan skolua. Omie tuloksie i ozie myö emmä anan i keila."

Li-Czan.
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No ostuatka§sa kitaissa täh §uat nähäh gorjua trudieciji3t. 
Rajantaguallizet kapitalistat i generualat zualivoimatta rasprav- 
Jjaicciecetah ei rozberien ni viärbä ni oigieda, ei kacciion 
ni naizih, ni nuorizoh, ni lap§ih.

Lio-Lju.
V. Zbbin.

1927 vuodena 17 marta kuvn päivänä kitain kylä^^ä 
Ting-Hao kizuaci tragedii.

Kolme päiviä kylä humaji kun cola paca§. Evlun risuo. 
Nälgähizet muanruadajat lomaidbh pomes§ikoin skluadut. 
Kuvvennentoista cislan huomnek^ella aivoin, vielä ei lavlan 
kukko, a§§uttbh kyliä myötj otrjuada ofigeran Hen Hen-bao. 
Ka i enzimäne fanza (pertine). Hen-Hen-bao lujendelov re- 
menie. Katoksin taguada kivine vihma. Kivi, luodu tarkalla 
kiällä, tarkai §ilmäh Hen-Hen-bao. ^iännyndä murdb turvan 
ofi^eralda.

—  Tuvva mivn luoh kaikki, ken popadiv pihalla". 
Viijen minuvtan jälgeh ofigeralla ie§§ä kolme brbhastja.
—  „Tämä työ luoksija kivilöillä"?
—  Emmä.
—  A ken?
— M yö emmä tiijä.
—  Työ ket muozet oletta.?
—  Tämän §kolan opastajat.
—  Ru§kiet?
—  Myö pionerat.
—  A, §eniin. Arestuigua opastaja!

** *
Ägie redukkaha§§a fanza§§a, ei kaccuon sih, §to tuyli 

välläldi kävelöv häne§§ä. Hen-Hen-bao istuv ginovkaifa. 
Hänellä ie§?ä tyttö.

—  §ivn nimi?
— Lio-Lju, opastaja.
—  Tämä §ie Li-Ti-Caon cikko? (Li-Ti-Cao— vidnoi ko- 

munista. Rbputettu kitaiskoin generualan Czan-Qzo-Linan pri-
kuazua myötj).

— Da, mie.
Tämä §ie §aneliit muanruadajilla, §to sivu velli kuoli

oigie^ta azie^ta?
—  En, mie tädä en §anellun.
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—  No näin duvmaiciit?
—  Da, näin duvmaicen i nyt.
—  A tozi go on, §to sie pagiziit buiito pidäv luad e 

§tobb kaikki mua oliis muanruadajin?
—  En, mie tädä en paissun, zentänsto muanruadajat tämän 

tietäh ei pahemmiin milma..
—  guadit §kolua! ^ie opassat ru§kiek§i! $ivla pidäv 

kuolla yhe§§ä omiskena guadoinke, arestuiduloinke tämpiänä 
huomnek?ella!

Harmaat piimät tävvyttiti kyynelillä. Nuori hengipaikka 
ei tirpan. Langei polvuziin.

—  En icciestä pakkuo. Mivnke luadikkua, midä tahotta, 
no lapsie mistä syviin...

—  Mie sanoin— Hen-Hen-bao jahkai tyttyö redukkahal- 
la suappualla.— Ei, työ sielä, ottakkua. Huomnekseksi prb- 
kaaza vipolnie.

H:

Yö. Fanzassa ni ken ei hiilaha. Pimie. Tyvneldi ma- 
guav Lio-Lju i kolme mustua piähyttä lujah vieriecien lic- 
cuacetah häneh i lujah muatah yhessä.

Casovoit, omah virdeh, lekahellen kaikella vardblolla, 
lavletah.

Harvenov yön pimie. §ammutah tähyöt. Salduatta viikon 
j i tarkaldb kaccov taivahaze.
: — Aiga? Kakuin duvmait aiga. Nostata...

Salduatai; kiät heittiäcettih Lio-Ljun piän piällä.
—  Novze, aiga!

I —  Harmaat silmät mielettä kävelläh. Kacahus bezumnoi
j i maltamatoin. No ka kybenyt maltandua roissaldb heissä.
I Kuivannuot huvlet hilljakkazeh cuhutallettbh:
! —  Znacit, seicas...
1 Tämän vähyne eletty; täh rukah himottav vielä eliä 1
j ruadua. I kyynelet kuin kasse tilkazet virratah silmistä. Kak

si mussastja piähyttä lujah liccuacettbh Lio— Ljun jalgoih. 
i — $ie kunne, Lio?
! —  Guljaimah. Työ vuottakkua milma, a silmät hänen
t umoljaijen pakotah i sanotah: „Zualivoigua, jättäkkiä hotj
I h iä t“.

Salduatat eikaccuon vatkutetah piälöillä.
—  Ei voi. Ass*!
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Vain kolmandena piänä muanruadajat sopkista tulle^^a 
oman rodnoin kylän pepeli§sällä lövvettih puolihteh palan- 
nuot tielat Lio— Ljun i hänen kolmen opa^tujan.

GazietoiS'-'a lieni lycykkäne zametkane:
P e k i n .  18 marta. TASS. Eglein, Ting-Hao ky

läsiä,. dubanjan prtkuazua myötj ammuttu 18 vuodine 
opastaja komsomolka i hänen kolme opastujua pionerua.

M O P R - a .
Burzuilisto pattueldb rospravljaicciecov revoljugioneroin- 

ke, kapitalisticeskoi ilma on tävtetty valgien terroran zert- 
voilla.

^alvatuot tyrmih i työnnetyöt kuatargilla kymmenet tu- 
hattoida parahie ruadajie i muanruadajie tomiecetah moniin 
vuoziin. Reyolju^ioneroin perehin olenda, kumbazin syöttä
jät langettbh borcuijessa, tomiecetah tyrmissä, työnnetyöt 
kuatargilla, jogo vuotta pahenov i pahenov. Burzuilisto ajav 
ruavolda niidä, kumbazin rodnjat ollah politiceskoit, salva- 
tuot tyrmih, ajav hiän lapsie skola^ta.

Kaiken muailman ruada- 
jan klassan itrudiecijoin iessä 
Seizov zaduacca avttua r^evo- 
Ijugiin borcuiccijoilla.

Mieli, luadie abu muailman 
revolju^iin borcuiccijoilla, 
tuli vanhoilla boljsevikoilla, 
revoljucionnoin dvizenjan is- 
pbtannoiloilla organizatoroi- 
11a.

1922 vuvven sentjabrja 
kuvll# tämä kyzymine oli 
seizatettu „Vanhoin boljse- 
vikoin obscestvan" sobranj- 
assa. Tämän ob^cestvan ehotannastanelläs muailman kominter- 
nan kongressa (s‘jiezda) 1922 v. 30 nojabrjana resi luadie 
„Mezdunarodnoi abu organizagii revolju^iin borcuiccijoilla kum- 
bane lycykkäzeldi rubei kuccuocomah MOPR (mezdunarodnoi 
obscestvo pomosci borcan revoljugii).

Levieldi levähytti kaikkie muailmua myötj, oman rua- 
von MOPR. MOPR-an ruavossa rbgenemmä ollah lap-
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set kuin meilä SSSR-assa, niin i Rajan taguana> organizuijen 
„MOPR-antovarissoin“ jaceikoida.

Clenskoiloista amiannoi>ta, karuännöistä, zertvuinnoista, 
MOPR-a kerbäv suvria sunimie dengua i niillä avttav 

I  tyrmih §alvattuloilia revoljugioneroilia I hiän perehiliä.
MOPR-an sredstvoih organizucciecetah lapsin kojit revolju- 
cioneroin lapdh varoin, kumbazet oilah tyrmissä einin 
tapettu. Tämän muozie kodiloida on miän Sovietan soju- 
vza?sa i rajan taguana.

No MOPR-a andav ei vain denga abuo, hiän podder- 
zivaiccov revoljugioneroida, luadiv protestuinda mitingoida 
kieldäv muokknannasta i pbtkoista kumbaziila revoljugione- 
rat podvergaicciecetah tyrmissä. MOPR-a kerbäv suvrie vä- 
gilöidä i kuda koiizai hänellä druvznoilla protestuinnalla i 
kumbazen ni olgah muakunnan zabastovkilla suav piästbä 
zertva palacculoin käzlstä.

Ruadajan kiassan borcuinda voinan varus- 
saniiaila vastah.

■ Omissa revoljucionnolloissa vbstuplenjoissa ruadajat an- 
netah suvrembana lozungaua; „Pois uvdeh imperialistices- 
koih voinah varustuacenda! Kiät rabiestakkua Kitaiskoista re- 
voljugiista! Pois kiät Sovietan sojuvza§ta!“

Omassa piettämättömä^^ä ruavos.sa kaikin muakkumibn 
komunisticeskoit partiit razoblacaijah burzuilistoloin varu:j- 
tuacendoida voinah i organizuijah.niadajle mänömäh voinalla 
vastah.

Lehyöt näinke lozungoinke oldbh rasprostranittu zavo- 
doilla, kazarmoissa, kylissä. Luadiecettbh mitiiigat, seizattua- 
cettbh rezoljuciit voinalla \^astah.

Voinan protestuinnaksi oli luajittu zabastovka vojennoi- 
11a jeroplana zavodalla. ’

Tämän agitagiin i propagandan tuaeci kuda kumbazissa 
Japoniin armiin guastiloissa oldbh revoljugionnolt vbstuple- 
njat. TelegrafIstoin otrjuada§ta, Tokion luona, ennen ylennän- 
diä Manzuriih oli arestuidu 10 salduattua kumbazie viäibtet- 
tih revoljugionnoista propagandasta.

Iceies§a Manzuriissa zavodiecettbh revoljugionnoit vbstup- 
lenjat salduatoilla kessessä, otkaziecien vojuija Kitailla vastah. 
Tä^tä otkaziecennasta oli ammuksenneldu ynnäh rotta sal- 
dnattua.
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§ a n h a i s s a  1 9 3 2  V L io d e n a  8  f e v r a l j a n a  ä ijä  J a p o i i i i n  V a l-  
d u a t t u a  e i  l ä h t i e t t y  f r o n t a l la .  A r e s t u i d u  i y l e n n e t t y  u v v e s t a h  
J a p o n e i h  o l i  l i z ä n k e  2 0 0  s a l d u a t t u a .

Voina operagiiloin aigah $anhaissa 1932 v. keviällä yk
si japonskoi vojennoi Ijotcikka, työnnetty bombandiruimah 
kitaiskoiloida poziriiloida, novzi omalla aparatalla, no bom-
bin sijah rubei luoksimah  komunisticeskoiloida vozva-
njoida voinalla vastah. Nämä vozvanjat pecatoidu japonien i 
kitain kieleh kucuttbh japonien salduattoida hyliätä ammun- 
da kitain ruadajih. Oman zaduacan luadihuoh, Ijotcikka pejit- 
ty. Tämä Ijotcikka oli japonien komunistoin organizagiin 
clena, kumbazet pecatoldbh i tuodbh hänellä lehyöt.

Kaikki nämä faktat sanotah §ih näh, sto japonien ko- 
muuisticeskoi parti ylähänä pidäv komunisticeskoin interna- 
gionalan znuamenua, proletariatan mezdunarodnoida bojevoida 
solidarnosti znuamenua. ,

Kaiken rahvahan borcuinda päivä voinalla 
va§tah.

Vediän jogo päiviä i piettämättä borcuindua varu§tua- 
cennanke kapitalisticeskoih voinah i napadimianke SSSR ah. 
kaikin muakunnoin ruadajat zen lizäk^i luajitah jogo vuotta 
kaiken rahvahan borcuinda päiviä voinalla vastah-1 avgustan 
päiviä.

Tänä piänä komunistoin partio rukovodinnanke kaiken 
muailman ruadajat kacotah oman klassan vägilöidä 
i mobilizuindua, kucutah kaikkie trudiecijoida organizuija 
revoljugionnoi borcuinda imperialisticeskoin voinan grozin- 
nanke.

Kaiken rahvahan ru^kie päivä 1 avgusta— sluvziv niin 
ze muailman proletariin tukkuocendah voroin SSSR-an ym 
päri puolissanna^ta.

Tämä päivä on otettu 1 avgusta zentän, sto 1 avgus- 
tana 1914 v. zavodiecienzimäne muailman imperialisticeskoi 
voina, kumbane nellänä vuodena hävitti parahie kaiken mua
ilman ruadajie i muanruadajie i kumbazen tulok§ie, rbkot- 
tuo  talohu^ta i krizisoida kuvlov icciellä vielä kaikki mua- 
jlma.

Kapitalistat yihazjaldb raspravljaicciecetah ruadajinke 1 
avgustan demonstragiin tuacci, no jogo vuotta enämbi i
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enämbi ruadajua viijitäh uvlicoilla komunisticeskoin inter- 
na^ionalan znuameniloinke. Vuozi vuvvelda vägövemmä 
kuvluv Leninskoi lozunga „ Voina voinalla".

Voina imperialisticeskoilla voinalla.'
Kaiken kapitalisticeskoin muailman fatti voina lihorad- 

ka. Rebielläh japonien bombat Rankain piällä, jyrbssäh puv- 
skat Daljnoissa Vostokassa.

Jevropan kapitalistat Fran^iissa, Angliissa, Ceho-Sloya- 
kiissa tahotah jättiä toine toista polucciessja Japonien imperialis- 
toin voina zakuazoida.

A yhes§ä tämänke kapitalizman muakunnbssa männäh 
enzimäzet edizet proletariatan stbckat imperialisticeskoilla voi- 
nalla va^tah.

Jälgimäzinä kahtena kuvna Germanies^a oli moni rua- 
dajin vbstuplenjua voinalla va^tah (antivojennoida). Biljfelj- 
das§a §uvrella himiceskoilla zavodalla Pistrig, konza kapita
listat otpravljaidbh vojennoiloida gruvzuloida, ruadajat na- 
ros kleittih ei zen adressiin §ih varoin, stobb gruvzut ei po- 
padittais kunne pidäv kapitalistoilla. Leip^bgas^a zeleznodo- 
roznikat, kek^ihyöh vojennoit gruvzit, cuastin heistä rbkottbh. 
Magdeburgassa ruadajat otkaziecettbh luadie Japonien kapi- 
talistoih varoin zakuazoida. Gamburgas^a 2 gruzinda kokalla 
ruadajat luajittbh zabastovkie, §tobb ei työndiä vojennoiloida 
gruvziloida.

17 apreljana Frankfurta§§a Mainalla oli vojennoiloin 
predprijatiiloin konferencii. Frankfurskoissa oblastissa, kum- 
kazella sih varoin ob^uzdaicciecettbh format kuin ei laskie 
vojennoiloida gruvziloida.

Gollandiissa ruadajat rbkottbh suvren partin gaza mas- 
koida, varu§settuloida Japonien kapitalistoih varoin. Rotter- 
dama§§a „La-Pertes“ parohodan komanda, kumbazeh gruzie- 
ci voennoi snarjazenja japonieh varoin, nedelilöin pidi pa
rohodan otpruavindua.

^vedskoissa gavanissa Geteborg, okeanskoih parahodah 
„Gemeand“ gruzittbh orudjua i toista vojennoida snarjaze- 
njua Rumbnieh varoin karablin komanda kä§ki piettiä gru- 
zindua; konza tädä kä§§endiä ei kuvnneldu, korablin koman- 
da tuli beregulla i luadi demönstraciin voinalla va§tah.

Bombeissa „Lanka§ir“ parohodan komanda zabastuicci, 
i ei ruven otpravljaimah vojennoida snarjazenjua Japonieh..
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Trudsedja kylä novzov borcuimah.
Toivotamma puolistua so^ialisticeskoida otecestvua.
( R e i n s k o i n  V e s t f a l i i n  ( G e r m a n i e )  m u a n r u a -  

- da j i n  k i r j a  S S S R - a  n k o l h o z n i  k o i l l a  i t r u d i e c i -  
j o i l l a  m u a n r u a d a i l l a ) .

Armahat vellet!
Myö, Relnan—vestfaljskoit trudiecijat muanruadajat, pro- 

vedima 17 apreljana Grevenbroiha^sa suvren sobranjan pro- 
testuijen miän elännäu pahoilla uslovjoilla vastah. Sobranja§sa 
«li 15000 muanruadajua i kylätalohus ruadajua.

Myö vägöväldi protestuiccima uvvella voinalla va§tah, 
kurabane on Kitaissa. Myö kuvlima sobranjassa §ih näh, stö 
kapitalistat, sih luguh i germanien kapitalistat, vägöväldi va- 
ru§tuacetah voinah teilä vastah vain zen tuacci, sto työ sroji- 
tta sogializmua, ajoja kapitalistat i pomes^ikat i että taho an- 
dua omua §uvrda muakundua mezdunarodnoilla kapitalistoiii 
bandalla.

Kolhoznikat i kolhozni^at, Sovietan Sojuzan trudiecijat 
muanruadajat muzikat i naismiehet!

Myö Germanien hienot muanruadajat, eläminä zen muo- 
zes^a hiä^sä, kummastja on jygie kirjuttua.

Miän jygien ruavon produkta ev miänoma. Myö mäze- 
nemmä nalogoin, jygehyöstä rendu mak§annoista i velloi- 
sta. Kapitalisticeskoi muakunda, kirikkö, bankat i koperagii 
•te tah meildä yhettömäksi kaikki subi. Ev tolkuo ruadua pel- 
doloissa, zentän sto meildä uvdizen tuloksen kirjutetah ennen 
hänen sualissundua.

Meilä ei sua maksua nalogoida i velgoida i zentän mei
ldä otetah kaikki kojit, pellot, ziivatat. Gazietat kirjutetah, 
sto vain yhtenä 1931 vuodena Germanies§a oli myödy tor- 
guloista 1405 muanruadajin taluo’ 139-404 gektaranke 
muada.

No myö enämbi emmä taho tirpua. Revoljucionnoiloin 
ruadajin i ruavottaolijon avunke, myö vbstuppima näillä tor- 
guloilla myönnbllä vastah: äijät meistä tämän tuacci §äilytet- 
tih omat talohuk§et. Myö luadima omat komitetat, kuraba- 
zilla avtetah ruadajat. Nämä komitetat borcuijah kaikinke 
vluastin tahonnoinke rozorie muanruadajua i myvvä hänen 
talo velloista.

Komunistat meilä §anotah,— i myö heinke olemma yn- 
näh soglasnoit, sto pidäv vägöväldi borcuija veren imijöinke
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ei piettyön yhellä va^tiialiecennalla. Myö nagoli enäm- 
mäldi vierimrriä, sto komunistat ollah oigiet.

No vielä ylen äijät meilä kessessä vieritäh burzuilisto- 
loilla i männäh fasisteilla jällesti, kumbazet toivotetah hellä 
kaiken muozie hyvyzie. Myö us^alduacemma §aniio . näil
lä tovarissoilla, sto meilä pidäv borcuija ruadajin i 
muanruadajin praviteljstvasta, revoljiicionnoin proletariin ru- 
kovodinna§ta.

Tiän priniiera avttav meilä borcuija eksploatatoroilla 
vastah.

Myö kuvlima, sto työ vbstupitta 1 maina yhessä miljonoln- 
ke ruadajie demonstriruimah socializman sroinna^ta i vastah 
antisovetskoilla intervengiin variistuacennalla. Tcävotarnma, 
teilä vellet, sto i myö vbstupirnma §inä piänä mezdunarod- 
noi solidarnosti piänä i valmehet olemma puolistamah sp- 
gialisticeskoida otecestvua vorogoista—^^kapitalistoista.

Reinskoin oblastin trudiecijat muaiiruadajat, 
kylätalohu§ ruadajat (palkalazet). Reinskoit mu- 
anruadjin komitetat.

SSSRan oborona i Rukkien armiin lujennanda.
Vojennoin napadinnan grozinda kä§köv meilä nagoli olla 

varuzlna i muistua, sto myö elämmä kapitalistein muakumibn 
ymbäryksellä §läme§§ä. Enzimäzen uduaran vorogoista priimiv 
miän ruskia armii. Zentän suvrin tarkissanda pidäv andua 
Ruskien armiin lujennandah. V. I. Lenin meidä Opastb: „Vo- 
jennoi varu§tuacenda meilä pidäv siä§tiä kaikkih aigoih. 
Ei kaccuon jo annettuloih imperialisteilla ozuaiidoih, meilä 
emua Ruskieda armiida kuin vain voit pidäv siä§tiä kaikes
sa hänen bojevoissa varustuacennassa i vägevttiä hänen 
bojevoi sposobnosti?

Tädä Leninan vakussandua miän parti i sovietan pra- 
viteljstva ozakkahaldb vejetäh eländäh. Vuozi vuvveldalujenov 
Ruskien armiin vägi. Industrializagiin ylen suvret tulokset 
annetah meilä snabdie Ruskieda armiida bojevoilla tehnikalla: 
uvzilla, tankoilla i jeroplanoilla.

Voinua, kummastja varussetah meilä vastah'rajantagual- 
lizet kapitalistat, rubiev vedämah ei vain yksiiin Ruskie ar
mii. Mian prombslennostin ruado, transportan, kylätalohuk- 
sen rubiev resimäh hänen loppuo. Voinah pidäv metallua, 
hiildä, neftua, benzinua. Fronta rubiev pakkuomah välittä
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mättä snabzaija händä bojevoiloiila pripuass'uloilla, snarjazen- 
jalla, syömizeliä, ruvvalia.

Vorogalla käzissä liev pattbe i edähäksi deistvuiccija 
oruzja— aviagii i himii. No tämä oruzja on varattava vain 
silloin, konza hiän tulov keksimättä i konza tblu on ynnäh 
zascittimatta. 2entän pidäv, stobb zavodoin i fuabrikoin rua- 
dajat, kolhoznikat, stobb kaikki linnoin i kylin eläjät oldais 
vojennoin azien kirja miehet, §tobb kaikin tiettäis kuin zas- 
cittiecie aviahiraiceskoista napadinnasta.

Zentän SSSR-an oboronah varoin pidäv kaksi uslovjiia: 
rahvahan talohuksen lujennanda i viizivuodizen tävtändä, i 
§ijotanda vojennoiloin tiijännöin leviellä trudiecijoilla mas
soilla kesse§sä linna§sa i kylänsä.

Vojeniioi ruado §kola?§a.
Sovietan sojuvzan varustuacennas§a oboronah pidäv 

ucastvuija i skolalia. Miljonat lapsie opastujie skolbssa voi- 
jah andiia suvren avun sijottuassja vojennoiloida tiijändöidä 
vanhemmilla eläjillä ke§ses§ä.

Pidäv, stobb opastajat tiettäis miän muakunnan 
mezdunarodnoin polozenjan, tiettäis kapitalistoin varustua- 
cennan napadiessja SSSR-ah i kaiken muailman ruadajan klas- 
san borcuindah näh vastah imperialisticeskoilla voinalla. 
Pidäv, stobb skolbssa oldais organizuidu voina azien tiijän- 
dä kruzkazet, voina uglazet. ^kolalla pidäv lujah siduocie 
zen einin toizen Ruskien armiin cuastinke, luadien ekskur- 
sijoida ru^keih kazarmoloih i vojennoiloih luageriloih, pro- 
vodien yhestäh krasnoarmeigoinke revoljugionnoiloin päivin 
provedinda ildoida.. Varu§tua-sja yägövie i tervehie vojui- 
ccijoida, skolalia pidäv hyviin seizattua fizkuljtura azie. P i
däv organizuija skolassa osoaviahima jaceikan ruado, kumba- 
zes§a lapset-opassuttais kuin pidäv zascittiecie vojenno vozdus- 
noTsta napadinnasta SSSR-ah.
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