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AreHriHCKoj комсомоА Ставсо]"узса X-od (фзсілы
ВАКСМЦК-аӧн отчот

А. В. КОСАРЕВ .ІОРТЛӦН сЮКЛАсІ 
1. СССР-ын СОЦІАЛІЗМЛӦН ПОБЕсІА—CTAJIIHCKÖJ ВЕбКӦсІЛӦМЛӦН ТОРЖЕСТВО

5 во TopjödöHbi ле»інскӧ} ком 
сомолӧс аслас IX-öd cje3dbio. Tajö 
Bojacuc TupÖG, сещӧм гкрыо co- 
6bn?ijejacÖH, коӧ]аслыо npC döj лыб- 
Аӧблӧмсӧ оз пояг Töpödiibi ӧті гіок- 
лad рамка]асӧ.

Мунбм етапыс мІ]ан томібзлы  
лоіс, wedB03, соціалізм вбсна тыш- 
касан ззв бур болшевістскӧ] шко* 
лабн.

CÖBCTCKÖj T0MJÖ3 кыпбӧчісны вбв- 
лытӧм вылнаӧ. Том}ӧзлбн вояыв 
вӧлыо поколсві]е]ас пьщкыо м'ӧ- 
тілӧн ез вСвны сещбм пояанлун]ас 
аслас фічЛческб] da dyxoBHÖj яорі- 
яалбм вылӧ, кущбм]ас прінаблв- 
жітӧны cÖBeTCKÖj тсм}бзлы. Н екор  
том]Сз ез овлыны і ез вермыны 
овны rocydapcTBOGa» сещӧм 
вӧвлытӧм тӧжбыоӧм]асбн, вніма- 
»ііебн  da раӧе]тбмСн ккшглбмбн, 
кущӧмӧс бьӧлун аяяам (ощущаем) 
мг— сбветскб] том]бз.

JbertiHCKÖj komcor*ол, ккяі і став 
сӧветскӧ] том]бз, бслш евік |ас ве- 
лікӧі napTija веокбгілбм улыв, cijö
HenOCpedCTBeHHÖI ПТГбгбн Ыцл-аі
G0 меаба йктівнО] учайшТкӧн вла 
с]астбм, выл обшщестЕО стрбітӧ- 
мыи.

Б олш евііф слӧн  ставсоіузса ком- 
муліотіческб] napoja воопітыва]тӧ 
мі}анлыо том]ӧзбс, da ем учітел  
став cijö олбмлбн da тышлбн.
' Перво] п]атілеткабс успешнӧ]а 
олӧмӧ пӧртӧмбн da мӧӥ п}атілет-| 
каӧн су BTödÖM Morjac разреш ітӧмӧн, j 
т а ]б 5 — 6 вонас мі]ан страна лоі со- 
ціаліотіческС^бн, странаӧн, кӧні 
бырбӧӧма мортбс мортӧн експлоа- 
тіру]тӧм.

Велікӧі пролетарскӧ) револуцііа  
прінціпіалнӧ]а тор]алӧ став мукбӥ 
револуц1|а)асыб cijÖH, мы) „cijö  
су в тӧ ӧ ӧ  аслас целӧн о з  експло- 
атацііалы о ӧт і ф орм а експлоата-

ужавтӧм оз coj da у ж с е р іі  мьшты- 
сӧм. Історі]аын мебвояяаьо уж  лоі 
чеот, бобл ест , слава da repojciBt сЬе- 
лӧбн.П ом бя орӧӧбма капітал>эмлыо 
вуж]ассӧ оікты!?. Колхоз]ас нерміс- 
ны (победили)бергӧбчы втӧм вылб, 
сі]ӧ вьаннас лоСмбн, кобі реша]тӧ 
c>d>6ajaccö став віяму овмӧслыо da

uija MÖd ф орм аӧн  веж ӧм , експлоа- став отрасл]аслыо. Быріс ко 
таторіаслью  ӧх і группаӧс експло- рьюалӧм gIktbih, da сыкСб ӧтщбщ
ататоріас MÖd груипаӧн веж ӧм, а 
м ор тӧс м ортӧн бы бпӧлӧС ’ ек- 
сп л оат ір у ітӧм  бы рӧӥӧм , став da 
6bid пӧл ӧс експлоататорскӧі груп- 
najacöc 6bipödÖMM...

(С талін .—„Международный ха* 
рактер Октябрьской революции*—  
„ Л е н т із м  Bonpocjac*, 203 лісгбок, 
10 I3d.).

MiJaH странаын пыркежлӧ бырӧ- 
4ӧм а стро], Kodi ыжыӧалӧ-на СССР 
пре(Іел]ас cajbiH, капіталіо^іческӧ] 
рабстволбн da наріітӧмлӧн cip oj.

Соиіаліотіческӧ] уклаО лоіс став 
HapodHÖj овмбсын ӧтнасбн (jediH- 
ственнылг) da яік ӧ^і ыжыбалы- 
сӧн. Мі]ан a6yöG помешщік|ас, за- 
Bod4iKjac, фабрікант]ас, Kynenjac da 
кул аіф с, абуӧо Tyaejadeajac da 
парая»іт]ас.

Мі]ан госубарствоин бырӧӧӧма 
частнӧ] собственнові— капіталіоті* 
ческӧ) обш щ естволыо поӧувсӧ, ка- 
піталістіаслыо озырмӧбчан істоч- 
HiKCöda ужалыо Maccajacöc угвета]- 
тан öpydijecö. Соціаліо^іческӧ] 
стро]лбн поӧулыс ем обшщественнб] 
собственноотг. Олӧмӧ пӧртбма соціа- 
лізмлыо asedoa важнӧ] прінціпсӧ:

быріс оіктса ужалыоіаслӧн Bojdöp 
праватбмӥа увтыртСм слб]~-беӧко- 
та. Ужалыо креоъана Maccajac кып- 
тісны колхоз]асын сбеспечітбм |бз  
положе»і]еӧ%  Бырбӧӧма креотан: 
стволыо рбзӧрітчана da корыомана 
процессб, кооі мунӧ став каппалі- 
стческӧ) страна]асын.

Сбветскӧ) со)узын aöyöG нарті- 
TbiGjac da нартітана Jö3]ac. Сӧветскӧ] 
Со]узса став ]ӧз]ас, на]ӧ націонал- 
ностгыс da култура уровенкс заві- 
оіттӧг, eMÖG ӧтув]а, dpyжнбj, брат- 
скб] GeMja.

Мі]ан странаын лiквidjpyjтбмa 
ужтбмалбм— MedGa лок неочавт]е* 
jac пыщкью б т ік ӧ с ,Rod вылӧ капі- 
тгліотіческӧі обш щ ество dyrdwe- 
тӧг шыблалӧ ужалыоіасСс. Буржу* 
азкб) економіст Гаррі Ediaiwibi быт 
лоі прізна]тны, кы] „£ні ужтбма- 
лыоыб унжык, мірӧвӧ] во]на dbipji 
р уж |е улын вӧлыо ]ӧз d op u o“. Boj- 
на dbipji щнгіалбмь^ вӧлі іітчбма 
npodoBOACTBiie тырмытӧмкӧй, ӧні 
ужтӧмалӧм da cijö коллӧӧы с щыг- 
іалӧм ]ітчбмаӧс-абу проӧоволстві|е  
тырмытӧмкӧӧ, e, Mödapö, cijö ізобі- 
лі]екӧӧ.Т ом ]ӧзлӧн яонг поколеиі]е-

іас 25 арбсӧя оз вермыны аячыны 
У^.

Капіталізмлӧн клаооіческб} страна* 
САШ імеітӧ 12міллон ужтсмалыо* 
ӧс, на пьшкыо 5 міллоныа укжык- 
ьгс ужтбкалы о TCMjÖ3. Германііаын, 
кбві фашіэм кбсіыліс Ödjö бырӧгікы 
ужтбмалбм, офіціалнӧ] daHHcjjac 
Gep^i, лый<1ыосӧ 5 міллюн ужтӧма- 
лью; аснас г-н Герінгсн npi3HajTÖM 
сер^Бі, колан тбльн 13 міллоныо 
укжык, фашіэмлы вернсі ]ӧз, оліс- 
ны корысала» благотворЬелнӦ} 
nocoöije вылын.

Стаііоиіка yTBep»dajTÖ, mk] крі- 
Sric Bojacö став капіталістіческӧ] 
мірын щыгла куліны 2 400 000 
морт; та|ӧ-ж ӧ каО чбжнас нужӧа

сасӧ креочанскӧ) стракаыо мі лӧ- 
рім вын]ӧра iHdycTpiajfrHCj depÄ aeaö, 
гырыо коллек^івнӧ] віямуовмӧсӧн 
облагіа]тыс странаӧ.

Первоі п]ат8ілеткаӧс da MÖd nja» 
'»ілеткалыо пла^ассӧ олӧмӧ пӧртӧ- 
мбн СССР промышленнӧ] npodyK- 
ці]а об]ом Gep^i зумкгіа боотіс Med~ 
вояяа места Левропаын, а аслас 
промышленноо^ ува отраол]ас ку- 
я>а, та лыӥын щбщ і Hajö, Kodjac- 
( с ставнас da вылыо вӧчбма та]ӧ 
во]асӧ, боотӧ меӧвояяа места мі- 
рын.

MijaH страна бырӧӧіс щыг]алӧм- 
сӧ TexHriKa облавтыо da лӧоӧгііс 
став HapodHÖj овмбсбс техніческӧіа  
peKOHCTpyKiipyjTaH база.

Bojdöp слаб, dopjKoir кеи<лӧ гӧ- 
тбвітчытбм странаыо, Сӧветскӧ| 
Со]уз пбрі обороноспособносв бок- 
са№ вояынмуныс странаӧ, странаӧ, 
Kodi вермӧ вбчны Лгубб] мі]анлы 
колана лыйа ÖHija dopjkioaH ӧру- 
dijejac da свабсіітны наӧн apitijaöc
мііян аилЛ іuuuJcbAntn  ---- 1 -----
соціаліотіческӧ]-оргіікаӧмлӧн выс- 
шӧ] е т а п ,с е т ӧ у ж  проізвойітелноо- 
тын вӧвлытӧма яоряалӧм da Ha
podHÖj овмӧсын нӧшта вылӧжык 
кыптӧм.

СССР-ын соціалізмлӧн noöeda, 
когілыо вывті гырыӧ плоӧ]ассӧ 
луиыв-лун пыр іонжыка і ]онжыка 
мі ошщуща]там, ем ленінско сталін- 
c?<öj полі*вікалӦн резултат, ем бол= 
шевістскӧ] napoja стзлінскӧі цен- 
тралнӧ] комітет руковоӧстволӧн  
резултат. Лӧзіаслӧн BO»d Сталін 
jopT разработа]тіс da пӧртӧ олӧмӧ  
мі]анлыо . странабс преобразу}тан  
ленгінскӧ] план. Сталгін ]орт опре- 
бел іт іс  мі]ан рая»зЫ]елыо гекерал- 
Höj вія»сӧ—стренаӧс iHdycTpiajbi3»i- 
руітӧм,— npoiseodcTBO ;cpedcTBOjac 
вӧчӧм, капіталізм страна]асью » е -  
завісімоот} da СССР-лыо ,обороно- 
способвостсӧ jOHMödaH туj. (Апло- 
dicMeHTjac).

Сталін ]ортӧн, пролетарскӧ] ре- 
волуці]а da соціалістіческӧ) строі- 
телство геві]ӧн разработа]тӧм план 
лоі яік ӧ^і BeGKbidöH, історіческі 
прӧверітӧмӧн da noöedoHOCHÖjön. 
(А плойісм енгіас).

Tv]kc, Kod куя»а Hyödic da нубсіӧвӧсна віісны аонысӧ 1 200000 морт.^ ^  ^

сылсн noGÄedcTBijejacKC капіталю  
тіческӧ] страна]асын.

Сталін JopT xo4»a|cTBeftBiK]ac ор- 
dbiH аслас речас 1931 -öd воын Mi
jaH страна вояын cyBTÖdic гыры- 
оыо-гыры& історіческӧ] мог]ас. Cijö 
віотавліс: „Мі колім вояынмуныо 
CTpaHajacbio 50— 100 во г ылӧ. Мі 
ӧол ж ен ӧо  котӧртны Tajö рассто- 
jaHrijecö 10 воӧн. Л іб ӧ  мі вӧчам  
Tajöc, Лтібӧ MijaHÖc нырасны. СЪ 
Mbij ctiKTyjTÖHbi м^анлы MijaH об- 
ja3aTeACTBOjac СССР са p aöonöj- 
jac da креотана вояын“.

(Сталін. — „ХоЯга]ственвік]аслӧн 
мог]ас ]ылыои. — .Л ен ів ізм  воп- 
pocjac“, 445 ліст., 10-6d i3d.).

Mi ÖKpödiM MijsH страналыо ббрб  
колӧмсӧ. Bojdöp бӧрӧ колӧм, Med- \

венантуі, KOdjacKG пов>існк, Kodjac 
вояын пасуітісны уна оікас оппор- 
Ty»iCTjac. bHajö—оппорту»іст]ас—  
пыта|тчылІсны кыскьіны рабочӧ] 
классӧс ленінско-сталінскӧ) TyjKG 
бокӧ, KyjödaBHbi мусінсӧ капіталізм  
реставріру]тӧм motkg, bogtuhm  
ворота інтервентіаслы.

Болшевік]аслӧн napTiJa, Сталгін 
jopr ]урнуббӧмбн, кыпӧӧіс рабо- 
4ÖJ класслыо 6ojeBöj ӧэолунсӧ c i
jö став враг]аслы павыб. Cijö 
вооруж ітіс MijaH странаса б к ӧ  
npoA eiapijöc, 6ud  ужальюӧс істо- 
річескӧ) Morjac вескыба гӧгӧрвоӧ- 
мбн. jla p iija  петкӧӧліс іӧз]аслы,
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мы) означа]тӧны, 4елӧ вылас рабо- 
чӧ] класс враг]асӧ пӧрыо, оп- 
портуніст]аслӧн попытка|асыс, da 
ж угӧӧіс контрреволуціониӧ] троц- 
кізмӧс, BeGKMdeuBca da „шуігавьів- 
са “ оппортуш ст|асӧс.

Мі побейітім  сы вӧсна, мыімі)а- 
нӧс Hyödic велікӧі Сталін. (Апло- 
diCMeHTjac). Быӧ раз тышкаоан 
GöKiid мінут]асӧ Сталін }орт iHdöd- 
jacbiG da лозунг]асыо рабочӧ} класс 
da ужалыо jö3 боотлісны вын]ассӧ 
da увереннсютсӧ, пӧлуча]тлісны 
точнӧі оріентіровка.

MijaH странаса jÖ3 тӧӧӧны  da  
беззав етн іуа  ескӧны сы ӧ, Mbij 
СталЛн кӧ ш уіс, сіякӧ сіяі і .лоас

кулачествобс кыяі классӧс, созӧа}-,тӧм а Лтелін орЛенӧн. Комсомолец- 
тӧма і овмӧс і орга№ізаці|а бок- Mac вын]асӧн вӧлі вбчбма Уралмаш. 
оан jOHMÖdÖMa колхоз]асӧс. К о л -! КомсомолеЩ ас BHajacöH вӧлі стрӧ* 
хознӧ] олӧмлӧн сталінскӧ] устав | ітӧма ылі Амур вылын, аяяывлытбм

     I ЛГЛ Д tf f f <4 Г* Л A I A/lrtÄ Л4 Ф Q І Л d Л 1/ LI Пем nodye колхознӧі креоъанствоӧн 
зажіточнӧ] da културнӧі вояб 6ud- 
мӧмлӧн.

Стадін JopT став тыш мунӧм 
чӧжыс аелас Mydpöj вевкӧӧлӧмнас 
быӧтіс, быӧтӧ da joH iiödö мі}ан ве- 
лікӧ] 6ortmeBicTCKöj nap^ijaöl. 

ВКП(б), Стадін jopT iHfÖdjac

желый cpoxjacö da та|гаса oöKbid 
ycvioeijejac вылӧ eK öd iör, Комсо- 
молск кар, тащбм »ім сӧ ӧетӧма 
парті]абн da правітглсгвоӧн ле- 
»iHCKÖj комсомол нгім куЯтЭ. (Бур- 
HÖj аплосіісм ен ^ас).

Т а|б суав ыж^сІ ужыслӧн уйпе* 
хыс вблі обеспечітбма велікӧ] л еLI Ui iy\J J f NJl û O'U jvf/i A * * ” - J

оерті муиӧмбн, вӧтліс аслас pad- j н інскб] opdjbi&ÖMÖK, койлыо знам- 
іагыа иеустоіч ів оі м ел к о -б у о ж у а з- jacö мегівоя вблі лептбм а ком со-jacbie №еусто]чіво] мелко-бурж уаз 
höJ da лелілізмлы вражгіЬебнб] еле- 
MeHTjacöc. Партііа жугӧгііс (сокру- 
шила) белогвар4е]скӧ) яЛнозіеаско- 
камелевскб] группаӧс, xodi вблі Кі-

молец]асӧн.
Öaija xad кежлЗ том)бзлбн da 

комсомодец}аслбн ролыс соціаліз* 
тіческбі строітедствоы н codic нӧш(б у р н ӧ і аплосітісмен^ас), СЦ-КӦ, к а и еи еи и -Jj ipyuuaut, KUU! D гці .%»-j «-.V*.»-, V.PV..V,,,   —

сылы&  iH d ö d ja c c ö  о л ӧ м ӧ  п ӧ р т ӧ *  р ов  іо р тв ы л ӧ  n o d * 5 j п о к у ш е н і]е  ;та  Іонж ы ка. К о д а н  во®а іу л  п ер ' 
м ӧ н , n o ö e d a  л о а с  о б е с п е ч іт ӧ м а . к о ты р та о ӧ н  da в Л о х н о в іт ел б н . jeoj л у н  к еж л ӧ  т о м р з  26  а р о с о я
BudaG Сталін jopx оетліс dejCT 
ві|в]аслыо конкретнӧ) программа, 
аслас MydpQGT вын]ӧра jyradH ac 
jyгdödлic ту)сӧ пoбedaлaft.

Сталін jopT выгівінітіс мог— ов- 
ла4е]тны строітелство пафосӧн, і 
MijaH странаса уна міллон лыгіа 
ужалыеіас вочавілісны вожА лозунг 
вылӧ BUHjöpa соціаліатіческӧі opd-
jUGÖMÖH.

Сталін jopT выбвілітіс мог— 
строі^елство пафос собгыны осво-

котыртыобн uа виилпиоі »слтуп. і ^ ^
Сталін jopTÖH сувтӧӧбма da сыӧн- вЗлі 34 прбч. Mija« странаса рабо- 

жб разработаітбма вопрос napxlj- Mdjjac o6mo;6J лыd гіінб. 
нб| озмбсын болоіезістскӧі пӧра-! СССР-ын лыd(iыэGÖ 7000000 том 
dox лӧобйбм ]млыв. рабоч >j 23 арбсӧя- На пыщ^ыӧ

Ӧні мі]ан napiija, id,2 jHÖ]a кре- 3140000 ужалб промышлгнноэтын, 
пыӧ, оргалізаціоннбіа сплотітчЗма, 700000—кӧртту) транснортвмліан da 
MOHOJbiTHÖj da jediHÖJ, кыяі »екор. 700000— CTpojxajac вылын. 
(А плоЛ ісм ен^ас.) •  Странзса eedymiu6j_ 3a3odjac вы-

Лгзнінск6j комсомол, Mijan став 
сӧветскӧ) TOMjö3 гӧрсіігчӧ, мы] мі- 
jaHÖH веокбӧлӧ велікӧі болш евіст- 
CKÖj napuija. Mi гбрЛІтчам cijÖH,У* X |JVJ1 IVfeV* 1 O v au» Viw, ** ~ 'J-- - “  1  ̂   » '

ітан пафосӧн, i та вылӧ вочакыв- mmJ мі|анлыо том іӧзӧс бысітб, воа-
S St   S» « іЛ ftffiif Tl /ATT ПІФ! ТПЧІтА rl a пляЛНЛ ИРЛ.;ІГ<М Г!гя-Jöh соц іалізм  стрӧіты о міллгон 
]ас боотчісны  K№irajacö, мунісны  
-eexitiHeCKÖj к р у ж о іф с ӧ , ш кола]асӧ, 
к у р с |а с  вылӧ, уна пЗлбс учебнӧ} 
за в е4 ел і|е ]а сӧ , кутісны овлаЛеваіт* 
ны техи ікаӧн.

Сталін jopT пухтіс м ог— л ӧоӧӧ-
ны npoisBodcTBeHHO-texrtiHecKöj ін-
т ел л іген ц ііа  xadpjac paöoqöj класс
пыщкыо, і мі|ан странаса ужалью
|ӧ з , MijaH tomJö3 MÖdodniCHbi пао-
кы4 noxodÖH наукаӧ, і ÖHija Kad npoirf&otit: 1 венни- еехшческо] і» іе л -
AireHuiJa Kadpjacuc.

Сталгін jopT BeGKÖdxöM улын  
вбчӧма віяму овмбсы н ыжыбыо 
ыжыгі переЛ елка, лiквidтipyjтöмa

пітываітЗ da вt‘лбdö вел;і ^  Сга 
лін. (А п ло4ісм ент]ас.) Мі]ан тэм- 
JÖ3 пӧвсын Medoa популарнбі ло- 
зунг ем сыӧн-жб аснас Bbid6i*ir6M 
лозунг: „А тіб Сгалш іорглы myda 
олӧмыо“. (BypHÖj аплосіісм ен^ас).

Мі]ан странаын соціалізмл ж  no
öeda ем маркоістско-Лге^інскб} ве- 
лЗӥӧмлӧн торж естзо. СССРын со- 
ціалізмлӧн noöeda ем бол ш евік іас- 
лЗн сталінскӧі Централнӧ] комі^ет 
вeGк5dлöмлбн р езул т іт . Бодшевіх- 
nooeaajac котыртыа, а С талж  jopf 
— Tajö побеӧаіасы слӧн вӧохновітел  
da геніалнӧі вeGKödлыG. (А пло4іс- 
MeHTjac).

II. JbEHrlHCKÖJ КОМСОМОЛ dA TOMJÖ3 
СОЦІАЛтЮТтІЧЕСКӧІ СТРОІТЕЛіСТВОЫН

MijaH страна ім еітӧ лін том}ӧз 
лыо яон  п ок ол еш )е , xodjac чуж іс  
ны da воопіта}тоісны cöbctcköJ  
в л а о і <1ырji. HapodHO-xo3»ajcTBeHHÖj ’ 
учот Ц ен тралн ӧі уп р ав л ен ііе  daH- 
HÖjjac о е р іі  1936-öd воӧэ jaHBap  
l*j лун к еж лӧ мі]ан странаын j ӧз  
лыбыс, K o d ja c  чужісны Oicxadp^KÖj 
револуці]аоа№ , С С С Р -са1) oahiGjac 
обш щ ӧ} лыӧ diHÖ cocтaвлajтö 43 
прӧч., странаса oлыGjacлыG пӧш ті 
ж ынсӧ. (А плосігісм ен^ас).

С оц іа л іэ ііч еск ӧ і стр о іт ел ств о  
став участокіас вылын MijaH том- 
jÖ3, /beHiHCKöj комсом ол вбліны і 
ем ӧй актівнӧіа d»ejcTByjTMO BbiHjac. 
А бу  сещ ӧм  п ел ӧс Сӧветскӧ} со]уз- 
ын, кӧні к ом сом ол ец]ас ез  просла  
вітчыннг еак ӧ асланыс T p y d ieö j  
nodeirjacÖH.

200000-Ся M edöyp комсом олец)ас- 
öc Tajö Kadac ВЛКСМ ЦК ыстіс MijaH 
BertiKÖj странаса зев  кывкутана 
CTpojxajac вылӧ, уна лыӧа м об іл і-  
3aaijajacöc лыӧЛытӧг, Kodjacöc нуӧ- 
dicHbi м еставы вса орга№Ізаці]а|ас 
(У рал, Украіна, 3anadHÖj О ібір, 
М осква, Воівыв кра]).

1000 к ом сом ол ец ӧс м обіл ізуітім  
мі Восточнӧ} О ібірӧ за р д і промыш - 
лениооты н уж алӧм  вылӧ.

1200 к ом сом олец  мунісны сіал- 
npoMCTpoj CTpojxajac вылб.

1500 к ом сом ол ецбс м обіл ізу |тӧм а  
А р к іік аӧ  cijöc освоітӧм  вылӧ.

MijaHÖH ыстӧм 2000 комсомолец  
осваша]тӧны Сахалінлью озырлун- 
jaccö.

MijaHÖH ыстӧм 5000 комсомолец  
лоіны CMaanixjacÖH KöpTTyj тран- 
сп ор т вылын.

6000 комсомодецбс мобілізуітӧма  
комсомол ЦК-ӧн GBjaajibiG орган-

лнн томіӧзлбн прбчентыс joaa 
ыжнd. Напрімер:

Петров?*ӧ£ »іма 3a e o d  42 пр. 
„Краснӧ} профінтерн“ за в о і  

(Зап. обл.) 44  пр. 
Кіров »Іма всЬінамо“ 3 a e o d 5 8  пр. 

BG epn молот“завоӥ (Москва) 76,5пр.
Москва електрокомбінат 47 пр. 

Хар‘ковскӧі паровознб] завоӧ 50 пр. 
Сталіч шма aBT03aeod 50 пр. 
Маглітогорскӧ} 3aeod 58 пр. 
Сгранаса гырий выл 33eodJac 

тырӧмабс томіӧзбн.
I за в о З ^ с — том ӧ», і р а б о ч б ]|а с—

TOUjÖ3.
Pa6o4öjjac та |5  том ap y ijaaöH

r n m w w h s a i t ö ,  в ,^ рхя„12йм уа8й
napiijaÖ H  da сӧветсхӧі правітед- 
ствоӧн тЗж4ыоана воопітыва]тан 
TOMjÖ3, BObIG BO лоӧ пыр Іонжыка 
грамотнӧ|ӧн da пыр joнжьIкa yo- 
neuiH öja овла4ева|тӧ xex^iKaÖH.

Колӧ yGкödлыны тödвылö, MyJ 
Стзл н jopTÖH nodd»epÄiTÖM ле^ін*
CKÖj КОМСОМОЛ da ріб0ЧӦ[ TOIljÖ3
вӧліны  вoямÖcтчыGjacöн т ехм іл ім ум  
da о б ш щ ес т в е н н о -т ех ш ч еск б }  ек- 
зам ен ]ас HyödÖMHH, xodjac в о р с іс -  
ны ыжы(1 р о д  вы л т е х л ік а  о св о і-  
тӧм ы н, da лоіны  ст а х а н о в ск б ] dBi- 
ж е л ііе л ы  п р о л о гӧ н .

Лгенгінскбі комсом ол, р абоч Зі 
том ]ӧз вбліны nepBoj застрелш щ ік-

0  Арталӧміассӧ вӧчӧма 1926-öd BOGa пе- 
peniG Gep̂ i СССР-са олыоіаслӧн возрастнӧ] 
состав іылыс daHHöjjacHG петӧмӧн воя,ӧ 
Bojacö чужысіассӧ da повозрастнӧ] кулыс- 
jaccö арталӧмӧн.

. . Іасӧн і стахан о іск ӧ і dвiжe^^ijeын.
вьілб. У ж лбн joHa вылынжык п р оіззоА і-

7000 ком сом олёц  гтрбітісны  С та- тел н оот вӧсна соц 'ал іатічегкӧі opd- 
лінграОскӧ} TpaxtopHöJ 3aeod . jbiGÖMflÖH выл, етап вблі з а в о ііг ӧ -  

20 000 к ом сом ол ец бс мі ыстім ма том р а б о ч ӧ |ӧ н — С тахановӧн, 
o e n v ? M выл *̂ .x o d i асфыс мedвoяaa p exop d cö  поӧ-
36000 к ом сом олец  летчісны d0H- BjauiTic M eacdyHapodaöj }унош ес- 

басса 3a6ojjacö, MedhiM петкбӥны Köj лунлы. Т ранспорт вылын ста- 
ш ахтаіасӧс прорувы о. xaHOBcxöj MeTodjac HyödblG п іо н е-

GoKudjacHO da MemajiaHTopja- рбн л о іс  мі)ан cje3d преяИ<ііумса 
сыо гіовтӧг, став енту^ іазм нас da ш ден  к ом сом ол ец  К рівонос (ап л о-  
упорствонас, героіческ5]а уж элісны  diCMeHTjac); 'век оіідн бі промыш - 
ком сом олец]ас, уна лыda CTpojKajac ленно^ты н сія-ж б м і|ан преяіЛ іум - 
вылын Bedymuioj вннӧн лоӧм бн. |с а  ш л ен — JeB lo x ija  B inorpadoea

T ö d B ^ a H y d  yoxöd a , мы} Ста- (ап л оЛ ісм ен т]ас); MaoiiHocTpojeai*
Лт Н німа Бобрі іовскЗІ хімкомбінат 
CTpojKa вчлын комсомолец)ас вб- 
ліны 65 прбч. рабочбііас обшщб] 
лыё diHÖ, Я. М. Кагановіч »іма  
яШарікопыӦ!іііп№Іка вылын—7Ӧ 
прӧч., JlyraHCTpojäH—55 прӧч., 
.Азовсталы н“—45 прӧч., 

Хомсомолец)ас KijacöH стрӧітӧма 
зе з  гырыо завоӧ]ас— мі]ан страна- 
лыо ropdooTcö. Tajö тракторнбі 
3aeodjac, та |ӧ  Молотов німа авто- 
завоӧ, TÖd44MÖHja—М ігнігка da 
КуЧтнецх, d»enpocTpoj, ^ л ы о  
komcomoäcköJ оргаШ зацфсӧ ydap- 
Höj ужоыс награіітӧм а Лтенін ор- 
сіенӧн. Вывті bincbid заслугаіасыо 
метрополітен стрӧітӧмын столДцаса 
комсомолӧс, Сталін jopT пребло- 
ж еш |е о ер іі, сія-жӧ вӧлі награсіі-

Іеын, гор ‘ковскӧ] ку%неч Бусыгін  
б ӧ р з а —ф абзавучса 17 а р б са — воо- 
піталнік  к ом сом одец  KypjaHOB.

Кущбм npoi3BodcTBeHHÖj квалі- 
фікацііаыс MijaH том]озлӧн? B ogtöJ  
едектротіехліческӧі промышлен- 
ноот. To i jö 3  23 арбсӧя CAecapjac 
пӧвстын составда]тӧ 47 прбч., то- 
кар]ас пӧвстын—49 прӧч. Авто- 
тракторнбі промышленноо-ван 
ужалыӧ став л іте |ш іц і^ ас пыщ- 
кын 42  прӧч. составла]тӧ tomJÖ3, 
cлecapjac пыщкын— 49,5 прӧч., то- 
кар]ае пыщкын—54,5 прӧч. френте- 
p oem u iiK jac пыщкын— 5 4 ,4  прӧч. 
Т ранспортнӧі MamiHocTpoje»ijeuH 
T ox a p ja cö c  23  арӧсӧя мі арталам 5 0  
прӧч.,фрея»еровш щ ік^ӧс— 47 прӧч., 
разм етчі^асӧс— 62 прӧч. Сія-жӧ

сулалӧ сЬелбыс і npoi3BodcTBoca 
MyKÖd orpaGAjacbiH. Tajö во]аснас 
сӧмын ӧті фабзавуч школаіас гӧ- 
тӧвітісньі tomJö3 ныщкыо 1380000 
квадіфіцірованнбі рабочб}ӧс. MijaH 
томіӧзлы вермас завіӧу)тны став 
мірса ужалыэ tomJö3!

Асланыс (Ьелӧ техдікаӧн овла- 
dejTÖM, кваліфікаці|а codöM тӧёч іс- 
ны 1 том]ӧз заработок вылын. 1931-d 
воаа іанварзад 1935-d воаа dexaöp- 
ӧя том}бзлӧн yжdoныc codic 340  
прбч. вылӧ.

Мір паата ніӧті странаын оз п о г  
HaÖAydajTHM мы]кб тащбм оамасӧ.
I ставсӧ Tajö GeTic мііанлы соціа- 
лізмлӧн n o6edaw c, бодщ евістскӧ} 
партііа, ставсӧ Tajöc GeTic мЦанлы 
С талін. (AплodiCIVleнтjac).

MijaH том}ӧзльі оз угрожа]т уж - 
тӧмалбм, щмгіалӧм da нужӥа; Mi
jaH абу і оз вермц лоны тöжdы- 
оӧм oödÄ/H іылыо (о  черном  
Дне).

Фашістскӧі, "капігаліэтіческӧі 
страна)асын tomJÖ3— Tajö KojMöd 
сорт jÖ3.

М1|аы TOMjÖ3*KÖ, кЗт м е і  кущбм  
ез вбв a p iu d a c  da полыс, 6 ogtö 
ÖTKod»a уж злбм м о вероте ужалыв- 
jacKÖd ӧгк о4  ужӥон, то буржуазнӧ}, 
фашістскӧі страна]асын тӧміӧзлӧн  
ужӧоныс, кыяі празілӧ, пьір мур- 
тавтӧмаулмнжык верадб ужалыаіас 
уж іоны о.

Ущтӧмалӧмлбн угроза, б н і^ б  
пекла, ӧшалб TOMjÖ3 вылын капі- 
таліатіческӧі crpanajacuH. ф аш іст- 
cköJ Германі]аин 26 прӧч. состав- 
даітӧ ужтӧмалыо том]ӧз, Амеріха- 
ын—28 прӧч., Італііаын— 41 прӧч.

Фашізм коркӧ кӧс]ьюл1с TOMjÖ3nbi 
вояын зев бур олӧм: уж, нан, 
ceoöoda  da вeлödчöм. Збнлвы лассӧ- 
ж ӧ cijö ва]іс npednpijaiijejac вылы®
 1 *-Ал „я»а&пД|9 ОПТЛЯлЛм, ІЦЫГ-
Іалӧм, сія шуӧана Tpydöeöj повін- 
hogt лaгepjac da ӧугӧы втӧм н ем ор т-  
нога BOjeHHÖj муштра.

Гітлер запретітіс ужавны том- 
]ӧзлы npednpijaxijejac внлын, тру- 
doBÖj fiobIhhogt лагер}асын, урчі- 
тӧм срок отбываітны HajÖc об]ажі- 
тӧмӧн, Tajö аслысоама кая«ема^асас, 
кӧні фашізм гуиалӧ налыо вын- 
jaccö da томлунсӧ.

Герма»і]аын, Англііаын, Аиеріка- 
ын da ФранпОаын спеціалнӧ) выс- 
möj учебнӧ) завесіеліjejac помалы^ 
том]ӧзыо жыноыс унжыкыс, асаы- 
ннс efteprijacö da тӧйӧмлуніассӧ  
прімедітны аяяытӧмла, соӧтбны  
ужтӧмалыоіаслыа apMijacö.

„JTadeaec Рів]ер“ французскӧі 
оіктса том креотанін гіжӧ: я MijaH 
том олӧм 6e3padoctHÖj, мі]ан став 
олӧмным— GÖKud, ізнурітелнӧі, без-  
paiJocTHÖj уж. Мі ог вермӧ веӧігас 
мечтаітны сы іылыо, MMj лÖGÖdaм 
oeieejHöj очаг,— корыаалӧм вӧтлӧ  
pade]TÖM“.

Яік абу TOMjÖ3flbio Суж сб охра- 
№а]тӧм » е  сӧмын фашістскӧі Гер- 
MaHljaaiH, но і став капіталгісвічес- 
Köj страна]аснн, кӧні 6öpja eojacö  
бырӧӥӧма веоіг cijö ж ебннік нор* 
Majaccö охраналью, xodjac коркӧ 
офіціалнӧ вбліны. Герма»і|аса про- 
мышленнбі iHonexTopJac іуӧртӧны: 
„Нгесчастнӧ] случа])ас tomJö3 пӧв- 
стын шембсмӧӧана соӧісны. 1932-öd  
вокӧӧ ӧтлаа-вітӧмӧн Ттурінгі|аык 
Hajö |,*codicHbi 100 прӧч. вылӧ, а 
Баӧенын—300 прбч. вылӧ“. Талы 
отсалӧ, ф іш істіасӧн влаот drnö 
вобмкӧӧ jlTÖdbiH, ужалан лун н у-  
*ödöM TOMjÖ3 cijö іукӧнлы, Kodi 
ужалӧ-на npednpijaxijejac вылын.

Внутреннӧі 4алӧ]ас міліотерство  
daHHÖjac оерті, 1935 öd вооа фев- 
рал І -j лун кежлб JanoftijauH  
331000лтом нывбаба|ас кывлытӧн 
нужӧа влі)а»і|е улын залімаітчӧны  
npoö^iTyuijaÖH.

Во%ӧ el̂ öd З-öd лістбокыві



КОСАРЕВ і о р т  d o K A a d A O H  n p o d o A a K e H r i j e
MijaH tomJÖ3 03 тӧӧны щ ы ф лӧм - 

лыо da нужбалыо уж ас|ассӧ, ф і\і-  
necKÖj da dyxoBHÖj erp a d a ttije ja c ,
Kodjacöc, кыяі мі аяяам, пережіва]- 
тӧ том]Ӧз капіталіоііческӧі страна- 
]асын. Том)ӧзлӧн у ж  da образова- 
»ije  кореннӧ] став eonpocjac, Kod- 
jac »екор оз вермыны лоны реші- 
TÖM3ÖG ужалыо том]ӧзлы капіталіо- 
тіческӧ} обшществоын, MijaH СССР' 
ын сӧветскӧ] влаоіӧн разрешітӧма*
ÖG том}ӧзлы пӧлза вылӧ.

СССР-ын соціал|змлӧн побеба  
/вужвы}ӧныс вежіс » е  сбмын карса, 
но і креотанскӧ} томіӧзлыо поло- 
ж енііесӧ.

ВЛКСМ-лӧн IX-öd cje3dGa» ком- 
сом олец - колхозт»і^аслӧн лыбыс 
кыкмынбааооіс da лоіс 1200 000 
морт. GiKTca комсомолец}ас лыбыа 
37,8 прӧч. иепосреӥствениӧ ужалӧ- 

іНЫ колхознӧі проізвобствоын.
Став сушществу}тыо Ятемде&ел- 

гческӧ1 6piradajacbiH ajBeivjeBöjjac 
лбвстын томіӧз 25 арӧсӧз, состав- 
AajTÖ 31 прӧч. Веоіг сещ ӧм кыв- 
кутана ужын, кычі тракторнӧ} брі- 
radajacÖH веокӧблӧм, томіӧз вор- 
сӧиы зев ыжыб рол: тракторнӧ] 
öpiradajacca öpiracblpjac da Hajö 
iio&iom№iKjac пӧвстын tomJösuc 30 
прӧч. da комсомолеціас 12 прӧчент.
Тырмымӧн шуны, Mbij MijaH страна- 

-са 6u d  oiVMÖd тракторіст— ком- 
сом олеа, 6bid KeajTöd комба}і*ер — 
комсомолец.

Віяму овмӧсын комсомолец}ас- 
лӧн рольіс Topja japjyruda тыdaлö 
Московскӧ] облаот прімер вылын:

-тані томіӧз составлаітӧны колхоз- 
jacca npedoeda-веліас oöuiiuöj лыб 
diHÖ 19 прӧч. da öpiraddpjac лыӥ 
diHÖ 39 прӧчент. Московскӧі об- 
лаот— абу ісклучевЦе. Віяму овмӧс-
са вояынмуныоіаслӧн мііан п а р іі- , - • .
jaca da правіиелствоса в е о і^ л ы в -)  НЬІ> ме ^Н1 ола’ 1 колх°з^- 
jacKöd совеш ща»і}е}ас наглайнӧ}аИ ыс* №ек0Р ^е таясӧ ег овлы: ӧні
da убеӧИтелнӧіа псткӧблісны Tajö *менам. ем ЫЖ’А/?  В1Н(Э'
непреложнӧ) фактсӧ. jrpadrtiK жын, нолӧ(1 іукӧныс cad-

Колхозиб) CTpoJ лӧвӧ(ііс креотан-Н  >. .^1 . поы|1 TPydod.en]acu»
скбі тоЩӧзлы ужлыс, образоваиі- бовті 18° nyd »atv, ӧзі бӧчка вша
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Ул}анкін, Л. Колесов, Ул]ана Кі- 
річенко, А. Чернова, тракторіст}ас 
Іван Остроглагі, П. Гуоев, Ятве»1е- 
BÖj колхояннца Біла Місостішхова, 
комсомолка-агроном Наташа Поп- 
piUKaja, том бр іга іір  іевлампі] 
Бычкалов, хлопок чукӧртыо Tad- 
жіхон Typajeea, казакстанса знатнӧ] 
табуншщік Магаум Арбатов da уна 
MyKödjac, Kodjac пӧлучітісны пра- 
вітелстволыо eucm öj narpada.

Кыптӧ воямӧстчӧмыс націоналнӧі 
республ!ка}асса, краЦасса da об- 
лаот)асса том}ӧзлӧн. Tajö том|ӧзыс 
3yMbida заво)уітісны вояяа места 
соціаліотіческӧі строітелстю ы н da, 
nepeoj ӧчереӧын, колхознӧі проіз- 
вобствоын. УGKödлöj тӧӧвылань^ 
KÖ*B-ftiH Воівыв-Кавказса том бріга- 
dipjac opdjuGöM іылыо л ібӧ Cpedr^ej 
Ач»і}анн том]ӧз, комсомолец|ас хло- 
пок чукӧртӧм куч»а героіческӧі уж  
іылыо.

4ecTHÖj унсӧн колхозса TOMjö3 
3aBOjeBueajTÖHu аслыныс обеспечен- 
HÖj, културнӧ} олӧм.

Столбішщенскӧ] МТС-са (Тата- 
pija) тракторнӧі öpiradauGKOMCOMO- 
лец-бріга(1ір П. Гуоев jopT віотав- 
ліс:

яМе, joprjac, вӧвлӧм беАдак, ез  
вӧв B ojdöp  в5в, а ӧні менам ем ас- 
лам легковӧ} машіна. 1935-öd воын 
ме бооті 3000 majTbiG унжык GÖ- 
мӧн, 45 центдер iva» da 18 тонна 
быӧоама rpadBUB nyKTacjac. Tajö 
сы мы]бта, MujdTa менам бат-ма- 
MÖj ез вермыны нажӧвітны став 
оеміанас ӧтлаын уна воӧн“.

Moлdaвcкöj республікаса dvep  
жінскӧ) »іма колхозыо комсомо- 
лец  Шмоіс jopT 1935-Öd eoGa d»e- 
кабр 3 l-d d  лунӧ г1ж5 со мы]:

.Косарев ]орт! Ме вунӧӧі віотав'

Нгӧбны полскӧі гӧл креотаналӧн  
joaa унжыкыс. Кыяі гіжӧ ӧті пол- 
CKÖja гаяет: .H yÄ dauc мӧвпышгны 
ІШЧтТӦМ ыжы(І“.

Таяі тор |алӧ полож е»і|еы с креа- 
таналӧн капіталіо^іческӧі страна- 
]асын MijaH крезтаналӧн пырӧтарӧ 
кыптыо благососто}а»ііеыо.

Олӧмын соціалнӧ] da економічес- 
KÖj y^O Bijejac вежоӧм B»ija»ije 
улын, ужалыо Іӧзлӧн кычі карын 
сіяі-жӧ і оіктын маіеріалнӧ] поло-

ж е» і]е  dyrdbiBTÖr бурм ӧм  в л і]а » і]е  
улын Mi jaH том]ӧз 6udMÖ jOHÖH, 
фіяЛческӧіа крепы ӧжы кӧн коркӧ 
вӧвлӧм dopuG.

Быӥӧнлы Tödca, мы] бурещ  ра- 
бочӧ] том}ӧз Bojdöp тор|авліс Med- 
Ga слаб яолвіяалунӧн. Ho бні мі]ан 
том pa6o4Öjja^ÖH яонвіяаӧс ты- 
]асыс, KpenudÖG мycкyлjacыc da 
»epejacuc, бура ужалӧны оӧлӧм]а- 
сыс. Co мы} ]ылыо віоталӧ прізыв- 
HÖj коміооііалӧн статЮііхаыс:

Яонтвіяалун состоіантііеы с СССР-са р абоч ӧі том ]ӧзлӧн, Kodjac прі- 
зыва]тчісны KpacHÖj apMijaö 1928 da 1933-öd eo ja cö  (кар]асын)

TeppiTOpija

B
oj

ac

npi3biBajT4i>iG 1000 морт вылӧ вӧліны cayqajjac
1

Лолалан орган- 
Іаслӧн тубер - 

к ул оз

HepBHöj olG-se- 
малӧн функці- 

оналнӧ] BiGM.

Оӧлӧмлӧн
функціонал,нӧ}

BiGMöMjac

Обшщ ӧ] ф ігі- 
^іческӧі itedo- 

рачгВі-clje

М осква . . . 1928 38,0 20,2 78,4 25,7
М осква . . . 1933 5,7 3,9 18,6 4,4
УССР . . . . 1928 34,6 9,3 73,5 35,»
УССР . . . . 1933 6,8 2,8 5,1 4,9
Башкір. АССР 1928 51,0 7,0 107,1 19,1
Башкір. АССР 1933 8,9 1,8 21,3 7,1

MijaH tom]ö3 за в о ііт ӧ  лоны стат- 
нӧ]жык. ToMjö3 завойітӧны лоны 
ыжыӧжык тущ ааӧо, налӧн codö  
кызтаыс морӧсӧӧы с da оӧктанс.

Профзаболева»і}е)ас куяга О бух » і- 
ма інэтгітутӧн мііанлч іуӧртӧм л нй - 
nacjacbic пeткödлöны:

M ockobcköJ облаотса  paöonöj побросток]аслӧн  ф и іч еск ӧ ] раъ- 
Bi^ije 1923-1934-öd eo ja cö

LUöpKod показаъел^ас 18 арӧса- М у ж ч 1 н a j а с Н ы в б а б a j а с
]аслы 1923 во 1934 во 1923 во 1934 во

C y d ia  (сан т ім етр ӧ н )........................... 159,7 162,4 152,8 154,4
Оӧкта (к ілограм м ӧн )........................... 51,9 54,2 49,4 53,1
Кызтаыс MOpöcöduc (санг^іметрӧн) 79,7 81,9 76,4 80,5

]елыа da воопіта»і|елы& сещӧм-жӧ  
naGKbid noVaHflyHjac, KyuiöMjac сы- 
ӧя вӧліны карса томіӧзлӧн. Кытпӧ 
выл тіп—креоталінлӧн— гырыо вія- 
му овмӧс npoiaeodcTBOca култур- 
Höj рабоі»іклӧн , Kodi бура Biadej- 
тӧ машіннӧі технгікаӧн, олӧ зажіточ- 
HÖj da KyÄTypHÖj олӧмӧн.

Кревтанскӧ] TOMjö3 BbidBl»iTic-»iH  
ac пӧвстоыс асоыс уна TÖdnaHa Med- 
бур  npeddaeiT eA jaccö, соціаді^чі- 
ческӧ] строітелство repojjacöc, Kod
jac ]ылью Tödö MijaH став страна.

Став іӧзіаслӧн, сы ль^ын щӧщ  
і роч Іӧзлӧн нывбаба - креоханка- 
jac, Велікӧ] O oad p cK öj револуцііа- 
ӧя ез імеітлнны асоыныс збыл ге- 
poitvajacöc. Роч креотанка вӧлі сӧ* 
мын CTpadaivijejac, нужӥа da ліш е- 
Hijejac repoiivaÖH, K odöc коркӧ та 
бокоа» воопеваітліс поет Нтекрасов. 
Сӧмын мі|ан револуці)я, сӧмын кол- 
X03HÖJ d p o j  BOGniTajTiCHbi нывба- 
ба - KpeGTaHKajacöc, збы л героіна- 
jacöc, Kodjac вермӧны петкӧ^Ілыны 
co^idaTeÄHöj ужлью 4y d eca ja c . I 
тащ ӧм rep o i»ajac  пыщоыс меӧвоя- 
яа)асыс—комсомолка M apija сЬем- 
ченко da сылӧн nödpyrajacbic. (Апло- 
4 ісм ен т]ас).

Ставсоіузса ізвестноот бовтіс- 
ны колхознӧі комсомоллӧн Med- 
са бур воопіта»»ік)асыс славнӧ] 
opdeHOHOöeujac: тракторістка Паша 
Ангеліна аслас öpiradaucKÖd (апло- 
diCMeHTjac), том öpiradip М еліхо  
y o p a jee , комсомолец Іван Coлoвej, 
19 арӧса комсомолка лыотыоыа 
Taiolja npoKonjeea, TOMÖpiradip Го- 
гуноков, колхозса npedGedaxe» ком- 
СОМОД6Ц GepreJ Коротков, мӧс 
лыотью Перо^анцева, мӧс лыотыс 
комсомолка Mapija Епп.комсомолец- 
KOMÖajivepjac Іван Чубукін, Іван

кӧмааӧма бура, паатаоӧма бура  
da с. в.

Тащӧм ф актіастӧ пояіӧ еӧкӧ вӧлі 
BajÖdHU уна.

Cijö Kadö, кор колхознӧі том іӧз 
ӧтлаын став кoлxoзнÖj KpeG-еанство- 
Köd зумькіа сувтіс зажіточнӧіа da 
KyATypHÖja олан xyj вылӧ, ужалью  
креотаналӧн олӧмы с капіталіочі- 
ческӧі странаіасын воіс корьюалан 
уровенӧя-

OamicTCKÖj Герма»і|аын тор}а га- 
гет|ас, кывлытӧм цензура вылб ві- 
^ödTör, оетӧны Majxö мыніа nped- 
ставленііе креотаиалӧн ужаснб} по- 
лож е»і)е jылы&, тор |ӧн  Восточнӧі

Мі]ан том іӧз лӧоӧӥӧ Kpenud, 
3dopo3öj oeMja. Царскӧ) PoGaijabiH 
вывті ыжыі вӧлі ль^ыс воя гӧт- 
раоӧміаслӧн. 1 9 1 0  öd воын Kapjac- 
ын став rörpaGöMjac пыщаыс 14 
прӧч. мужчінаыс гӧтраалісны 20 
арӧсӧя, оіктын — 58.0 прӧч., жын 
ыывбабаоыс унжыкыс верӧсса]ӧ 
мунлісны 20 арӧсӧя. MijaH Kadö ун- 
жык мужчінаыс da нывбабаыс гӧт- 
раоӧны da Bepöccajö мунӧны 20-24 
арӧсӧн.

Сӧветскӧ) праві^едство петкӧӥ- 
лӧ зев ы ж уӧ тбж бяоӧм  том мам- 
jac іылна da чeлad чолвіяалун jbi- 
лыо. Та }ылыо, шуам кӧт віоталӧ 
deTCKÖj cadjac лudлöн соӧӧмыс: 
1930-31-öd eojacö  deTCKÖj cadjac об- 
служіва]тісны 370000 nertadöc, 1934- 
35-öd eojacö deTCKÖj cadlactiH b ö- 
ліны-нгін 1181000 чeлad. Таью кын- 
ч,і, 4 м іддон nertadbiG унжык шы- 
мыртӧма deTCKÖj гож за плошщаӧ- 
KajacöH.

CöaeTjac странаын быӥмӧ яонві

гӧл  da Іона нужӧа)тчӧ, та^  »еку  
щӧма оз GeT npedciaeAeiviJecö збыл  
олӧм Іывоыс. Олан уровеАсӧ крео- 
таналый петкӧӧлӧ cijö обстоіател- 
ствоыс, мы| 70 прӧч. BOjeHHoo6ja- 
заннӧісӧ осмотрбӧры н прізнаітбны  
туітӦм|асӧн пӧттӧя оо}тӧмла“.

Італііаын уна dac Gypc посаі 
<v eм л eв л ad eл eц iac  шыбытӧны ас«ы- 
ныс п о с» і OBMÖcjaccö, еновтӧны  
acGbiHbic KepKajaccö вывті р ӧзӧр іт- 
чӧм услов^еіасы н лоӧм  вӧсна.

Med&a шемӧсмбӥана корысмӧмыс 
креотаналӧн Полшаын. „Вызволе* 
Aije‘ гая»ет jösödö крес-ваАін b id o p  
Галінлыо ніомӧсӧ, кӧні cijö гіжӧ: 
„Укжыкыс м^ан пӧвстью олӧны  
веаіг омӧлжык условііе|асын, афрі- 
KaHCKöj Aerpjac dopua. MijaH 
oeMjajac }ывмӧны (вырожбаітчӧны) 
da віаӧны щыг}алӧмла, oaaHiHjac, 
гігіена елементарнӧі услов^е]ас 
абутӧм вӧсна*.

М ебгӧл креотаналы »аныс кэпі- 
таліоііческӧі страна}асын лоӧ рӧс- 
кошӧн. MajTÖr, ізтӧг, KapaGiH, Tajö 

Чаба»енко, К. Борін, d. Кобзар, А . 1 npödyKTjac, Kodjacöc оз вермы

Баварііаын. „БерлІАер берзен nej* Вын]бра, |он  поколенііе фія,іче- 
тунг“гаа,етса спеціалнӧ} корреспон- скӧ]а |он da моралнӧ}а ycToj4 ieöj 
deHT гіжӧ: „Шуӧны-кӧ, мы| раіон ;|ӧзлбн

Нароӧлӧн 3dopOBÖj, ж К нерайост- 
Höj том |бз петк бӧлӧзев  ыжыгібыӧ- 
оікаса ІАтерес ӧавы втіы жы ӧ горш- 
лун  т ö d ö м л y н ja c  diHÖ.

Лӧз пыщ&ыс «edGa nbiduG кол- (

xo3nöj GiKTjacbiG, 3aeodcKöj e exjac- 
ыз ылі HaaioHa^nöj окраіна|асааи  
мунӧны noxodö наукала, тödöмлyн- 
ла уна d jc da oo Gypc томіӧз. Нз 
вояын BOGcaöc бяӧс}асыс став учеб- 
Höj зaвedeftijejacлöн, став інотітут- 
Іаслӧн, стаз універоі^е^аслӧн. На 
вояыа naGKbid TyjAyödj, Medoa кыв- 
кутана уж ӧ. Та могыо tpe6yjTG3 сӧ -  
мыа ӧ^ітор: eefläd4biHbi і велӧӧчыны. 
I мііан том |ӧз yaopaöja вeлödчöньf.

HapodHO-xo^ajcTBeHHÖj учот Цент- 
ралнӧі ynpaBAe»ije G Bede»ijejac  
Gepxi n ep eoj nja-вілетка чӧжӧн da 
MÖd nja^OveTKa eojacö rocydapcTBO  
ком сом олеціас пыщкью гӧтӧв іт іс  
30Ю00 квaдiф iцipoвaннöj спец іаліст- 
ӧс, сы лыӥын 35000 Інж енерӧс, 83000 
техАІкӧс, 59000 arpoHOMjacöc, зо о -  
'вехаікіасӧс, ветерінаріасӧс dä вія,- 
муовмӧсса MexaAiKjacöc. высшӧ] da 

1 шӧр образован^еа 92000 учі-велӧс 
da с. в.

Таыо кыняiвeGкыda ВЛКСМ Цен- 
тралнӧі комітетӧн вӧлі MödödöMa 
50000 комсомолецӧс у ж  вылӧ на- 
чалнӧі школаіасӧ учітед]асӧн.

Вывті jOHa codic Tajö Bojacö выс- 
uiöj  ̂ учебнӧ] зaвede№ijejacлöн Gevac, 
i ӧні мунӧ CTydeH4ecTBO аслысоама 
.ом олож ені]елӧн“ Topja інтереснӧ) 
процесс.

CCCP-ca вузіасы н da технЛкум]асын велӧгічы оіасі)

Учебнӧ} 3aBedeH,ijejac- 
лӧн aiMjac

С ту іен -ф слӧн  лы- 
dbic cypcjacöH

Beлödч. пӧв- 
сын ВЛКСіМ 
шл. da KaHrd. 
лыd */» Н-ӧн

1935-öd воын npiMlTöMjac- 
лӧн apabid оерті составыс 

Н И-ӧн
1930 в. І/І 
-лун кеж- 

лӧ

1935 BOGa 
І/Х лун 
кежлӧ

1928 в.1935 в.
і

18 арӧс-
blG ТОМ- 

ЖЫК
18-са№ 22 
арӧсӧ^

30 арӧса- 
jac da пӧ-
рЫСгЖ,ЫК

1. By3jac da втузіас . .
2. TexftiKyMjac . . . .

191.1
327.1

522,4
705,2

19,2 33,5») 10,41 
— " 31,21 70,5

58,1
24,4

4,8
0,9

Вывті ыжыа кысоӧмыс зн а А ^ а с л а »  бара-жӧ Mijan націоналнӧі 
р есп у б л і^ а сы н .

1) ЦУНХУ daHHÖjjac оер-сі.
2) Комсомолеціастӧг, Kodjac ӧтщӧщ nap^ljaca шлгеніас лібӧ KaHdidatjac.

Во̂ ӧ вцӧӥ 4~öd лістбокы<г%



KOCAPEB j o p T  d o i u v a d A O H  n p o d o A a t e i b i j e
Co л убоп ы тн ӧі табліца:
Вузса велӧӧчьс}8 слсн ваціонал- 

nöj состав соответствуіуіЕіцГ j на- 
ціовалвоСБа 1 0  сурс олыо вылӧ.

I Вузізсын велӧӧч. 
лыӧ daHHöj napod.
10 000 олью вылӧHapodHOGTjac

1 1931 во 1935 во

Poqjac ............................... 16,8 28,7
Б е л о р у с с іа с .................. 13,6 26,2
T aT apajac .......................... 7,5 18,1
Н темечіас.......................... 12,5 24,4
Ч у в аи ф с  ...................... 8,3 17,4
f y p K j a c .......................... 19,5 30,2
Арміана . ...................... 36,6 58,4
Ip y ^ iH ja c .......................... 60,1 81,5

Соціаліотіческӧі строітелство  
фронт вылын аслзныс героіческӧ) 
nodBirjacöH, творческӧ], соъійател- 
Höj ужын асланыс актівнӧ)а учас- 
тву|тӧмӧн, томіӧз da комсомол 
боотісны зев ыжыӧ авторітет мі]ан 
наоеле»і]е MedGa naGKbid слӧ]|асын. 
Комсомолец)ас da том}ӧз чеотӧн 
пӧртбвы олӧмӧ партііалыо da пра- 
вітелстволыо лубӧ], Medoa слож- 
нӧ] aadanijejaccö. I Hapod правіл 
нӧ ӧӧвера]тӧ м!]ан томіӧзлы ак- 
xiBHÖja участву]тны странаӧн ,уп- 
равлаітӧмын. *

TÖdMaGöj та]Ӧ табліцаjacnöd:

ToiwjÖ3  СССР-са cÖBeTjacbin
(18 apöCGan 25 арӧсӧч)

моралвӧі канощасыс, пресловутӧ} i аліотіческӧ] армі}алӧн Medoa doc- 
„совест* вӧліны алчнӧі, Цідічнӧ}, TOjHöj repojjaoibi. Стахановлбн сла- 
»інӧмӧн брезгу|ттӧм озырмӧгічью ваыс— cijö слава, Kodi вермӧ лоны 
рыцаріаслӧн котральк^ас n u d d i. ' сӧмын мфны н, соціалістіческӧ} об*

Томіӧзлӧн абсо- 
лутнӧі лыгі

V

ТомІӦЗЛӦН %  С ӧ-  
eeTjacca шленіас 
обшіцбі лыб diHÖ

Комсомолеиіаслӧн 
% cöeeTjacca 

uiAeHjac обшщӧі 
Aud dinö

1931 1934 1931 1934 1931 1934

Оіктсӧвет. npedoeda^eAjac. . 6515 9524 9,5 14,7 5,4 7,9
О іктссвет. uiAenjac . . . . 231209 350760 15,4 26,4 6,4 11,3
Kapea cöBeTjacca ш леніас . GBed. абу Зь808 12,8 17,7 7,0 10,5

PajOHHöj ісполком. шлен]ас 8513 12286 9,0 12,9 5,1 6,8

Нбшта ьж ьӧж ы к  Tajö прбчент- 
ыс націовалнӧі республіка}ась<н 
oiKTCÖBeTjacca шленіас пбвсын. Сія, 
Туркмені]аь'н сіктсӧвет}ас соста- 
вын— 30,5 прӧч. том ібз da 14,9 прӧч. 
комсомолеи jac. ,

Тащбм вогбн, ыі ая^ам, кущбм 
бура тӧбчбны TOMjÖ3  вылын сопіа- 
лістіческӧ] cтpojлбн преімуиш е- 
ствоіасыс.

Mi аяяам, кыяі ccdö убелнӧ] ве- 
сыс MijaH том]бзлбн ссціалістіче- 
CKÖj строітелствоьн, кьіяі мііан 
T0MjÖ3 заво)овьва)тб ны кваліфі- 
xauijacö da за»Ьа}тбны  пояіцііа

С ӧвест,—гіжліс Балзак „Утрачен- 
HÖj iAÄysrijajacHH cijp 6 ed, Kodö 
6 bidöH кутчіоӧны, мебым аслас ма- 
тысаыслы кучкавны jypac, da mhJöh 
»екоӥ оз пӧлзуітчы аслыс вылӧ“.

MijaH том |ӧзлӧн яік мӧгінога ту}- 
ыс обшществоын славаб da почо- 
тӧ. Уж оерті GeTGÖHbi MijaH почеот- 
jac, da слава rnedö сӧмын ф Ы че- 
CKÖj da умственнӧ} уж вывса соці-

шществоын.
JbertiHCKÖj комсомол da сыӧн 

веокӧгілан том ібз ӧні-ліч емӧо » е  
сӧмын реч»ерв Октабрскӧ} соціаліо- 
тіческӧ} револуці)алӧн, но і сылӧн 
актівнӧі öojeeöj вын, Kodi /Ьеніи- 
лбн— Сталінлӧн велікӧ} nap-sija
веокӧӧлӧм улын участвуітӧ соціа- 
лізм вӧсна тыш]асын da тыркомму- 
»ізм ӧ вужан ycioeijejac  баӧтӧмын.

III. COUIAJbIGTlHECKÖJ ОТЕЧЕСТВОӦС 
dOPJÖMblH ТОМ.ІӦЗЛӦН МОПАС

вы том}ӧзлыо сӧлӧм}ассӧ d oayd- 
лунбн da обны кбс}анлунӧн, оз 
вермы ке боатсббны cijöc выл 
велікӧ} nodBirjac вьлӧ.

Болшевік}аслӧн napTija оз кут 
томіСзбс TbiiibiG бокын, а мӧбарӧ, 
закала}тӧ cijöc іышын, склы об- 
шщ ественко-політіческб} олӧмын 
участву}тны паскыӧ почі8нлун}ас 
оетбмСн. Ta вӧсна MijaH странаын 
быб гражӧанін jyHCinecKöj арль^- 
G2 h k c  велалӧ віябӧны слбм вылӧ 
rocydapcTBeBHÖj морт c-injacÖH.

Ылӧ оз поят шуны T a j ö c ,  прімер 
вьлб, repMa»ijaca, janoRijaca, пол

B opj* воjac jooa  сувтосіісны выаг 
імпер аАгІовіпескоі во|ва |ылы» воврос. 
ӧ а і  ковм* с-иіш ворнітвы н е  ссмыа 
BojcMBÖj опасвоот ]млыо, а иасто]а- 
шщӧ) во]ая |млмо, кс(іібві-нін мувбм^ан 
оіи во\ыш, Абіооікі|&са му]?с вылив, 
вірӧо cxsaTKajacbiB гбіооінещ ас вЦӧяы 
iTSArj&BCKoj фашівмыо асомныс кеваві- 
оімоотсс. Göxbtd мука]асмв кіта|са jos 
тышкаоӧ аслас cxMOCTojaaeAraooT восна, 
janoHC.Koj іиперіаліам нгртітомлы o a s u d ,  
aodi порабоаітіс Маачжурі]абс da a i v  
»ӧ нараітвы (порабо-ить) ^оквас Klrajoc.

Гермавсі-öj фашізм влаото ловтаи 
оервоі Аувоакыс jaadbioTÖr (бесцере- 
иовно) яуго rocydapCTBojac костыи лӧ- 
ocdaAÖM суraщ ес\вуіты e doroaopfac, ов* 
то бешеиво| шовЫвм, бйасілуа AÖocdqo 
во]яа кежлс da Öbidaor cijoc ировоці- 
pyjT©.

Выаг во]на квждо Arixopadoandja ло- 
осёчсм da HyodbH во}ааіасіжс-»Ів вывті

Bojaajac капітал-іоаіческо] о^вществолы  
ем бы-в лоааа. Hajo петбвы капіталіо- 
аіческо] обшщество npipcda da хараааер- 
рко. Ачыс мірыс coBpeujoaaöj яааітвліо- 
«ічасаӧі обшществвыа еж кык aojtia кос- 
тыа пауза, кор імпераліст]ас, о іі  aojea 
аааершітбмби лаооЗчонм вылг кежлб.

ӧ а і тор]а кааіталіоаіческбі страиа|ас 
Aooodoau Bojaa »aedaô  СССР-аы иа- 
Hbid. „Bojaa,— кыяі шуо Сталгіч jop?,—  
вериас оа|маы віччыетӧг*. „ £ * ,— шуо 
СтаАгія ]орт,— ке ногӧн, aajeRHÖj опас- 
воотАӦн кык очаг. M ed eo ^ a  очзгыс 
dajwH«j Bi>cTOKbSH, Janonija аованм. 
Me TcdsMAMB кута janoacaoj во|еинӧ|- 
]асдыо Myxcd rocydapcTBojac adpec ay- 

yrpoaajaca a e  oT4iadja aajaBAertijelac- 
co. Mod очегыс Гермаіь1]а аоиами. G3- 
KMd віотавааг, aod очагыс аоо іояядека 
угрож»|ушщо]ов, но кыкаааыс Hajö cy- 
шществу]тбкм da <1 е}ству|тоаым.

Boja*, псвтора|таіс, лоаӧсіоо

jac Bedymmöj npoi3 Bodc7 BeHHÖj уча- шаса том)бз іыльіо. Сені яік ӧті- 
CTOKjac вылын. I лаын, кбні ужалыо том]бз вермӧ

Мі аяяам, кыяі MijaH тою]бз j вь^віга]тчывы, da і то сӧмыи 
ynopnöja велӧёчб, ужалӧ квіта ізвесткӧі прейел}асын,—та]ӧ во|ен  
вылын, aaBOjoEMBajTö техйікглью! шіціна. Ho öd оз 6 wd том морт
da културалыо Bbicoiajaccö

Mi аяяам, кыяі комсомоллбн 
воопітаі’іӧм  M i j a n  томібз npöjdiTÖ 
быdпöлöc rocydapCTBeHHÖj ужЗас- 
лыо школа da 6 ӧр|ыоыо]ассa » 1 dö- 
Bepije пблуча}тӧмӧн, сувтӧ госу* 
ӧарствоӧн веокбӧлаг» рул diHÖ.

CÖBeTCKÖj tomj‘Ö3— T ajö  том- 
Іӧзлӧн  мірын мегівояяа поколте- 
» ije ] K odöc мезсіӧм а соціал,- 
H Ö j" увты ртӧм ы с da неравно  
правііеью . CöBercKöj томіӧзлӧн  
cy d ö a ja c b ic  TopjaiTÖMÖG MijaH pe- 
волуці}а c y d ö a ja c b io .

Фі^іческӧ] закабаленііеы о мез- 
dÖM сбветскӧі TOMjÖ3, 03 TÖd i 
dyxoBHÖj 3 aKa6 aAe»ijecö.

Cijö быӧлун вооружа]тчӧ марк- 
ӧістско-ленінскӧі велӧӥбмӧн. Сӧ- 
ветскӧі збы л олбмыс віотавлӧ 
сылы обшщественнӧ] n o B e d e » ije  
норма]ассӧ.

Сӧветскӧі власвӧн BOGniTajTÖM 
MijaH tomj'ö3 , мезӧыооӧ буржуазнӧ] 
обш щ ество соціалнӧі порок]асыв.

Сӧветскӧ] TOMjö3flöH абу (оз лӧ- 
оав) нажіва колӧм, мешщанскӧ} 
ограліченноот, вежоытӧм егоізм. 
Став Tajö jadoeiTÖJ яоріяіас nbid- 
сИыс, Kodjac 6 bidMb^AiCHH каьіта- 
лізм dnpji морта-морт кост взаі- 
MOOTHomeHijejac нурвыв зыбучын, 
мі]ан пӧлучітісны BHHjöpa р а зв і^ е

о к о ііт  гӧтӧвітвы aGcö naGKbid ту) 
вывса My«dipa pöaöojHriKjac ролӧ.

GÖKbid шуны: MHj абу позгана 
MijaH томіӧзлы, Mbij сылы абу  
ӧоступнӧ]? Л енінскӧі napoja, 
CÖBeTCKÖj власи вбчісны TOMjösflbi 
docToja»ijeÖH наукалыс, техліка- 
лью, културалыо da іскусстволыо 
став озырлун]ассӧ.

Славаӧ da почотӧ Tyj гбгӧрвоӧм  
Mi jaH MÖd, буржуазнӧі обшщ ество- 
ын оерті. Балзаковскӧ) „Челове- 
ческӧ] KOwedijaca“ repo] JbyGjeH 
Р ‘убампре гіжліс аслас чо]ыслы 
—Леваыслы: „Аслым ту| eogtömöh, 
ме лоа озы р‘ . Кущӧм иераланаӧн 
da »інӧм абу K o d Ö H  кажітчӧ м1)ан- 
лы Лтуо]ен)аслбн da PaGTiftjaKjac- 
лӧн Tajö і(Іеалыс. Слава da почот 
MijaHHH бостбны jÖ3 сопіалізм вӧс- 
на тышкасан фронт вылын, jÖ3jac 
чаооӧ вбсна тышкаоан фронт вы- 
лын зев  бур ужыс nodBirjacuG da 
OTAiqijejacH». /

T o m  #уржуа}ас— JbyGjeHjae da 
PaG^iivjaKjac, меёым воӧгічыны 
славаӧ da почотб, ӧолж енӧо вӧлі- 
ны зев joHa локыӧмӧн мунны на]Сс 
кыщалыоіаслӧн jypjac вывті, jöT- 
кавны ставсӧ гыряа]асӧн, сащкыо- 
вы пі»]аснас асланыс матыса JÖ3- 
jacac, öd Яматыса|асыся— rajö, «ed- 
воя, вӧліны сещ ӧм-жӧ %вермӧм

махміі acpcdoRH тонібаАЫо ів іе р е ф с с с . Сбветскё] CojyaAbt aaabtd. Тосічана 
Topja rotydftpcreojäc костнн взаімоот-1 ]апонско| генерад Соіто « h  і saiaa*aj- 
кошеніІеІяСАЫ aodpo6a6j обаор оетвы тг: яЛ$поні]«аоя матыса бусіушщаіыс—  
»свсяб ^огсн пуктьртог, мі век жо doA- М і»чжурі|а, MosrOAija da GiSlpca ы у  
жеисо віатсвкы ва!|«н vorjac Jmamc, ко~ jac выаын".
di петӧ KeadyHtpod«i6j сбстгвоакаыо. ] BtadoaAbi Tcdca фашіст|асАоа, »e-  

Флшістснӧ), кааітаАІоаічеехбІ г о е у -! мецкб] Tpydoaoj josjac asAaajscAoa Mljs» 
dapcTRojcc яусНӧнм том]баос уоІАеа- ! CoaeTcxoj Украіаа куз,а вооса npoua- 
■oja мІлІ¥арЫру]тск. Фашістскб} стріаа-1 rsadaMC. Beefr П ол та , modl ew, ф гтіет  
jacbiR— Германі]аых, П о а ш й к н ,  IraAija- Ро^еаберг віоталём оерзі „Ісчеріческс] 
ыт, »— ббр|а 2 -3  вовас пӧш -: 6»ба, xod au  ааыо Аеотытоя, колб jypac
ai стйв том]басо гаымшртбма BojeiHoj ■ хощ ш аы “, aeoxiHida зІотвао Совет* 
nodreTOB«scs. TomJcboc BojeibKipyjTOM! cxöj Украіна выдо асоыс преаен-А!]»- 
мсгыо ісяоАауітоб^ы став выв)«с da (jacco. BiadÖBAbi Todca JanoniJa da Гер- 
cpedcTBojaCMc: пшртбма шход&]асын } м ін і)а  костыв сушщестау|тьвогуоа во]ев-
aojcMHoj *e»ödÖM, Acoodoua тсм|баАЫо Hoj гіоговсрыс, xodoc всоxodcMa Cd-
спеціаАво Bcjessscj da noAyBojeBxoj op  
m a is iu ija ja c . «П гА ер jy re id "  (гітАе- 
pCBCKoj tov jo s )— Tajo уицы к оолуво|еи - 
ho] орг«нІзаці}а dopbio. HajcH jypHyodo* 
hm  соотаетству]угащ б| B ojea io j uiTaojac

aeTCxäj СоІузльі naabid, da t*]ö do ro - 
вор diaac аев матыи стзош еиі]еы с фж- 
raicTCxoj ПоАшалоя.

Сбветскб] Cojya олб кааітаАІотіче- 
cxöj к^щаломын. Во|еввб) оаасяооа мі~

da штабса началкіх. Ссаі нуӧ^оалбвы , ]«иӧс eH odoodo (аостерегает) 6ыЛ вое 
поАевб) »ан.а-»і|е]ас( BCAÖdiÖHM Anjoin- ков вылыи. Ббр]а ку|ім во чбжӧн ]анов- 
ны, гравата)ас шьаблаввы, топографі- j скб| імперІаАІст)ас ме ÖT4Md презо- 
jaö. Tajö, Гітлерон AÖoodoM ое»гя»Іая-' діру]тдісяы Bojesnöj CTOAKHoac№ljejsc 
ці]аыс, аслас padjacHH Attddo 4500000 мі]вя восточаб) граиіца]«с вмаын, кӦс-
doOMO у»ЖЬ-К МОрТ TOIljÖSCC.

ГернаіЦаса фдшіст]асыо оа коаччы 
і фатістскӧ] Поашз. ПоаскӧІ фашіст- 
jsc том)бздм оу]сяы бешенвсі шовініам 
CoseTcxöj Cojya выаӧ ^вероама дбга-

jiCHM ВЫЛЫВМ МІ|аЯАЫО вмввымос 
штыкон, во, кыяі Tödca, таъго валбя 
иінӧм Aadakfc еа артмм. (А п л о сН см ен т  
jac).

Mijas сб в ет сх ӧ ] вравівеАСтво nyödo
дӧм. ПоАшаьш Anddlbieö tömJcsaok 5 0 ; мірнӧі поАІаіха, 1 »ajo поАМкасӧ ахвів- 
хыммн поаос фашістскбі da подуфашіс*, aoja ошкӧ став етраиа]асса уа^ялыо іӧз. 
ci.oj cojyajac, xodjac пыщхыо увды хы с Mi Tajö мір поАІвікасӧ вуӧӧам, к ы \

rajöc тӧӧӧвы 1 мі]ан sparjsc, огӧ сдаб-

человеческӧ] натуралӧн став меӥ-- конкурентіас, da jOHa cлaбjacöc нӧті 
оа бур качествоіасыс. Буржуачгі]а| жаліттбг губітӧмӧн, зӧлӧта бӧроа  
Hajöc onom»ajTÖ. Mi Hajöc к у л т і-1 вӧтчӧмӧн пырббчыны вояб, »еку- 
«іру]там. щӧм npecTynÄe»ijejac da мерзост-

Сбветскӧі том |бз оз TÖd dym öB -|jac вояын сувттӧг. „Обшществоӧн* 
HÖj опустош енноӧт, Kodi суш щест-і шуоан Tajö свалкаас шеӧбйліс сла-
ByjTÖ  том]ӧзлӧн буржуазнӧ] об- 
шществоын, öd cijö, mwJ böbgö 
MijaH странаин, оз вермы » е  тырт

васӧ ез меӧоа docTOjHÖj, a Medoa 
хіиіщнӧ] da MOpaAHÖja Medoa ічбт 
чістоплотнӧ). Буржуая,і)алӧн ошкан

аосны яік BrjeBBÖj органіаг gijajacÖM, а 
мукӧӧыс fа пбвсыо, кыя, шуам, »стрел- 
»oEÖj co jys“, струхтура хуъаые ем xad- 
pÖBÖj »pMijxAÖa 70чшӧі xoaijs.

ToMjcaöc, xodjac судсАӦны ra]6 op- 
rcHiaxgijajacac, фашіст]ас MedscH dso- 
TÖBM CoaeTcvöj CojyaAn naabad вы сту  
пітӧм в ы а ӧ . Tajö opraHiaayijajaciitH aeo- 
xiiida □poQoaedyjTÖBM.KijeB вылӧ ooxodM 
da віотадӧвы «БаАвікаӧс noACKÖjöaM
ВӦЧЯЫ KOAÖH jfcAblO.

Нӧшта TÖdaaRSBibiK da naoxnda «yö* 
dÖRM тоы]ӧаӧс міаітсpi^fpyjrchcö Jano- 
н1]аыв. JauoBCxöj фхшІс^вс to n jösoa»  
требуітӧььз гӧгӧрвовоі аалыо nöpjaoAaa 
(ммімӧі) бы-хвӧ історічесхӧ}, Восто» вы- 
аын Miooijacö da ауктӧзы мог AÖoödaM 
t»irrvD*e«»iic Сӧ"етскӧі Cojva выаӧ.

дун восна, а чедовечествоса став ваці“ 
jajac, jcajac da oAecujajac cyd6a вӧска 
TÖacd&iOÖMHO петомӧв. Ӧхӧя*хӧ абу мі- 
рӧвӧ] Bojsa, тотрмн аоёчта шыжрыі —  
CöseTCxöj Соіуадӧн vipHÖj поаЫ кх. 1н- 
періі*АІст]ас*хӧ е з  вбкнп вывуж<Левӧо 
аы^сіыонм CoaercKÖj CojysAÖH быӧжыо 
ifcryraigecTBOKÖd da ea повны став 
crpiHajacca уж ады о]ӧз івтернгдіоваАвӧі 
caAidapBOO-ажо, то sajö еехӧн вгжӧк 
aöp^ödaicBM cogiaAioaiaecKÖj госу сіарст- 
воаы aaafrtda noxodö*.

(Помсӧ ei^öd локтан номерые).

Уол. Обліта
№  975

Редакаі]алӧн adpec: Сыктывкар, 

dOM П еч аті
Тіпографі]а УМП dOM П ечаіі

Суяӧӧан бон: 1 во кежлӧ 12 ш., 
6  тӧлыо— 6  ш., 3 тӧлыо—3 ш.

Ome. p ed . M. G. йЫ М О В
нннееваневввжвжечі

riiGMöjac пояӧ і 
ыстыны маркатӧг Тіраж-ЗСЮб

■'ч'


