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Культур рэвольутсо ДЭН комсомолын 
ыштышаш пашашт-влак.
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Кидэшыжэ азам кучэн илаМпырак ӱдрамаш куго ела урэм 
-мучко ошкылэш. Тудын воктэн автомобиль-злак коштыт, трам- 
вай-влак эртэя кайат, йолын коштшо-влак иктэ-вэсышт ӱмбак 
мийэн-мийэн тӱкнэдат. Крэстйан ӱдрамаш ик могыр гыч вэс мр- 
гырыш тошкэштэш. Тэвэ ту  до милитсионьэр дэк мийэн шуат 
нойшо йӱк дэн йодо: : - Г У : : V Л

— Эргым, Нэглиный урэм кушто? - - \1
—  Нэглиный урэм? — манын аптранэнрак вашэш милитси

оньэр йодо. Вэт тый Нэглиный урэмым ала кунам эртэн кай- 
энат. ' ■ '

Ӱдрамаш крэстйан мӧҥгэш ошкылэш, калык коклаш йомэш. 
Йкмоиар минут эртымӧнтӧ тудо вэс могырым ту милитсиояьэр 
дркак толын лэктэш. Милитсионьэр дэч адак уэш Нэглиный, урэ- 
м;ымак йодэщ .. Уэш йодмым колын милитсионьэр сыраш тӱн а-
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Вара тый кокай сокыр улат мо? Могай урэмжым, пӧртыҥ 
могань номэржым ончал да луд. Тушто чыла сэралтын.

— Сокыр улам шол. Кок шинчам уло гынат, нымомат огыт 
умло. Мый грамотдымо улам.

Тугань „сокыр-влак" кызыт мэмнан элыштэ пэш шуко. Гра- 
мотдымылык капитализм дэч совэт власлан кодын.

Помэшчик дэн капиталист-влаклан шэмэр калыкым пичкэмыш- 
тэ ашнаш да аҥралыкьнитэ кучаш пайдалэ лийын. Ты нэргэн Лэ~ 
нин тыгэ ойлэн:

„Ожно адэмын ушакылжэ тэвэ тыдым ыштышаш вэрч 
гына тыршэи: тэкникэ дэн культурын чыла сайлыкшым 

; иктэ-влаклан пуаш, моло-влаклан тунэмашат лийдымашлык 
ышташ“ . Капиталист дэн помэшчик-влак да нунын кулы ш г 
—чиновник-влак гына тунэм кэртыч.

Нунылан унивэрситэт-влакат, гимназий-влакат ильыч. Нужна 
дэн батрак йоча-влакым „закон божийлан“ гына туныктышт.

Кугыжан правичылствын шэмэр крэстйан нэргэн ойгырды- 
мыжым тэвэ тыгакь примэр гыч ужаш лийэш.

„Ты  адэмэ ик тӱрлырак акылан ильэ, ойлашат ок йӧрӧ. Мом 
ышташ тӱҥалэш гынат, чыла сай, ыштымыжым йӧратэн ончэҥ 
шогэт. Шэдра пӱчмӧ пуста паша, тугэ гынат, ты пашаланат пи- 
жын. Шэдра пӱчкаш толэшат, чыла шэдра пӱчмӧ насташт-вла- 
кым шалатэн пышта: токар станок, тӱрлӧ пискэ-влак, ӧгэ, ӱш- 
кӱж шӱшкӱлшаш гакь кӱзӧ-влак; эрлашыжым йочашт-влак дэн 
ӱдрамаш-влакым погат, чожгаш тӱҥалэш; кӱзым пӱсэмдат, ста
нок гӱжла, кува-влак шорыктыт. Коч пӧрт гыч лэктын курж- 
А шкэжэ тудо оҥ кадыртэн гына коштэш, трупкам шупшэш, 
рӱмка дэн аракам йӱэш да фэльшэр-влак ӱмбак тыгэ кычкыра: 
„Пӱсынрак пӱсэмдэ“ . Аҥра кува-влак тыдым ужын тулэчат чот 
шорыктыт.

„Кокай ончал йан, азам кӱзӧ дэн шуркалэн пуштэш, ончо- 
ончо. Ш кэжат могань руштын пытэн“ .

Кува-влак шорыктыт-шорыктытат иктэ-вэсышт дэн шолып 
кутураш тӱҥалыт. Ик пэл сагат эртат, паша тыганьэ лийын 
кайа: кӧ тэҥгэм пуа гын, тудо мӧҥгэш кайа, укэ гын, йочажэ- 
кидшэ дэч посна кодэш". (Салтыков-Щэдрин сэрыма гыч).

Тыгань примэрым шуко ончыкташ лийэш.



Йаллан Окчабр мом пуо.
Окчабр рэвольутсо шэмэр крэстйанын озанлык илышыжым 

гына ыш сайэмдэ, тудо йаллан грамотлык дэн у илышымат кон- 
дыш. Чыла дворэтс, музэй унивэрситэт, школ, библиотэк, тэатр, 
кино, пэчать да моло тугань тунэммэ вэр-влак шэмэр кидыш 
лурышт.

Науко дэн тэкникэ ожсэкак шэмэр калыкым олталаш да 
эксплоатироватлаш полшэн шогыш. Совэт влас лиймӧҥгӧ науко 
дэн тэкникэ шэмэр калык кидыш пурыш; ындз науко да тэкникэ 
дэн шэмэр калыкын шинчымыжэ шукэмдалтэш, илышыжэ сайэм — 
далтэш. Йалын культур шотшо нӧлталалтмым Шилов лӱман 
нужна ойлыма гыч ужаш лийэш:

„Мый шкэ Ставропольын, улам, Курсавки лӱман йал гыч. Мэм- 
нан йалым ончэн мыйэ совэт власын йал вэрч тыршымыжым да 
мэмнан ~илыш сайэммым ужам. Пашазэ дэн крэстйан-влак укэла- 
нак ышт кучэдал, укэланак Окчабр рэвольутсым ышт ыштэ.

Кугыжан влас годым Курсавка йал моло йал-влак ганьак 
ильэ. Клубат, тэатрат укэ ильэ. Вӱд укэлан калык колэн шогыш. 
Имньэ дэн толшо крэстйан-влак Курсавка йалын лавран урэмэ- 
шыжэ йатыр орва-влакым пудыртэдышт.

Ындэ йалт вэстӱрлэмэ. Курсавка йалым палашат ок лиш 
В ӱ д  укэлан крэстйан-влак колэдышт. Ындэ Курсавка йалыш вӱ- 
дым кум кӱртньӧ турва дэн кондат: йӱдшӧ-кэчыжэ вӱд толын 
шога.

Кугыжа годым рвэзэ-влак йӱын да карт дэн модын жапым 
зртарат ильэ. Ындэ тугэ огыл. Ындэ мэмнан пэш сай клубна 
уло. Клуб тошто сатузын кок пачашан пӧртэшыжэ ышталтын. 
Пэш сай кэрмыч тэатр, кино, элэктрис стансэ ыштэн шукталтын. 
Ындэ Ильичын элэктрис лампыжэ кокымышо ий йӱла.

Сэдыгэ ожсо Курсавкым палашат ок лий“ .
Курсавкыштэ тунар ыштэн шуктымылан йӱдыгышаш укэ. 

Кажнэ Совэт йалыштэ ганьак лудмо порт уло. Иаллаштэ школ, 
клуб, кино да библиотэк-влак утур шукэмыт.

Крымыштэ Миклай кугыжан Ливадий дворэтсыжэ ильэ. Ындэ 
ту  дворэтсым Совэт влас крэстйан курортыш савырэн. Тывэч 
совэт власын шэмэр крэстйан вэрч тыршымыжэ койэш. Мэмнан 
элыштэ гына чэрлэ крэстйан-влак кугыжаныш окса дэн эмлалт 
кэртыт.
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Кумдан большэвикла наступлэньым ышты- 
маштэ культур вэрч кучэдалмаш.

Культур пашаштэ элыштына пэш шуко ыштэн шукталтыҥ 
гынат, йалыштэ кызыт тошто дэч кодшо пичкэмышлык, грамот- 
дымылык, йолколык, йӱмаш, паша ыштэн моштыдымаш да монь. 
пэш шуко. Тэвэ чыла тыдэ сотсиализмым ыштымаштэ ик чарак: 
лийын шога.

Надэжда Константиновна Крупская тэвэ тыгэ сэрыш:
„Кажнэ тошкалмына йэда мэ тэвэ тыдым ужына: тошто- 

строй дэч кодшо культурлыкын шагаллыкшэ, культур пашаш
тэ шойлан кодмо мэмнан ыштымаштына торэш лийыҥ 
шога. М ут гыч, йал озанлыкым сайэмдымым, эл индустрий- 
аҥдымым налына, адак уста пашазэ вийым йамдылымым,. 
копэратсым, кугыжаныш апаратым, совэт-влакын пашаштын 
да монь налына,—чыла вэрат мэ тэвэ тыдым ужына: грамо- 
тым шинчымаш укэлык, эн кӱлэшым шинчыдымаш. Тэвэ 
чыла тыдэ пашам сайэмдымым чарэн, шойык шупшын шо- 
гат. Ындэ мэ тыгань вэрыш мийэн шуна: культурлыкым 
нӧлталдэ, чын культур рэвольутсым ыштыдэ сотсиализм 
корно дэн ончыкыжо кайаш ок лий“ .

Чын, кызыт мэмнан ончылно^ пэш куго ыштышаш паша-влак 
улыт. Вичийашлыкын кумышо ийыштыжэ мэмнан промышлэннос 
сар дэч ончылсо лэч кок кана нарэ шуко пушашан. Вичийашльпс 
пытышашлан чыла нужна дэн кокла крэстйан озанлык-влакым кол- 
хозыш ушэн шукташ кӱлэш. Чыла ты паша-влакым ыштэн шук- 
таш тэвэ тыдэ кӱлэш: шэмэр калыкын уло вийжэ дэнэ чот тыр- 
шымыжэ да пэш кугын умлымаш дэн диссиплин кӱлэш. А гра- 
мотдымо йэҥ политика дэч пэлнэшога манын Лэнин.

Грамотдымо йэҥ чӱчкыдынак клас тушман кидыш возэш^ 
М ут гыч, ик пабрик гыч вэс пабрикыш „чоҥэштыл коштшо“, рвач^ 
прогулшчик, йалыштэ кулак почэш кайышэ йужо нужна дэн 
кокла крэстйан — чыла нуно эн пичкэмыш, эн умлыдымо улыт», 
тыдым мэ пэш сай шинчэна. Тэвэ сӓндэн пэш шойлан кодшо,. 
пичкэмыш ӱдрамаш кулак ойым колыштэш. Ӱдрамаш пэш пич
кэмыш лиймыжлан тудын нэргэн тошто йэҥ тыгань шомакымат 
луктын: „чывэ йуто огыл, кува йэҥ огыл“ .

Мэмнан шинчымашна ок ситэ, ыштэн огына мошто, сандэн мэ 
шӱдылэн йоҥьмыш-вланым ыштэна. Адэмын грамотлыкшо моннарэ
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шуко лийзш, тудо туннарэ озанлык пашажым сай ышта. Тӱрлӧ 
эллаштэ шурно шочмашым ончалат гын, тэвэ тыдым ужат: крэ- 
стйан культуранрак, грамотанрак элыштэ шурно шочмашат эн 
сай. Бэлгийыштэ чылан ганьак грамотан улыт. Тэвэ тушто шы- 
даҥ шочмаш кажнэ гэктар гыч 25,6 сэнтнэр лийэш, Гэрманийыш- 
тэ — 17,8 Росийыштэ мландым шога дэн куральыч, ышт ӱйаҥдэ, 
сандэн шурно шочмаш 6,9 сэнтнэр лийын.

Завотышто культуран да грамотан пашазэ шойлан кодшо, 
грамотдымо пашазэ дэч вашкэрак да сайрак ышта. Икмонар 
примэрым налын ончыктэна. Вэс кугыжанышлаштэ кагаз машина 
ик ийыштэ 2000 тоным ышта, мэмнан дэн— 1337 тоным. Машина 
тыштат, туш тат ик ганьак, садэ адэмыжэ гына тӱрлӧ, сандэн 
ыштэн шуктымашат ик ганьэ огыл. Мэмнан культурдымылыкна 
ийын 6763 тон кагазым шагал ыштымаш ш укта. 10 мильйон кэр- 
мычым ыштэн шуктышаш вэрч мэмнан дэн 900 пашазэ кӱлэш, 
вэс кугыжанышлаштэ тунар кэрмычымак 60—70 пашазэ ыштэн 
шукта. Мэмнан пабрикыштэ ик куышо 4 станок дэн ышта, кэчэ 
шичмаш вэлыштэ ик куышо 24 станок дэн ышта, Амэрикыштэ 
тулэчат шуко: тушто ик куышо 26 станок дэн ышта.

Грамотдымо да культурдымо улмыланна лийын млана про- 
мышлэннос вуйлатымаш да планым ыштымэ пашам кугыжан го- 
дым ыштышэ тошто спэтсиалист-влакым ушаш возо. Нунын 
кокла гыч йужышт уло вийышт дэн Совэт влас вэрч тыршэн 
ышташ тӱҥальыч. Молышт-влак, промышлэнносыштына ыштэн 
пашам пужаш тӱҥальыч, тӱньамбал буржуазий дэн ушэмым ыш- 
тышт, элэшна тошто пораткым ыштэн помэшчик дэн капиталист- 
влакым пӧрылташ тбчышт.

Мэмнан культурдымылыкна пэш куго алама паша-влакыш 
намийэн шуктэн кэртэш, тыдым шкат шижын шогэда. Кызыт 
кумдан большэвикла наступлэньым ышталтэш , клас кучэдалмаш 
пэш вийаҥ шога, тэвэ сандэн культур рэвольутсышто ыштышаш 
паша-влакым вашкэ ыштэн шунташ кӱлэш. Культур рэвольутсо 
манмым кузэ умлаш?

Мильйонан шэмэр калыкын у илыш дэн илаш тӱҥалмыжэ, 
шинчымашыжым шукэмдымыжэ, грамотан лиймыжэ культур 
рэвольутсо лийэш. Чын, чыла тыдым викок ыштэн шукташ 
ок лий.
Культур рэвольутсышто ыштышаш паша-влакым ыштэн 

шуктышаш вэрч пэш тыршэн кужаш жап ышташ кӱлэш. Тугэ
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гынат, мэ чылан пижын ту  пашам ыштэн шуктымо срокым кӱ- 
чыкэмдэна, ышташ полшэна.

Кутурымашлан йодЫш-влак.
1. Кызыт культур рэвольутсо лозунгын кӱлэшлыкшэ мо- 

ганьэ?
2. Культур рэвольутсо МО лийэш?

Могань культур вэрч мэ кучэдалына-
Мэ культурдымылыкна нэргэн, культур рэвольутсым вашкэ 

ыштэн шукташ кӱлэш манын пэш шуко ойлэна. Тугэж э мылана 
капиталист-влак кодымо мультурын чылажымат тунэм шуаш 
кӱлэш мо? Укэ , тугэ огыл.

Примэрлан тошто школым налына. Т у  тошто иколын ыш- 
тышаш пашажэ тыганьэ ильэ: йумылан, кугыжалан, шкэ эллан 
ишанышэ, колыштшо йэҥ-влакым йамдылаш. Тунам чыла тунэм- 
машат тыгань корно дэн кайэн шогыш: кӱртньӧ гань диссиплин, 
ик мутым пэлэштыдэ колыштмаш, закон божийым тунэммаш, 
молат.

Адэмэ историй манмэ науко уло. Буржуазий ты наукым 
кугыжан илышыжым, сарым ыштымыжым сэрымэ наукыш савы- 
рыш. Мильйонан шэмэр нэргэн, тудын ындыралтмыжэ, нужна- 
лыкшэ нэргэн, сай илыш вэрч кучэдалмыжэ нэргэн, нунын во- 
станьым да бунтым ыштымышт нэргэн, буржуазий историй ик 
мутымат ыш пэлэштэ.

Рэлигий колышташ да кӱштымым ыштэн шогаш туныкта. 
Шэмэрын клас умлымашыжым пичкэмшалтарэн шогышо рэлигийат 
буржуазий культурын ужашыжэ лийэш.

Ик мут дэнэ буржуазий тыгань культурым ыштэн; ту  нультур- 
лан кӧра шэмэр вий дэн илаш полшышо власшэ вийаҥ шогэн, шэмэ- 
рым кӱштымым ыштэн шогышо да колыштшо ыштыктэн, нуным 
аҥыртарэн, шэмэрын эрык вэрч кучэдалмыжэ ваштарэш шогэн.

Чыла ты культур мылана кӱлэш мо? У кэ , ок кӱл. Тугэжэ 
буржуазий дэч кодшо чыла культурым пэл могырыш шолаш мо̂  
У кэ , тугат огыл. Т у  культурышто пролэтарлан кӱлэшыжэ шуко 
уло.

Т у  тошто школымак налза. Тойа диссиплин да закон бо
жийым туныктымо дэч поена тушто адак тыгань наукымат ту-
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ныктышт: матэматика, физика, молат. Чыла ты науко-влакым 
шэмэрланат тунэм шуаш кӱлэш.

Ты науко-влакым тунэм шуктыдэ инжэнэр, агроном, мастэр 
.да монь лийын шуаш ок лий.

Буржуазий пашазэ дэн крэстийан вий дэнэ куго порт, паб- 
рик, завот-влакым да монь шуко ыштэн. Буржуазий дэч кодын 
манын мылана чыла тыдым шалаташ кӱлэш мо? Укэ, тугэ ыш
таш ок лий. Мылана буржуазий дэч кодшо чыла кӱлэшӹм нидыш- 
кына нальж илышлан йӧршӧ ышташ нӱлэш. Чыла тӹ гэ ыштымына 
элыштына сотсиализм ыштымым вашкэмда.

Кутурымашлан йодыш-влак.

1. Буржуазий дэч кодшо чыла культурымат молан мэ ки- 
дышкына огына нал?

2. Буржуазий дэч кодшо культурын моганьыжым мэ ки- 
дышкына налын илышлан йӧршӧ ыштэна?

Уадэмэ вэрч кучэдалмэ.
Чыла нужна дэн кокла крэстйаным колкозыш пуртымо го- 

дым Краснополэн йалыштэ Пэтров лӱман кулакын двигачыл дэн 
кырымэ машинажым шупшын нальычат колхозлан пуыч. Пэтров 
лӱман кулакат колхозыш пуртыза манын тыгэ йодаш тӱҥальэ: 
„Налза мыйым] колхозыш... Машинист лийын ышташ тӱҥалам, 
лэш сай колхозник лийам!"

Колхозыш тудым ышт пурто тугэ гынат, спэтсиалист укэлан 
лийын тудым машинистлан нальыч.
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Шурным погымӧҥгӧ кыраш (шийаш) тӱҥальыч. Колхоз ку- 
лак-влак аҥа гыч погымо шурным кыраш тӱҥальэ. Двигачыл 
воктэн тудын ожсо озажэ—Пэтров кулак ышта.

— Тыдэ мо томаша? Шкэ двигачылэш, шкэ кырымэ маши
нам, шкэ киндэм, тугэ гынат, чыла тыдым колхозлан кырэм! Укэ, 
тыгэ ышташ ок лий!..—шона кулак.

Врэдичыл нэфтьым шукырак колта да, двигачыл дэч пэл 
могырыш лийэш. Двигачыл йӱлаш тӱҥалэш , колхозник-влакӹн 
60 сэнтньэр шыдаҥ йӱлэн кайа. Кулак шкэ пашажым ыштэн.

Тугань примэрым шуко окчыкташ лийэш колхоз шукэммэ 
сэмын кулакын пытышаш кэчыжэ лышэм шога, сандэн тудо тӱр- 
лын колхоз вийаҥмым чараш тӧча. Кулак тыгэ ыштымэ дэн гына 
ок чарнэ. Тудо колхозыш пурышо кокла крэстйан-влакым лӱ- 
дыкташ тӧча, колкоз ваштарэш ӱдрамаш-влак бунтым ыштынэжэ. 
Кулак пичкэмыш ӱдрамаш-влакым тыгэ ишандараш тӧча: колхо- 
зышто 75 мэтр кужытан одэйал йымалнэ малат, тушто чыла 
чылан лийэш: ӱдармашат пӧрйэҥат. Попын колхоз ваштарэш 
ыштымэ агитатсыжым кумдан шара. М ут гыч Мэдвэдэвыштэ (Урал- 
ыштэ) поп „колхоз-влак кэргэн йумо“ возымо сэрышым лудын: 
„Кӧ колхозыш пура гын, агрономым колыштэш гын, тудо тэнэйсэ 
ийыштэ кола“ . Тугань сэрышым да укэ лэч укэм шаркалымашым 
шуко муаш лийэш. Колхозыш ушнышо умлыдымо кокла крэстйан 
тышкэ да тушкӧ тайныштэш> тэвэ тудым кулак шкэ могырыш- 
кыжо шупшылаш тырша, тудлан тыгэ ӧйла: „Кок изак шольак- 
влакат пырльа илэн бгӹт кэрт, илэн-толын ойырлат, тыйжэ уло 
йал дэн пырльа ыштэн пырльа илаш гионэт-. Укэм ит толашэ, 
пытартыш имньэт колэн огыл гын, вашкэрак колхоз гыч лэк“ - 

Аман кулак агитатсым йужо годым пичкэмыш крэстйан ко- 
лыштэшат. Тэвэ сандэн, клас кучэдалмаш пэш вийаҥ шогымо 
жапыштэ тыгань кучэдалмаш гн кӱлэш: кулак, нэпман да врэдичыл 
ой дан нот кучэдалмэ, тэҥгэчэ шкэт-посна ыштышэ, тачэ колхозник 
лийшын тыгыдэлсобствэннос ойжым пытарышаш вэрч кучэдалмэ.

■ г ‘т  пКутурымашлан йодыш-влак.

1. У  йэҥ вэрч кучэдалмын кызытсэ жапы'штэ кӱлэшыжэ 
моганьэ>'; ; •
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Рэлигий дэн кучэдалмэ.
Лодэйно-Польск округышто, Лӱгович йалыштэ икмонар ийыш- 

кэн совэт ваштарэш шогышо тӱшка лийын. Т у  тӱшкам Романов 
Константин лӱман поп вуйлатэн. Ту  тӱшка ик члэкжым йал совэт 
члэнышкат пуртэн. Т у  члэн коч йал совэтын ыштышаш пашашт- 
влакым шинчэн шогэн, ту ыштышаш паша-влакым пужышаш нэр
гэн ту  тӱшка кутырэн, ваштарэш лийын. Ту  поп-кулак тӱшкан 
ыштымышт-влак тыганьэ: самообложэньэ кампаньыштэ нымамаэ 
ыштэн кэртын огытыл, шошым вӱдымӧ компаньын планжэ 10° ӧ 
гына шукталтын; зайомлан подпискэ ыштымаштэ нымомат ыштэн 
кэртын огытыл; мэр пашам тыршэн ыштышэ учитылым пастырэн 
колтэныт, йал погынымаш-влакым нымом ыштыдэ шалатэдэныт; 
совэт апаратым эрыктымэ годым кулак-влак ваштарэш чот шогышо 
прэдсэдачылым совэт гыч лукташ тӧчэныт,

Кулак викокак совэт влас ваштарэш шогалаш пэш ок тош т? 
сандэн полшаш рэлигийым ӱжэш, йумо кайла дэнэ совэт влас 
ваштарэш чот кучэдалаш пижнэжэ.

Рэлигий контррэвольутсо дэн случайно кылым ок кучо: 
коч кунамат, коч могань жап годымат чэркыштэ ыштышэ-влак 
пойан, помэшчик да буржуй-влак дэн пырльа лийын шогышт.

Тэк укэланак Лэнич 1905 ийыштэ тэвэ тыгэ ӹш сэрэ:

„Рэлигий ушым пызырэн шогышо ик вий, тудо курумэш 
паша дэн ындыралтшэ, нужнаштэ да йӧсылыкыштӧ илышэ 
калык шӱйыштӧ шинча“ .

Ӱмӱр мучко пашам ыштэн нужнаштэ илышым рэлигий тыгэ 
туныкта: мландыштэ кышт лийын чыламат чытэн илэ, тугэ илэт 
гын, вэс тӱнчаштэ уздымакыштэ лийат. А йэҥ вий дэн илышэ- 
влакым рэлигий тыгэ туныкта: „Пойанлан уздымакыш пурымэш 
вэрбльудлан имэ рож коч лэкташ куштылгырак лийэш“ .

Рэлигий тыгэ лӱдыктэн ойла гынӓт, пойан шкэ пашажым 
вэлэ ышта, тудо ӧрда, кӱжгэмэш, нужнам тэ уздӹмакыштэ лийыда 
манын игылтэш.

Помэшчик-капиталист-влак кызыматым ыштымыштлан духо- 
вэнствылан пэш кугӧ наградым пуэн шогэныт. М ӱт гыч, Троитско- 
Сэргийэвский манастырын манастыр млайдыштыжэ 106.000 крэ- 
пӧстной крэстйан-влак лийыныт. Ты мӓнастыр молӧ манастыр- 
влак ганьак пэш куго помэшчик озанлык лийын. Тэвэ сандэн



монак вургэмым чийышэ помэшчик-влак уло вийышт дэн тыгэ 
туныктэдышт: „Кул-влак озашт-влаклан вуйым пуэн шогышт".

Рэвольутсо дэч ончыч мландэ шӱдӧ тӱжэм дэсатинлэн чэркэ 
дэн манастыр-влак кидыштэ лийыч.

Окчабр рэвольутсо помэшчик дэн кугыжам пастырэн кол- 
тымо дэн гына ыш чарнэ, тудо чэркылан улшо эрыкымат пыта- 
рыш. Сандэн поп-влак кулак дэн нэпман-влак ганьак совэт влас 
дэн огыт кэлшэ, тӱрлын тошто илышым кондаш тӧчат.

Ты пашам чэркэ коч ышташ чыла годымак сай огыл, молан 
тугэжэ палэ: поп урадньык да ошгвардэйс офитсэр-влак дэн 
пырльа крэстйан-влакым кырымыштым кызыт мондэн огытыл, 
шарнат; тэвэ сандэн нуно совэт влас ваштарэш ыштымэ тӱрлӧ 
пашам сэктэ-влак коч ыштат. Тугэ ыштымаштэ клас тушманын 
чурийжым пэтыраш пэш йӧсӧ ок лий.

Тӱжвал могырым ончымаштэ сэктант-влак колытшо да ӱҥшӧ 
улыт. Тугэ ӱҥшын коймаштышт клас тушманын чурийжэ пэты- 
ралтын лийэш. Сэктант паша-влак тыгэ каласымым пэш рас он- 
чыктат.

М ут гыч, Кавказыштэ „духобор" лӱман сэктэ уло. Т у  сэктым 
вуйлатышэ-влак тыгэ кутурат:

I „Партий, комсомол да нужнан поена организатсышт-влак 
можыч православна да моло калык коклаштэ кӱлыт дыр.

|Мэ, духобор-влак, коч, кунамат тыныелык дэн ыштэна. Мэм
нан вэрана коч могань програм дэчат сай".
Духобор сэктэ кӧргыштӧ нужна-влак кыньэл шогалын шкэ 

праваштым илышыш пурташ йодытат, шоҥгэмшэ пойан духобор 
влак тыгэ туныктат: сэктым кок могырыш пӧлкалаш пэш куго 
йазык. Садэ нужна-сэктант ожсыж ганьак шонтэмшэ пойан-сэктант 
ончылно вуйжым сакэн шога, тудлан уло вийжым пуа, — куш 
пурэт да куш лэктат, вэра тугэ туныктас; вэражэ гын, нунылан 
коч могань програм дэчат сай.

У  израиль обшчиныштэ адак тэвэ тыгань паша лийын. Т у  
обшчиным Лубков лӱман пойан вуйлатэн шогэн. Обшчинышсэ 
нужна-влак чылан Лубков кид йымалнэ лийыныт. Тудын нэргэн 
обшчин члэн-влак тыгэ ойлэныт:

„Лубков мэмнам ыштэн, мэ тудын ыштымышт-влак улына. 
Тудым контролироватлаш мэмнан правана укэ, товаришчэствын 
озанлык илышыж нэргэнат отчотым ышташ тудлэч кӱштэн йо- 
даш мэмнан правана укэ."



Сэдыгэ Лубков обшчиным кузэ шонэн, тугэ вуйлатэн. Тудо 
шканжэ автомобильым налын, ту  автомобильыш ӱдӱр-влакым 
шындэн катайаш коштын. Ту  жапыштак обшчинын нужна члэнышт- 
влак йӧсын, ындыралтын илэныт, нунын йужыштын пӧртыштат 
лийын огыл, зэмльанкаштэ илэныт.

Сэктант-влак пэш мот (чойа)улыт, нунын дэн кучэдалаш йӧсӧ. 
Ындэ шэмэрын шукыжо поп да чэркылан огыт ишанэ. Сандэн сэк
тант-влак чэркым да попым пэл могырыш шолэныт. Тэвэ сандэн 
сэктант-влакын кӧ улмыштым шэмэр крэстйанлан умландарэн 
шукташ йӧсӧ.

Нунын кӧ улмыштым тӱжвалтарэн шогымо пэш кӱлэш. Мо- 
лан тугэжэ палэ: сэктант лийшын койын клас тушман совэт 
илышлан кэлыштарымэ ганьэ ыштэн пашажым совэт влас ваш
тарэш колтынэжэ. Сэктант-влак вэрам кучаш кӱлэш маныт, ко- 
лыштшан да чытышан лийаш кӱлэш манын тунуктат. Нуно шэмэрын 
сотсиализм ышташ тыршымыжым ольаҥдэн шогат. Нуно кулак 
дон чэт кучэдалмаштэ торэш лийын мэмнан ваштарэш шогат.

Тэвэ сандэн комсомоллан сэктант-влак дэн пэш чот кучэда
лаш кӱлэш. Сэктант-влакын зийанышт укэ манын кошташ оклий! 
Тугэ шонэн коштмо годым нуно шкэ позитсыштым чоткыдэмдат 
Комсомол йалыштэ кушкын шогышо-влакым вуйлатынэжэ гын, 
тудо культур рэвольутсо пашам вуйлатынэжэ гын, тудлан сэк
тант-влак дэн пэш чот кучэдалаш кӱлэш.

Рэлигий ваштарэш ыштымэ пашам ыштэн комсомоллан йу- 
мылан ишанышз-вланым орландараш ок нӱл. Тугэ орландарымэ рэ- 
лигийын вийжым вэлэ кугэмда. Рэлигий дэн кучэдалмэ годым 
икон да вэран тӱрлӧ обрӓдшэ ваштарэш ойлымо гына ок ситэ. 
Рэлигий ваштарэш дэмонстратсым организоватлымат шагал. Тыгэ 
кучэдалаш кӱлэш: рэлигийын тӱҥжӧ дэн кучэдалман, вэралан 
ишанышын тӱньам йоҥылыш умылымыжым умландарыман. На
уко тунынтымо почзш рэлигийын зийанлыкшым чарныдэ, умлышаш- 
лык ыштэн ольан умландарэн шогыман.

Рэлигий дэн кучэдалмаштэ пӱртӱсым тунэммэ пэш кугын 
полша. Пӱртӱсым тунэммаштэ тэвэ тыдым прамай умлаш лийэш: 
кӱдӱрчӧ кувэч лийэш, шолэм, йӱр, кукшо ий кузэ лийэш, врэ- 
дичыл-влак кузэ лийыт, мландын умдарымашыжэ моганьэ.

Рэлигий дэн кучэдалмэ пашам сайын ыштышаш вэрч кажнэ 
йалэш „сӧйлышӧ йумыдымо-влак“ йачэйкым ышташ кӱлэш. Т у  
йачэйкыштэ пашам кажнэ комсомольэслан тыршэн ыштыман.
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Кутурымашлан йодыш-влан.

1. Молан мылана рэлигий дэн кучэдалаш кӱлэш?
2. Сэктант-влак дэн кучэдалмэ кызытсэ жапыштэ молан 

пэш кӱлэш?
3. Рэлигий дэн кузэ кучэдалаш?

Арака ваштарэш.
Ожсэкак мэмнан элыштэ тыгэ шонат: арака пашазэ дэн крэ- 

стйан - влаклан кӱлэш. Ожсэкак тэвэ тыгэ кутурэдышт: „Паша 
ыштышылан йӱдэ ок лий“, „Нойэтат, ноймо ӱмбач йӱат“ , „Мэм
нан илышна кочо, сандэн туш кочымак йоктарэн шогаш кӱлэш".

Йӱмашын кӱлэшлыкшым ончыктышаш вэрч шуко тошто йэҥ 
мут-влакымат луктэдышт: „руштшо малэн кыньэлэш, а дурак 
ныгунамат", „Росийын вэсэлалыкшэ— йӱмаштэ“ .

Йӱмашым сайэш чотлыктышаш вэрч тугэ шонэн луктэдэ- 
ныт. Мэмнан элыштэ йӱмаш пэш куго лийын. Тыдым тыгань при- 
мэр гыч ужаш лийэш: сар дэч ончыч Бэрлин лӱман нэмыч олаштэ 
кажнэ ийыштэ 100000 адэмэ гыч кумытшо йӱын колэн, Пэтэр- 
бургышто—22, тыдэ кум кана шуко лийэш.

Йӱмашын зийанжэ нэргэн вара пэш шукак ойлаш кӱлэш мо? 
Ты  нэргэн тэ лудындат, колындат дыр. Йӱшӧ-влакын шочшо 
азашт пэш пушкыдо лийэш. Йӱшӧ-влак коклаштэ тубэркульоз 
пэш шарлэн. Нунын вэргышт, шӱмышт чэрлэ. Вийышт укэ. Йӱшӧ- 
влак нымолан йӧрдымӧ улыт.

Йӱшӧ-влак чэрланымэ нэргэн мэ тыланда кок сипырым гына 
ончыктэн пуэна. Йӱдымӧ кажнэ тӱжэм йэҥ гын тубэркульоз дэн 
нумытшо кола, йӱшӧ кажнэ тӱжэм гыч тубэркульоз дэн 87 йэҥ кола.

Тулэч поена йӱмаш эл озанлыкланат зийаным конда. Йа шо- 
налтыза ындэ шкэ.

Ик Пӱньсэтск районышто гына чэркэ пайрам годым 3760 
вэдра аракам йӱн пытарэныт. Тыш пиво шолтымым ӱстараш гын, 
ту районышто йӱмашлан 109826 тэнтат 98 ыршийым пытарэныт. 
Тынар окса дэн 60 трактырым налаш лийэш.

Йӱаш тӱвӧ тунар шуко оксам пытарэныт. Вэт тунар пыта- 
рымэ оксам крэстйан озанлыкым нӧлталаш пытараш лийэш ильэ.

Йал илышым ончэн тэ шкат аракан шуко зийаным кондымы- 
жым шинчэда. Йал пожар чӱчкӱдынак кувэч лийэш? Йӱмаш гыч.
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Адэмымат йӱмӧ годым пуштэдат. Урэмлаштат йӱшӧ рвэзэ-влак 
гына хулиганлат.

Сандэн арака да йӱмаш дэн пэш чот кучэдалаш тӱҥалаш нӱлэш. 
Эн ончылтэнак йӱмашӹм комсомольэс-влак коклаштэ да нуш- 

иын шогышо-влак коклаштэ пытарыман. Нуно йӱмыштым вашкэ 
чарнэн кэртыт.

Ш уко годым комсомольэс йа крэстйан рвэзэ тыгэ вашмутым 
пуа: „Мый йӱам мо? Иужо кунам гына ик-кок рӱмкым подылам. 
Урэмыштэ йӱын йӧралт кийымаш ныгунамат укэ“ .

Тугэ маншэ рвэзэ тэвэ тыдым огэш умло: коч могань йӱма- 
шат изэ рӱмка гыч тӱҥалалтэш. Шочын йӱшан огыт лий, йӱын 
йӱшан лийыт. Изын-изын ик рӱмкам да вэс рӱмкам йӱын йӱшыш 
савырнаш лийэш. Сандэн тэвэ тыгат маныт: „Пэрвой рӱмкам тый 
шупшат, кокымышо рӱмкажэ тыйым шупш эш “.

Чӱчкӱдынак тэвэ тыгэ ойлымым колаш лийэш: „Вара кузэ 
тугэ? Ш кэ аракам ида йӱ манын туныктэда, шкак аракам ужалаш 
эрыкым ыштэла. Арака ужалмым чарэда ильэ гын, пашат пыта 
ильэ“ .

Тугэ гынат, ты паша тугэ куштылгынак огэш ышталт. Ара
кам ужалдымэ годым вара мэмнан дэн йӱмаш укэ ильэ мо? Пэш 
йӱыт ильэ, тыдым тэ сай шинчэда.

Сар тӱҥалмӧҥгӧ кугыжан правичылствэ аракам ужалмым 
чарныш, кавак-влакым пэтырыш. Тунам олалаштэ „ханжа“ лӱман 
аракам йӱаш тӱҥальыч. Тудым йӱмӧ дэн колшат шуко лийэ. 
Иаллаштыжэ самогоным шолташ тӱҥальыч, ий гыч ийыш самогон 
шолташ утур шуко шурным пьггарэн шогышт.

Ту  чэрым— йӱмашым—кӧргыш гына пастырэн пуртышт. Тэвэ 
сандэн самогон шолтымым пытарышаш вэрч аракам ужалаш 
тӱҥальыч.

Ындэ самогон шолтымо пэш шагалэмэ, —тыдым кажнэ йэҥ 
йалыштыжэ ужын кэртэш. Самогон йалт пытэн ыш шу гынат, 
тудо пэш шагалэмэ.

Йӱмашлык дэн кучэдалмэ годым тэвэ тыдым шикчэн 
I шогаш кӱлэш: кажнэ йал йа пашазэ прэдприйачий райо- 

ныштыжо аракам ужалмым чаращ манын пунчалмутым 
| луктын кэртэш. Правичылствын тыгай дэкрэтшэ уло, ту 
з? дэкрэт почэш, аракам ужалмым чарнаш йодмо районышто 

дамогон шолтымым чарнэныт гын, округ исполничылнэ 
комитэт тугань районышто арака ужалмым чарэн кэртэш.
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Тывэчын мэ тыдым ужына: правичылствэ аракам ужалаш 
луктын гынат, йӱмаш дэн пэш чот кучэдалэш. Иӱмаш у гыр изэм 
шогышашан. Арака гыч пуртымо доход олмэш доходым радио 
да кино гыч пуртыман.

Кутурымашлан йодыш-влак.

1. Молан совэт правичылствэ арака лукмым ок чарэ?
2. Йӱмаш дэн кучэдалмаштэ тэндан йачэйкыда мом. 

ыштэн кэртэш?

Грамотдымылыкым пытарымэ — эн пэрвой 
ыштышаш паша.

Грамотдымылыкым пытарымэ дэн чылам тунуктымо эн тӱьг 
ыштышаш паша манын X V I партий сийэздат каласэн кодыш. Н у
нын коклаштэ пэш лышыл кыл кучымаш уло. Иктыжэ вэсыжым 
ӱстарэн шога.

Грамотдымылыкым пытарымаштэ йӧсылык-влак улым шин- 
чэн шогаш кӱлэш. Мэмнан пэш шуко калык лудынат, сэрэнат 
огыт мошто. М ут гыч, Пэнзэ районышто грамотдымо 50°/0 дэчат 
шуко, Вотский автоном рэспубликыштэ грамотдымо 50% дэч шуко, 
Дагэстан автоном рэспубликыштэ грамотдымо тулэчат шуко,. 
молат.

ССР Ушэмыштэ грамотдымо чылажэ 1930 ийыштэ 18 миль- 
йонат 42 тӱжэм йэҥ лийын, шагал грамоганжэ—42 мильйонат 
86 тӱжэм.

Грамотдымылык шуко шэмэрлан культур илышыш пурышаш 
опсам пэтырэн шога. Грамотдымылык йал озанлыкьш сотсиалист 
корно дэн колтымымат тормызлэн шога. Примэрлан „Лэнин искра" 
лӱман комуным налына. Т у  комун Скотской лӱман йалэш ыштал- 
тын. Крупскайа йолташ ту  комун нэргэн тыгэ кутура: „Кому- 
нышто 23 ӱдрамаш лийын, тувэч иктыжэ вэлэ грамотан. Пӧрйэҥ- 
влак коклаштат грамотдымо 12 йзҥ. Комун прэдсэдачылат йалт 
грамотдымо. Комун совэтын вэс члэнжэ ик кэчат ш к о л ы ш т  
лийын огыл, грамоталан шкэ гына тунэмын. Тугэ гынат, нунак 
комуным организоватлэныт“ .
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Тугань грамотдымо организатыр-влаклан сотсиализмым тыр
шэн ышташ пэш йӧсӧ. Сэдыгэ, грамотдымылыкым пытарымэ куль
тур рэвольутсышто эн кӱлэш ыштышаш паша, йаяым сотсиалист 
корно дэн колтымаштат эн нӱлэш условий.

Ликбэз дэк уло калыкым савыраш тыршаш кӱлэш. Ты па- 
шалан эн ончылтэнак рвэзэ - влаклан пижаш кӱлэш. РЛ К С М ‘ыя 
III сийэздэшыжэ ойлымаштыжэ Лэнин ты нэргэн рашын кала- 
сыш . Лэнин рвэзэ-влаклан тыгэ ойлыш:

„Чыланат грамотдымылыкым пытарышаш нэргэн ой- 
лат. Грамотдымо элыштэ комунист обшэствым ыштэн шук- 
таш ок лий,—тыдым тэ шинчэд;а. Ты пашам ышташ совэт 
власын приказым лукмыжо, ты нэргэн партийын лозун
гам лукмыжо, ты пашалан эн сай пашазэ-влак гыч ужа- 
шыштым ойырымо ок ситэ,—ты пашалан рвэзэ тукымдан 
пижаш кӱлэш".

Грамот вэрч походым ышташ кӱлэш. В Л К С М ‘ын VII сийэздшэ 
ты гэ пунчальэ: „Грамотан, ик грамотдымым тунуктэн шуктоа,—
сийэздын тэвэ ты пунчалмутшым ыштэн шукташ кӱлэш.

Кажнэ комсомольэслан, кажнэ комсомолкалан ты пунчалму- 
тым илышыш пурташ кӱлэш.

Ликбэз пашаштэ комсомоллан сотсиалист таҥасымашым ыш- 
тыман. Ты таҥасымашыш йалын чыла культур вийжымат ушаш 
кӱлэш .

Пашам пэш сайын тыршэн ыштэна гын ижэ мэ грамотды
мылыкым пытарэн шуктэна.

Олалаштэ комсомодьэс-вдак грамотдымын тэркыжэ толытат 
нуным тушак грӓмотдан туныктат. Иалыштат тугэ ышташ тӱҥа- 
лаш  кӱлэш.

Ликбэз порт эрэ, водгыдо да шокшо лийжэ. Кажнэ тунэм- 
шын буквар, карандаш да тэтрадьшэ лийжэ. Ликбэзыштэ тунык- 
тымо годым кызытсэ озанлык дэн политикэ илышымат умланда- 
рэн шогыман. Спэктакльым, пырдыж газэтым, моло тӱрлын ыш- 
тымэ моло культур пашамат грамотдымы. ыкым пытараш пол- 
шыктыман.

Чыла шэмэр да чыла мэр организатсэ-влак ты пашалан пи- 
жыт гын ижэ мэ грамотдымылыкым пытарэн шуктэна.

Адак мыдана Лэнинын тыгэ ойлымыжым ик минутланат мон- 
дыман огыл:

2 - 1 8



„Грамотдымыдыкым пытарымэ ок ситэ, адак совэт
озанлыкымат ышташ кӱлэш. Совэт озанлыкым ыштымаштэ 
ик грамотым гына шинчэн пэш мӱндӱркӧ шуаш ок лий. 
Мылана культурлыкым пэш кугын нӧ лталмэ кӱлэш. Адэмэ 
лудын ла сэрэн моштымыжым илышлан полшыктыжо, туд- 
лан лудашыжэ лийжэ. Чарныдэ тэвэ тыгань ойым тӱжвак

| луктын шогаш кӱлэш: политикэ шинчымашым шукэмды- 
шаш вэрч туныктымо кузэ гынат культурлыкым нӧлталаш 
тырша. Тэвэ тыдым ыштэн шукташ кӱлэш: лудын да сэ
рэн моштымо культурлыкым нӧлталаш полшыжо, лудын 
да сэрэн моштымыжым озанлыкшым да кугыжанышым 
сайэмдаш полшыктыжо11.

Кутурымашлан йодыш-влак.

1. Молан грамотдымылыкым пытарымэ культур рэво- 
льутсышто тӱҥ  ыштышаш паша?

2. Грамотдымылыкым пытарымэ пашам кузэ эртараш?

18

Чылам туныктымо культур рэвольутсо пашам 
пэш ончык колта.

1887 ийыштэ кугыжан министэрствыжэ тыгэ чотлэн луктын: 
Росийыштэ 2001 ийыштэ ижэ чылам туныкташ тӱҥалаш лийэш. 
Кутыжан правичылствыжэ тэвэ тыдым гына ушыш налын огыл: 
комунист партий вуйлатымэ почэш пашазэ клас дэн шэмэр крэ
стйан власым шкэ кидышкышт налытат, ту срокым кӱчӱкэмдат.. 
Мэмнан партийна кугыжан правичылствэ шокымо дэч лач 70 ий 
ончыч чылам туныктымым илышыш пурташ тӱҥальэ.

Культур рэвольутсо нэргэн ойлымыж годым Сталин йолташ 
XV I партий сийэздэш ыштымэ докладэшыжэ тыгэ маньэ:

„Эн тӱҥжӧ ындэ обэзачылнэ туныктымаштэ, обэзачылнэ ту- 
ныктымаш культур рэвольутсо пашам пэш ончык колтымаш 
лийэш. Ты пашаш вончышаш жап ала кунамак шуын. Моланжэ 
раш: ССР Ушэмын шуко районлаштыжэ чыла туныктымо пашам 
организоватлэн кэртыиа. Ты мартэ мэ чьпаштат, ту шотышто 
школыштат экономийым ыштыдэ ышна кэрт: „нэлэ йромышлэн- 
носым йол ӱмбак шогалтышаш вэрч“ (Лэнин) мэ тугэ ыштышна. 
Пытартыш жапыштэ мэ нэлэ промышлэнносым йол ӱмбак шогал- 
тышна, ончыкыжат тудым вийаҥдэн шогэна. Тугэжэ чылам ту 
ныктымо пашам организоватлымэ жап шуын.



Сӱас колхозышто грамотдымылыкым пытарат.

В К П (б ) Рӱдӧ Комитэт отчот почэш X V I партий сийэзд чы- 
лам обэзачылнэ туныктымо нэргэн пунчалмутым лукто. Т у  пун- 
чалмут тыганьэ:

„Культур ыштымашым ку.мдан шарымэ тэмп элыш- 
тына ситышашлык огыл. Сийэзд тыдым вийаҥдаш кӱшта. 
Партийын лышыл ыштышаш бойэвой пашажэ тыганьэ лий- 
шашан: чылам обэзачылнэ туныктымым илышыш пур- 
тымо, грамотдымылыкым пытарымэ".

Чыла культур рэвольутсын тӱҥ  лозунгшо тэвэ туганьэ. Кы- 
зыт иктэ гына кодэш: X V I партий сийэздын пунчалмутшым уло 
вйй дэн илышыш пурташ тӱҥалаш.

Культур рэвольутсо пашаштэ улшо йӧсылык- 
влак дэн кучэдалаш шэмэр налыкым органи- 

зоватлэна.
Чылам туныктымо пашаштэ шуко йӧсылык-влак лийыт. Тӱ- 

ҥалтыш школышто чылам тунынтымо план почэш 1930— 31 ийыштэ 
ССР Ушэмыштэ мылана тынарэ туныктэн шуктышашан: 8 ий гыч
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10 ий мартэ 14 мильйон йочам, 10 ий гыч 12 ий марта 3 мильйон 
йочам, йамдылЫмэ да тошто учичыл-влакым уэш туныктымо чы- 
лажэ 50 тӱжэм лийшашан. Туныктымо кнага, кагаз да моло ту- 
нэммэ наста-влак пэш шуко кӱлыт.

Мылана школыш калыкым шуко намийымэ нэргэн гына шо- 
наш ок кӱл , тушто туныктымашым сайэмдышаш вэрчат чот тыр- 
шаш кӱлэш. Мэ школнам политэхнизатсан ышташ тыршэна. Ты 
дым тыгэ умлаш кӱлэш: школ наша дэн, мэр да политикэ илыш 
дэн лышыл кылым кучэн шогыжо. Мылана культур культур вэрч 
гына огэш кӱл. Мылана тэвэ тыгань культур кӱлэш, ту  культур 
почэш тэвэ тыгэ лийжэ: промышлэнносым ыштымэ тэмп вашкэм 
шогыжо, чылам колэктивлымэ паша йӧршын ышталт шужо.

Моло тӱрлӧ йӧсӧ-влакат улыт. Клас тушман нэрэн ок шинчэ. 
Тудо чылам туныктымо пашам уло вийжэ дэн пужаш тӧча. Шӱды- 
лэн тэвэ тыгань примэр-влакым ончыкташ лийэш: учичыл-влакым 
пуштмо, нунын нэргэн укэлэч укэм шаркалымэ, школым, лудмв 
пӧртым йӱлатымэ, тулэч молат. М ут гыч Ульйан районыштэ ку- 
лак-влак культур пашам ыштышэ ӱдрамашым пидынытат, вольык 
сэмын толашэныт, вара тудым йӱлышӧ ора тулыш шолэкыт.

Кулак-влак учичыл-влаклан пэш сырат, нунын ваштарэш 
шогат. Молан тугэ лиймылан йӱдыгышаш укэ: учичыл культур- 
дымылык дэн кучадалэш, колхозыш ушымо пашам тыршэн ышта, 
кулак-влакын шойаклымыштым тӱжвалтара, поп-влакын шойак- 
лымыштым умландара. Тугэ ыштымыж дэн учичыл клас кучэдад- 
маш ушнэн шога. 1 . .  ..

Шэмэр калыклан, эн ончычак комсомоллан учичыллан полшаш 
нӱлэш. Тудлан тӱрлӧ могырымат полшыман: школ паша ышташ 
полшаш, учичылын озанлык илышыжым сайэмдаш тыршаш. Кажнэ 
учичыл йыр да кажнэ .школ йыр актив погыишашан. Т у  актн- 
выщтэ тунэмшэ дэн комсомольэс-влак лийышт.

Пурлаш тайнышэ-влак кулак интэрэсым илышыш пурташ 
точат. Нуно чылам туныктымо пашам кумдан шарымэ ваштарэш 
улыт; нуно тыгэ шонат: изыш вучаш кӱлэш, чылам туныктымо 
пашалан ольан да куштылгынрак пижман. Мылана чаманыдэ кулак- 
влак дэнат, пурлаш тайнышэ-влак дэнӓт пэш чот кучэдалаш кӱлэш.

Чылам туныктымо пашам пужышо-влакым, йалыштэ куль
тур рэвольутсын кӱлэшлыкшым умлыдымо-влакым сэҥэн шуктэн, 
культур рэвольутсым илышыш пуртэн шэмэрын илышыжым сай- 
эмдэна.
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Кутурымашлан йодыш-влак.
1. Чылам туныктымо нэргэн XV I сийэзд лукмо пунчал- 

мутын кӱлэшлыкшэ моганьэ?
2. Молан тӱҥалтыш туныктымо пашаштэ мэ кызыт гына 

чылам туныкташ тӱҥал кэртна?
3. Грамотдымылыкым пытарымэ пашаштэ чылам ту 

ны ктымаштэ тэндан йачэйкыда кузэ полшэн кэртэш?

Ик натсий вэс натсийым ужын нэртдымэ дэн 
нот кучэдалаш.

Кугыжан строй дэч кодшо эн алама паша-влак гыч ик нат
сий вэс натсийым ужын кэртды- 
мэ эн аламажэ лийэш. Ик натсий 
вэс натсийым ужын кэртдымэ 
клас тушман-влаклан гына пай- 
далэ. Клас тушман пашазэ дэн 
крэстйанын помэшчик да кулак 
ваштарэш кучэдалмаштышт вий- 
ыштым пушкыдэмдаш тырша.

Сандэн кугыжан правичыл- 
стват руш шэмэр-влакым „иноро- 
дэс-влак“ ваштарэш ырыштараш 
тӱрлын тыршыш. Тугэ ыштымэ 
тэвэ тыдлан вэрч кӱлэш лийэ: 
калыкын кувэч ындыралтмыжым 
шинчыдымашлык ыштлш, калыкын—тушманжэ да эксплоататыр- 
влак дэн кучэдалмыжым чараш, тӱрлӧ натсийан да тӱрлӧ вэран 
шэмэр-влакым капиталист да помэшчик-влак ваштарэш ушныдк- 
машлык ышташ. Ты нэргэн Лэнин тыгэ сэрэн:

| „... пашазэ класлан пӧлналтмаш ок кӱл, ик вэрыш 
ушнымаш кӱлэш. Тудын тушманышт-влакын шэмэр калык

Екоклаштэ тӱрлӧ ырымым да укэлэч укэм шаркалымышт 
пролэтарын эн осал тушманжэ лийэш".

Калыкым коч кузэ ындырымаш дэнат комунист партий коч 
кумамат чот кучэдал шогыш. Ындырышз-влак дэн кучэдалшаш 
вэрч партий чыла шэмэрымат ушналташ ӱжӧ. Лэнин тыгэ манын: 
моло калыкым ындырышз иалын эрыкан ка/.ык лийын ок нэрт, мола



калыкым кулышто ашнышэ вуйлатышэ натсий порволшашлык 
натсий лийэш.

Йэврэй-влаклан сырымэ эн алама паша, тугэ сырэн илымэ 
клас тушманлан вэлэ полша. Кугыжан правичылствэ годым шэ
мэр йэврэйым пэш ындырышт. Иэврэй буржуазий тунам сай 
илыш, шэмэр йэврэйым пуштэдымым воштылын пэл могырыш 
ОН ЧЭН шогыш.

1905 ийыштэ рэвольутсо нӧлталалтмылан лийын буржуазий 
йэврэй погромым ыштыш. Кишиньов олаштэ, Сэдлицыштэ, Го- 
мэльыштэ да моло вэрлаштат изыжгэ-кугыжгэ пэш шуко йэврэйым 
пуштэдышт. Пашазэ-влэкым помзшчик да капиталист-влак ваш
тарэш клас кучэдалмашым ыштымашт дэч пэл могырыш ышты
шаш вэрч тугэ йэврэй погромым ыштэдэныт.

1912 ийыштэ рэвольутсо нӧлталалташ тӱҥалмэ годым Бэй- 
лис лӱман йэзрэйлан пэш куго сутым ыштышт. Тудым руш рвэ- 
зым пуп гг ын макын судитлышт.

Импэриалист сар годым росий армий кугын сэналташ тӱ- 
ҥальэ. Тэзэ тунамат гранитсэ лышнэ йэврэй-влакым тӱжэмлэн 
олала гыч пастырзн луктын йэврэй погром-влакым ыштэдышт- 
Ончылтэнжым тыгэ шаркалышт: чыла йэврэй-влакат шпион улыт. 
Сэдыгэ росий армий сэҥалтмым да сар шуко нужнам кондымым 
шонымо дэч пэл могырыш ыштышаш вэрч йэврэй погромым бур
жуазий ыштэдыщ.

Кугыжан правичылствэ шэмэр йэврэйлан пашам ыштэн илаш 
эрыкым ыш пу. Нуно чыла Росийыштат илэн ышт кэрт, Бэло- 
русий, Польша да Литваштэ гына илэн кэртыч. Тулэч моло вэрэ 
йэзрэй-злакын илаш правашт ыш лий. Йэврэй-влаклан млаидэ 
пашамат ышташ ыш лий нуным кокла школ дэн куго школыш 
ышт нал. Нымогань кугыжаныш учрэждэклаштат нунылан ышташ 
вэрым ышт пу.

Йэврэй фабрикант-злак йэврэй пашазым фабрикышкышт 
пэш йӧсын налын шогышт. Моламжэ палэ: нуно бэлорус да польак 
пашазэ-влак дэч шукырак умылэк шогышт. Тэвэ сандэн пэш шуко 
йэврэй-влак сату пашам ыштышт.

Шэмэр йэврэйым пуштэдаш йэврэй капиталист-влакат пол- 
шэдышт. М ут гыч, Пасманик лӱман пойан йэврэй монархист-влак 
дэн пырльа йэврэй погром-влакым ышташ полшыш. Руш  дэн 
йэврэй капиталист пашазэ клас ваштарэш пырльа кучэдальыч.



23

Англии раввин (йэврэй молла) приказ почэш чыла раввин-злакат 
совэт влас пытыжэ манын кумалыт. Йэврэй буржуазий партийын 
члэнышт-влак бэлогвардэйс, монархист-влак дэн кылым кучат. 
Сэдыгэ шэмэр йэврэй ваштарэш кучэдалмэ капиталист дэн по- 
мэшчик-влакын шэмэр ваштарэш кучэдалмэ ик йбн лийэш.

Совэт влас шэмэр йэврэй ваштарэш лиймым, йэврэй погро- 
мым ыштымым тӱҥжӧ гычак пытарыш. Мэмнан дэн чыла нат- 
сийат тор праван, сандэн шэмэр йэврэйымат ожсо гань иктат 
ындырэн ок кэрт. Чыла клас тушман дэн кучэдалмэ ганьак мэ 
йэврэй буржуазий да йэврэй спэкульант-влак дэн нучэдалына. А йэз- 
рзй-пролэтар, йэврэй нужна да конла крэстйан мэмнан таҥна, йол- 
ташна лийэш. Йэврэй шэмэр-влак руш пашазэ да крэстйан дэн 
пырльа чыла граждан фронтлаштат контр-рэвольутсо ваштарэш 
кучэдальыч. Нуно чыла шэмэр дэн пырльа уло вийыштым сот
сиалист ыштымэ пашаш пуэн шогат.

Ожно тыгыдэ сатуым ыштышэ да нужна йэврэй-влак зн сай 
жолхоьвлакым ыштат, йал озанлык пашалан пижыч. Кызыт мландэ 
пашам ыштышэ йэврэй 240 тӱжэм йэҥ, пабрик дэн завотлаштэ лу 
тӱжэмлэн йэврэй-влак ыштат. Моло натсий йоча-влак дэн пырльа 
йэврэй йоча-влакат школлаштэ тунэмыт. Йэврэй йоча-влак гыч 
у  тукым кушкэш, нуно погром нэргэнат, пуштэдымэ нэргэнат, 
мускылалтмэ нэргэнат огыт шиичэ.

Тугэ гынат, йужо вэрэ кызытаг йэврэй ваштарэш шогышо- 
влак улыт. Йужо кунам клас тушман умлыдымо пашазэ дэн крэ- 
стйаным йэврэй ваштарэш шогалмашыш шукта. Кӧлан совэт влас 
ОК кӱл ГЫН, Кб ТОШТО ИЛЫШЫМ МӦҤГЭШ кондынэжэ гын, — тэвэ чыла 
нуно моло натсий шзмзрым йэврэй шэмэр ваштарэш шогалтынэшт. 
Йужо кунам йэврэй-влак ваштарэш ойлымым огыт чарэ. Тыдэ 
клас тушманлан гына пайдалэ.

Моло шэмэрым йэврэй шэмэр-влак ваштарэш шогалташ тб- 
чымб дэн комсомоллан пэш чот кучэдалаш кӱлэш. Кажнэ комсо- 
мольэслан, кажнэ батраклан, кажнэ нужна дэн кокла крэстйан- 
влаклан Лэнинын йэврэй погром нэргэн тыгэ каласымыжым мон- 
дыман огыл:

„Шэмэрын тушманжэ йэврэй-влак огыл. Чыла эл капиталист- 
влак пашазэ-влакын тушманышт. Йэврэйын эн шукыжо пашазэ 
дэн шэмэр. Нуно капитализм кидыштэ ындыралтмаштэ иза-шольы- 
на улыт, сотсиализм вэрч кучэдалмаштэ йолташна улыт. Чыла
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мэмнан коклашсэ ганьак йэврэй-влак коклаштат кулак, эксплоа- 
татыр, капиталист-влак улыт. Капиталист-влак тӱрлӧ натсий, тӱрлӧ 
вэра, тӱрлӧ расан пашазэ-влакым иктэ-вэсышт дэн тушман лийын 
илаш туныктат. Пойан йэврэй-влак руш пойан-влак ганьак, чыла 
эл пойан-влак ганьак, иктэ-вэсышт дэн тату илат, пашазэ-влакым 
ындырат, пашазэ-влакым ойыркалат'4.

Кутурымашлзн йодыш-влэн.

1. Молан капиталист-влаклан ик натсийым вэс нагсий- 
лан тушман ыштыме пайдалэ?

2. Моло натсий шэмэр дэн капиталист-влак нэргэн мы- 
лана кузэ шоныман, ыштыман?

3. Йэврэй ваштарэш шогымым кузэ умлаш, тудын дэҥ 
кузэ кучэдалаш?

Кадр вэрч кучэдалмэ.
Сотсиализм ыштымэ пашалан лу тӱжэмлэн у спэтсиалист,_ 

инжэньэр, тэхник, агроном, организатыр-влак да монь кӱлы т. 
Тугань спэтсиалист-влакын укэлыкыштым кажнэ минутышто ши- 
жын шогалтэш. Грамотдымо да умлыдымо йэҥ озанлык пашам 
сай ыштэн ок кэрт, науко дэн тэхникым пашалан полшыктэн ок 
мошто, сотсиализм ыштымашым ситышаш нарэ вуйлатэн ок 
мошто.

Кызытсэ мартэнат мылана тошто спэтсиалист-влак дэн ыш- 
таш возэш. Нунын шукышг пашазэ да крэстйан дэн ик каҥаш 
лийын сотсиализм ыштымэ пашам уло вийышт дэн ыштат. Па
шазэ да крэстйан пашам тыршэн ыштышэ тошто спэтсиалист- 
влакын йатырышт комунист партийышкат пурышт; ындэ нуно 
уло вийыштым сотсиализм ыштымэ пашалан пуат. Тошто спэт
сиалист-влакын ужашыжэ кызыт мартат совэт власын тушманжэ 
улыт. Мэмнан учрэждэнлаштэ ыштэн тугань спэтсиалист-влак 
сотсиализм ыштымым пужаш тыршат, пашазэ дэн крэстйанын 
тыршэн ыштымыштым йӧрдымаш лукнэшт.

Промышлэннос партийым судитлымым чыланат колыныт дыр. 
Врэдичыл-влак тӱньамбал буржуазий дэн, тошто оза-влак дэн 
кылым кучэныт. Врэдичылствэ пашам, ыштымыштлан нунын дэч 
оксам налын шогэныт. Нуно тыгэ ышташ тыршэныт: озанлык 
вийаҥмаштэ йӧсылыкым ышташ, нэлэ промышлэннос вийаҥмым:



чараш, транспортым пужаш, элыштэ шужэмым ышташ,— чыла 
тыгэ ыштымэ дэн ССР Ушэмыш, капиталист дэн помэшчик-влак- 
лан пӧртылшашлык ышташ. ССР Ушэм дэн кунам сарым тӱҥал- 
шаш срокымат палэмдэныт улмаш.

Озанлыкын тӱрлӧ ужашлаштыжэ улшо врэдичылствэ, учрэж- 
дэнлаштына тушман-влак улмо, чыла фронтыштат болынэвикла 
наступльэным ыштымэ, клас кучэдалмашын вийаҥмэ—чыла тыгэ 
лиймылан у спэтсиалист-влакым ударлын йамдылэн шукташ кӱ- 
лэш. У  спэтсиалист-влак промышлэниослан, йал озанлыклан да 
культур пашалан пэш кӱлыт. У спэтсиалист-влакым кӱнык жапыштз 
ыштэн шунтыман, чыла шэмэрым ты пашам шукташ ушэн шо- 
гаш кӱлэш.

У  спэтсиалист-влакым йамдылымым ончалына. Му г гыч, сот- 
сиалистла мландэ пашам ыштышэ-влакым йамдылышэ Окрэчский: 
тэкникумым налына. Ту тэкникум Крымыштэ. С С Р  Ушэмыштэ 
тугань тэкникум 20 почылтшашан. Эн пэрвойак Крымыштэ, Окрэчь. 
лӱман нэмыч йалыштэ почылтын. Ожно тушто гимназий ильын, 
тушто кулак икшуво-влак гына тунэмыныт. Ындэ тушто нужна, 
икшуво-влак тунэмыт—руш, нэмыч, сӱас, болгар, армӓн, молат. 
Туш то мландэ пашам ыштышэ рэвольутсионьэр-влакым йамды- 
лат: тувэч колхоз дэн совхозлан агротэхник лийын лэктыт.

Тэкникум студэнтышт-влакым тэвэ тыдлан туныкта: тӱрло» 
йал озанлык куралым кучылташ тунэмыт, мэталым шокшэмдэн 
да йӱштӧ кӱжӧ дэн вэстӱрлэмдаш, мландэ паша нэргэн, почва 
нэргэн, агрономий нэргэн шуко шинчымашым нальгг.

Тэкникум студэнт-влак лышылсэ пырчан шурно совхозышто 
да кок куго колхозышто ыштат. Тулэч поена тэкникумын пэш 
сай шор фэрмыжэ да 5 га мландэ участкышт уло. Туш то сту- 
дэят-влак шынымаш йал озанлык пашам ыштат. Тэкникумышто 
адак туныктымо порт уло: ӱстэлыштэ газэт дэн журнал-влак пэш 
шуко, йырым-йыр саска, пушкыдо пружинан пӱкэн-влак, пиа
нино... Тыштэ студэнт-влак йара жапыштым эртарат.

Тэвэ адак Орэшков йал озанлык школышто у спэтсиалист- 
влакым кузэ йамдылымэ нэргэн лудса.

„Ш кол Струвэ лӱман ожсо барон пӧртэш ашталтын. Баров 
озанлык школын тунэммэ озанлыкышкыжэ савырныш. Школ мланда 
пашам ыштышэ у уста-влакым 400 йэҥым йамдылэн лукто: вольык: 
ашнышэ тэхникым, сад ончышым, пакча пашам вуйлатышым, шӧр 
паша асистэнт-влакым. Нунын шукышт колхоз дэн совхозлаштэ»



ыштат, молышт ачашт дэкэ пӧртылыя йалым у коряо дэн, куль
тур корно дэн колтэя шогат.

Чыла тунэмшэ 180 йэҥ йырысэйалла гыч толшо нужна дэн 
кокла крэстйан улыт, колхоз члэн лийын шогат. Орэшков йал 
озанлык школышто эртак паша дэяэ туныктат. Класыштэ кол- 
мыштым тунэмшэ-влак садэшак озанлыкыштышт паша дэнэ 
ыштэн умлэн ш уктат.

Шкэ куралмэ пасуышкыжо школ миньэрал ӱйаҥдыш дэн 
тэрыс ӱйаҥдышым кышкэн шынымашым ышта. Школ ты пашаштэ 
пэш шуко ыштэн шуктэн. Крэстйан пасулаштэ кажнэ гэктарэш 
шыдаҥ 8—9 сэнтньэр шочэш, школ пасуэш 15— 16 сэнтньэр шо- 
чэш; уржам крэстйан-влак 6—7 сэнтньэрым погат, школ озан- 
лыкыш тэ— 12— 13 сэнтньэр...

Пасуышто, пакчашгэ, вольык вичаштэ чыла пашамат ту- 
нэмшэ-влак ыштат.

Тунэммэ дэн пырльа пытартыш курслашсэ комсомольэс- 
влак колэктивлымэ пашам ыштат, партийдымэ рвэзэ-влакым орга- 
низоватлэн нуным сотсиализм ыштымэ пашаш ушэн шогат.

Тугэ гынат, чыла у совэт школлаштат паша тугэ сайын ок 
ышталт. Йужо вэрэ школыш клас тушман-влак пурэн шинчыныт 
нуно школым пытарэн шкэ илышыштым гына сайэмдынэшт. Ту- 
гаяь у спэтсиалист-влак мылана огыт кӱл. Мэмнан школлаштына, 
ВУЗ‘ышто да тэкникумлаштз шкэнан йэҥ-влак тунэмышг: пашазэ, 
батрак да нужна рвэзэ-влан. Пашазэ да комсомольэс-влакым школ- 
лаштэ йатыр кана шунэм.ышашан.

Тыштэ комсомоллан пэш куго полышым ышташ кӱлэш. Шкэ 
коклашт гыч эн сай тыршышэ-влакым тунэмаш ойыраш кӱлэш. 
У  спэтсиалист-влакым йамдылымэ пашам комсомоллан кызытсэ 
дэч тыршэнрак ышташ кӱлэш.

Культур пашайэҥым да йалыштэ организатыр-влакым йам
дылымэ пашам комсомоллан шкэ ӱмбакыжэ налаш кӱлэш. Тэвэ 
тыдым мондаш ок кӱл: пашам кэчын сайын ыштэн моштышо-влак 
кӱлыт. М ут гыч, пашам копэратсыштэ сай ыштэн мошташ кӱлэш, 
лудмо пӧртыштӧ, клубышто; йалыштэ кӱварым сай ыштэн мош- 
тышо йэҥ кӱлэш, йоча йаслыштэ ыштэн моштышо, молат. „Паша 
ышташ тунэммаштэ ыштышаш пашам чыла калык ончылан шын- 
даш кӱлэш “ (Лэнин).

Культпросвэт пашам эн сай форма дэн, эн сай йӧн дэн ыш
тэн  шогыман: кружок пашам сайэмдымэ, кӱчӱк срокан курс-вла-



Культур пашам ыштымэ ик планым ыштыза, 
культур походыш ушналтса.

Кызытсэ жапыштэ культур пашам чыла могырышкат шараш 
кӱлэшым мэ шинчэна. Ты пашаштэ ыштышаш паша-влак тӱрлӧ 
да йӧсӧ улыт. Чыла тыдым ыштэн шуктышаш вэрч тэвэ тыдэ

кым ыштымэ. У  снэтсиалист-злакым ударлын йамдылымэ пашаштэ 
комсомоллан эн ончылно лийман.

Кутурымашлан йодыш-влак.
1. Молан у спэтсиалист - влакым йамдылымэ кызытсэ 

жапыштэ пэш кӱлэш?
2. У  спэтсиалист - влакым йамдылымаштэ йачэйкэ мо 

дэн полшэн кэртэш?

Ударлын ыштышэ комсомолка элэктромагнит приборым тӧрлатылэш.
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кӱлэш: ик могырым культур пашам шэмэр калык шкэ ыштэн шо- 
гыжо, вэс могырым, культур пашашсэ чыла погым да чыла вийым 
иктыш ушыман. Ты мартэ паша кузэ лийын шогыш? Йал совэ- 
тын культур паша ыштымэ шкэ плакжэ ильэ, Профсойузын шкэн- 
жын, партий дэн комсомолын шкэнжын. Ш кэ вольашт дэн уш- 
нышо организатсэ-влак чылашт дэчат изыш налын шогышт. Сан
дэн культур паша организоватлалтдэ ышталтэ, кӧ кузэ шоныш, 
тугэ ыштыш. Тыгэ ыштымэ нымоланат ок йӧрӧ. Вэт культур па
шам ыштымылан отвэтствэнносым чыланат ӱмбакышт налыт. 
Тугэж э культур вэрч ик фронт дэн, пырльа, ушнэн кучэдалман. 
Тугэ кучэдалшаш вэрч культур паша ыштымэ ик планым ышташ 
кӱлэш. Ушналтын чылам туныктымылан полшышо комитэтым 
ыштыман. Культур пашалан утыр шуко активым ушэн шогыман. 
Батрак, нужна да жалованным шагал налшэ йоча-влакым тунык- 
таш тыршыман. Поена нужна фондым ыштыза, ту фонд лийэш 
гын батрак дэн нужна икшуво-влаклан вургэм дэн, кэм-ката 
дэн, кочыш дэн полшаш лийэш.

Культур паша пэш сай организоватлалтын лийэш гынат, 
культур пашаш шэмэр калык ушалтын огыл гын, тунам тугэ ыщ- 
тымым сайэш чотлаш ок лий. Ударлык да сотсиалист таҥасымаш 
коч шэмэрым культур пашаш ушэн шогыман. Тэвэ сандэн массэ 
культур поход организоватлалтын.

Культур походым сайын ыштэн шуктышаш вэрч тудым мар- 
шрутлан пӧлаш кӱлэш. Вэс тӱрлын манаш гын, тыгэ ыштыман: 
культур пашан тӱҥ  участкэлаштыжэ культэстафэтым ыштыман.

Культэстафэтым эртарышаш вэрч тӱшка дэн йолташ-влакым 
ойырыман. Ту  тӱш каш тэ лийыт: тӱшка прэдсэдачыл, кажнэ мар- 
шрутлан началньык, адак культэстафэтын район штабшэ дэн кы- 
лым кучаш кыл кучышо (свӓзист).

Йалыштэ культэстафэтын тӱҥ  ыштышаш пашажэ тыганьэ: чы
лам туныктымо да грамотдымылыкым пытарымэ нэргэн XVI пар
тий сийэздын лукмо пунчалмутшым ыштэн шукташ. Тэвэ чыла тыдым 
уш ы ш  налын культэстафэтэ кайьчлаш маршрут-влакымат ышты
ман. Комсомол йачэйкылан кум тӱҥ  маршрутам ышташ ой пуат- 
тэш : 1) чылам туныктымо вэрч; 2 ) чылам грамотан ыштымэ вэрч; 
3) кадр вэрч.

Пэрвой маршрут дэн ты нар ыштэн шукташ тыршыман: 8 ий 
гыч 12 ий мартэ чыла йоча-влакым школышто туныктышашлык 
ыштымэ: крэстйан рвэзэ школыш (Ш КМ ) батрак, нужна да кокла
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крэстйан йоча гыч эн сайжым пуртымо; школ-влакын оэанлык 
илышыштым сайэмдымэ; ты пашаш профсойуз, совэт да копэра- 
тив организатсэ-влакым ушэн шогыман; ты пашаш ола органи- 
загсэ-влакым ушыман, эн ончылтэнак шэфым, вара школышто 
тунэмшэ да гшоньэр-влакым ушыман.

Кокымышо маршрутышто тынарэ ыштэн шукташ кӱлэш: 
грамотдымо дэн шагал грамотан-влакын чылаштымат учотыш 
налмэ; „Долой неграмотность" обшэствэ йачэйкын пашажым тэк- 
шырымэ, укэ гын йачэйкым организоватлымэ; чыла грамотдымо 
дэн шагал грамотан-влакым ликпункт школышто туныктымо; ты 
пашаш чыла грамотан комсомольэс-влакым ушымо; (тыгэ ыш- 
тымэ годым комсомолын УШ-шэ сийэздшэ тыгань пунчалмутым 
лукмым ушыш налман: „Кажнэ грамотан комсомольэс ик грамот- 
дымым йа шагал грамотаным туныктэн ш укта41); школым, лик- 
бэзым тунэм лэкшэ-влакым учотыш налмэ; нунын коклаштэ куль
тур пашам ыштымэ (нуным моло школыш, обшчэобразоватэлнэ 
курсыш тунэмаш пуртымо, молат); шагал грамотан-влаклан газэт 
дэн журнал-влакым налыктымэ; шукырак шинчышэ комсомольэс- 
влакым ликпунктэш политчасым эртараш ушымо, молат.

Кумышо маршрутышто тынарэ ыштэн шукташ кӱлэш: кол- 
хозлаш тэ, йал организатсылаштэ да культур учрэждэнлаштэ мон- 
нар у спэтсиалист кӱлэшым шинчэн налмэ; ончыл нужна, батрак 
да кокла крэстйан-влакым тӱрлӧ курс дэн школ-влакыш колташ 
ойырымо; ВЛКСМ  Рӱдӧ Комитэт путьовко дэн сар школлаш 
колтымо; вэрысэ кружок дэн курс-влакын пашаштым сайэмдымэ

Чыла тыдым ыштымэ годым тэвэ тыдым ушыш налын шо
гыман: вэрысз илышым ончэн ты ыштышаш паша-влак изыш вэс- 
тӱрлэмынат кэртыт. Культэстафэтыш йалын чыла культур вий- 
жым ушыман, ышташ лиймыштым ыштэн шуктымыштым тэкшы- 
рэн шогыман.

Тӱҥалшэ культур поход кызыт олалаштэ гына кумдан шар- 
лэн шога. Олаштэ культэстафэтым орга'низоватлат, митингым 
ыштат, шукын культармэйсыш сэралтыт, йужо районлаштэ куль
тур поход лӱмэш газэт-влакым луктыт, кино да радий коч куль
тур .чашам ыштат.

А йал шойлан кодэш. Ончэт гын, йалыштэ ола дэч грамотдымы- 
лык шуко, сандэн йаллан культур походын рӱдыштыжӧ шогыман.

Ола пашазэ органнзатсылан, ончыл завот дэн шэф обшэ- 
ствэ-влаклан культур пашаштэ шойлан кодшо йал дэн колхозым
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буксирыш налман. Культэстафэтым завот гыч йалыш кусараш 
кӱлэш. Тугэ ыштымэ дэн йал нужна дэн кокла крэстйан-влакат 
сотсиалист таҥасымашыш ушнышт.

Колхоз дэн йал организатсэ-влаклая шканыштат культур 
по.ходым кумдан шарэн шогаш кӱлэш.

Культур походым эн пэрвойак комсомол тӱҥальэ. Тугэ гы 
нат, йужо вэрэ комсомольэс-влак культур поход нэргэн кычкыр- 
лэн гына эртарышт, паша дэн нымомат ышт ыштэ. Комсомол 
ыштыдымэ вэрлаштэ клас тушман ышта,—тыдым викокак кала- 
саш кӱлэш.

Кулак дэн поп-влак ваштарэш комсомоллан культур похо
дым вийаҥдэн шогыман. Комсомоллан олаштэ культур пашам 
ыштымэ шынымашым йалыш кусараш кӱлэш. Шэмэрын культур 
паша ыштымэ интэрэсшым шукэмдэн культур пашам рэконструк- 
сылымо жаплан кэлыштарзн шогыман.

Культур паша нэргэн XVI сийэздын лукмо пунчалмутшым ум- 
ландарымэ пашам комсомоллан сайзмдаш кӱлэш. Ту ыштышаш паша- 
влакым ыштэн шукташ чыла крэстйан рвэзым ушыман. Сотсиалист 
гаҥасымаш да культэстафэтыш копэратив организатсым, совэг 
да шкэ вольашт дэн ушнышо организатсэ-влакым ушэн шогымаш 

Культэстафэтыш  ушналтдымэ ик йалат, ик колхозат ынжэ лий. 
Чыла йал дэн чыла колхозлаштат грамотдымым пытарымэ да 
шагал тунэммым пытарымэ пункт-влакым ыштыман, обшчэобра- 
зоватэлнэ кружок-влакым почман. Адак кружок да курс-влакым 
ыштэн крэстйан рвэзэ-влакын йал озанлык шинчымашыштым ш у
кэмдэн шогаш кӱлэш.

Колхоз дэн йаллаштэ чыла культур пашамат комсомольэс- 
влаклан эн ончычак тӱҥалшэ лийман. Чыла рвэзэ вийым культур 
рэвольутсым ыштэн шукташ пуэна. X V I партий сийэзд пунчалмут 
ончыктымым чыла ыштэн шуктэна. Чылам туныктымо шэф лӱм- 
нам да культпоходым организоватлышэ лӱмнам паша дэнэ ончык- 
тэн пуэна. Владимир Ильичын тэвэ тыгэ каласымыжым ныгуна- 
мат огына мондо: „Йалт сотсиалистан эл лийшаш вэрч ындэ мылана 
ты  культур рэвольутсо сита“ .

Кутурымашлан йодыш-влак.
1. Культур пашам ыштымаштэ молан ик план кӱлэш ?
2. Культэстафэта мо лийэш?
3. Йалыштэ культпоходым кузэ эртараш?



Лудмым зртарышылан.
Тыйын кружокэт ындэ ныл кутурымашым ыштыш, туш то 

лудмым умылыш. Тунар пашаштэ кружокыш коштшо-влакын 
йатырыштыя кружок пашам сайэмдышаш ойышт-влакат погынэ- 
ныт дыр. Кружокыш коштдымо-влакат палдырнэныт дыр. Сан
дэн комсомол йачэйкэ бӱрош кружокэт кузэ ыштымэ нэргэн от- 
чотым ыштэ. Туш то тыйын политчиткэ кружокэт кузэ ыштымым 
ойло, ситыдымашышт-влакым ончыкто, ончыкыжо пашам кузэ 
ыштышаш нэргэн увэртарэ. Ты отчотэт нэргэн да кутурымо- 
нэргэн журнал рэдаксыш увэртарэ.

* **

Ыидэ кружокышто кутурышаш культур рэвольутсо нэргэн 
лийэш. Ончылтэн шкэ учэбникыштэ сэрымэ стачйа-влакым ум- 
лэн нал, вара учичылым, избачым да комсомол йачэйкэ сэкрэтарым 
ӱж , вара нунын дэн пырльа вэрысэ йал гыч, район гыч могай ма- 
чэрйалым нал:ш  лиймэ нэргэн кутыро. Ту  мачэрйал-влак учэб
никыштэ сэрымым умландарышэ лийышт.

Йалын культурдымылыкшым оячыктышо примэр- влакым 
йамдылэ. Т у  культурдымылык йалым сотсиализм корно дэн кол- 
тымым чарэн шогымым примэр-влак дэнэ рас ончыкто.

Учэбникыштэ лудмо мачэрйалым умлымӧҥгӧ да вэрысэ мачэр- 
йал нэргэн кутырымӧҥгӧ рвэзэ-влак дэч тыгэ йод: йалыштэ куль
тур пашам кузэ сайэмдаш? Йалын шинчымашыжым шукзмдышаш 
вэрч мом ыштышашым ончыктышо планым ыштыза.

Кутурымаштэ тӱҥ  шот тыганьэ: мэ кызыт сотсиалист наступ- 
льэным ыштэна, у тэхникым пашаш ушэна, клас тушман (кулак, 
нэпман, врэдичыл) дэн кучэдалына, нуным пытарэн шогэна.

Тыгэ сотсиализм наступльэным ыштымаштэ клас тушман- 
влак культурдымылыкнам мэмнан дэн кучэдалмаштышт шканышт 
йӧршӧ ышташ точат. Грамотдымо да йумылан ишанышэ йэҥым 
прамай корно гыч пэл могырыш ышташ йӧсӧ огыл.

Мэ элнам индустрийаҥдэна. У  куго завот-влак ышталтыт. 
Йалыш лу тӱжэмлэн трактыр да моло машина-влак колталтыт. 
Тэхникым кидыш налын моштышо грамотан йэҥ-влак кӱлыт. Ты- 
вэч тыгань ойпидыш лэктэш : культур рэвольутсын ыштышаш 
пашашт-влакым илышыш пуртымым тылэчат вашкэмдаш да вий-
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аҥдаш . Иалын эн грамотан ужашыжэ рвэзэ-влак лийыт, нуно йумы- 
данат шагал ишанат. Тугзжэ культур рэвольутсӹшто эн ончылно 
грвэзэ-влаклан шогыман. Тэвэ тыдым ушыш налын йалыштэ ышты- 
шаш паша-влакым илышыш пуртышаш планым ышташ кӱлэш.

Тунэмын ыштэ—ыштэн тунэм.
Ыштымэ годым тӱҥ  ыштышаш тыганьэ лийшашан: чыла йо- 

’чам туныктымо да куго-влак коклаштэ грамотдымылыкым пыта
рымэ. ВЛ КСМ  Рӱдӧ Комитэтын чылам туныктымо пашам шэфлан 
налмэ нэргэн лукмо пунчалмутшым ты учэбникэш пэчэтлэна. Ты 
пунчалмут нэргэн кутурыза, ыштышаш паша планым ыштыза; па
шам кружокышто тунэмшэ-влак коклаштэ пӧлыза.

Вара кружок мом ыштэн кэртэш?
Грамотдымылыкым пытарымэ тӱшкам организоватлаш. Чыла 

Совэт Ушэм комсомол сийэзд пунчалмут почэш тыгэ лийшашан: 
кажнэ грамотан комсомольэслак ик грамотдымым туныктзн шукташ.
Ты пунчалмутым кузэ илышыш пуртымым тӱш ка тэкшырэн шога. 
Грамотдымылыкым пытарымэ тӱшкаш грамотдымо-влакым пурта. 
Могань тӱшкан учэбникшэ уло, моганьын укэ, — чыла тыдым 
шинчэн налэш. Йачэйкэ да рик коч грамотдымылыкым пытарымэ 
пашалан кӱлшӧ кнагам, кагазым да монь муэш.

Чылам тунуктымо тӱшкам организоватлаш. Чыла школыш 
коштшаш йоча школыш коштмым шинчэн налаш. Молан йоча- 
влак школыш коштдымым умлаш. Учичылын чылам туныктымо 
пашажым школышто мо чарэн шогымым шинчэн шукташ. X V I 
партий сийэздын тӱҥалтыш школышто чылам туныктышаш нэр- 
гэн лукмо пунчалмутшым илышыш пуртэн шукташ.

Йумыдымо пашам ыштымэ кружокым организоватлаш. Йумы
дымо паша ышталтын йумыдымо йачэйкэш ушналт шога. Ком- 
сомольэс-влаклан йумыдымо йачэйкын организаторышт да акти- 
вистышт лийаш кӱлэш. Йумыдымо пашам ышташ ойырымо тӱшка 
вэрысэ йумыдымо йачэйкэ вуйлатымэ почэш ышта. Йалыштэ йу
мыдымо йачэйкэ укэ гын, тунам тӱшка район йумыдымо совэт 
дэн кылым куча, йачэйкым организоватла.

Пытартышлан политпросвэт паша дэн канымым йамдылымэ 
паша. Лудмо пӧрт пашажым кузэ ыштымыж нэргэн кутураш . 
Йалыштэ лудмо пӧрт укэ гын, тудым организоватлаш кӱлэш.



Школ йыр йатыр доклад-влакым ышташ, лэксийым лудаш кӱлэш . 
Рик гыч кино пэрэдвижкым кондаш тыршыман. Ик мут дэн йӱ- 
маш да хулиганлымаш олмэш радио, кнага, комсомол кас-влак 
лийышт, молат.

Ты паша-влакым ыштымэ годым тӱшка-влак коклаштэ, рвэ- 
зэ-влак коклаштэ сотсиалист таҥасымашым ышташ кӱлэш.

Пашат кузэ ышталтмэ нэргэн тыгань адрэс дэнэ возо:
Москва, Ц К ВКП (б), журнал „В помощь партучебе“ , ком

сомольский сектор.

Пропагандист странитсэ.
Тьзмын ыштышаш пашажэ. Кумдан шарэн вийын сотсиализм 

наступльэным ыштымэ годым культурын кӱлэшыжым ончыктыма 
Культурын нлас шотшым умландарымэ. Школышто тунэмшэ-вла- 
кым культур рэвольутсо лозунгым илышыш пуртышашльпс 
ыштымэ.

Заньачий план.

1. Сотсиалистла наступльэным ыштымэ жапыштэ культурын 
кӱлэшыжэ.

2. Культурын клас шотшо.
3. К ул 1 тур рэвольутсым кузэ умлымым ойлымо.
4. У  адэмэ вэрч кучэдалмэ:

а) у илыш вэрч кучэдалмэ;
б) рэлигий (сэктантство) дэн кучэдалмэ;
в) арака йӱмӧ дэн кучэдалмэ.

5. Натсий культурым ыштымэ.
6. У  спэтсиалист-влакым ыштышаш вэрч кучэдалмэ.
7. Культур рэвольутсышто комсомолын ыштышаш па- 

шашТ'Влак.

Кружок вуйлатышылан лудаш кнага-влак.
1. Сталин. — ВКП (б) Рӱдӧ Комитэтын X V I партий погыны- 

машлан пумо отчотшо гыч тыгань раздэлым лудман: „Пашазэ 
дэн крэстйанын мачэрйальнэ дэн культур илышыжым сайэмдымэ“.

2. Каганович. — Орготчот ЦК ВКП(б) на X V I с‘езде, раздел. 
„Рост культуры масс и их вовлечение в работу госаппарата".

3. Ленин. —  О кооперации.
Ленин. — „Страничка из дневника".
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Паша мачэрйал.

Ужӱлтшӧ дэн сайлалтшэ-влак.

„...Чэркэ гыч йумылан кумал лэкшын мэ—исправньык, поп 
адак мый, уэш почылтшо школ ончаш кайышна.

Школ у гына коктытэ пӧлалтмэ пӧртэш почылтын. Тудын 
пурла пӧлэмыштыжэ клас, шолаштыжэ сэмйаж дэн тунук- 
тышо ила.

Класыштэ, у тэнтыл-влак коклаштэ рӓт дэнэ рвэзэ-влак 
шогат, опса воктэн тунэмшэ йоча-влакын шочшышт-влак чумур- 
гэныт. Поп нуно-влаклан тунэммашыя йӧсылыкшӧ, тудын кӱлэ- 
шыжэ нэргэн ойлэн мутшым тыгэ кошартыш:

„Тунэмаш ӱжылтшыжӧ шуко гынат, ончык тунэмаш сайлалт- 
шыжэ шагал. Ончык кблан тунэмшашым адэмэ огыл, йумо шкэ 
сайла. Йумо тэидам йал школышто гына тунэмаш ӱжын умба- 
кыжлан огэш сайлэ гын, йоча-влак ида бпкэлэ. Чыла йумын 
кидыштэ".

Исправньык пэрчаткаж дэн рӱзалтышат тунэмшэ-влак рыз- 
гзн молитвам мураш тӱҥальыч.

Школ почмо дэч вара, школ ончышо Суховский помэшчык 
дэк обэдлан кайышна".

Сэдыгэ пайрам ыштэн коштмыжым Кострома губэрнан школ- 
влак ончэн коштшо кугыжан чиновникшэ—инспэктыр сэра.

Ӱжӱлтшыжӧ шуко гынат, сайлалтшыжэ шагал. Уйэз кбр- 
гышсӧ йаллаштэ вич йоча гыч иктыжэ вэлэ тунэмын—тудо ӱжылтшӧ 
лийын. Сайлалтшыжэ иктат лийын огыл—кугырак школыш укан- 
влакым налынак огыт ул. „Йумо“ чылажымак почылтараш тыр
шэн огыл. Йал калыкын уканлыкшэ да кугыжан правичылствэ 
нунылан йал школ дэч кӱшкыжӧ тунэмаш эрыкым пуэн огытыл. 
Министр Дэльанов гимназийыш, прогимназийыш укан йэҥын иг- 
шувушт-влакым налдымашын тыгэ сэрэн: „Ожсо сэмынак пичкэ
мыш илаш кодшаш укан йэш гыч, кугырак школышто тунэмаш 
ик йбчамат налдымашын".

Тэвэ сэдыгэ ожно крэстйаным тунуктэныт.
Пашазэ калыкым тунуктымыштат тыдлэч сай лийын огыл. 

Тэвэ ты нэргэн, Морозов пабрикантын ситса кумо пабрикыштэ 
ыштышэ пашазэ Макаров тыгэ ойла: „Пабрикыссэ школ куго лэ- 
ваш ганьыссэ кӱй пбртыштб ильэ. Тудым ырыкташыжэ калай



конташ гына олтэныт. Тунэмшэ йоча-влак ӱстэл-влак дэч шуко 
ильыч, тугак тэҥгылжат ыш ситэ. Шуко тунэмшэ-влаклан омса 
воктэн шогаш вэрэштэ.

Кӱж гӧ ий дэн вэлалтшэ тӧрза вошт классыш кэчэ волгыдат 
шагал (пура). Туныктышын ӱстэлжэ ӱмбалнэ кугыжан патрэт- 
влак пыжыктымэ. Угылышто, той тазла койын, икон-влак кэчат.

Тунуктушо лончылын лудэш. 45 тунэмшэ тудын почэш ик 
йэҥ гань лудмыжым каласэн шогат.

Кӱртньӧ коҥга йошкаргыш. Йоча-влак портышкэм, мыжэр 
чийэн шинчэн пӱжалтыч, кудашашат вэр укэ. Шокшэмын, йоча- 
влак шӱлымӧ дэн школышто ӱпшалтшэ пуш калкэн коштэш.

.,ЫндэрЗаськов“ „мэр“ -мутым сэрэ. Каласэ, „мэ“ почэш могань 
мутпалым шындэт? Кузэ, „р“ манат? Молан вара тул вондо ганьэ 
сэрэт? Адак „р “ —ым сэрэн от мошто!“

Тунэмшэ-влакын ача-авашт укан лиймэ дэн, нунылан тунэ- 
машышт кнагам налын ышт кэрт. Школыштыжо 5 тунэмшылан 
ик букварым вэлэ пуэныт, нунат туныктышын йӧратымэ йочашт- 
влак кидыш вэрэштыныт. Йужо гунам букварым налын тунэмаш 
шонэт, казармыштэ тул йӧра. Сэдыгэ пӧрыкат сайын тунэмаш 
ок лий ильэ. Ачадым иктаж молан пабрик гыч лукты т гыя, тыйы- 
мат школ гыч пастырэн колтат— сита, тунэмыч маныт.

Арака мом ышта.
Йанварын тӱҥалтышэшыжэ, Сибирыштэ Бодайбо лышнэ, 

шӧртньӧ кӱнчымӧ вэр гыч пӧртылшӧ райисполком инструктыр 
Куприйан Кузнэцовым пуштыныт. Ты пашам кычалшэ сут паша 
йэҥ-влак, Кузнэцов пуштшым судитлаш ок лий манын пунчаль:- 
ныт, Сэдыгэ о :ал паша ыштышэ тушман адакат эрыкэш кодо, 
сут ончылан шогалшэ ыш лий—манын „Лэнский шахтьор“ газэт 
сэра. Тунам вара сутын тыгай пунчалмутшо ӱмбач газэт чыла 
пашазэ, пропсоюз, совэт, партий организатсылан вуйым шийэ. 
Сэдыгэ осал паша ыштышым кучышт. Осал паша ыштышыжэ 
шиша кӧргӧ—арака лийэ.

Шӧртньӧ кӱнчымӧ вэр гыч Бодайбош пӧртылмыж годым 
Кузнэцов инструктыр йаллаш пурэн шкэнжым „ырыктэн" толын. 
Сэдыгэ Бойдайбош шушашыж годым сайак „ырыктэн"—вич бу
тылкам иккаяаштэ йӱын. Пасуышто пэш чот пургыж лийын, кор-
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ным ӱштын пэтырэн, имньыжат нойэн ончык кайэн кэртдэ корнэш 
чарнэн. Тэрыштэ шаланэн малшэ инструктыр, ала монар час гыч, иҥ 
кандарыш савурнэн. Ту  корно дэн пӧртылшӧ шӧртньо кӱнчышӧ- 
влак кылмышэ Кузнэцовым погэн налмышт годым, тудын парнь- 
ашт-влак, кап шылжэ коптаралт йогэныт.

Тыдэ пэш шучко паша. Сандэнэ газэт аракам судитлаш 
лийын. Тудо, чыла арака йӱмӧ гыч лийшэ осалым шинчышэ-вла- 
кым шкэ, моло йэҥ нэргэштат чыла калыклан увэртараш йодо* 
Сэдыгэ ончыктымо сут ышталтэ. Сутышко шуко калык мийыш, 
шуко сэрыш пурыш. Нуно чыланат аракан осалжэ; йэҥ пуштмаш, 
кошаргымаш, эмганымаш, йӱлымӧ, моло тӱрлӧ эҥгэк нэргэнат 
ойлат. Тэвэ ик сэрышэшыжэ тыгэ сэралтын.

... Андрэйэвкэ шӧртньӧ кӱнчымӧ вэрыштэ ыштышэ пашазэ 
Каратайэв, пашадар налмэ дэч вара, тэркыжэ коч кунамат пэш 
чот йӱын пӧртылын. Пӧртылшын чыла пӧрт кӧргышсӧ настажым 
пудырта, товар дэн руа улмаш. Ӱдрамашыжэ тыдым чыла чытэн, 
марийжын йӱын толшашыжым шижыв сай настажым шылтэдэҥ 
илэн. Сэдыгэ йӱын толмыж йэда Каратайэв настажым пудыртэн, 
руэн. Эрлашыжым айнат адак кодшо оксаж дэн суртлан кӱлэш 
арвэрым налэдэн. Илэн-илэн пӧрт кӧргышсӧ арвэр, кочмо-йӱмӧ 
жвата, чийымэ вургэм, малмэ арвэрыштат пытэн, чылажымат Ка
ратайэв руэн, пудуртэн пытарэн. Малашыжат кӱвар оҥаш вэрэш- 
тын, кочкаш шинчашат вэрышт кодын огыл. Иккана Каратайэв 
пашадарым налшын, моло годымсо дэч эррак, чот йӱын пӧрты- 
лын. Пытартыш наста—ургымо машинажым ӱдрамашыжэ пошкы- 
дышко намийэн шылташ шуын огыл. Каратайэв пурус тыгы- 
дэмдымэ кӱртньӧ тойам кучэн викок машина дэк ошкылын. Удра- 
машыжэ туйо капшэ дэн тудлан корным авурэн шортын кычкы- 
ралын:

— Стьопа мом толашэт! Ит логал!
— Колто, машинажэ мыйын! Ш кэ налынам, шкак пудыртэм! 

Кай тывэч!
Каратайэв ӱш гань кӱртньӧ тойажым кӱш нӧлталын... Ӱдра- 

машыжэ кӱртньӧ кашак дэн тудым чучэш манын ышат шоно, сан
дэнэ ныгуш кожганыдэ, курждэ машинажым аралэн шогыш...

Каратайэв вуйжо корштэн милитсэш помыжалтэ. Тудо тӱрлӧ 
бандит, вор-влак дэн ик пӧлэмыш вэрэштын. Йыр-ваш ончальат 
вожылын тэҥгэчсэ пашашт-влакым ушэштараш тыршыш. Вара-



жым дьэжурный милитсым ӱжын—колтыза пашаш вараш кодам— 
1МЭНЫН йодо.

— Могань тылат паша, тэнтэчсэ мом ыштымэдым изыш па
лат?—маньэ дьэжурный.

— Укэ , вуйэм коршта.
— Тый ӱдрамашэдым пуштынат.
Каратайэв исправдомышто кок ий шинчэн кутло ийаш шоҥго 

кугыза гань лийын лэктэ. 'Гушто тудлан йалт ӧрыныт; тудо йэҥ 
дэнат шагал ойлэн, кок ийлан пӧрыкат воштылын огыл. Доктыр- 
влакат исэрыш кайа шонэныт. Ындэ тудо ок йӱ. Аракан ӱпшы- 
жак тудын шӱмжым пудрата, шучко пашажым ушэштарыкта, сан- 
дэнак аракам ужмыжат ок шу.

Совэт Ушэм мучко нультэстафэтым эртарэна.
Шуко ок лий Хамовник районын Моско комсомольэс-влак 

культур паша ыштымаштэ, XV I партий погынымашын пунчалжым 
илышыш пуртышаш вэрч, у йӧным—культэстафэтым шонэн лук- 
тыныт.

Ты йӧнын можо вара сай? Ожно эртарымэ культпоход дэч 
тудын ойыртэмжэ уло, укэ?

Культэстафэтын ойыртэмжэ тыгань: культур вэрч кучэдал- 
маштэ тудо уло калыкым пашаш ушаш чот полша, шуко калык 
культур пашалан пижэш.

Тыдэ культэстафэтыштэ кузэ эртаралтэш вара?
Культур пашам ыштышэ-влак иктышт-вэзышт дэн сотсиа- 

листла таҥасэн, шкэ пашаштым лончылэн ончэн, вараш кодшыж- 
лан полшэн (буксир) эртарат. Культэстафэтын ыштышаш паша
жым кажнэ отрӓт, бригадэ, кажнэ культармэйс шинча. Чыла тыдэ 
паша ыштымым вашкэмда.

Кажнэ бригадэ, кажнэ культармэйс нунылан пумо пашам 
кӱчык жапыштэ, сайын ышташ тыршат.

Культэстафэт эртарымаштэ, X V I партий погынымашын 
пунчалмутшо тӱҥ  шотышто лийын, чыла калыкым культур пашаш 
ушаш кӱштымыжӧ илышыш пурталтэш.

Кузэ вара культэстафэтым ыштэн эртарыман.
Пэрвойак район гыч тӱҥалына.
Районэш партий, пропсойуз, комсомол, совэт, колхоз, паб- 

рик-завот прэдставичыл-влак гыч сут колльэгий ышталтэш.
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Сут колльэгий кажнэ культотрӓдын, бригадын, культармэй- 
сын ыштышаш пашажым сайын, жапыштыжэ шуктымым онча 
Пашам сай ыштышыжлан пӧлэкым (прэмийым) пуа.

Ӱлыл организатсэ-влакын пашаштым виктарэн шогышашлан, 
садэ прэдставичыл-влак гычак культэстафэтын штабшэ ойырал* 
тэш . Поена паша ыштышэ отрад, бригадэ вуйлатышэ-влакым штаб 
ойыра (сайла).

Штабын ыштышаш пашажэ тыгань лийэш: штаб кэчын дьэ- 
журить ыштышэ члэнышт-влак коч вэрласэ культур пашам вуй- 
лата, тушко инструктырлышэ бригадым колта, вэрла гыч паша 
ыштымэ нэргэн рапортым йодэш, сорэвнованьын оҥажым ышта, 
культэстафэтын эртьмыж нэргэн газэтыш сэра.

Тыгак культэстафэт район дэч моло вэрлаштат эртаралтэш, 
ойыртышыжо вэрлаштэ культотрӓд гына ышталтмаштэ вэлэ. Мэр 
организатеэ-влак штӓбым ыштэн, комсомол, пашазэ, инжэньэр 
партийыштэ шогыдымо-влакым культ отрӓдыш ушэн пашалан 
пижыт.

Отрад паша шот дэн (шкэ кӱмыл дэн) тӱрлӧ культбригады- 
лан шэлылтэш: 1) „Тунэмдымэ дэн шагал тунэмшэ-влакым ту- 
ныктышаш вэрч". 2) „Чыламат тӱҥалтыш школышто туныкты- 
шашлан“, 3) „Школым политьэхнизатсылымэ". 4) „У  паша йэҥ-влак 
йамдылаш". 5) Культур пашам у сэмын колтэн пабрик-завотэш, 
колхозэш культур-политикэ совэтым ышташ.

Кажныжэ шкэ пашажым палэн бригад-влак пашалан пижыт.
Районышто культэстафэт тӱҥалмэ старт пумо кэчэ гыч шот- 

лалтэш.
Район кӧргышсӧ культармэйс-влакын комсомол, партий, проп- 

сойуз, совэт актив дэн пырльа погынымышт старт манылтэш.
Ты погынымашэш (сльӧтэш), X V I партий погынымашын пун- 

чалжэ почэш ыштышаш культур паша-влак нэргэн ойлалтэш. 
Культотрӓт, культармэйс-влакын ыштышаш пашашт нэргэн уҥ- 
ландаралтэш, нунылан пэчэтлымэ заданьэ пуалтэш; Эн сай пэ- 
чэтлымэ заданьым Москоссо Замоскворэцк районышео стартэш 
пуэныт (ты номэр журналэш лэчэтлэнна).

Ты заданьэ культэстафэтын ыштышаш пашажэ нэргэн гына 
ок умландарэ, тудо кажнэ культармэйслан ыштэн шуктышаш 
пашам (сипр шот дэн) лончылэн пуа.

Старт дэч вара кажнэ отрӓт, бригадэ, культармэйе 25—30 
кэчышкэн нунылан пумо пашаштым ыштат.
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Финиш дэч ончыч штаб уло паша мачэрйалым пога, отрӓт 
вуйлатышэ-влакын отчотыштым колыштэш. Сэдэ мачэрйал-вшк 
дэнэ сут колльэгий поена отрӓт-влакын пашам кузэ ыштымыш- 
тым онча. Сай ыштышыжлан пӧлэкым (прэмийым) пуаш ышта.

Молан финиш ышталтэш?
Финиш—старт сэмынак погынымаш, адак митинг манашат 

лийэш. Иужо вэрэ финиш комсомолын район погынымашыж го
дым ышталтэш. Тушакын райштабын, ончыл отрӓт-влакын ра- 
портышт колышталтэш, пашам сай ыштышыжлан прэмий 
пуалтэш.

Путракшым финишэш культэстафэт ыштымэ, тӱҥалмэ паша- 
влакым, культармэйс-влаклан культэстафэт актив дэн пырльа 
чоткыдэмдэн ончыкыжымат ышташ кӱлэшыжым умландарыман.

Комсомолын тӱҥалтыш школышто туныктымо 
пашалан полшышашыж нэргэн ВЛКСМ Рӱдӧ 

Комитэт бӱрон пунчалмутшо.
16-шо партий погынымаш лышыл шушаш жапыштэ пар- 

тийын эн куго ыштышаш пашажлан тэвэ тыдым чотлыш: чылам 
обэзачылнэ туныкташ да лудын-возэн моштыдымо-влакым тунык
тымо пашам илышыш пуртэн шогаш. Сандэн партий Рӱдӧ Ко- 
мйтэт тыгай пунчалмутым лӱкто:

„1930 — 31 ий гыч чыла вэрат чыла 8-9-10 ийаш йочам обэзачыл
нэ тӱҥалтыш школышто да умбакыжэ 11 ийашым 1931—32 ийыштэ 
тугак обэзачылнэ туныкташ’

1931—32 ий гыч тӱҥалтыш школым тунэмын пытарыдымым 
(1— 15 ийыш шумэш), 1-ийаш, йа 2-ийаш курс-влӓкым ыштэн 
обэзачылнэ туныкташ тӱҥалаш.

Промышлэннос ола, пабрик-завот район да пашазэ посьолко- 
влакыштэ 1930—31 ий гыч тӱҥалын шым ий тунэммэ школыш 
шумэш обэзачылнэ туныкташ тӱҥалман. Тэнэйэ тӱҥалтыш шко
лым пытарышэ-влакым обэзачылнэ 7-ий тунэммэ школышко ту- 
нэмаш пуртымӓн.

Путыракшым пабрик-завотлаштэ 7 ий тунэмман школ-вла
кым почэдымым шукэмдыман. 1

Колхоз рвэзэ школ-влакым (кэчывалымат, кастэнат т'унэм- 
маным) шукырак почаш тыршаш. Вичийашлык пытымашэш кол-
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хоз рвэзэ-влакым тӱҥ  шотышто чылажымат туныкташ ситышаш- 
лык лийжэ.

Партийны ты чылам тӱҥалтыш школышто обэзачылнэ т у 
ныкташ тӱҥалмэ нэргэн лукмо пунчалмутшо пэш куго вэрым 
налын шога. Ты пунчалмут элыштына калыкым комунизм ой дэн 
тунынтымаштэ, культур-тэхнинэ шотышто шойылан кодмым пыта- 
рымаштэ, кадр-влакым йамдылымаштэ да ончыкыжат культур рэ
вольутсо фронтышто большэвикла сэҥэн кайымаштэ тугайак куго 
вэрым налын шога.

Тӱҥалтыш школышто чылам обэзачылнэ туныкташ тӱҥалмэ 
грамотдымым, культурлыкдымым, пичкэмышым, курымэш „Рос- 
сийысэ“ шойылан кодмым йалтак пытара. Тыдлэч поена тыдэ 
„культур  фронтышто гына огыл, политика дэн озанлык фронтыштат 
яуго сэҥымаш лийэш" (Сталин).

Тыгай куго рэвольутсан пашам илышыш пургышаш вэрч 
чыла пролэтар обшэствэнносым да чыла шэмэр мэрым чылам ту 
ныкташ тӱҥалаш ыштымэ культпокодыш кумдан ушаш кӱлэш.

Партийын ончыктымо культур рэвольутсо шотышто ышты
шаш паша кушкын шогышо рвэзэ калыкын шкэ вэрчынжак ыш
тышаш пашажэ лийын шога.

Лэнин тыгэ ойлэн:
„Лудын возэн моштыдымо (грамотдымо) элыштэ комунизм 

обшэствым ыштэн шукташ огэш лий. Совэт влас приказым пумо 
альэ партийын поена лозунгам ончыктымыжо, альэ сай пашайэҥ- 
влакым ты пашашкэ колтымо гына ок ситэ. Ты пашам кушкын 
шогышо рвэзэ калыклан шкаланжэ тӱҥалаш кӱлэш. Комсомо- 
лышто шогышо чыла рвэзэ калыкат, пӧрйэҥжат, ӱдрамашыждт 
тыгэ каласат гын: тыдэ мэмнам пашана, мэ пырльа ушнэн йал- 
лашкэ тунэмдымым (лудын-возэн моштыдымым) пытараш кайэна, 
мэмнан кушкын шогышо рвэзэ калык коклаштэ грамотым шин- 
чыдымэ-влак ынышт л и й ,у— тэвэ тыгэ ыштымаштэ комунизм 
лийэш".

Лэнинын тыгай сугуньжым ушыш налын, „комунист рвэзэ 
ушэмлан ударнэ тӱшка лийман, тудлан чыла тӱрлӧ пашаштат 
шкэ полышыжым ончыктыман, шкэ ойжо дэнэ пашалан эн ончы- 
чак тӱҥалман", ВЛКСМ Рӱдӧ Комитэт ты гэ  пунчалэш: „Тӱҥалтыш 
школышто чылам обэзачылнэ туныктымым илышыш пуртымо па
шам комсомол шэфлан налэшм.
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Шэфлан налшэ комсомолын ыштышаш пашажэ тыгань ли
йэш: мильйонан мэр калыкын кугырак-влакын, рвэзэ дэн йоча- 
влакын чыла моштымыштым, ойышт дэн вийыштым тӱҥалтыш 
школышто чылам обэзачылнэ туныкташ тӱҥалмэ пашасэ йӧсы- 
лык-влакым сэҥаш организоватлыман. Комсомоллан культур рэ- 
вольутсын эн куго тӱҥ  ыштышаш пашажым эн лышыл, шкэнжын 
ыштышаш пашажлан чотлэн тыршыман. Ты пашаштэ чыла калык 
контрольым организоватлэн, кумдан тыршышэ массым да чыла 
мэр-политикэ организатсэ-влакым чылам туныкташ тӱҥалмэ па
шалан полшаш ушыман.

Тыгэ ышташ кӱлэш:
1. Йуваныдэак „легкая кавалерия" дэн да комсомольэс-влак 

вий дэнэ чыла Совэт Ушэм мучко чылам туныктымо пашам 
илышыш пурташ йамдылалтмым тэргэн налаш.

2. Кужаш йуваныдэак тӱҥалтыш школлаштэ чылам обэза
чылнэ туныктымо пашам илышыш пурташлан матэриальнэ ба- 
зым йамдылымэ пашам кумдан шарыман. Тыдлан вэрч: хозорган, 
копэратсий, профсойуз организатсэ-влак дэч да тыршышэ шэмэр 
калык дэч ты пашалан ситышашлык срэдствым налын ушыман. 
Комсомол да рвэзэ калык вий дэнэ кугырак-влакым шуко ушэн 
школым олмыкташ, школ инвэнтарым ышташ-тӧрлаташ, пуым 
йамдылаш да монь „арньа-влакым" ыштэн субботникым эртары- 
ман. Школ-влаклан арвэрым да тунэмаш полшымо матэрйалым 
ситарэн пушаш вэрчат комсомол организатсэ-влаклан пэнтыдын 
кучэдалаш кӱлэш. Кӱлэш  организатсэ-влак коч стройматэрйалым 
налын у школ-влакымат жапыштыжэ ыштэн пытараш ишанлыкым 
ыштыман.

3. Рвэзэ калык вий дэн 1930 ийыштэ шыжым да 1931 ий
ыштэ шошым планэш ончыктымо дэч поена „культур гэктар“ 
100.000 га дэч шагал вӱдымӧ ынжэ лий. Тыгэ вӱдэн налмэ шур- 
но чылажат шкэ йалысэ школын кӱлэшыжлан пуалтэш.

4. Совэт дэн ОНО-влаклан школыш коштшаш йоча-в*лакым 
чотлэн налашышг полшэн, нунын матэрйальнэ-йӱла илышыштым 
ончэн молан школыш огыт кошт, могань чий-влак школышко 
коштмым чарымым палэн налаш тыршыман. Иочаштым школыш 
кондыштымо шойылан кодшо калык (путыракшым ӱдрамаш) кок- 
лаштэ умландарымашым кумдан шарыман.

Школышко коштмыштым чарнышэ йоча-влакым чылажымат 
уэш  школыш намийаш тыршыман.
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5. Йорло тунэмшэ йоча-влаклан полышым пушаш вэрч мэр 
пашам сайрак организоватлаш: мэр организатсэ-влак дэч (проф- 
сойуз, копэратсэ, колхоз, молат) отчислэньым налман; лӱмын 
бӱджэт гыч пуман; школышто эрдэн шокшо кочышым ыштымэ; 
вургэмым да йол чийэмым ургаш шкэ кӱмыл дэн ушнышо бри- 
гадэ-влакым ыштымэ (путыракшым йаллаштэ); школ дэч мӱн- 
дӱрнӧ илышэ йоча-влакым мэр вий дэнэ школыш кондыштмо; 
пырльа илымэ вэрым, малымэ пӧрт-влакым ойырымо. Шойылап 
кодшо йоча-влаклан полшэн ик гӱшкаштак кок ий тунэммым йалт 
пытараш тыршыман.

6. Ш ушаш тунэммэ ийыштак кызытсэ школым политэхникэ 
школыш савыраш чот пижман. Тыдлан вэрчын кажнэ школым 
иктаж могай прэдприйатийыш, совхозыш, колхозыш лышэмдаш, 
нунын коклаштэ кылым чот кучыкташ кӱлэш. Школышто паша 
ыштымэ пӧлмам, мастэрскойым ыштэн тушак пашалан кӱлэшлык 
тарманым, йал озанлык пашалан полшышаш да сынымашым ыш
таш кӱлэш жватам, инструмэнтым йамдылэн шындаш тыршы
ман, молат.

Пабрик-завот да совхоз-влакыштэ рвэзэ квалификатсан па- 
шазэ-влакым, трактырист-влакым, М ТС дэн колхоз-влакысэ уста 
мастыр-влакым ойырэн рвэзэ-влакын пашаштым вуйлаташ кӱмыл 
шупшмо дэнэ бригад-влакым ыштыман. Ты пашашкэ шоҥгырак 
(кугырак) пашазэ дэн спэтсиалист-влакымат шупшаш тыршыман.

7. Тэнэйэ школыш толшо мильйонан йоча-влакым комунизм 
ой почэш туныкташ комсомоллан чыла кӱлэшым йамдылыман. 
Кизыт мартэ йалласэ чыла школ-влакын кум уждш гыч ик ужа- 
шыштыжэ тунэмшэ йоча-влак пионьэр-организатсэ-влак дэч пэлнэ 
улыт. Нунын коклаштэ пионьэр организатсэ-влак альэ мартат шкэ 
пашаштым шарэн огыт ул.

ВЛКСМ  Рӱдӧ Комитэт вэрласэ чыла Йоча комунист орга- 
низатсэ (Й КО ) бӱрӧ-влаклан тыгэ ышташ кӱшта: йал шноллаштэ
тунэмшэ чыла йоча-влак коклаштэ пашам кугын шарэн нуным пи
оньэр организатсэ-влак дэк лышэмдаш. Мэр пашам сайын ыштымэ—  
йоча-влакым комунизм ой почэш туныктымаштэ эн куго вэрым 
налын шога. Сандэн ВЛ КСМ  Рӱдӧ Комитэт чыла йоча комунист 
организатсэ-влаклан тыгэ ышташ ончыкта: школлаштэ тунэмшэ
чыла йоча-влакымат куго озанлык-политикэ кампаньэ годым па
шашкэ ушаш (вӱдымӧ, шурно йамдылымэ, колхоз вэрч агитатсым 
ыштымэ, промфинпланым прамай тэмышаш вэрч кучэдалмаш,
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утильсырйом погымо, йал совэт-влакым уэш сайлымэ, молат)_ 
Школышто тунэмшэ-влакым эрэак мэр пашашкэ ушэн шогыман.. 
Тӱҥалтыш школышто чылам туныкташ тӱҥалмаштэ, шойылан; 
кодшо тунэмшэ йолташышт-влаклан полшышо, школыш кошт- 
мым чарнышэ йоча-влакым уэш школыш шупшмо, йалсовэтлан* 
колхозлан, пабриклан йоча-влак лӱм дэн наказым, кӱштымашым^ 
пумо, йорло йоча-влаклан полшымо, школ погым сайын аралэн кучы- 
мо — чыла тыдэ школышто тунэмшэ-влакын кажнэ кэчын илымэ- 
ыштымэ пашашт лийман. Тылэч поена тунэмшэ йоча-влакым. 
кнагам пырльа кучылташ, паша ыштымэ пӧлэмым ойыраш, школ 
мландыштэ ышташ, „культур гэктарым“ вӱдэн пырльа илыш йӱла 
пашам сайымдымэ дэнэ моло пашашкат вийышт шутымо сэмын 
ушаш тыршыман. Комсомол дэн пионьэр-влаклан 14 мильйонан- 
тунэмшэ йоча - влакым чыла ты пашашкэ шогалтэн мошташ, 
чыла культпохот эртарымэ пашаштэ нуным агитатыр ышташ 
тыршыман.

8. Комсомол организатсэ-влаклан туныктышо-влакым кӱлэш 
сэмын ончыман-пагалыман. Нунылан киндэ дэн таварым пашазэ- 
нормо дэнэ пуэн шогымашым эскэрэн (контрольым ыштэн) шо
гыман. Туныктышо-влак шотышто партий корным кадыртылшэ- 
влак дэн, туныктышын праважэ вэрч да туныктышым школ паша 
д эч ойырэн техничэский (сэркалымэ) пашам ыштыктымэ ваш 
тарэш комсомоллан чот кучэдалман. Комсомоллан туныктышым 
сайын пагалэн моло йалысэ организатсэ-влаклан примэрым он- 
чыктэн шогыман. Лэнинын — калык туныктышо мэмнан элыштэ 
кӱлэш шотышто шога, мэмнан элышсэ гань моло вэрэ ик бур
жуазий элыштат тунар аклалт ок кэрт манмыжым—илышыш пур- 
тыман. Туныктышылан сайын тыгай кэлшышэ условийым ышты- 
ман: уло кӧргӧ тулжо дэн, уло вийжэ дэн совэт влас вэрчын 
шогышо туныктышо кӱлэшыж годым коч кунамат комсомол йа- 
чэйкыш полышым налаш ишанэн, шкэ пашаштыжэ эҥэтышым 
муын кэртам манын толжо.

9. ВЛ КСМ  Рӱдӧ Комитэт ВКП (б) Рӱдӧ Комитэтын ӱлагын 
ончыктымо пунчалмутшым илышыш пурташ шкэ ӱмбакыжэ налэшг

„Туныктышо-влак (пэдагог) коклаштэ комунист дэнэ пашазэ 
йадром вийаҥдаш чыла йӧн дэн тыршыман. Комсомол Рӱдӧ Ко- 
митэтлан тыгэ кӱш талтэш —3 ий коклаштэ кажнэ ийын 20 тӱжэм 
комсомольэсым мобилизоватлэн чылам туныктымым эртарымэ 
школ-влакыш паша ышташ колташ. Вэрласэ организатсэ-влаклан
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Рӱдӧ Комитэтын поена развӧрсткыжо почэш сайрак комсомольэ 
дэн путыракшым пионьэр пашаштэ ыштышэ-влакым куго школ- 
■лашкэ тунэмаш колташ ойырыман. Тугак туныктышо-влакым 
йамдылымэ школ-влакыш паша ышташ шогалтыман“ .

10. Тӱҥалтыш  школышто чылам обэзачылнэ туныкташ тӱ- 
ҥалмым илышыш пуртышаш вэрч пролэтар мэрын чыла кож- 
маклыкшым, уло вийжым, моштымыжым ты пашашкэ ушаш тыр
шыман. Ты шотышто партийын тӱҥалмэ пашаштыжэ комсомол- 
лан мэр калыкым кумдан пашашкэ шогалтэн, чылам туныкташ 
тӱҥалмэ пашам вуйлатэн мошташ тыршыман. Тыдлан лийын 
ВЛ КС М  Рӱдӧ Комитэт тыгэ пунчалэш:

а) чыла комсомол организатеэ-влаклан тэвэ тыдым ыштэн 
шукташ кӱшталтэш : ВКП(б) Рӱдӧ Комитэтын тӱҥалтыш шко
лышто чылам обэзачылнэ туныкташ тӱҥалмэ нэргэн лукмо пун- 
чалмутшым, тудын кӱлэшыжым чыла калыклан умланаарышаш 
вэрч кумда мэр политикэ кампаньым эртараш;

б) чыла ВЛ КСМ  комитэт дэн йачэйкэ-влаклан партий Рӱдӧ 
Комитэтын ты пунчалмутшым адак ВЛКСМ  Рӱдӧ Комитэтын чы
лам туныктымо пашам комсомоллан шэфыш налаш кӱштымыжым 
сайын лончылаш. Ты шэфыш налмым илышыш пуртышаш вэрч 
конкрэтнэ планым ыштэн уло вийым ушэн пашалан тӱҥалаш;

в) партий Рӱдӧ Комитэтын пунчалмутшым пӱтыньэк илы
шыш пуртышаш вэрч комсомоллан ты пашам эн ончычак тӱҥа- 
лын культпоходым, сотсиалист таҥасымашым, ударнэ ыштыма- 
шым тӱҥалын, колхоз дэн прэдприйачий-влаклан школым шэфыш 
налыктэн, школ-влакын пашаштым мэр калык ончылан тэргэн, 
ончымашым ыштэн да монь мильйонан калыкым ты пашашкэ 
шогалташ тыршыман;

г) чылам туныктымо пашалан полшышо комитэт-влакыш, 
школлан полшышо совэт-влакыш, школ пашам шкэ вуйлаты- 
машкэ активнэ комсомольэс-влак дэнэ пионьэр пашам ыштышэ- 
влак кокла гыч ойыраш; культурно строитэльствэ пашам вуй- 

-латышэ совэт-влакыштэ уло вий дэнэ пашам ышташ;
д) Рӱдӧ дэн вэрлаштэ улшо комсомол газэт-журнал-влаклан 

чылам туныкташ тӱҥалмэ пашам умландараш да вэрлаштэ ты 
лашалан тӱҥалмым да кузэ ышталтмыжым ончыкташ кӱшталтэш .
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