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И алсен^и ҫамрӑк патраксене ырӑ
сунса, П роф сойуса кӗме ҫӗнсе ҫыратӑи.
Ҫыракан.

'Ҫленсен устав а пӗлсе тӑмалла.
Пӗр ҫын сура?—типсе пырат, халах сурат
— кӳлӗ тава?, теҫҫӗ. Мӗнле те пулин ӗҫе кнрлё
пек, йӗркеллӗ туса пырас тесен, ҫирӗппӗн пӗрлешсе ӗҫлени кирлӗ Кёрӗшсе ӗҫлекенсем те ҫавнашкал, хййсен ӗҫӗсене, пуранаҫне майласа пыма
профсойуса пӗрлешеҫҫӗ. Ҫак пӗрлешӳн хайӗн
пурнӑҫӗн^е палла йӗрке, урахла каласан, устав
пулмалла. Унсарӑн профсойус тӑвас ӗҫне тӳрӗ
ҫулпа, пӗр ҫын пек туса пыма пултараймаст.
Анцах халӗ епӗр кӑшт ^аранса, профсойус
'ренӗсен^ен: еирӗн устав ҫине мӗн ҫырнӑ, устав
|ленсене мӗнле праваеем парат, устав 'ренеене
мӗн тума хуша?, Сойус мӗншӗн ӗҫлет, тесе ыйтса
пӑхарха. Паллах ӗнтӗ, ҫавсене хирӗҫ ■ренсем
ҫурри ытла тёрӗс таварса калама пултараймаҫҫӗ.
Е у мёнтен килет? „Аслати авӑтса йарсан тин
сахсахна“, тенӗ пек ^ленсем те нумайӗшӗ хайсен
мӗн те пулин инкек тавраш пулсан а н р х , мӗн

тумаллине шыраса устава вулама тытӑнаҫҫё. Ҫакйн
пек йапала пит те нат^ар.
гЦас-Т)асах ҫапла пулах, ^ленсем Сойус ӗҫне
пӗлеҫҫӗ пулсан, вара Сойусйн ӗҫӗсем лайах
пыраҫҫӗ, тҫленсен пур&н&ҫӗ те аванланса пыра?.
'§ленсем Сойус ёден^ен тараҫҫё, ун ҫин^ен пёлме
те тӑрйшмадҫӗ пулсан, Сойус ёдё наррланнйсемён н арр л ан са пыра?.
Х ӑ т ӗ тата—пурне те сасартӑк йдтан пёлекен туса ҫитерен, теҫҫӗ. Вал тӗрӗс. Ҫаванпа та
Сойус ӗҫе пӗлмен лргенсене хййён^ен айакка тёрт
ое йамас?. Вал пур вайпа та, пур майсемпе те,
пур "ренсене те Сойусӑн ӗҫӗсене пӗлекен тума,
Сойус ӗҫӗсене йаваҫтарса ӗҫлеттерме тарӑша?.
Ҫаванпа малтанлаха Сойус р е н ее н е устава пӗлсе
тама трепет. Пур р ен сем те лайах пӗлсе танн
ӗҫе ^ылай малалла йама пултара?. Устава вӗренесси хён ӗд те мар. Кашни р е я а н а х пилецӗ ҫум ӗн р устав пур, ҫавыа пурте вуласа лайаххан танламалла.
С ойуе м ӗн ш ӗн , м ӗн л е ш ухӑш п а, м ӗн л е м ай 
сем п е ӗҫл ет.
Ун ди н р н уставан пӗрремӗш пунктинце
ҫапла каланӑ:
„Пӗтӗм
тӗнрри
пролеттариатӑн класлӑ
ҫапӑҫавӗшӗн пулса, Раҫҫейри профсойуссем Тёп

— 5 Ҫовезӗ урлӑ, Пӗтӗм тӗн^ери Профсойуссен Сове^ёпе Ш-мёш Комунисла Интернатсионала хутшйнса, Пӗтӗм Раҫҫейри (сӑмахран,-рапҫемлес-ҫӗрвйрман тӗлӗшпе) ӗҫлекенсен Сойусӗ ӗҫлекенсен
массине пӗрлештерсе, сотсиалисймла пурӑнӑҫ
тйвас ӗҫе йавйҫтарса тӑрса, пролеттари тиктаттури урлӑ, комунис&м гйвас ҫулпа ӗҫлет".
Сойус мӗншӗн, мӗнле мӗнле майсемпе ӗҫлени
самана улгаӑннӑ, майпа ул&шӑнса пырат. Ав^ах
кирек хӑ,ҫан та ёҫӗн тӗп ҫулё—комунисӑмшӑн
кӗрешни пулнӑ., халӗ те малалла та ҫавӑн пекех
йулат.
Ппрӗн патшалӑхра кйпиталҫӑсене, ҫын йунне сйхса пур&накансене сирпӗтсе йарит^ен, урӑхла
каласан, ОкТапӗр револ,утсийӗ пуливден, профсойуссем хал,хи пек ирӗклӗ ӗҫлеме пултарайман.
Вӗсем ун 'ҫух пур майсемпе те, патша влаҫне
хирӗҫ, пуршуйсем тытса тйракан йӗркене хнрӗҫ
кӗрегаес шухйшпа ӗҫленӗ. Ун 'ҫухне профсойуссем „пуринт^ен ытла ёҫлекенсен пур&нйҫне лайӑхлатасшӑн кӗрешес ӗҫе йертсе пынӑ, тата йаланах пролеттариатӑн политтӗкла парттипе хутшӑнса ^уралӑха пӗтерсе, сотсиалис&м (комунисӑм, —
И.К). туса, ӗҫлекенсен класне ирӗке кӑларасш&н
ӗҫленӗ", тет Ҫиновйӗв *) йулташ.
1) Ҫиновйёв К рикори Квссйеви-щ Комунисла И нтернатсионад пуҫданнӑранпах, увӑн Ёҫтӑкомӗн претҫетаттӗдё пулса тӑрат.
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Раҫҫейри к&питал&н шалур тул§ӗ. Пролеттариат ирёке хай аллине ҫаварса и л р . А н|ах
комунисӑма сасартӑках тумалла мар. Кйпиталисампа комунисӑм хуш ш ин|е (комунисама) ,,куҫас“ вӑхат пырат. Халё епӗр „куҫас вахатра“
пуранатпйр. Ёмӗр луураланса пурӑнна ёҫлекенсем
хӗҫпашаланса вайпа кивӗ пуранаҫа сирпӗтсе
йана хыҫҫан, халӗ патшалах пуранаҫне ӗҫхалахне
кирлӗ пек, йерипен комунисама ҫитмелле ҫулпа
пыратпар.
Ҫавна урӑхла пролетгари тиктӑттурӗ, теҫҫӗ.
Вӑл ытти патшалахсен|е те (тӗн|ипе) пулмалла.
Ҫаванпа устав ҫ и н р те профсойуссем ,.пролеттариат тикттатурӗ урла комунисӑм тӑвас ҫулпа
ӗҫлет, тенӗ. Сойуссен ӗҫ майӗсем „куҫас“ вахатра
■ҫылайах улашӑннӑ. Халӗ Сойуссем ирӗкре. Вё
сен ӗлӗкхи пек влаҫа хирӗҫ кёрепшелли ҫук.
Еҫлекенсен пурӑнаҫне те хайсем пӗлсе, хайсем
малаллаилсе пыраҫҫӗ. Хал,хи вӑхӑтра ӗҫлесси ус
тав тӑрӑх ҫапла пулаВ Сойус ,.пӗтӗм т ӗ н р р и
пролеттариатӑн клаелӑ ҫапаҫӑвӗшӗн тӑраР ‘. Вал
акӑ мӗне тӗлтерет.
Пирӗы профсойуссем пӗр Раҫҫейри пуранӑҫшан ан^ах ӗҫлемеҫҫӗ. Вёсем пӗтӗм т ӗ н р п е пролеттариат влаҫа хай аллине илмесӗр пуршуйсемпе ҫапаҫасси пӗтменнине питӗ лайах пёлсе тараҫҫӗ. Ҫаванпа Сойуссем пӗтӗм т ӗ н р р и ӗҫхалӑхӗ
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ҫӗнтереесишӗн ӗҫлеҫҫӗ. Ҫаванпа та пирӗн Раҫҫейри Сойуссем Профсойуссен Тёп Совет;ӗ урлӑ,
Профинтерна хутшанна. Профинтерн вӑл пӗтӗм
тӗн^ери рево^утсилӗ профсойусене пӗрлештерсе
тйра’!'. Ана Еомувисла Интернатсионал--тӗн' 1;ери
револ,утсин штапӗ -йертсо пырат. Пирӗн Сойуссем
пӗтӗм тӗн^ери пролеттариатйн пӗр отрет;ӗ пулса
тӑраҫҫё. Ҫавла ӗнтӗ, Сойуссем комунйсӑмшан
пӗтӗм тӗнт;ери пролеттариатпа пӗрлешсе ӗҫлеҫҫӗ.
Ан^ах Сойуссен хамӑр патшалӑхра ӗҫлемеллисем те нумай. Хал,хи вйхӑтра Сойус хйй ^ленӗсен пурӑнӑҫне йӗркелесе, лаййхлатса, ^ленсене
рево^утсилле вӗревтсе пырат. Тепёр йен^ен
происвотствйра ӗҫлессине йӗркелесе пыра!', происвотствй ӗҫне (промышлӗннӑҫа, т. ы.) хйпартса
пыра!1, патшалйх вӑй-хӑватне ӳстерсе пыраЕ
Еомунисӑма куҫасси т;и малтан промышлӗннӑҫа
хапартса, хӑватлантарса пынин^ен килет. Ун
ҫинт)вн В. И. Ленин акӑ. ҫапла каланӑ:
„Сотсиалисамла от^ӗства (коммунисйм-И. Е)
тйвассин пӗртен пӗр, ^ӑн никӗсӗ (вырӑнӗн^е),
пӗртен пӗр мйн промышлӗннӑҫ ан^ах пулма пултараР', тенӗ.
^ленсен пурйнаҫне лайӑхлатастӗлӗшпе Сойус
ака мӗн мӗн тӑваВ
Ушкӑнлӑ килӗшӳ. Пирӗн влаҫ, ӗҫлеме кӗрӗшекен пёр пёр утфештенипе, йе уйрӑм ҫынпа ӗҫ
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укҫи (шалу) ҫин^ен татӑлнӑ т^ух, ҫав ӗҫе Сойуссене йавӑҫма ирӗк паыӑ. Сойус кӗрӗшекенсемпе
тытакан хушшин'§е ушкйнла килӗшӳ (договор)
тӑват. Условине (саккун панӑ, ирӗксем тйрӑх)
ӗҫе кӗрекен 'ренсене пурӑнма кирлӗ йапаласене
парса пымалла ҫыртараТ. Ӗҫ укҫиве татӑклӑ,
тутара!', ӑна парса пырас вӑхӑта кйтарта^, отпусксем парассине майлат, ивкек-синкек пулсан пулйшма страхховат тутарат, т. ы.
Сойус вырйнти фапсавком (местком) урл& ушкӑнлй килӗшӗве мӗнле вырйна кӳртсе пынине
сыхласа тӑ/рат. Кӗрӗшекенсемпе тытакан хушшнн^е тавлашу тухсан, &на конфликт (тавлашусене пӑхакан) комиҫҫине татса пама параҫҫӗ. Унта
та ӗҫ татйлаймасан (Ёҫ пайӗсен ҫумӗн^и) килӗштерекен камӗр&ра сӳтсе йаваҫҫӗ. Иулашкишзен,
унта та ӗҫ пӗтмесен, треттейски сут ӗҫе татӑклӑ
туса парат.
Пур ҫав к&тартнӑ, оркӑнсене те ӗҫлекенсен^ен те, ӗҫлеттерекенсен^ен те претставиттӗлсем
кӗреҫҫӗ. Вӗсем пӗрле ӗҫе татса пыраҫҫӗ. Тавлашусене татса парас ӗҫре профсойуссем хытӑ
ӗҫлеҫҫӗ, хӑйсен ,ренӗсене саккув ирёкӗпе сыхлаҫҫӗ.
Ҫапах та хӑш |у х ӗҫе сасартӑках йӗркелесе
йама май пулаймасУ Вара ӗ<,\декенсем пастовкй
хӑвас патнех ҫитеҫҫӗ, тӑваҫҫӗ те. Пастовкӑ тние‘

— 9 уйрӑм&н тытса ӗҫлеттерсе пуранакан патенте,
пушшех те ^ас пулма пултараВ Патшалӑх претприйаттисен|е рево.^утси пулнаранпа пастовкӑсем
хутран ситрен, на^ар атминистратсиллӗ претприйаттисен^е кӑна пулкалана.
Профсойус пастовкӑсем (ега^кӑсем) ҫине
мӗнле пӑхаТха? Патшалах претприйаттисен'зе
пастовкӑ тавраш пулмалла мар. Мӗншӗн тесен,
унтп ӗҫлекенсем пастовка (йе ставка) туни, вал
ӗҫлекенсем хӑйсене хӑйсем хирёҫни пулёт^ӗ.
Ҫапах та хушаран, паҫарах каларӑмар, атминистратси таврашӗ йурахсар пврки ӗҫлекенсем
пастовкӑ тӑвас патне ҫитме пултараҫҫё. Ун ^ух
вара ӗҫлекенсем профсойусран ирӗк илсе пастовкине (ставка) тума та пултараҫҫӗ. Вал патшӑлаха
хироҫнд пулмасТ, йурахсӑр атминистратсипе
кӗрешни пулаВ
Халӗ тата уйрӑм хуҫа претприйаттисен$е
мӗнле? Унта пастовка пулма пултара^, кирлӗ
■ҫух — тумалла та. Ҫапах та урахла килӗшмелле майсем пулсан ланкан (профсойус урла)
тӳрлетме тӑрӑшмалла, мӗншӗн тесен каллах та,
хуҫа прегприйаттине вайсарлатни патшалӑха
халӗ пӗртте усӑллй мар. Патшалах лайӑх ӗҫлекен
претприйаттирен тупаш ытларах илет, хӑйӗн вай
хаватне ӳстерет, ӗҫлекенсен пуранӑҫне те лайахлатса пыраГ.
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Вӑй питтине сы хлани. Кӑпиталҫӑсемшён ӗҫле-

кенсен вайпиттйӗ пӗртен пӗр тупӑш парса тӑракан
йапала пулна, ӑеа вӗсем сыхлама тарӑшман, хӑйсене лайӑх пурйнса пултйр. Халӗ Канаш ирӗкӗ
пуҫланнйранпа ӗҫлекенсен вӑйаиттийӗ патталӑх
хуҫайстви никӗсӗ вырӑнӗнце шутланса тарат,
ҫаванпа ӑна тӗрлӗ майсемпе сыхлама тӑрӑшаҫҫӗ.
Халӗ ӗҫлекенсем претприйаттисенре ,8 сехет
(йывар тӗлсен^е 6-7 сехет а н р х ) ӗҫлеҫҫӗ. Ҫамраксем 6 сехет кана ӗҫлесҫӗ. Ёҫлекене ҫулталака
(праҫниксенрн пуҫне) икё ерне отпуск парса
кантараҫҫё. Хӗрарӑмсем. йавар ҫын ^ухне, а р
ҫуратщен 8 ерне малтан, ҫуратсан 8 ерне ӗҫе
кӗмесӗр ӗҫ укҫи илсе тӑраҫҫё. Тата ытги ҫамаллӑхсем те нумай.
Вӗсене пурне-те ӗҫ котӗкси (саккунё) тӑрӑх
профсойуссемпе килӗшгерсе, пуранаҫа кӗртсе
пыраҫҫӗ. Ӗҫ пайӗсен ҫумӗнр ӗҫ котӗксине пуранаҫа кӳртсе пынине сыхлакан ӗҫ инспектарӗсем
пур. Вӗсене профсойуссем еуйласа хураҫҫӗ.
Паллах ӗнтӗ, ӗҫлекенсен вайпиттине сыхлас ӗҫ
йепле пырасси ӗҫ инспектарӗсене мӗнле ҫынсене
суйласа ху н и н р н те ^ылай килет, Ҫаванпа Сойус
р е н ӗ с е н ^ан тивӗҫлӗ ҫынсене а н р х суйлама
тарашмалла,
Пурӑнӑҫа инкек-синнекрен с т ра ххо в а т туни. Пирён патшалӑхра ку ӗҫе, каллах та, Сойус р е н ӗ -
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сем суйласа хунй оркӑнсем туса пыраҫҫӗ. Халӗ
ӗҫлекенсене ӗҫлеттерекенсем хӑйсем страхховат
тйваҫҫё. Страхховой ӗҫӗ 1921-мӗш ҫулхи (ыойапӗрӗн ХБ-мёшён^е тухнй) текрет тӑр&х пыраЕ
Страхховой ӗҫне акӑ мӗн мӗн кёрет:
1) Пу^нитса таврашӗпе (емел) 'ренсене
укҫасар пулӑшасси,
2) Вйхӑтлйха ӗҫе йурӑхсйрлансан (^ирлесен,
ат^а ҫуратсан, т. ы.) поссопи парасси,
3) Ҫамрйк а 'р в а пӑхма, ҫитёрме. тата 'р ен
вилсен пытарма поссопи парасси,
4) Еҫе йурйхсӑрлансан (инвалита т&рса йулсан) поссопи парасси,
5) Кӗрӗшсе ӗҫлесе пурйнакан вилсен, йе
вйрҫйра мёнте ҫухалсан. унӑн ҫемйине усрама
поссопи парасси,
6) Ӗҫсӗр (вырансйр) тӑрса йулсан поссопи
парасси.
Ҫак ӗҫсене туса пынине те Сойус йалан
тӗрӗслесе пырат.
Пӗрпӗрне пулӑшасси. Халӗ тем тёрлӗ тӑрӑшсан
та сасартӑках ӗҫлекеесем валли пур йен^ен те
пурӑМҫа ҫителӗклӗ тума ҫук, мёешён тесен, патшалйх вӑй-хйва^ё ҫителӗклӗ марха. Ҫавйнпа
Сойус- 'ренӗсем пӗр-пӗрне пулӑгпса тйни т;ас
^ а с а х кирлӗ пулаЕ Профсойус ҫав ӗҫе йёркелесе
йама пулаша4. Еҫлекееҫем пӗрпӗрне пулӑшакан

— 12 кассӑсем тӑваҫҫӗ. Ҫ&махран, пӗр пӗр 'р е н а пӗр
вырӑнтан тепӗр вырйна куҫма вӑй (укҫа) кирлӗ.
Вал укҫа кассӑран кивҫен йе тавӑрмалла мар
илме пултарат. Еассасене ^ас т;асах Сойусйн
кӗпӗрнери правленийӗ ҫумӗн^е йе тата высӑк
хапрӑк-савйт претприйаттисен^е таваҫҫӗ. ^ан
лайӑххи, вйл кассйсене саватсен^е йе вулассент^е
туни п ул а! мӗншӗн тесен, ҫаван пирки кашни
членах усӑ курма пултарат. Кассӑра -ренсем
суйласа хунӑ пр^вленипе ревиҫи комиҫҫийӗ ӗҫлет.
Сойус вӗсеы ӗҫне тӗкӗнмест, хайсене ӗҫлеме ирӗк
парат.
Кассасем туни тепӗр йен^ен те аван. Кунта
кашни трюн хӑй ӗҫе йаваҫса, пӗрлешсе ӗҫленин
уссине туйса тӑра1\ Сойусан кашни трюнё пӗрпӗрне пулатттакан касса кӗме тарӑпшалла
Ӗҫсӗрсене ӗҫ тупа ка н пиршӑ. Сойус 'ренӗсем
вырансйр (ӗҫсӗр) тйрса йулсан Ӗҫ пиршине лырса
ҫыранаҫҫӗ. Вйл вӗсене ӗҫ тупса пама тарӑшат.
Ан^ах халӗ профсойуссен 6-мёш сйесӗ йышанна
тарах тӗрлӗ у'црештенисем, претприйаттисем
ӗҫлекенсене Ёҫ пиршисӗрех те тыгма пултараҫҫӗ.
Ӗҫ пиршин'де темӗн т^ул ӗҫсӗр йулна ҫынсем
капланна, выр&н ҫук, мёнле- тумаллаха? Ҫаван
пек ӗҫсен^е профсойус питӗ хыта ӗҫлет. Вал,
халӗ каланӑ йевӗрлӗ ӗҫсем ан пул^ар тесе, ҫав
узрештени кама та пулин ӗҫе тытна т|ух токавар
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ҫинеак ҫапла сӑмах ҫырса параЕ ӗҫлекенсене йаланах, йе пурин^ен ытла Ёҫ пиргаипе килӗшсе, унӑн
урлӑ илсе т&ратӑп, тет.
Ёҫ пиртписен^ен Сойус 'рленёсеае ӗҫе ыттисент^ен (Сойус ^ленӗ маррисен^ен) маларах йарса
пыраҫҫӗ.
Ӗҫлекенсен копператси. Ӗҫлекенсен пурӑнйҫӗ
аванланса пырасси илнӗ шалйва мӗнле расхутланин^ен те нумай килет. Сойус, ҫавна кура,
ӗҫлекенсене копператтива пӗрлештерсе, хййсемгаӗн хййсене ӗҫлеттерсе пыма тӑрйшаЕ Хамӑр
пӗрлешсе тунй копператгивран илнӗ тавар, усламӑҫсен^ен илнё тавартан авантарах та, йӳнӗрех
пулма пултара!', мӗвшӗн тесен копператтивра
Т)Ленсем хӑйсемшён хӑйсем ёҫлеҫҫӗ. Мӗнле тавар
илмеллине те, тата ыттисене те хайсем хушма
пултараҫҫӗ. Ҫавйнпа кашнй тргенйн копператтивра
тйма тйратпмалла, унта хастарлй ӗҫлемелле.
^ленсене вӗрентесси. Вӗрентес ӗҫ нумай пайаркалӑ—хӑш хйш -ренсем вулама та пӗлмеҫуё,
хашё вулама ҫырма пёлеҫҫӗ—политтӗк йен^ен
нимён те пӗлмеҫҫё, тата ураххисем те пур.
Ленин йулташ (1921-мёш ҫулта политтек
вёрентес тёлӗшпе ёҫлекенсен сйесӗвт,е) хут пёлменни ҫин^ен ҫакна каланй,—хут пӗлменлӗхе
пӗтермесӗр, политтӗк вӗрентесси ҫин$ен калаҫма
т а хён, хут пӗлмен ҫынна, политтёк вӗренти^ен
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малтан аспуккана вёрентес пула!1, тенё. Профсойус хӑйӗн ренёсем х у н и п и н р хут пёлменлёхпе
пикенсе х кёрешет.
Асталӑха вёрентес ӗҫе те хӑпартса пыра!\
г|]лен сем валли тӗрлёрен курӑесем уда?, рапфаксем урла аслӑ шкула йарса пырат.
Профсойус происво ствӑна хӑ па р тм а тӑрӑшат. Ун
ҫ и н р н устав ҫине те ҫырна. Ку ӗҫпе Сойус, тата
унан р е н ӗс е м мӗн мӗн таваҫҫӗ?
Сойус р ен ӗсем (ӗҫлекенсем) претприйаттис е н р , у р е ш т е н и с е н р атминистратси ӗҫӗсене
пӑхса тамалла. Тёрӗс мар ӗҫленине курсан, туйсан, ҫ и й ӗн р х Сойус орканне систермелле. А н р х
ҫын ӗҫне тӗрӗслени кӑна ҫитмест. Хавӑн ӗҫне ху
тӗрӗслесе пыни те кирлӗ. Сойус ренӗсем харпӑр
хӑй ӗҫленё р х н е те ӗҫе хӑпартас шухаша пӑрахмалла мар. Ёҫлекен (йе с л у ш ӑ ш р ) кунне 8 се
хет ӗҫлет пулсан, ашг пӗтёмпех тивӗҫлипе, тӑрашса ӗҫлесе иртермелле. Х а .р и лосунка,—ӗҫ ӳсӗмлӗхне хӑпартас тенине, кашни хӑй а с ӑ н р тытса
тӑрса, вырана кӳртме тӑрӑшмалла.
Ҫаксем ёнтӗ, кӗскен каласан, Сойусӑн „куҫас“
вахӑтра тумалла ӗҫсем, ӗҫ майӗсем.
ПроФ еойуеа кам еем к ӗр ееҫӗ, к ам сем кӗрейм еҫҫӗ.
Еккономиккӑн ҫёцё политтӗкӗ пуҫланирн
(1921-мӗш ҫул$ен), ӗҫлекенсем пурте пекех (кӗрес
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тесен те, кёрес темесен те) Сойусра тйрат^ӗҫ.
Ирӗксӗрлетсе Сойуса кӳртмелле саккун та пулманёҫке. Вйл мёнле апла пулнйха?
Ун '^ухне, ревоЛ)утси вйхйтӗн^е ӗҫлекенсене
вёрентсе йнлантарса тймалла вӑхйт пулман,—пу
рин те ҫирӗппӗн пӗрлешсе, васкаса ёҫлемелле
вйхӑт пулнй. Сойус хайӗн ^лепӗсене пилет панӑ.
^ленсем ӑна паспйрт вырйнне те илсе ҫӳренё,
пилетпех тӗрлӗ .роттӑсем (ҫймӑллӑхсеы) те илнё.
Ҫавйнпа ӗҫлекенсен ,,ирёксёрех“ сойусра тӑмалла (пилет илмелле) пулнй.
Еккоеомиккйн ҫӗнӗ политтӗкӗ пуҫлансан
,,ирексёрлетесси“ пётрё. Сойус ӗҫлекёнсене ^ле
на кёме хайсене ирёк па^ё. мёншён тесен, ӗҫлекенсене малтан тйнлантара тйнлантара парса,
хййсем ирӗклӗн кӳртни усй нумайтарах кӳме
пултарат. Ёҫлекен сойус ҫин^ен лаййх пёлсе
'р ен а кёрсен, вал хастартарах та, вирлёрех те
ӗҫлеме пултарат.
Ҫавйн пекех Сойус малтан ӗҫлекенсене р с р с а х р ӗ н а ушкӑнпа илкелерӗ. Ун^ухне ушка
на айаккинрн ҫакланнй усламҫйсем те ҫймӑллӑх
шыраса Сойуса лекме пултарнй. Халӗ Сойус каш 
ни ҫынна р е н а илнӗ р х уйрйм пйхса илет.
Сойуса кам кам кӗме пултарни ҫ и н р н каш
ни Сойус уставӗ ҫинех ҫапла ҫырнй:
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— „Кашнӑ кӗвӗшсе ӗҫлесе пурйнакан ҫын,
арҫыни вйл хӗрарӑм и, Сойус уставпе тистсиплинине пӑханса тарат пулсан, Сойуса кӗме пултараВ Ҫавӑн пекех Сойуса кӗрекентен, турра
ӗненетӗни ӗненместӗни, парттире тарагани тамастани, тесе те ыйтоа тамаҫҫӗ, ҫулне те тиркемеҫҫӗ“ .
Халӗ уйрӑм илсен Сойусра акӑ камсем тӑма
пултараҫҫӗ:
1) Кёрӗшсе ӗҫлесе пурӑнакан ӗҫлекенсемие
слушӑш^исем,
2) Вӗренме кайна Сойус 'ренёсем,
3)Ӗҫсӗрйулнаӗҫлекенсем, малтан Сойусра тарса халӗ Сойус орканӗн^е пырса ҫырӑнна пулсан.
4) Хӗрлё ҫара кайнӑ тргенсем.
5) Пӗзден (хай килӗн^е йе ҫын патӗнт^) урӑх
дынсемшӗв, у^рештенисемпе претприйаттисемгаӗн
ӗдлесе тӑранса пурйнакансен, хайсем ҫын тытса
ӗҫлеттермеҫҫӗ пулсан.
6) Халӗ пёрпӗр тӗлте ӗҫлесе пуранаҫҫӗ пул
сан, Соӑуса тата ҫаксене илме йурат:
а) Ёлӗк цолйтси таврашӗн^е пулса, кӗнтсе
лер ӗҫне ант,ах туса тӑнисем йе тата ретовой
|н н р а (,,аслисем“ хушна вӗҫҫӗн) ан^ах ӗдленисем.
у) Сут айӑпланӑ тарах тӗрмере ларса тухнисем, амнидтипе йе лармалла срук п ӗ т и ^ ен тухнисем, тата условна айӑпланнисем.

— 17 Ҫак ҫынсене питӗ тӗплӗ пӑхса, ӗлӗкхипе
хал,хи ӗҫӗсене танлаштарса пӑхса, суйласа илмелле. Краштан прависӗр пурйнакансене шшелле
мар. Ҫапла ӗнтӗ, Сойуса кӗме $и малтан кӗрӗшсе
ӗҫлесе пурӑнни кирлё, унтан тата Сойусйн уставне
йыш&ннипе, Сойусйн тистсиплинине пйхйнса тйни
пулмалла. Мӗншӗн тесен, пёрлешсе йӗркӗлё ӗҫлес тесен, хут хӑ,ҫан та т>ленсем пӗрешкел йӗркене, тистсиплинӑна пйханса тймалла, унсйрйн
вйл пӗрлегпӳ нулаймас!, ӗҫ те ӗретлӗ пыыа пултараймасг.
Халӗ тата Сойуса камсем кӗреймеҫҫӗ:
1) Претприйатти таврашне пӗт^ен тыгса
тйракан, ӗҫлекен^не тытма, кйларса йама пултаракан хуҫасем, тата унан выранӗн^е ёҫлекенсем,
претприйатгине хутшанса тытса тӑракан, тупйшне уйарса илекенсем, ҫавйн пекех усламҫ-йсем те.
Ҫавнашкал ҫынсене Сойуса плни, вйл „сурйхсемпе кашкӑрсене пӗрле хутаттарни“ п у л ӗ ^ ӗ ,
мӗншён тесен, вӗсем ҫын тарӗпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ. ,,Кашкӑра ху'Гтемёнле ҫитер —вӑрманаллах
иаха1“, тенӗ. Ҫавнашкалах кунтата. Ун пек ҫынсем Сойуса кӗрсен те „вйрманаллах пйхмалласкерсем“ , Сойуса свйентен урйх нимӗн те пама пултараймаҫҫӗ.
2) Уколовнӑй ӗҫпе (вӗлерни, ҫаратни, т. ы.
нумай) сута лексе аййпланнисем, пуп таврашсем
П рофсойуссен уставё.

2
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Срркӳ хуралҫи, -ран ҫапаканӗ пеккисем Сойуса
кӗме пултараҫҫӗ, мӗншӗн тесен, вӗсем кӗрёшсе
ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ), тата краштан прависӗр пур&накан шантар, подитси, шур афитсертаврашӗсемпе
йсран тайӑлнӑ ҫынсем (тухтӑрсем вйтартаҫҫӗ
пулсан).
Еёсене Сойуса мӗншӗн илменни паллӑ. ӗнгё.
Вёсене илни, в&л ҫирёп пёрлешӗве варлан^ӑк
ҫынсемпе хавшатни пулӗтуҫӗ.
3)
Вййпиттипе пӗтӗмпех ҫухатнӑ (ӗҫе йурйх
еӑр) ҫынсем Сойусра тӑраймаҫҫӗ, мӗншӗн тесен,
г])Лен пулма кӗрӗшсе ӗҫлесе пур&нни кирлӗ.
Вӗсене страхкассӑ пулӑшса усрат. Ҫавӑн
пекех ӗҫсӗр тӑрса йулнӑ, ҫынсем те, ӗҫ пиршине
ҫырӑниэден Сойусра тӑман пулсан, кайран кӗрес
тесен те тршна кӗме пултараймаҫҫӗ. Вӗсене мӗншӗн илмеҫҫӗха?
Сойуса кӗрес текен ӗҫсӗр ҫынсем икӗ тӗрлӗ
пулма пултараҫҫӗ. Сймахран пӗр ҫын ӗҫленӗ т)ух,
йе тӑк тӑмалах, йёрӗнсе Сойуса кӗмесӗр тӑра1г,
йе ӑна мӗншён те пулсан Сойусран кӑларса пӑ,рахнӑ. Вӑл халӗ, ӗҫсӗр тӑрса йулнӑ та, ӗҫ пиршинт;е ҫырйнсан, мӗнле те пулин ҫӑмӑллйх илес
шух&шпа Сойуса кӗме хйтлана!-, йе тата тепӗр
тӗслӗ ӗҫсӗрсем,—халиэден ниӑҫта та ӗҫлеменскерсем, ҫав шухйшпах Сойуса кӗме тӑрӑшаҫҫӗ. В ё 
сене Сойус тртена илмест, мӗншӗн тесен, пӗрисем
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малтанах йурӑхсӑр пулнӑ,. ,,Халӗ р в с а ҫывӑх та,
ҫыртма ҫук“ . Теприсем,—халирен ниҫта та ӗҫлеменскерсем, ӗҫлекенсем шутне кӗме пултараймаҫҫӗ, ҫавйнпа Сойуса та кӗреймеҫҫё.
Сойус „епӗ малашне ӗҫлетӗп", текенсене,
хӑйён йалан ӗҫре тӑракан р ен сен п е пёр тана
хума пултараймаст.
4)
Тӗрлӗ ерттел, комунӑ, ӗҫ йулташлйхӗ р е нӗсем, п ӗ р е н кустареем, тата ыттисем те ҫавйп
пеккисем Сойус р е н ӗ пулма пултараймаҫҫё.
Кӗсем мӗскерлеха, тесе тепӗри тӗлӗнме
пултара!: ҫынсем ҫёнӗ пурйнӑҫпа пурӑнма тытӑнаҫҫӗ (ерттеллешсе, комунӑ, туса ӗҫлесе пурйнаҫҫё),
вӗсене р е н а та илмеҫҫӗ?
Ӑна тав&рса калас тесен, Сойусӑн 1-мӗш
пунктинех аса илмелле.
Сойус р е н ӗ —претпрпйагтинр ӗҫлекен, вӑл
хӑй вӑйпиттпне сутса, ,,ҫын алли вӗҫҫӗн‘- тӑранса
нурӑнат.
Ертгел, комунӑ, рен ӗсем вӗсем кӗрэшсе тӑранса пур&нмаҫҫӗ. Тата р с р с а х ерттелсен, комувӑсен вывӗскисем а й ӗ н р ёлӗк ҫынсене пусмӑрласа пур&ннӑ ҫыесемех пӗрлешсе т&ранса
пурӑнаҫҫӗ.
Кустара (п ӗ р ен тимӗрҫе, тир тӑвакана, т. ы.)
илсен,—вӑл хййне хйй п ӗ р к хуҫа пулса пурӑна!',
вйл ӗмӗртенпех хййшӗн а н р х ӗҫлес кӑмӑлпа
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пурйнат. Сойус хййӗн р енӗсене пусмйрласран
сыхласа тӑрат пулсан, вӗсене пӗтӗҫтерсе кӑпиталпа кӗрешет пулсан, ерттел, комун ренӗсене,
кустарсене Сойуса илни, вӑл Сойусйн в&й-хйватне,
тёреклӗхне р к а р н и п у л ӗ р ё. Сойуса пӗтӗм р р е рен капитала курайман пӗр шухӑшлӑ ҫынсем
кирлӗ.
Сойуса кӗрес текен ҫынна мӗнле илеҫҫӗха?
Пёр пӗр ӗҫлекен р е н а кӗрес 'тет пулсан, унӑн
фапсафавкома (йе месткома) а н р х хӑйӗнрн ҫырса
сайавлени памалла.
Ҫав сайавлениие месткомйн икӗ ерне (нумай
тӑрсан,—пӗр уйӑх) хупп п и н р пйхса тухса, сайавленине Сойус р е н ӗс е н (йе вӗсем йан& телекатсен)
п у х х и н р сӳтсе йавса, гр е н а илессине тат&клй
туса ҫирӗплетмелле. Уйрӑм ӗҫлесе пурӑнакан
(сймахран, пӗр пӗр тарҫӑ) сайавлени парат пул
сан, ӑна р е н а илме Сойусӑн правленийӗ ҫирёплетни кирлӗ.
Кам та пулин Сойуса кӗнӗ р х , кашни р е н а х
сайавлени панй ҫын ҫ и н р н мён те пулсан йурӑхейр йенҫен пӗлет лулсан, ӑаа пухура калама,
вал ҫынна р е н а илмелле мар тума хушма пултарагГ. Пуху йышӑннипе килӗшмесен Сойусӑн аслӑ,
оркйвӗсем патне шал&оӑ пама пултарат.
Пӗр ҫывах ик-виҫСойусра р е н т а тйма пултараймасС
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С ойуе х а й ӗн ^ л ен ёеен е м ӗн л е пр аваеем
парат, тата м ӗн л е ӗ ҫе ем тум а хуш ат.
Устав ҫ и н р р е н се н е мӗнле праваеем пани
ҫ и н р н кӗскен, татаклӑ каласа нана.
1) Сойус лур р енӗсене те праваеем й ен р н
тата пурйнйҫа лайӑхлатас й е н р н те сыхласа
пулйшса пырат. Ҫак правасемпе Сойус р е н ёс е м
а н р х уса кураҫҫӗ.
2) Кашни р е н Сойусйн пур оркйнӗсене те
суйлама та (18 ҫула ҫитнё пулсан). суйланма та
пултара!.
3) Выранти Сойус р е н ӗ е е н п у х х и н р кашни
р е н а х : сасалама пултарат. хай й е н р н тӗрлӗрен
ӗҫе кирлӗ игухйшсем сёнме пултараВ
Ҫаксем ӗнтӗ р е н е е н е пана праваеем. Кунта
пит те лайах, ака мӗн палараТ. П ух у сен р пур
р е н се м те пёр пек правасемпе пулнй, вал пур
р е н се н е те пёр пекех ӗҫе йаваҫма, ӗҫ ҫ и н р н
с$тсе йавма ирӗк пара!.
Сойус р е н ӗ с е н тата ҫырса хуман праваеем
те нумай. Сойусӑн оркӑнӗсем урлӑ р е н е е м страх
ховой оркӑнӗсен, ӗҫ пиршин, конфликт комиҫҫисен, тата ытти оркансен ӗҫӗсене те йаваҫса,
хӑйсено кирлӗ ӗҫе тума пултараҫҫё. Сойус р е нӗсем ӗҫсӗр йулсан та, ӗҫ пирши урлӑ ӗҫе
малтан кӗреҫҫӗ. У р е ш т е н и с е н р м ӗнсенр штат

щ
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^акарис пулсан та, Сойус 'ренӗсеве еасартӑках
кӑларса парахмаҫҫӗ. Сойус вёсен хутне кёрет.
Тата ытти праваеем те пур.
А н р х Сойусӑн ^ленӗсем хӑйсене пана правасене усса йама, хӑйсене усйллӑ ӗҫ тума пӗлеҫҫӗи?
Хӑшӗ Сойус 'ренёсене мёнле праваеем Панине те
пӗлмеҫҫӗ.
^ас-^асах пуранӑҫра ҫапла пулат. ^ленсем
пухусен^е те, ытти ҫӗрте те хастар ӗҫлеҫҫӗ, ӗҫсем ҫин^ен пӗрле канашласа сӳтсе йавса килӗштерсе пыраҫҫӗ. Унта Сойусан суйласахунӑ орканӗсем те аван ӗҫлеҫҫӗ, Сойусан ӗҫӗсем те ҫу пек
таса пыраҫҫё, т,ленсен пуранӑҫӗ те лайахланнаҫем
лайӑхланса пыра!1.
Теприсем тата: пухусен^е ^ӗнмесӗр тараҫҫӗ,
суйлав таврашӗн^е „кирек кам та пӗрех“ тенӗ
пек, пуриншён те ала тӑратаҫҫё. Ун пек ^ухне,
Сойус ӗҫӗ нат^ар пыра1г, 1)Ленсене пулашни те
курйнмас^. ^ленсем ӳпкелешсе, куҫ хыҫӗнт,е макартатса ҫӳреҫҫӗ. Хашӗ аванни каламасарах палла.
^ленсен хӑйеем суйласа хунӑ оркӑнсен ӗҫӗсене витӗрех пахса тӑмалла. Ҫитейменлӗхсем,
йӑнӑшсем курсан, пухусен^е пӗр шикленмесӗр
тӑрса каласа,, ӗҫе тӳрлетсе йама тарӑшмалла.
Хут хӑш суйлавра та (вӗсем -туылаВах пулаҫҫӗ:
сйеса суйласси, конферентсине, т. ы.) йурӑхла,
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Пур ^ленсен те Сойус ӗҫне хастаран йавӑҫмалла, пана праваеене тӑнласа, усса йама тарӑнтмалла.
Т)ленсен Сойусра тӑрса мӗн мӗн тумаллаши?
Уставан 18-мӗш пункти ^ленсем мӗн тумалли ҫйн^ен ҫапла кала1':
„Сойусан кашни 'рен ӗ т)лен укҫине вӑхӑтра
хывса пымалла, Сойус уставӗпе тистсиплинине,
тата Сойус орканасем хушнипе йышанеисене
паханса тарса, пӗр пӑрИнмасар пуран&ҫа кӗртсе
пымалла‘:, тет.
малтан „Сойусан кашни р е н ӗ ^лен укҫине вахӑтра хывса пымалла<!, тенӗ. Вал мӗве
кирлёха?
'Блен укҫине Сойусан суйласа хуна ҫыннисене усрама, тата Сойус ӗҫне йӗркелесе пырас
расхутсем валли пухаҫҫӗ. Расхутсем темиҫе тӗррлӗ те пулма дултараҫҫӗ: сйессем, конферентсисем пухасси, вырансене тухса ҫӳреоси, кёнтселер
расхуҫӗсем, кӗнтселер ҫуртне йусаса нырасси,
хутасси, ҫутатасси, тата ыттисем те ҫавнашкаллисем.
Ҫав расхутсен$ен йулашки йулсан, вёсентрн
тёрлӗрен фонтсем: ставка фон'дё, ӗҫсӗр йулнисене
пулашакан фонт, вӗрентес ӗҫе кирлӗ фонт таваҫҫӗ.
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Ҫапла ӗнтӗ р е н с е м хывна укҫасем пурте
р е н с е н прависене сыхлас ӗҫе кайаҫҫӗ. Вёсене
'р е н с е н р н пуҫне урӑх никам та парас ҫук.
Т]лен укҫине питӗ тёплӗ шугласа илеҫҫё Пӗр
йен^ен р е н с е н е йывйр пулмалла мар, тепӗр йен'ден, ӗҫе туса пыма кирлӗ таран пухмаллах. Ҫавйнпа вӑламран шутласа кӑларнӑ тӑрӑх кашни
р е н хӑй ӗҫ укҫинрн, шалуньей 2 протон хывса
пымаяла тунӑ. Пёр тенкӗрен икӗ пус питӗ пысӑк
укҫах мар ӗнтӗ; кунта тата тепӗр й е в р н те йӗркелёх пур: кам шалу ытларах илет, вал р е н
укҫи те ытларах хыва*, гаалу сахалгарах илекен
— р е н укҫине те сахалтарах хыват.
Кашни р е н , р е н укҫине хутран-смтрен, аса
илсен а н р х хывса пырсан, Сойус оркапӗ ӗҫлеме
те пулгараймаст, Сойусан ӗҫ йёрки те нулас
ҫук. Ҫаванпа каш ни р е н ӑ н ‘ьлен укҫине вӑхӑтра
х ы в с а пымалла.

Сойус, пӗрлешӳ ҫирӗп, вайлӑ пултар тесе,
хай р е н ӗс е м х у ш ш и н р Сойус тисгсйнлинӗ (пурӑнаҫ йӗрки) тават. Ҫав тистсхшлннана пӑханса
тарасси кашни р е н ӑ н пурӑнаҫёнрх т,и малта
тамалла. Аггҫах ӑна ӑнланмаеӑр, ,.суккаран“,
харанипе ан-ҫах пӑханса тани кирлё мар. Кашни
р е н тистсиплина кирлине тӑнласа илсе, хай
ирӗклӗиех ӑва пӑханса тӑмалла.
Тистсинлина мӗн тума хушаТ?

Вйл, | и малтан,—сахалашӗ нумайӗшне пӑхӑнат, тет. Пухавах илер. (Унта кашни р ен ӑн пул
малла). Пӗр пёр ӗҫ ҫинрн сӳтсе йавна т,ух, кашни
р е н хай шухашне каласа пама пултарат, кашни
трен хӑй й е в р н тӗрлӗрен меллӗ претлошенисем
парса, вӗсене йышанма сӗнме пултара!, Ыйтава
сӳтсе йавса пӗтеррҫ, иретлошенисене сасӑ п а р ҫ .
Самахран, пухура 100 ҫын пултӑр. 70 ҫын пӗр
претлошенишӗн ала ҫӗклет, 30-шӗ ӑна хирӗҫ
—урах претлошени йышантарасшан. Ҫапах та
вӗсем, сасалана хыҫҫан тем тӗрлӗ килӗишесен те
нумайӑн йышӑннине паханмалла. Паханмалла кана
та мар, ана хастарӑн пуранӑеа кӳртме тйрӑшмалла. Сахал йенӗ нумайан йышаннипе пӗрех те
килешмест пулсан, вал пуху „йӑнӑш туна“ тесе
Сойусан асла орканне (кӗнӗрнене, оплӑҫе) шалапа пама пултарат.
Сойус тистсиплинё тата ҫакна кала!:
— Кашни р е н Сойус орканӗ хушнине, каланине итлесе, ӑна пӗр пӑранмасар вырӑна кӳртсе пымалла, тет.
^лен Сойус оркӑнё хушнине тӗрӗс мар тет
пулсан, вал ӗҫе тума р р ӑн м а пултараймас!. Еҫне
тумаллах, ҫав вахӑтрах „тӗрӗс маррисем“ ҫинг§ен
Сойусан аслӑрах орканне пӗлтермелле.
Ҫаксем ӗнтё, Сойус тистсиплинӗ хушакан
йӗркесем. Сахалашё нумайӗшне пахӑнса тйни
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ан^ах, Сойус орканисатсине ҫирӗп тыта!1, кирлё
вйх&тра паттйрлатма пултарат. Сойус ^ленё хйй
пурӑнӑҫӗн^е хут те хйҫан та. пӗрлешӳвӗ ус&ллй
ӗҫе кйна туса пымалла. Ҫапах та хушшин^ен,
хйш хйш ^ленсем, тистсиплинйна йнланса илеймевскерсем нумайёшпе килӗшмесӗр хирӗҫсе пыракансем пулма пултараҫҫӗ. Ҫав&н пек ^Ленсене
Сойус пур майпа та тйна кӳртме тӑ.рӑша!’, апла
та тӳрленмесен ,,наккасани“ те парат: претупрештенисем тӑват, астутарат^ (хайне пёэдев йе пуху
умён^е) выкйвйр парат. Нулашкин^ен, 'р е н никйш майпа та тӳрленме шухӑшламаст пулсан,
Сойус ун пек ҫынсене р е н т а н кйларса йара!1.
Ан^ах Сойусран кйларас ёҫе питё астуса
т&вас пулат. Унйн ҫ и н р н .Сойуссен тёп С о вер
а к ӑ мён кала!1:
— ,,Сойусран кӑларни, вӑл р н п ы сӑ к н а к к а с а ни пулат, ҫ а в ӑ н п а р е н т а н кӑларас ӗҫе питӗ асӑрхаса
тӑвас пулат“ , тет.

Пӗр пӗр ҫыына р е н т а н кӑлармалла пулсан,
Сойус правленийӗ малтан ҫав р е н й н аййпӗсене
тӗплӗ тишкӗрсе пйхса тухаI1. Унтан р е н с е н (йе
телекатсен) п у х х и н р кун йёркине лартса, айӑпа
кӗнё р е н ҫ и н р н сӳтсе йавтара'!’, тин вара хӑйӗн
саҫҫетанинр ӗҫе татйклӑ, туса хура^. Правлени,
хӑй йышйннине ҫав вйхӑлрах вырӑна кӳртме пултара!', ан$ах унӑн р е н а кйларни ҫ и н р н ҫийӗнрх

хулари мён пур р е н се н п уххи нр йе конферентс и н р ҫирӗплетмелле. Иулагакинрн ӑна- кёпёрнери (йе оплӑҫри) сйес пӑхса тухса ҫирӗплетет.
Кашни Сойусах никама та р е н та н так тӑмалах
кӑларса пӑрахмас!. Вӑл пӗрне кӑларнй р х (пухус е н р сӳтсе йавтарса) ыттисене йӗркеллӗ пулма
вӗрентме тӑрӑшат.
Вӗренгӳ ӗҫӗ лайӑх пырсассйн йӗркесӗр р е н сем те сахал пулаҫҫӗ йе пёртте пулмаҫҫё.
Сойусран камсене кӑлараҫҫӗ?
1) Пӗр пӗр р е н уколовнай ӗҫпе сута лексе
айӑпланвӑ пулсан. ана Сойусран калараҫҫӗ. Ҫавӑн пекех сут условна наккасани парса, краштан прависӗр хаварнӑ ҫынсем Сойусра тӑма
пултараймаҫҫӗ. Ҫавнашкалах Сойус ака ҫаксене:
2) Выранта ларса укҫа тавраш (сӑмахран,
р е н укҫисене) йе тата урах мӗн те пулин йапала
хайшӗн тӑккалакансене,
3) Вҫатка илекенсене, вӑрлакансене йе тата
пӗр пӗр урах усал ӗҫ тӑвакансене,
4) Йӗркеллӗ (Сойус оркӑнӗ хушнӑ) ставка
тавраш ёнр кугӑнлашса Сойус рен ӗсен е патратса
таракансеве,
5) Йаланах Сойус йӗркине пасса, тистсиплинӑна наханмасар таракансене,—р е н т а н каларса
ыватма пултарат.
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Пӗр ӗҫшӗнех |л ен а икӑ тӗрлё наккасани паыа
йурамас'Г. Сойусран кӑларнӑ ҫынна, ӗҫрен те кйларса сирпӗтмелле тени тӗрӗс мар. Сойусран
кӑларнй 'длен ытлапппийех те йурйхсӑр пулсан
ант^ах йна ӗҫрен те кӑларса йалмалла тумалла,
Пухусен^е Сойус оркӑнӗн ёҫне тишкӗрсе
калаҫнӑлнйн, никам та никама та ,,хирӗҫет в&л“
тесе Сойусран кӑларма пултараймасВ
. Сойус хййӗн 'ренне киревсӗр ӗҫшӗн вӑхйтлӑха та кӑларма пултараС Вӑх&тлйха кӑларни
ҫин^ен те правлени гҫленсен (йе телекатсен) пуххин^е ҫутатса памалла, сойус ^ленӗ мӗнле ай&па
кӗнине тӗплӗ каласа памалла.
Правленл йе пуху айӑпланисемпе килӗпшен
ҫынсем кӗпёрнери (оплйҫрн) правленине шалӑлӑ,
пама пултараҫҫӗ. Кӗпӗрнери правленипе килӗшм(сен, кӗпӗрнери (оплӑҫри)профсойуссен канагане
ҫырса памалла, малалла та ҫаплах. Шалйпӑ, параС
ёҫе вырйнти орк&нсен (месткомсен) муталаса царса
т&малла мар. Вӗсем хӑйсем шалӑпӑ, йӗркине йнлантарса, ӗҫе ҫийӗн^е татса пйрахма тӑрашмалла.
Сойусран, ирёксӗр к&ларнисещ}ен пуҫне, хӑшхйш Т)Ленсем хййсем тӗллӗнех (устав тйрйх) тухса
ӳкекенсем те пур. Камеемха вӗсем?
Сойусра тӑнй вйхӑтра пӗтӗмпех ёҫе йурӑхсӑра (инвалита) тухнисем, страхкассӑ, аллине куҫсаи хййсем тӗллӗнех сойусран тухаҫҫӗ.
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Ҫавйн пекех тата виҫӗ уйӑх хушши тушн
укҫи тӳлемесӗр тӑнӑ гренсем, ӗҫсӗр йулнӑ ^ленсем (флен укҫи тӳлемеҫҫӗ пулсан та) виҫӗ уййх
хушши сойуса пырса пилет ҫине паллй тутармасан, ^ленран тухса ӳкеҫҫё.
г]]лен укҫине хывма май пулмасан, ҫийӗндех
вырйети оркйна (масткома, фапсавкома) пӗлтерес
пула?.
^лен укҫине хывайман пирки сойусран тухса
ӳкнисем, сойуса ҫӗнӗрен те кӗме пултараҫҫӗ, ант^ах вёсен малтан тӑнй хисепӗ ҫухалат, вӗсем
ҫӗнӗ ’1)Ленсемпе пӗр тан пулаҫсӗ. Сойусран тухакансем, тухит^ен хывнӑ т^лен укҫисене кайалла
илме пултараймаҫҫӗ.
Ҫавӑнпа Сойус х&йӗн тумалла ӗҫӗсене тивӗҫлипе туса пытйр тесен, пӗлсе тйрса кашни 'ренйнах Сойус ӗҫне йавӑҫса хастарӑн ӗҫлемелле.
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В К У Л Ь Т О Т Д Е Л Е Ч. С. П. С.
(ЧЕ БО КС А РЫ , ДВО РЕЦ Т Р У Д Д )

МОЖМО КУПИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ БИБЛИОТЕКИ
НД РУССКОЕ ЯЗЫКЕ: ............. ........
А: 1 Рабочая библиотека по профсамообразованию....................... ..... • • 7 р. 72 к.
Аг 2 Библиотечка по марксисткому самообразованию............................. • ■ 8 р. 75 к.
9 р. 25 к.
АЕ 3 Библиотечка по культработе .
А» 4 Справочная библиотека для проф
18 р. 39 к.
работника . . . . . .
1
№ 5 Библиотека по НОТ

»

.

.

8 р. 15 к.

.

Ан 6 Рабочая художественная библиотека. 15 р. 70 к.
№ 7 Библиотека для работников месткомов 20 р. 73 к.
А» 8 Большая художественная библиотека
по рабочему и революционному
д в и ж е н и ю ............................................. 48 р. 80 к.
А» 9 Библиотека для юношества.

.

.

14

р. 17 к.

А: 10 Общедоступная библиотека по рабо
чему и профессиональному движе
нию . . . . .................................. 23

р. 17 к.

А» 11 Театральная библиотека.

5

р. 85 к.

А; 12 Библиотека для Ленинского уголка 11

р. — к.

А» 13 Библиотека ж енщ ины -работницы 18

р. 39 к.

. . .

I?

14 Библиотечка комсомольцев.

Л£ 8

.

р. 73 к.

15 Библиотечка по политграмоте.

.

15 р. 70 к.

16 Профессиональная библиотека.

.

65 р. — к.

Г

17 Рабочая б и б л и о т е к а ............................ 65 р. — к.
18 Библиотека изд-ва ВЦСПС по проф
■к.
движению '..............................................78 р.
78 р. — к.
№ 19 Профессиональная библиотека.

№ 20
№ 21
№ 22
№ 33
№ 24
№ 25
№ 26

Рабочая библиотека . . . .

104 р. — к.

Библиотека по профдвижению.

104 р. — к.

Рабочая библиотека . . . .

195 р. — к.

Большая библиотека по профдвиже
нию
195 р. — к.
Библиотека по работе в деревне и
сельскому х озяй ству .......................32

р. — к.

Библиотечка по прикладным знаниям 19 р. 50 к.
Библиотека радиолюбителя..

.

• 6 р. — к.

— ЗА К А ЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОЧТОЙ И ТЕЛЕГРАФОМ:
Высылаются к н и ги

пт получении стоимости или аванса,

причем остальная с у м м а — н а л ож ен н ы м платеж ом .
Д л я членов пр оф сою зо в, пр о ф е с с и о н а л ь н ы х ор га ни з ац и й
- и парторганизаций— скидка 2 5 ° /0
А Д Р Е С : [-.^'Чебоксары, Дворец Труда, Культотдел.

--

Г

Цена 10 коп.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О Ч. С. П. С.
Чебоксары, М.-Советская

19, Дворец Труда

Телефоны: 148 и 53.

