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КОМСОМОЛЕСАН ТУМ АЛЛИ ӖҪӖСЕМ.

Комсомола мӗншӗн кӗреҫҫӗ?

Комсомолра тӑман ҫамраксентен вӗсем, 
комсомола кӗнӗ тух, есӗ комсомола мёншён 
кёретён, тесе ыйтсасӑн вёсем тас-^асах тёрёс 
ответ параймаҫҫӗ. ^ас-тасах вёсем: «епё комсо
мола вёренме кёретёи» тесе, йе тата «епё 
комсомола ваттисене улӑшӑнтарма кёретёл» 
тесе калаҫҫӗ. Ащ дх унпек калани—пирвайхи 
те, иккёмёшё те лай ах шутласа илсессён пит 
тёрёсех мар, вал акй мнёшён. Вёренес яул- 
сассан комсомолта анҫах мар вёренме пулаТ. 
Вёренесеине ӑна шкулсеще те фапсавутра*) 
та вёренме пулаТ. Фапсавутра комсомолта 
вёрентменнисене те вӗрентеҫ.ҫё. Унта лёрлё 
ӑслӑлаха та, политтиккана та вёрентеҫҫё. 
Кунта вёрентнисене пурне те комсом >лра ӗҫ- 
ленипе ҫеҫ вёренме пулмасТ. Ҫанла вара,

*) Фапсавут, — хапрӑк-савйтри ҫамрӑксен шкулё. Кунта ҫам- 
рӑксене вёреннё ӗҫе аван пёлекен ёҫлекенсем пулма вёрентеҫҫё. 
Малалла ӑна епёр, кёнекере вырӑн нумай йышӑнса тӑрасран. кёс- 
кен < фапсавут, >, тннёпёр.



комсомолра есё мёне вёренес тетён, тесе ыйт- 
сассйн ӑна хирӗҫ ҫакна катартса памалла. 
Комсомол орканисатсинтр таракан йулташсем 
вӗсем, пурищен малтан, комунисан парттине 
йурахла 'ренсем пулма вёренеҫҫӗ.

Малтанхи иск, епё комсомолра ваттисене 
улаштарма хатёрленетёп, тени, вал нимӗнех 
те пёлтермест-ха. Мӗнле ҫынна улӑштарма 
хатёрленетён? Улашу (смена) вал тёрлё пулма 
иултарат. Самахран каласан, хӗвел анӑҫён^и 
натшалӑхёсещр меншевиксем халӗ те вӑйла 
ҫӗрте, вёсен ҫамрӑксен орканисатсийёсем хай- 
сен пур. Вал «ҫамрӑксен канашё» йатла. Ҫак 
орканисатси те улашу (смена) хатӗрлеме 
тӑрашат. А нт,ах кама улаштарма-иш? Комун- 
ниссен парттишр тараканӗсене улаштарма 
мар ӗнтё, вӗсем меншевиксен нарттийӗ валли, 
меншевиксене улаштарма вёрентеҫҫӗ.

Хёвел анӑҫёщи пуршуаҫин те хӑйсен пур- 
шуалла ҫамраксен орканисатсийёсем пур. Кун
та вара пуршуалла парттисен^е таракансеие 
улаштарса пыма х а т ё р л е н е ҫ ҫ ё  ҫамрӑк- 
сем. Ҫаванна та, парттире таман ҫамрӑк 
ёҫлекенсем комсомола кӗнӗ г|]ух, вёсещ,ен: 
«есё мӗнле класан, йе мёнле парттин улашавӗ 
(смена) пуласшан?» тесе ыйтсассан, вёсем
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ну рте: «епӗ комуниссен парттин улӑнгавӗпу- 
лаешӑн», тесе калаҫҫӗ. Кун пек калани тёрёс 
ответ пулат. ҫавӑнпа мал танах ҫапла кала- 
малла пул на.

Вҫлекенсен ҫамрӑкӗсем комуниссен нарт- 
тин щапла йурйхлй ренёсем  пулма вёренме 
комсомола кӗреҫҫё. Куна ӑсра лайах тытса 
тамалла. Антах комуниссен парттин йурйхла 
р е н ё  пулма йепле вёренмелле-ши?

Комсомолӗспа парттире тӑман ҫын.
А ка ёнтё есё комсомола кётён. А н рх , 

комсомолёспа парттире тӑман ҫамрак хуш- 
ш и н р  мёнле пёр пек марлах нур-ши? Санйн 
комсомолра тӑна р х н ех и  пуранӑҫупа комсо
мола кӗреренхи пуранаҫу хушншщр мёнле 
пёр пек марлах пур? Комсомолра таракан 
ҫамрӑк, комсомолра тӑманнинрн ака ҫакӑниа 
уйарӑлса. урахланса тӑрагГ. Г1)И малтан комсо
мол ёс, хӑйён орканисатсийён р е н ё  пулса 
тӑнипе, орканисатси хушна ӗҫсене, ҫав кӑтарт- 
нӑ пек туса пырат, комсомолан сатарисене 
пурне те нурӑнаҫа кӳртсе пыма тарашат. Ҫак 
ёҫре, вал комуниссен парттин йурахла р е н ё  
пулма вёренет.

Комсомолӗсан, уйрӑм правасем-тивӗҫлӗхё- 
оем ҫук, т и в ӗ ҫ л ё х ӗ с е м  комсомолра таман



ҫамр&ксен те, тараканнисен те, пӗр пекех. 
Комсомолра тӑнашан комсомолӗса укҫа-шалу 
памаҫҫӗ. Комсомол, вӑл хайен орканисатсин^е 
таракан ҫамраксен пуранӑҫне ҫеҫ мар, вӑл 
сойусра таман ёҫхалӑхён ҫамракӗсен пуранаҫ- 
не пуррияе те лайахлатасшан тӑрӑшаТ. Сӑ- 
махран каласассан хуласещр фапсавут; шку- 
лӗсене уҫна ^ухне епир, вёсене комсомолӗс- 
семшӗн ҫеҫ мар, сойусра таман ҫамраксемшӗн 
те, тесе уҫатпар. Ҫаван иекех, тӗрлё крущок- 
сене, шкулсене, епӗр комсомолӗесене ащ;ах 
мар, ытти ёҫхалӑхӗн ҫамракӗсене те йарат- 
пӑр. Ҫапла ӗнтӗ, комсомолӗссен комсомолра 
тӑман ҫамраксентрн уйӑрам таракан тивӗҫлё- 
хӗсем ҫук. Атгҫах комсомолӗсан тумалли ӗҫӗ- 
сем комсомолра тӑман ҫамраксеннищен нумай- 
рах, комсомолӗссен вёсен ахал> ҫамраксем ту
ман ӗҫсем те т,ы. тй . Ҫаканта епир ҫав ӗҫсено 
пӑхса тёилесе тухапар.
Мӗн вӑл комсомолӑн йӗркелӗхӗ (тистсип- 

линӑ)?
Комсомолра тӑман ҫамраксем нумайӗшӗ 

комсомол тистсиплинӗнтен (йӗркелӗхӗнтри) 
хӑраса, комсомол ӗҫёсене тавассинтен хӑраса 
ҫеҫ, комсомол орканисатсийӗсене кӗмеҫҫӗ. 
Вӗсем акӑ ҫакан пек шухашлаҫҫё: «Мӗне
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кирлё мана хам ҫине ытлашпш ӗҫ илме, 
нёрмайах сопранисене тёрлё крушоксене 
ҫӳреме, тата унта хушнӑ ӗҫсене туса пыма. 
Хам шухашланӑ пек хама хам хуҫа пулса 
ёҫлесессён, йе хам шухаш тытсассан, кунёпех 
уҫйлса, канса ҫӳреме авантарах пулӗҫке. 
Мӗншӗн кӗрес-ха манӑн комсомола?» теҫҫё. 
Ҫаван пек шухӑшлакан йулташсем, вёсем 
акӑ ҫакан патнелле пыраҫҫӗ: хам мён шухашла- 
тйп ҫавана тӑватӑп, ытти ҫамраксем кирек 
мён ӗҫле^ӗр  унта манан ёҫ ҫук. Ие вырӑс- 
сем калана пек каласассӑн,«моя хӑта с краю, 
я ничего не знаю» тени пулаГ. Комсомол 
орканисатеийёще ун пек мар. Есё комсомола, 
кёнӗ пулсасан, есё хӑван ҫине тӗрлӗ палла 
ёҫсем илетён, ху ёҫӳсемшён кана мар, мён 
пур ху тӑракан орканисатси ӗҫӗсемшён те 
сӑмах тытатӑн. Ҫав вахӑтрах, тата пӗтӗм 
комсомол та санӑн ёҫӳсемшӗн, есё мёнле 
нурӑннисемшӗн самах (ответ) тыта!’. Пирӗн 
орканисатсище таракан уйӑрйм комсомолӗс- 
еем: «хӑвӑр тӑвас тенӗ пек тӑвӑр, манан 
унта ёҫ ҫук, крушоксене те, кёрес тесессӗн 
кӗрӗр, антдх епё кёместёп,»' тесе калама пул- 
тараймаҫҫё. Ун цек калаканнисем, вёсем вара 
комсомолёссем мар, пулаҫҫӗ. Парттипе сойус
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хушнӑ ёҫсене туса пынине тата ҫак каланӑ, 
ӗҫсене пурӑнӑҫа кӳртее пынине, епӗр комсо
молки йёркелӗхӗ (тистсиплинӑ) тетпӗр. Есӗ 
комсомола кӗретӗн пулеассӑн, санӑн комсо
мол йӗркелӗхне хытй тытса тӑмалла, оркани- 
сатси хушна ӗҫсене пурне те туса пымалла

Комсомол сатавди— вӑл комунисӑм тӑвасси.
Антдх, ҫакӑн пек йёркелӗх (тистсиплинӑ) 

мӗншӗн кирлё-пти?--Вӑл ӗҫлекен ҫамрӑкӗсене 
лайӑхрах орканисатсилеме, пӗрлештерме кир- 
лӗ. Комсомол умение мёнле сататэдӑеем тӑраҫ- 
Ҫё-ха? Комсомол хййӗн умение нёр тӗп сатачг 
Т)ӑ тытат. Ҫак сата'щД пирӗн комуниссен 
парттин тёп сата^ипе пӗр пекех. Ку сата^- 
т}ӑ,--иӗтӗм тӗщ ипе капитталисӑм тытамие пё- 
терсе ҫӗнӗ пурнӑҫ, комунисӑм оп^ӑстви тӑвас- 
си. Ҫав&нпа пирён комуниссен парттине хирӗҫ 
пётӗм тӗн^ери пуршуаҫи ӗҫлет, йалсемпе, 
хуласен^е суту-илӳ тӑваканӗсемпе кулаксем 
те пире хирӗҫ ӗҫлеҫҫӗ. Тата комуниссен 
парттине хирӗҫ пирён а в а л т а н  й у л н ӑ  
ййласемпе кивё пурнӑҫйн йёркисем пыраҫҫӗ. 
Вёсем халё те хӑш -хӑш  хрес^енсемпе хап- 
рӑк-савйтра ӗҫлекенсен хуш ш ищ е йулнй-ха- 
Куна епир аван пӗлетпӗр. Ҫак кивё пурнӑ-

_  8 —



ҫӑн йӗркисемпе, тата авалтан йулнй йӑла- 
семпе кёрешме ҫймӑлах мар. Ҫавӑыпа та 
ёҫлекенсем, пӗр-пӗринпе ҫирёп ҫыхӑнса тӑ- 
масассӑн, вёсем орканисатсиленмесессӗн, тата 
ҫав орканисатсисене кӗрекеннисен хугошищр 
ӗҫе кирлӗ пек уйӑрса пъшсассӑн, епнр вай- 
сӑр иулатпӑр, пуршуаҫи пирёнтен вӑйларах 
пуле те, вӑл вара пирён ӗҫлекенсен Респуп- 
лёкне цасах пётерме пултарё. Пуршуаҫипе 
лайах кёрешес, ана пётерес тесессён, тата пи
рён Раҫҫейри ёҫхалӑхӗн ирёкне хай аллинҫе 
хаварас тесессён, ӗҫлекенсен пурин те пёр- 
лешмелле, комуниссен ҫирёп парттине кёмел- 
ле. Еҫлекенсем нумайёшё, куна нёл^ӗҫӗ. 
Ҫак сӑмахсем ҫамрӑксемшён те пулмалла. 
Комуниссен парттийён йурахлӑ т,ленёсем 
пулас тесессён, ҫамраксен куна пё'щен, уйӑ- 
раман тума йурамасГ. Орканисатсине кёрсе, 
унан йёркелёхне хыта тытса, комсомол хуш- 

, на ӗҫсене нурне те туса, малашнехи тата пы- 
сӑкрах ёҫсене тума хатӗрленнипе ҫеҫ, ёҫлекен 
ҫамрӑкёсем сӑмахпа ҫеҫ мар, ёҫӗсемпе те 
партткне йурӑхлӑ 'ренсем пулма пултараҫҫё. 
Ҫаван пек нулас тесессён, кунсемсӗр пуҫне 
тата ҫамраксен, пёрлешсе партти ёҫӗсеще, 
канащсен ӗҫёнт^е профсойуссещр тата ытти
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орканисатсисеще ӗҫлемелле. Ак& мӗншӗнком- 
сомолйн йӗркелӗхӗ (тистсиплина) кирлӗ, акӑ 
тата мӗншӗн комсомолӗссен тумалли ӗҫӗсем 
сойусра таман ҫамраксенӗн^ен нумайтарах.

Кашни комсомолӗсӑн кӑтартса панӑ паллӑ 
ӗҫе туса лымалла.

Комсомола кӗрекен ҫамраксене сойус мӗн- 
ле ӗҫсем тутараГ-ши? Куна хирёҫ каласа 
парас пулсассан, ку ыйтава тёпӗр майла 
лартӑпар: «комсомола ҫӗнӗрен кӗрекен ҫам- 
ракан сойусран мӗн ыйтмалла», тейӗпӗр. 
Т)И малтан унан йа'дейкка пӳровён^ен хайне 
валли ӗҫ тупса пама ыйтмалла. Кун пек ӗҫ- 
еене: сават комиттетӗще, копператтивра, йе 
тата ытти орканисатсисен^е, самахран кала- 
сан— «Топрохим», «Топрофлот» т. ы. оркани- 
сатсисеще те ӗҫлеме пулат. Нийепле ӗҫ те 
туман комсомолӗс, комсомол орканисатсин^е 
пулма пултараймас/Г. Йа-ҫейккӑра комсомо- 
лёсеещ>ен нумайӗшё тёрлӗ орканисатсисеще 
ёҫлемеҫҫӗ нулсан, ку вара йа^ейккӑ нат}ар 
ӗҫленине пёлтерет.
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Хӑйӗн ӗҫӗн^е комсомолӗсӑн, парттин пир- 
вайхи йулташӗ пулмалла.

Ҫак ҫӳлте калана орканисатсисен^е ӗҫлеме 
пуҫласассан комсомолесан, первайах унта 
■ӗҫлекен комуниссен, вӗсене пулашса пыра- 
кан, щ  лайӑх йултащё пулмалла: тӗрлӗрен 
пухусеЩ)в вёсемпе пӗрле ала ҫӗклемелле, 
парттире тӑманяисен хушшище акиттатси 
туна ҫӗрте вёзене пулашмалла тата вёсене 
комуниссен йышанавӗсене пурнаҫа кӳртме 
пулапшалла. Комсомолӗс — в ӑ л комуниссен 
парттин пирвайхи пулашаканӗ.

Самахран калӑпар, ака саватра ӗҫлекенсен 
пуххи пуҫтарӑнат, ҫак пухха пымасар пӗр 
комсомолӗс та йулма пултараймаст. Комсо- 
молӗсан ёҫлекенсен (йе хрес^енсен) пухавё- 
сен^е пурпще те пулмалла. К у пухура, 
калӑпар, сават комиттетне суйласси ҫищен 
сӳтсе йавмалла. Комуниссем, ҫак савкома 
хайсен кантита-ҫӗсене кӳртесшӗн тарашаҫҫӗ. 
Ан^ах тата, калапӑр, ҫакаытах парттире 
тйман ӗҫлекенсем хашӗ-хашӗсем пӗрлешсе, 
хайсен кантитат)ёсене кӳртесшӗн тарӑшаҫҫё. 
Комсомолессен ҫак пухура хаш канитатсем- 
шён саса памалла-пти?



— Паллах ӗнтӗ, комуниссен к&нтита^ӗсем- 
тпӗн памалла. Мӗншӗн? Мӗншён тесен, кому- 
ниссем ӗҫе парттйре тйманисен^ен тӗрёсрех 
туса пыраҫҫё. П а р т т и р е  тӑманнисем ^ас-гҫа- 
сах хӑйсен сава^ӗ пурӑнӑҫёшён, унӑн интере- 
сёсемшён ҫеҫ ӗҫлесе пыраҫҫӗ, комуниссем мён 
пур ёҫлекенсен класён интересӗсемшён ёо- 
леҫҫё. Комуниссемшён пайанхи кун кйна па
ха мар. Вёсем, пӗр хаирак-савйтра тӑвакан 
ёҫсем ытти (респуплӗкри) хапрак-саватсене 
уса йе сийен тавасси ҫинт,ен те тёплён шу- 
хашлаҫҫё, вёсем респуплӗкри пурӑнаҫа пурне 
те асра тытса тараҫҫӗ. Кун пек шухашлани 
парттире тӑманнисен шухашланищрн тӗ- 
рёсрёх пула!’. Саванна комуниссем парттире 
тӑманнисещен тёрёсрех шухащласа ёҫе ту- 
наран, комсомолёсӑн,пур вахӑтра та, комунис
сен парттийёшён сасӑ памалла. Антдх ^ас- 
т;асах пирён пухусеще комсомолёссем ком- 
муниссен партийӗшён сасӑ параҫҫӗ пулсан та 
вӗсем лайах шухашласа пёлмесёрех саса 
параҫҫё. Ку йапала иирён комсомолӗссем, 
парттире таманнисен пухӑвӗще лулас ыйту- 
сентр малтан, хайсен хушшинтр татӑклӑ сӳтсе 
йавманнин^ен килет. Партти йа^ейкки вӑл 
савкома, йалканашне, йе копператтив правле-
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иные кӳртме шухйшлакан к&нтита^ӗсем ҫин- 
1)Сн,ӗҫлёкенсен пуххищр калазден малтан 
хайсен пухӑвӗще сӳтее-йават. Ҫавӑнпа та ком - 
•сомолёссем тӗрлӗ пухусен^е комуниссемшӗн 
;шухӑ,шламасӑр мар, тёплё татаклӑ шухйиласа 
мдсе саса патр>ӗр тесессён, вёсем комуниссем- 
шён нӗлсе акиттатсиле^ӗр тесен, комсомол 
йа^ейккисен, парттире тйманнисен пухйвёсен- 
т>е нулас ыйтусене, малтан хайсен йа'дейккин 
п уххисещр сӳтсе йавмалла. Иа^ейккӑсем 
нумайӑшӗ хаЛ)ХИ вйхӑтра ҫаван нек тумаҫҫё. 
Комсомола кёнё ’зух унта кёрекеннисен ҫакна 
асра тытса тамалла.' Иа^ейккана ҫакан пек 
тутарма тарашмалла.

Комсомолӗссем пӗриайах пӗр шухӑшпа, 
пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса ӗҫлеҫҫӗ.

Анҫах комсомолёссем, вёсем, комуниссен 
парттийё хушакан ы й т у с е м ш ӗ н  саса ҫеҫ 
оамаҫҫё. Вал комсомолёс пӗлсе т а т а к л а  
шухашласа ҫак сёнӳсемшӗн сасӑ нарат пул- 
сассан, унан тата ҫак комуниссен сёнёвёсем- 
шён парттире таманисем те саса п а^ ар  тесе, 
вёсем хушшище акиттатси тумалла. Ҫакӑн 
пек тзух комсомолёссем пур те нёр шухӑшна, 
пёр-пёрннпе ҫыхӑнса ӗҫлени пйтё наха.
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Сӑмахран каласан— акӑ: пухура ӗҫ укҫм 
(сарплаттӑ) ҫищ}ен калаҫаҫҫӗ, ӑна йӳнетес 
мар, йе ӳстерес мар теҫҫӗ, йе тата урӑх ыйту- 
сем ҫин^ен калаҫаҫҫё. Ҫак ыйтусене йышӑнна. 
'дух комсомолӗссен пӗр-пӗринпе лайӑх хытӑ 
ҫыхӑнса тймалла. Вёсен, пуху умён ҫемйере- 
те, пуху вӑхӑтёнте те, паллаканнисен хуиг- 
шйнте те, тата ытти вырӑнта та, акиттатск 
туса, хайсен йулташӗсене ӗҫлекенсен ёҫе 
комуниссем хушнӑ пек тумаллипе, вёсемшён 
мёншӗн сас памалли ҫинтрн ӑнлантармалла.

Комсомолӗсӑн пӗрмайах партти ҫин^ен 
астуса тӑмалла.

Кунсӑрӑн пуҫне тата комсомолӗссем хай- 
сем ҫине партти хущнӑ тӗрлӗ ӗҫсене илеҫҫё. 
Самахран, ёҫлекенсен миттинкӗне тавассиг 
пур ӗҫлекенсене те ҫак миттинка мӗнле- 
вахӑтра пулассине пӗлтересси, кирлӗ пулсас- 
еан, пӗлтерӳсем ҫырасси, хаҫата ҫырӑнса илеи 
текенсене (потпиодӗксене) пуҫтарасси, тата 
нумай урӑх ӗҫсене те тӑваҫҫё. Ҫак ӗҫсене 
тума партти йа'щейкки комсомолӗеа хушсассӑн, 
унан ана тёрӗс, вахатра туса памалла. Ан- 
■рх кун пек ӗҫсене партти йа^ейкки йӗрке- 
сёр туса пымасЛ’, комсомолӗссене тёрлё ёҫсем
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тума хуптас пулеан, вал вёсене комсомол 
йа'дейккин пӳровӗ урла параг. Хапрак-са- 
ватееще, копператтивсеще, тата ытти тёр- 
ле орканисатсисент^е те, ^ас-^асах комунис
сен фраксийё пулагГ. Ку фраксине комунис- 
семпе пёрле комсомолёссен те кёмелле. Кунта 
вёсен, комуниссемпе пёрле парттире таман- 
нисен пухӑвӗсещё пулас тавлатпулла ыйту- 
сене, малтан тёплё сӳтсе-йавмалла, кайран 
]гухусеще к о м у н и с с е м  лартакан ыйтава 
тӗрёссине лайӑхрах пёлсе ҫитсен. ҫав ыйту- 
1пӗн сасӑ памалла, парттире тӑманнисен 
хушшин'це акиттатсилемелле, вёсене каласа 
йнлантармалла. Иулташсем нумайёшё пар’1 - 
ти йа^ейккин, комсомол йа^ейккин, тата' фрак- 
сисен хупӑ пухӑвӗсем мёншён кирлине, та
га ҫак пухусеЩ)С, п а р т т и р е  тӑма ннис ен  
хушшище тумалла ӗҫсене, ыйтусене, малтан 
мёншӗн сӳтсе - йавасси кирлине пӗлмеҫҫӗ. 
Ҫавйнпа вара ҫакна’ ӑнланайманнисемшӗн, 
ку ӗҫ комуниссен парттийё, парттире тӑман- 
нисене шанманнине пёлтернё пек туйӑнаК 

Ащдх лайӑхрах нтухашласа пахсассӑн ку 
ун пек мар. Ёҫ партти парттире тӑманнисеые 
шанманнище мар, вал ак мёншён. Комунис
сен парттийё хайён тытамлахёпе, пёр шу-
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хӑшлӑ орканисатсилёхӗ пирки, ӗҫсене парт
тире тӑманнисещрн лайахрах туеа пыма пул- 
тарат. Ҫавйнпа та пирӗн партти 'ренӗсем 
тӗрлӗ пухусещр пёр пек шухйшпа пулмасан, 
пёр-пёринпе лайах ҫыханса тӑмасассйн, парт
тире тӑманнисем кам хыҫҫйн пымаллине пӗл- 
меҫҫё, вара вӗсем иирӗн парттине шанми 
те пулаҫҫё. Самахран ҫакӑна илӗпӗр: кому- 
ииссен хушшищр савком пуҫлахне кама лар- 
тасеи ҫинен тавлашу пур. Пёри Петров йул- 
тапга лартас тет, тепёри урах йулташа Ҫи- 
тарӑва лартасшӑн. Кун пек пулсаесӑн кому
ниссен парттин йа^ейккийӗ ҫак тавлашулла 
ыйтӑва малтан хӑйӗн пухавӗьще сӳтсе-йават 
те, вара парттире таманнисемпе пёрле пула- 
кан иухура, парттире таракансем пур те, 
иарт-ти йа^ейкки йышӑнна ҫыншӑн, сассине 
параҫҫё. Комуниссем ҫак ҫӳлте каланине ту- 
масӑр, парттире таманнисен пухӑвӗкде: „епир 
кама суйласси ҫин^ен хамйр хупгӑмӑрта — йа- 
ауейккӑра килӗшме пултараймарймӑр, есир хӑ- 
вар кама суйлас тенисене суйлар“ тесессён, 
вара мён пулӗ-ши? Кунпек пулни, вал ҫак 
хаиракра, йе саватра ҫирӗп орканисатсилен- 
нё партти ^амарӗ ҫуккине пӗлтерет. Партти 
йа^ейккище ик - виҫ йулташ йа^ейккара.
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ытти ренсемпе пуринпе те, тавлашма пуҫла- 
еассӑн тата ҫак малтанхи йулташсем йарйк- 
кӑри ренсене нумайёшне хирӗҫ, хайсен хыҫ- 
ҫйн парттире тӑманнисене те йертее иырсас- 
сӑн, вара мӗн пулӗ-ши? Кун пек пулсассӑн 
иартти — пӗр иек ҫирӗп хыта ҫыхӑнса тӑракан 
орканисатси пулаймас!, вал ишӗлет, вайсар- 
данат, вал вара хапрак - еавӑтри ӗҫсене те 
аван йертсе пыма пултараймас/г.

Ҫаванпа кун пек ан пултӑр тесен, пи
рён партти пур ҫӗрте те пёрмайах ҫыханса, 
орканисатсиленсе пыра'Г, тавлашулла ыйту- 
сене, вал пурне те парттире таманниёен хуш- 
шине калармаст. Парттине ишме, сарпалан- 
тарма йурамаст, хамӑр хушари шухӑшсӗне 
ишме, пёр пӗринрн уйарса йама йурамаст, 
мёншён тесессён, партти пур ӗҫе те парт
тире тӑманнисенрн тёрёсрех шухашласа 
тават. Партти р е н ё  пур ӗҫе те лайахрах 
шухашласа пахса, пур йещен те пёлсе, тёрёс
рех тават, унан пурнаҫ пёлёвё те нумайтарах. 
Вӑл ыйтусене сӳтсе йавна р х ,  хӑйӗн ҫеҫ 
тӑвас килнине малти шута илмесёр, мён пур 
ӗҫхалӑх класӗн интерсӗсемшӗн тӑрашат. Ҫа- 
ванпа та партти р ен ён , пирён совет влаҫне

Комсомолёсӑн тумалли ёҫёсем. 2
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ҫирёплетме, мӗн пур ӗҫхалӑхне уса тума, 
парттире тӑманнисен хушпшй^е партти шу- 
хашёсене, партти йышанавёсене туса пымал- 
ла, вёсене тума унӑн нумайрах хатёрленмелле. 
пӗр-пӗриние лайахрах ҫыханса ҫирёпленмел- 
ле. Ҫапла вара ҫаканта каланисенҫен, епир 
комсомолёсан пирвайхи тёп ӗҫне (онёсӑннаҫ- 
не) куратпйр, вӑл ака: комсомолёсан пур ҫӗр- 
те те паттийе пулашаканё пулмалла, тата 
хапрйк-саватри йе ытти опш рства орканисат- 
еийёсещ н—пуринов те ӗҫлемелле. Ант/ах ку 
ҫеҫ сахал. Комсомолёсан ҫак орканисатси- 
сен^е хай ҫеҫ ӗҫлени нумай мар-ха.

Нэмюмолёссен хӑйсен ӗҫне сойусра тӑман 
ҫамрӑксене кӳртсе ӗҫлеттерсе пьшалла.

К атн и  комсомолёсан хай хыҫҫан парт
тире таман ӗҫлекенсене йертсе пыма пёлмел- 
ле, вёсене хай пёлнине, илтнине каласа 
катартма пёлмелле: партти пуха вё се н^ е  
самахсем, токлатсем тумалла, политтёкё кру- 
шокёсеще илтнине, вёреннийе каласа намал- 
ла. Самахран комсомол йа^ейккин пуххине 
илёпӗр. г|ас-л)асах сойуса кайарахпа ҫеҫ (тин 
ҫеҫ) кёнӗ ҫамраксене хаш-хаш ыйтӑва Гга- 
тзейкка тёрёс йышанман пек туйанат. Вёсен



кун ҫин^ен калаҫасси те килет, антах хӑйсен 
шухӑшсене вӗсем тӗрёс, татӑклӑ каласа пама 
пултараймаҫҫё. Санӑн пуҫанта темӗн т>ухле 
нумай тёрӗс шухӑгпсем пулсан та, есё вӗсене 
т}ёлхепе тӗрёс каласа пама пултараймастйн 
пулсаееӑн, унтан мён усси пулат-ха вара? 
Ҫаванпа та парттире т&маннисен хушшин^е 
тёрӗс, лайӑх ӗҫлесе иырас тесессён, ху шухӑ- 
шусене сӑмахпа тӗрёс каласа пама пӗлни, 
тёрлӗ хаҫатсем ҫине, йе стена хаҫа^ӗ ҫине 
статйасем ҫырма пелни, хаван ашри шухӑ- 
шусене хут ҫине тёрёс ҫырса пама пӗлни 
кирлӗ. Хӑгп т,ух тата ҫакан пек комсомолӗссем 
те пулаҫҫё: лӗр-пёр пухура комсомолёс
тухса калаҫат, антах вал тёрес калайман 
пирки, йе самахсене аван ҫаварса калайман 
пирки, йе тытйнкШ рах калаҫнинтрн, йе та
та урӑх йапала пирки, унан калаҫни аван 
тухаймасту йе кулӑшла пулаТ. Ҫавйн пек 
'Оухнс итлесе ларакансем кулни пирён ком- 
сомолӗссене питӗ хыта хӑратат те, вара 
вёсем кун хыҫҫан уйӑхё-уйахӗпех снмах Т)ӗн- 
ме хараҫҫӗ.
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Хӑвӑн шухӑшусене каласа пама тата ҫамрӑк- 
семпе ытти ӗҫлекенсене партти сатавдисем 

ҫин^ен ӑнлантарса пама пӗлмелле.
Ҫавйн иек нулеасеӑн, вёсем вара хӑйсен 

шухӑшӗсем тӗрёс пулсассӑнта 'ҫёнмеҫҫӗ. Ку 
йапала' литех те аван мар. «Кашкӑрсен^ен 
х&расан вӑрмана кайма кирлӗ мар», теҫҫё. 
Ҫавӑн пекех, халӑх умение аван калаҫма вӗ- 
ренес тетӗн пулсан, санӑн кулнисен^ен хӑрама 
йурамаст. Комсомолёсан халӑх умение калама 
вёренмеллех. Сан&н наттӑр пулса пухусент,е- 
тёрлёрен ыйтусене сӳтсе йавна т,ухне, ку ый- 
тусем пирки, хӑван тёрлӗ гаухӑшсем пур 
пулсассан. вёсене нурне те тухса каласа 
памалла. Калаҫнӑ г(}ӳх лайӑх, хитре калаҫма 
кӑна пӗлмелле мар. сӑмахсем хушшищр 
^ас-'дасах ытлашши сймахсене, сӑмахран ка- 
лӑпӑр; „снат)ӗт“ йе кашни сӑмах хыҫҫӑн пекех 
„йулташсем“ тенисене, ^ас-цасах каланисен- 
'ҫен ҫеҫ мар, тата ху шухашусене ытлашши 
сймахсемпе каласа ҫынсене ӑнланмала мар 
с&мах пуласран та сыхланмалла. Пӗтём шу- 
хӑша пилӗк (5) минут хушшище (темӗн пек 
пысӑк шухашсем пулсассан та) итлекенсене 
кёскен, апланмалла каласа пама вёренмелле. 
А щ ах кун пек калаҫма ҫак ӗҫ ҫищ е нумап
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ёҫлесессён ҫеҫ (оппӑтгга) вёренме пула!. Ащд,х 
нумайёшӗ ҫакӑн пек калаҫнй т>ух ытларах та 
калаҫаҫҫӗ. Вӗсем нумай кйна мар, никама 
кирлӗ марри ҫищен те калаҫаҫҫӗ. Вӗсене 
вара „ҫапкалангрксем “ теҫҫӗ. Калаҫма вӗре- 
несси, вал „ҫапкаланма“ вӗреннине ҫеҫ пӗл- 
термест, вӑл ытти ҫынсен умӗщр хаван шу
хашусене тӗрӗе татӑкла каласа пама вӗре- 
нессине пӗлтӗрет. Есё саватра машшина хы- 
ҫвн^в тӑнӑ ^ух, санна йунашар таракан йул- 
ташу, санран пайан ху вулана хаҫатсем 
ҫивгҫи ҫӗнӗ хыпарсем ҫин^ен ыйтсассан, санан 
уыа каласа анлантарса памалла. Пухусен^е 
тухса калаҫнипе есё парттире тӑман ӗҫлекен- 
сене ху вулана хаҫатсещи ҫӗнё хыпарсене, 
йе тата ханрак-савӑт нурнӑҫё ҫин^ен кӗскен, 
ӑнланмалла каласа пама вӗренетӗн. Е у  питӗ 
киряӗ йапала, мёншён тесен, ҫакан пек ан
лантарса пама пӗлмесессӗн сана парттире та
ман кашни ӗҫлекенех хӑйӗн самахӗпе путарса 
лартма пултарат. Т^ас-^асах ака ҫакан пек те 
пул кала!: ӗҫлекенсем нё']}ӗк ушкана пуханаҫ- 
ҫӗ те, хӑйсен хушшищр тёрлё ӗҫсем ҫищрн 
тавлашма пуҫлаҫҫӗ. Вёсен хушшище кому- 
нис есӗ иӗтэден ҫеҫ пулатан. Пӗрри вёсен пӗр 
тӗслё, тепёри тепӗр тӗслӗ калаҫма тытанаҫҫӗ.



Ӗҫлекенсем хӑш ^ухне комуниссещсн те, вё
сем тӗрёс ӗҫлемеҫҫӗ тесе, кулкалаҫҫё, Ҫавӑн 
пек ^ухне есӗ комуниссен хутне кӗрсе ӗҫле- 
кенсене каласа ӑнлантарса, рӗсен сймахӗсем 
тӗрёс маррине кӑтартса иараймасассӑн, вӗсем 
вара санран та кулаҫҫӗ. Ака мёншён сана 
калаҫма вёренесси, шух&шусене хут дине-; 
тёрӗс ҫырма нёлесси, тата ҫынсем умёнт,ег 
тухса калама пӗлесси питӗ кирлӗ.

Йа^ейккӑ пӳровӗ.
Пухусен^е тата пухйва йертсе пыма та вё- 

ренеҫҫё, пуху претҫетаттӗлёпе, ҫыруҫӗ пулма, 
пухури ытти ҫынсене, ытти ӗҫлекенсене 
йертсе пыма вӗренеҫҫӗ. Комсомол йа^ейк- 
кисеще ҫак пухусемсӗр пуҫне тата виҫё (8) 
уйӑха йа^ейккӑ пӳроне суйлаҫҫӗ. Кашни 
йа^ейкк&ри пӳро 'ренё, вӑл ҫав комсомолё- 
сах, ащ ах, вёл ытларах вӗренӗскер, нумай- 
рах ӗҫлесе курнӑскер, вӑл хйй вёренсе ёҫ- 
леме кӑна мар, ытти комсомолӗссене йертсе 
пыма та пултарат, урйхла каласассӑн, вӑл 
вёсене пӗрлештерсе, вӗсене тӗрлӗ ӗҫсем пар
са, ҫак ӗҫсене комсомолёссем йепле пурнӑда 
кӳртсе пынисене сӑнаса пыра'Г, тата ытти 
пёлеймен комсомолӗссене мён кирлине ка-
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.даса ӑнлантараЕ Ҫёнё йулташа пӳро 'ренне 
ҫуйласассӑн малтан пӗрмайах ӑна ӗҫ питӗ 
йавар пек туйана!1, вал хайӗн тумалли ӗҫё- 
сене: „пурнаҫа кӳртсе ҫитерейместӗп“ пуле 
тесе шухӑшлат. Ащ дх пёр икӗ уйах иртсес- 
сӗн, вал хӑйӗн ӗҫӗсемпе лайаххантарах пал- 
лашса ҫитет те, вара аван ӗҫлекен пулат. 
Кун хыҫҫӑн аыа копператтив правленине те, 
савкома та т. ы. ҫӗре те ӗҫлеме йама йурат. 
Комсомол орканисатсин шкулё витёр тухна 
хыҫҫан, ана вара ҫӗнӗ ёҫ те йаварах пулмаст.

Епир комсомол йа^ейккисен пӳровӗсене 
ҫёнӗрен суйлана здх кашнищех ҫӗнӗ йул- 
ташсене кӳртме тарашатпар. Кана епир йа- 
'^ейккан пӳровӗ урла, тата йа^ейккӑра пур 
комиҫҫисем витёр: економ комиҫҫи, полит- 
ҫут кимиҫҫи т. ы. витёр нумайтарах ком- 
еомолӗссене каларса, вёсене комсомол ёҫне 
лайах ёҫлеме вӗрентесшӗн таватпар. Ҫапла 
ёнтӗ, епир малтан «тёрлё оппгрства ӗҫне ту
са пыманни пёр комсомолёс та ан пултӑр» 
терёмӗр пулсассан, халӗ ёнтӗ кун ҫумне 
«комсомолан ӗҫёсене туса пыманни пёр ком
сомолёс та ан пултар» тесе хушса лартма 
пултаратпар. Ҫака икӗ тёп сата^асем — 
онш^аства ёҫёпе комсомол ёҫён^е хастарӑн



ӗҫлесси— петӗм комсомол орканисатсин тёи 
никӗсё пулса тӑраҫҫё. Комсомол, вал хайӗн 
орканисатсищр! ҫамраксен «хӑйсен ёҫленипе» 
(самодеятельность) ҫеҫ тытйнса тара!.

Комсомолӗссен «хӑйсем ӗҫлесе пыни».
о

Ҫамраксем пурне те хййсем тӑваҫҫё. Иа- 
•щейккӑ пӳровӗне те хайсем суйлаҫҫё, хӑйсене 
мёнле крушоксем кирлине те, хайсем суй- 
лаҫҫӗ, йа^ейкка пухавӗсене те, хайсӗм пуҫ- 
тарса, хайсем иртереҫҫӗ т. ы. Ҫак «хайсем 
ӗҫлесе пынипе» комсомолёссем парттин ӗҫ- 
леме пӗлекен, йурахлӑ 'ренӗсем пулма вӗ- 
ренеҫҫӗ. Комсомолра ҫак ҫамраксен «хӑйсем 
ӗҫлени» пулман нулсан, вара комсомол ор- 
канисатсийӗ те кирлӗ пулас ҫущё. Ҫакан 
пек пулман пулсан пирӗн партти, хайён ҫу- 
мӗкҫе ҫамрӑксен хушшинтр ӗҫлекен уйрам 
кана та тума пултара'щр. Ку уйрамсещӗ ӗҫ- 
леме, партти вата парттийтсасене уйарса 

^ пара!' те, вара вӗсем ҫамраксем валли тӗрле 
клупсем, крушоксем орканисатсилегдӗҫ, тата 
ҫамраксене тӗрлӗ уйрам ёҫсем сатанисем 
парса тама пултарӗт^ёҫ. Ҫакан пек уйрам, пи
рён хёрарамсен хушишнде ёҫлекенни пур. 
Пирён арасна хёрарамсен партти орканисат-
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сийе сукки питӗ тӗрӗс, мёншён тесессён, ҫи- 
тённӗ хёрарӑмсем иарттине кӗрсе унта вӑйё 
ҫитне таран,хастарӑн ёҫлеме пултараҫҫё. Ан
дах комсомолри ҫамраксем, хайсем ҫамрак 
пирки, йе лайах вёренсе ситейменнине, парт- 
тине кӗрсе, унта ӗҫлеме пултараймаҫҫё. Ҫа- 
вйнпа та ҫамраксене уйрӑм ҫамрӑксен «хай
сем ӗҫленипе» тытӑнса таракан орканисатси 
кирли, паллах, вёсем унта ҫеҫ, ҫак «хайсем 
сҫленипе» ҫеҫ партти йурахла 'ренёсем пул
ма вёренме пултараҫҫӗ.

Ҫаванпа пирӗн прокрамара та; «ҫамрак- 
сен хайсем ӗҫлени» (вырасла куна «самодея
тельность» теҫҫӗ)—комунисмла воспиттанин 
никӗсӗ тенё.

Андах кун пеккалани, вал партти комсомола 
ҫул катартса пыманни пулмаст. Партти ком
сомола ҫул катартса нымасассан, пирӗн ком- 
сомолӗссем хайсен ӗҫӗсенда нумай йӑнӑшусем 
тӑвӗт^ӗҫ, андах партти ҫул катартса пына 
пирки вӗсем пулмаҫҫӗ. Парттин пӗлӳ те, 
ӗҫлеме пёлни (опыт) те нумайрах. Ҫавӑнна 
вал комсомола вёрентсе ӳстерет, вӑл хайён 
ёҫлеме пёлнине (опыт), ӗҫхалахӗн ӗҫӗшӗн 
ыванмасар кӗрешекен вата рево^утсионерсен 
йӑллине (традиция) комсомола — парттийе
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улйштарса тӑракана— парат. Комсомола ҫул 
катартса пынипе, унӑн ӗҫӗсене майлаштар- 
са пынипе, партти йна (комсомола) хӑйӗн 
ёене хӑйех туса пыма канҫӗрлемест. Пирён 
комсомол, хайён ӗҫӗн^е партти катартса панӑ 
ҫулпа пырса, паргтирен уйрам ӗҫленипе тата 
хай ӗҫлесе пынипе ҫеҫ, комсомолёссенг§ен ко
муниссен партти валли йурахла улашу--смена 
хатёрлеме пул тара!’. Малалла епир кашни 
комсомолёсан умӗн^е тӑракан виҫҫёмёш тёп 
ёҫӗ (апесаннӑҫё) ҫине куҫапӑр. Ку виҫҫё- 
мёш ӗҫ -- вӗренес ёҫ пулат. Практиккӑ ёҫӗщ е 
ӗҫлеме ҫеҫ мар, аслӑлаха вӗренес ӗҫре те 
ӗҫлемелле.

Л е н и н  й а ъ ӗ.
Комсомол халӗ — «Раҫҫейри Ҫамраксен 

Лениннан Комунисла Сойусӗ» йатла. Ҫак 
йата йышӑнни, вал пире Ленинисама вёренме 
хушат. Нумайӗшё ку ӗҫе ҫамал тесе шухаш- 
лаҫҫё, ан^ах ку ҫамӑл ӗҫех мар. К-у ҫамал 
марри Ленин йулташ йӑвар, ӑнланмалла мар 
ҫырнинҫен килмест (ҫырасса вал питё ҫӑ- 
мал, ӑнланмалла ҫырнӑ). Ленин ҫырнине анла- 
нас пулсассан малтан кирлё таран политтӗк- 
кана пёлмелле, тата 'ди кирли—кашнп комсо-
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молесйн хаҫат вулама, ҫамйлрах политтёк 
кӗнекисене вулама, вӗсене анланма вӗренмел- 
ле. Парттин кашни гренён  нартти хаҫатне 
вуласа тймалла, хӑй партти хаҫатне вуламан 
ҫын, вӑл парттин мёнле "ренё пулӗ-ши? Ком- 
сомолӗс хаҫат-кёнеке вулама пӗлмест пул- 
сассӑн, унӑн ку ӗҫе т}асрах вёренме тйрйш- 
малла. Епир кйна кйҫта вёренме пултарапӑр? 
Ҫак ӗҫе комсомолёссем политтӗк крушокё- 
сенте туса пыраҫҫӗ.

Политтӗккӑ крушокӗсем.

Политтӗкка куршокёсем пирӗн тӗрлисем 
иур: пӗррисем—нумайрах пёлекеннисем вал- 
ли, теприсем—сахалтарах пӗлекеннисемшӗн. 
1]анахах та, комсомола ҫамрӑксем 14-15 ҫул- 
тан нуҫласа кӗрсе 23 ҫула ҫитит^ен унта 
тйма пултараҫҫӗ нулсассйн, кашни йат>ейк- 
карах ҫул йещен тӗрлӗ ҫамраксем пур, вёсен 
нёлни те, вёренните тӗрлё. Комсомолӑн ҫам- 
рйксене нурне те вӗрентсе пымалла: вӗсем 
ҫамрйккисем (16-18 ҫултисем) пулсассӑн та. 
фапсаву^ара вёренекенсем пулсассӑн та, парт- 
тине ыран-пайан кӗрес пек таракан ӳссе 
ҫитне ҫамрӑксем пулсассан та, вёсене пурне 
те вёрентмелле. Ҫак ӗҫе туса пыма пирӗн
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сойусра политтёк тёлёшёщен ҫутта кйларас 
ӗҫён тёрлёрен йёркесем, политтёкка кушо- 
кёсем пур.

Комсомола кёрсессёнех, санӑн комеомолӑн 
прокраммине те, уставне те лай&х вёренме 
тытӑнмалла. Кун хыҫҫйн есё 1-мӗш сыпакла 
политтёкка крушокне кёретён, унтан полит- 
кушокан 2-мӗш сыпакне куҫатӑи, йулашкин- 
т>ен 3-мёш сыпакне куҫатан. Комсомолра та
на зух политкрушоксеще таратса  вёренсес- 
сён, вёсен еа^аттийёсене каймасар йулмасас- 
сан пёр виҫӗ ҫул хушшищр есё политтёкка 
тӗлӗшӗн^ен ҫителӗклӗ пёлекен ҫамрак пу- 

-латӑн. Политтёккана вӗренес ӗҫе питё кирлё 
ёҫех мар тесе шутлама йурамсИ’, вал ком- 
сомолёсшён питё кирлё.

Политтӗккӑ крушокӗсещс ёҫ ӑнса пырас- 
си—вӑл сан,аттисетзе пулакан ыйтусене ҫам- 
раксем анланыинщен, тата вёсене йуратса аван 
итленищен килет. Ҫаванпа крушокри ҫамрӑк- 
сем сатрттисене питё йуратсах ҫӳремеҫҫӗ пу- 
лсассан, йе вёсем лайах ӑнланмаҫҫӗ пулсас- 
сйн, вёсен кун ҫин^ен крушок рукковотит- 
тёле пёлтёрмелле.
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Хута вӗреннипе политтӗккӑна вӗренни.
Тата пирӗн комсомолра ^ас-щасах пулакан 

йапала—сийен ҫине кйтартса памалла. Пирён 
нумай комсомолӗссем тӗрлӗ ҫёрте: каҫхи
курсеещр. рапфаксеьгр, цур йен^ен те вёрен- 
текен крупгоксен^е (общеобразовательные 
кружки) ернере 5—6 хут пуҫтарӑнса вӗренеҫ- 
ҫӗ. Ҫакйн пирки вёсем хӑйсен комсомол еде- 
сене нурнӑҫа кӳртсе пыма пултараймаҫҫӗ: 
савӑтри, йе ытти халӑх орканисатсийӗсен^е 
ӗҫлемеҫҫё, комсомол пухӑвӗсене ҫӳремеҫҫё, 
политкрушокӗсеще вӗренмеҫҫӗ, йе вёсен са- 
н,аттисене ҫӳресшён мар. Ҫак сийене вёсем, 
йе вйхйт ҫук пирки, йе тата ытти ӗҫсем пирки 
пулат, теҫҫё. Ҫавӑн пек щух кунта ак ҫапла 
каламалла: «есё хута вӗренесшён ҫеҫ тарӑ- 
тпатӑн, комсомолки ӗҫёсеще хастарлӑ ёҫле- 

_ местӗн пулсассӑн, есӗ мӗнле комсомолӗс-ха 
вара?» тесе. Комсомол ӗҫне туса пыман ҫам- 
рӑк, вал комсомолӗс пулма иултараймас'Г. Са
ванна та пирӗн кашни комсомолёсан комсо
мол ӗҫӗн тёп йёркиие лайах пёлсе тамалла. 
Ку тёп йёрке— хапрак-саватри, йе тата ытти 
орканисатсисен^е хастарла ӗҫлесси, комсомол 
орканисатсийӗ хушна ӗҫсене пурӑнӑҫа кӳрт- 
се пырасси, тата политтёкка тёлешёщрн
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пӗлесси, вӗренееси. Вӗсемсёр пуҫне, тата 
комсомолёсан хута вёренесси те питё кирлё. 
а н р х  ҫакна вӗрейнӗ щух, ҫав вӑхатрах орка- 
нисатси хушнй комеомолӑн ёҫӗсене те туса 
пымалла. Сана комсомол рапфака вёренме 
Марат пулсассан, санӑн рапфакра вёреннё 
'рух та комсомол ӗҫёсене туса пымалла. Кёе- 
керех каласассан, вӗренӳпе практнкка ёҫне 
майлаштарса пымалла — вёреинё ^ух ӗҫлесе 
пымалла, ӗҫленё т,ух вёренсе пымалла.

Комсомолра т>и кирлм.

Кашни комсомолёсан Т)И малтанах полит- 
тёккана ҫителӗклӗ пёлсе тамалла. Полит- 
тёккана пӗлмесессён йурахла, ҫирёп иолрпе- 
вик пулма май ҫук. Ҫаванпа санӑн умӑнта 
икӗ крушок: трамкрушокпа нолиткрушок та- 
раҫҫӗ пулсассан, санан щ  пирвайах полит- 
крушока каймалла. Комсомолӗс ку ӗҫ ҫине 
сакӑн пек пахаВ каҫта вӗренсен вал хайён- 
цен лайӑхрах, йурахла — комунис хатёрлеме 
нултарат: шкулта-и, мӗнле шкулта, мӗнлеуш- 
кӑнра, крушокра-и, мёнле крушокра? Вара 
кӑҫта т,асрах, лайахрах, вёренме пулат, ҫаван- 
та кайат. Ака калӑпар: комсомолра трамкру- 
1поксем кирлё-ши? Кирлё. Ака мӗншӗн: '$и



малтан, трамкрушок вал парттире таман ҫын- 
€ен хущшище тӑвас акиттатси ӗҫӗн шутне 
кёрее, унан пёр майё (спосапё) пулса тара!*. 
Ку акиттатси — куракансене спектаккалсем 
урлӑ, ҫав ^ӗрӗ картин кӑна куҫпа та курнӑ, 
хӑлхапа та илтнё г̂ ухне, курни снижен шухйнг- 
латтарса астутарат, ҫав&нпа вал пысак вырйн 
йышанса тарат. Теиёр йент^ен трамкрушок 
вал ҫамрӑксемшён усалла, канас, вькфас ӗҫён 
майё (спосӑнё). Ҫак йапала ҫамрӑксемшӗн 
питё кирлё. г§анахах та ҫамраксен кунё кунё- 
не иртен пуҫласа каҫ^ен ӗҫлесе, политтёкка 
пёлӗвӗсене вёренсе, пёртте хавасла вайасем- 
пе, йе спорт па уҫалмасар, канмасар, лармалла 
мар-ҫке. Ҫук, вӑйасем, спорт комсомолӗссемпе 
ҫамраксемшён пуриншӗн те кирлё, питё аван 
йапала. Ан'дах ҫапах та епир вёсене комсомо
лёсан кирлё тёп ёҫӗ—тума пултараймастпар. 
Комсомолӑн тёп ӗҫё политтёкка ёҫӗ, ҫамрак- 
■с-ем хастарла ёҫлени, тата нолиттӗккана вё- 
ренни пулмалла, ку ӗҫсем, комсомолан ёҫё- 
сен хушшин^е варрине йынганса тӑмалла, 

^апла вырӑн йышӑнеа тӑмалла.
Ҫак ӗҫсене туса пыма кансӗрлекен урах 

ёҫсене пётермелле, йе иккёмӗш ^еретре туса 
пымалла.



В и ҫ ӗ ӗ ҫ.
Ҫапла ёнтӗ епир кашни комсомолӗс умён- 

■̂е виҫӗ тёп ёҫ танине куратпар. Пирвайхи 
’|и  пысӑк, тӗп вырана йышаыса таракан ёҫ— 
еаватри орканисатсисешзе, ушкӑнсен^е, йалти 
комсомолӗе пулсан, йалти тӗрлё орканисатси- 
сещё (ушкансеще) ёҫлесси: ун т(ухне пёрма- 
йах комуниссен иарттине пулашса вал хуш- 
нисене туса, унан ресо^утсийӗсемшён сасӑ 
парса, парттире тӑманнисен хушшищр акит
татси тумалла. Иккӗмёнт ёҫ—комсомолан ӗҫён- 
т,е вай ҫитнё таран хастаран ёҫлесси, 'р е к  
укҫине вахатра тӳлесси, пухусене сиктерсс- 
хӑвармасар ҫӳресси, орканисатси уйрам хуш - 
мӑ ӗҫсене (сатанисене) вахатра цурнӑҫа кӳртсе- 
пырасси, калапар, йа^ейкка клупра тешурный 
пулма хушагГ, йе ҫтена хаҫа^ё ҫине ҫырма 
хушат т. ы .— ҫавсене комсомолёсан иурне те- 
тёрӗс туса пымалла. Тата виҫҫёмӗш ёҫӗ — по
литтёкка крушокӗсен^е политтёккана вӗре- 
несси. Ҫакӑнта, ҫырнӑ комсомолёсан тумалли 
виҫӗ тёп ёҫсене кашни комсомола кӗнӗ ҫамра- 
кан пурнаҫа кӳртсе пымалла. Ҫака виҫӗ опе- 
саннаҫа вырана кӳртсе пымасассан, йе на^ар 
туса пырсассан, вара сана: вал комсомол тис- 
тсиплинане паханмас!1, вал комсомол сатагр и -



сене те пӗлмест, теҫҫӗ. гЦанахах та комсомол 
ерканисатсийё, ҫакӑншан, комсомолёссене, 
вёсем тин ҫеҫ сойуса кёнёскерсем пулсан. 
вёсене питё] хытах айӑпламасТ, мёншён тесен, 
сойусра тйман ҫамрӑк тистсиплинӑна тытса 
тӑма кйҫтан вӗрентӗр-ха. Антах комсомолра 
нумайранпах таракан йулташсем пулсан, вё
сене вара ҫакӑншӑн хытӑрах айӑплаҫҫӗ, мён
шён тесен, вёсен комсомол орканисатсийӗ 
тистсиплинӑсар тытӑнса тама пултарайман- 
нине, пӗлмелле ӗнтӗ. Комсомолӑн йышанна 
ӗҫӗсене хыттӑн туса пымалла. Самахран калӑ- 
пар: ҫемйери ҫынсем комсомолёса комсомолӑн 
пуххисене кайма ^араҫҫӗ, йе кансӗрлеҫҫӗ пул
сассан, комсомолӗсӑн ҫапах та ҫак пухусене 
пымаллах. Ие тата семйерп ҫынсем ӑна комсо
молёса тума йураман ӗҫ тума (самахран: урама 
тухса суттума) хушаҫҫё пулсассӑн, комсомо
лёсан кун пек ёҫе тумалла мар. Комсомолӑн 
тистсиплинӗпе комсомолёссеи ёҫӗсем пурин- 
'цен те паха пулмалла.
Лӗр-пӗринпе ҫмхӑнса пӗр шухӑшпа (оркани- 

зованно) ӗҫлемелле.
Халӗ ӗнтё пирӗн ума ҫакан лек ыйту 

туха!" мёнле-ха вал комсомолёсан парттире
Комсоможёсӑн тумаллп боӗеем. 8



т&маннисемпе перле пулакан пухусешр пёр- 
майах комсомол йа^ейкки йышӑннисемшён 
саса памалла? Ҫак ыйтуна комсомолёссен^ен 
нумайёшё анлаяаймаҫҫӗ: «самахран, комсо
мол йа^ейкки тёрёс мар решени йышанна 
пулсассан та, манан уншан сасй памаллап-ха?» 
теҫҫӗ вёсем. Нумайёшё сойусра нумайранпа 
мар таракан йултаптеем 'ҫас-^асах комсомол 
йа^ейккин пухавёще пёр пек йышанаҫҫёг 
кайран парттире таманнисен пухавёще хай- 
сен шухӑшӗсене улаштараҫҫё те, йа^ейккӑра 
йышйннине хирӗҫ хайсен сассисене параҫҫӗ. 
Комсомолра кун пек тума йурамасС

Комсомол йа'щейкки йышаннӑ постановлена 
санан шухашупа тёрёс пек туйанаТ пулсан 
та, тёрёс мар пек туйанат пулсассан та, парт
тире таманнисен пухавёще санан, пур пёрех 
ҫав постановлеыишён саса памалла.

Кун пек тумасассан мён пулё вара? Парт
тире таманнисем комсомол сине мёнле пйхма 
нуҫлӗҫ-ши вара? Мёнле пулассине епир 
малтан комуниссен партти йышанӑвӗсемшён 
саса памалли ҫищен ҫырнӑ ҫӗрте кӑтартна 
налларанах пёлетпӗр. Комсомолёссене парт
тире таманнисен пухавӗсеще йа^ейккй йы- 
]пйннисене хирӗҫ сасӑ пама ирӗк парсасснщ.
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вара орканисатси ишӗлме, унйн вайӗ пётме 
пуҫла!’; ун пек пулсассан йащейкка постано- 
вленипе килёшмен комсомолёс кашни хай 
йеннелле парттире таманнисене ҫаварма пуҫ- 
лагГ. Вара йа^ейкка ишёлсе анма пултарат. 
Йа^ейккара тӗрлӗ ыйтусем сӳтсе-йавна ^ух, 
ҫав ыйту пирки есё комсомол пухавёще ху 
шухашусене пурне те калама пултаратӑн. 
ытти комсомолёссене хирёҫ те калама пулта- 
ратан. Ащ дх йатейкка пёр постановлени 
йышансассан, комсомолёссен пурин те ҫак 
йышанушан хыта тамалла. Ака мёншён парт
тире таманнисен пухавёсеще санан йа^ейкка 
йышанӑвёшӗн, вӑл санан шухашупа тӗрӗс-и, 
тёрёс мар-и пур пӗрех сассуна памалла, кирлё 
пулсассан пухура ана йытпӑщАр тесе, тухса 
сймах каламалла.

Райкомпа тата партти йа^ейккипе ҫыхӑнса 
тӑрасси.

Ащ ах куна хирёҫ ыйтаҫӗ: «манан шухашна 
йа^ейкка ҫапах та тёрёс мар йышану туна 
пулсассан, йе ку йышану пысак ыйту пирки 
пулнипе, ӑна иурнаҫа кӳртсен, вал пысак 
сийен тума пул тара!’ пек пулсассӑн, вара 
мёншён тавас-ха?» тесе. Кун т,ухне, ака мён
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тумалла: парттире таманнисен хуптшище йа- 
•|,ейккӑна хирӗҫ тухса пур пёрех каламалла 
мар, антдх ку ыйтава, йе партти йагҫейккинте. 
йе комсомол ӑн райкомёще йе тата у ком ещ е 
лартмалла. г§йнахах та йа^ейкка йӑнӑшма та 
пултарат, ҫаванпа унӑн тёрлӗ йышанӑвӗсем 
те тёрёс мар пулма пултараҫҫё. Есё шухӑшла- 
ни тёрёс пулсассан, вара Р.Ҫ.Л.К.С. Райкоме, 
йе Укомё, йе партти йа^ейкки ҫак йышӑнава 
тӳрлетӗҫё. Саванна та комсомолёсан йат^ейк- 
ка тёрёс мар ёҫсем тунине курсассӑн, ал- 
лине усса ларма йурамаст. Сук, тфнмесёр 
лармалла мар; комсомолёссен ку ыйтава йа- 
тейккана тепёр хут астутармалла. Алгуах ку 
ёсе парттире таманнисен хушшище пуҫла- 
малла мар. Ку тавлашуллӑ ыйту, комсомола 
ҫул катартса пыракан, унан йанӑшавӗсене 
тӳрлетсе пыракан комуниссен парттинтр, 
йе комсомолан ҫӳлӗрех таракан орканёсеще 
пуҫласа йамалла. Ака мён вал комсомолан 
йёркелёхё (тистсиплина).
Комсомолёсан парттире тӑман ҫыншӑн при

мерла пулмалла.
Кашки комсомолёсанах комсомолан йёрке- 

лёхне ҫеҫ хыта тытса тӑмалла мар, унан ха- 
йён ӗҫӗпе пётём сойусра тӑман ҫамраксене
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пример, ҫулмай кйтартса пымалла. Ку ӗҫ пит 
ҫӑмӑлах мар, вӑл пптӗ кирлӗ ӗҫ, мёншён 
тесессён, комсомолӗс хӑйён ёҫёпе парттире 
тӑманнисене мӗнле ӗҫлемеллине, хайсене хай
сем мёнле тытса тӑмаллине (поведение), ӗҫе 
мёнле тумаллине пример катартмасасоан, вё
сем комсомолёссен сӑмахӗсене ёненмеҫҫӗ. 
Вара вёсем комсомолёсан акиттатсине катӑк 
ҫур нус выранне те хумаҫҫё.

Ӗҫ ӑнӑҫуне вӑйлӑлӑхпе ҫӗклентермелле.

Пирӗн умра халӗ нӗр нитё пысак ёҫ 
ӑнаҫупе вайлалӑхне хапартасси тара!1. Пирён 
комуниссен парттийё ҫак пысӑк сатан а пур 
ӗҫлекенсен умне те тӑратрё. Малалла ёҫле- 
кенсен ёҫленё ^ух кашни тата вайларах, та
та пултаруларах, тата анӑҫларах ёҫлемелле. 
Нумай хапрак-саватсеще пирён ку таратсрен 
ҫакнашкал нулна: ӗҫ вӑха^ӗ 8 сехет ҫеҫ пулин 
те, ӗҫлекен ҫак 8 сехете пётёмпех тултарса - 
ёҫлемен; тёрёссипе вал сехет туллийах 4 се
хет кана ӗҫленӗ. Кун ҫинт^ен ҫакна шутласа 
каларна: пётӗм С.К.Р.С-^и ёҫлекенӗсем хайсен 
8 сехетлё ёҫ вахӑтёнт^е пёр сехет ытларах 
ҫителӗклӗ тултарса ӗҫленӗ пулсассан, пирён 
С о в е т  Р е с п у п л ӗ к ё ,  хайӗн аллине 180
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мёлйун .тенкӗ тупӑш (прибыль) илет^ӗ. Ку 
питӗ пысак укҫа, ку укҫапа епир ну май 
савйтсем ҫӗнӗрен лартма пуллараттӑмӑр^ё, 
ну май шкулсем уҫӑттӑмар^ё, ҫавӑ вара хамӑр 
пурӑнаҫа лайӑхлатаР^ӗ. Савӑтра ӗҫлекенсем 
халӗ нумайёшё ӗҫ хакые пысӑках илеймеҫҫё.

Ак ҫак ӗҫ хакне епир пёр майпа ёҫ &нй- 
ҫуне, вайлӑлӑхне, пултаруне ҫӗклентернипе 
сеҫ ӳстерме нултаратпӑр.

Епир ҫак сатан а  нурӑнӑҫа кӳртсеесён, 
вара ӗҫлекенсен ёҫ укҫи ҫултан ҫул пысӑклан- 
са пырё, тата кунпа пёрлех ӗҫлекенсен нурӑ- 
нӑҫӗ те аванланса пырё. Ҫакна пурӑнаҫа кёр- 
тес тӗлёшпе епир мӗн тӑватпар?

Т)И малтан комуниссен партти профсойус- 
сене ӗҫлекенсен ӗҫ вӑхӑтёнр мӗн ^ул ёҫле- 
мелли нормйсене пӑхса тухма, вӗсене пысак- 
латма май тупма, тата ёҫ хакне пахса тухма 
хушрё. Пирӗншӗн ӗҫлекенсем, ёҫлени тарах 
(вырӑсла «сдельно» тетпёр) укҫа илсе, ӗҫе 
анаҫулларах тума хайсем тӗллӗн тарашни 
кирлё. Ҫакӑнпа пёрлех тата претпрйаттисея 
(хаирак-савӑтсен) ӗҫне те лайӑхлатмалла. 
Ащ>ах ҫак сатавдӑсене пуранаҫа кӳртес пул
сассан пирён парттире таманнисен хушшин- 
т>е нумай калаҫса, вёсене анлантармалла,
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парттире тйманнисем нумайёшё куна хирё^ 
те пулӗҫ; вёсем малашне хӑйсене пулас пы- 
ейк усӑшӑн, ха^хи вахӑтра пёт>ёк ҫеҫ тӑкаксем 
те тӑвасшӑн пулмӗҫ. Ҫаваниа пурищен мал
тан ҫак ӗҫре комуниссемпе комсомолёссен 
хайсен ёҫӗне пример кӑтартса памалла. Ан^ах 
иирён ■ҫас-^асах урӑхла та пулкалаФ.

Найан, лӳппер ан пул!
Самахран ҫакӑн пек пример илёпӗр: комсо

молёсан пёр-пӗр ӗҫпе йат^ейкка пӳроне каймал- 
. га пула'Г, ант,ах вӑл ҫакӑнта хайён маҫтёрёщеп 
ыйта'Г те пӗр ҫур сехетлӗхе ӗҫленӗ вахатрах 
тухса кайа1\ Паллах ёнтё, комсомолёссем 
<завӑн пек ӗҫлесессён, вёсем вара парттире 
тӑманнисем хушшин^е ӗҫ анӑҫупе вайлалӑхне 
хапартас тёлёшпе нимёнле акиттатси тума та 
пултараймаҫҫӗ. Бара пирён комуниссен парт
тин йышанавӗсем пуранаҫа кӗреймеҫҫӗ. мён
шён тесен, парттире таманнисем пирён ҫине 
ӳркенекенсем, лӳпперсем сине пахнӑ пек ҫеҫ 
нахма пуҫлаҫҫӗ. Ҫаванпа комсомолёсан парт
тире тӑманнисемшён «пример» пулмалла.

Мӗнле вӗренмелле?
Ҫакӑнта калани, вал ӗҫ ӑнаҫуне вайлала- 

тас тӗлӗшрен ҫеҫ мар, вал ытти ӗҫсемшӗн
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те, еӑмахран фапсавудра йе тата урӑх шкул- 
еещ е вӗренессишӗн те тёрёс самах пулса 
тараТ. Нумайёшё комсомолёссем нткулсеще 
сойусра тӑманнисещен на'рртарах, вёренеҫ- 
ҫё. Ку сийен пирён комсомолёссем хайсем ҫине 
нумай тёрлё ёссем илнипе, комсомол ёҫне 
вёренессипе пёрлештереймесёр, шкулта лаййх 
вёренмеллине манса кайнищрн килет. Т^анахах 
та, комсомолёсан тёрлё ошшДствӑ, ёҫӗсене 
парттире тӑманнисен^ен нумайрах туса пы
малла, политтёк тёлӗшёнт^ен вёренесси ҫине 
те, комсомол опесӑннӑҫёсене пурӑнӑҫа кӳртме 
те, ытларах вӑйне памалла, ан^ах ку ӗҫе унан, 
хайён тёп происвотствари ёҫне, йе фапсаву^ра 
вёренес ӗҫне ^армалла туса пымалла мар. 
Комсомолёсан происвотствара та (фапсавут,ара 
вӗреннё ҫӗрте те парттире таманнисемшён 
нримерлӑ пулса тӑмалла.

Тапак ан турт, ерехсӑра ан ӗҫ, ан вӑрҫ!
Комсомолёсан ӗҫме, вӑрҫма тата тапак 

туртма йурамасЛ1 тенё т,ух, ана тапак турт- 
нипе, ӗҫнипе ҫыннӑн сывалӑхёшёы сийенлё 
тесе ҫеҫ ӑнлантармалла мар.

Устав ҫине комсомолёссене ӗҫме, варҫма 
'ҫарнине пёр йещ ён— пирён комсомолёссем
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сойусра таман ҫамрӑксемшӗн примерла иуллг 
г§ар тесе, тепӗр йентен хайсен ёҫӗсене тёрёс, 
лайӑх туса пьгрӑр—тесе кӳртсе хунӑ.

Сӑмахран калӑпар: комсомолёс 'цас-реах 
варҫат пулсассан, унан парттире таманнисен 
хушшин^е нимён хисепё те пулмаст, ҫаванпа 
вал вёсен хушшин^е акиттатсилеме те пулта- 
раймасгГ. Тата вал ^ас-^асах ӗҫет пулсассан. 
вара вал парттире тӑманнисен умёщс пётём 
комсомол хисепне (авторитетне) пётерет, тата 
сав сийен комсомолӗса хӑйӗн тёп ӗҫне туса 
пыма та ^арса тарат. Унан пуҫӗ ёҫмен ҫын- 
нанни пек ёҫлеме пултараймаст, вал хайён 
тумалли ёҫёсене те манма пуҫлат, тулкасйр, 
ашканса ҫӳреме пуҫлат. Ака мёншён комсомо
лёссем ҫак кивӗ пурнаҫран йулна сийенсемпе: 
ерех ёҫессиле, варҫассипе, тата тапак туртас- 
сипе хыта кӗрешеҫҫё.

Кивӗ йӑласем ҫин^ен
Парттире тйман ҫамраксем те ваттисем- 

шён, пур йентен те примерла пуласси, вӑл 
ха^хи пуранаҫра пирӗншӗн ҫӑмӑл йапалах 
мар, мёншён тесен, пирён хушӑра кивё, усал 
йӑласем хыта, тымар йарсах лараҫҫӗ. Самах
ран, нумайёшё ҫамраксем пё^ёкренпех турт-



ма, йе ёҫме вёреннё, мёншён тесен, вёсен 
ашшё-амйшёсем тата вёсен аслашшёсем тапак 
туртнӑ, ерех-сӑра ёҫнё. Ҫак кивё йӑласещен 
хаталасси ҫамӑлах мар. Вӗсене пӗтерме епир, 
ҫав сийенсемпе пур комсомолёссем те ҫыханса, 
иӗрлешсе, ҫапаҫсассан, тата нурте ҫав си- 
йенсене хирӗҫ кар тӑрсан кӑна пётерме пул- 
таратпар.
Кивӗ пурӑнӑҫ йӗркисемпе комсомол йепле 

кӗрешет.
Епир комсомолра тёрлӗ «каҫсем» туса 

иртеретпӗр. Ку «каҫсене» епир сойусра та
ман ҫамраксем тавакан шухӑ ташшисем, та
та ытти саванӑҫӗсем выранне туса иртерет- 
иӗр. Тата комсомолра епир спорт ёҫне вӗ- 
ренетпӗр. Ҫавӑ вара пирён сойусра тӑман 
самраксен тӗрлӗ усал, шуха савӑнаҫӗсем вы
ранне йышанса тара!’, самахран каласан, вал 
тёрлӗ савӑтри, йе йалти ҫамрӑксен х у ш шину и 
ҫапӑҫусемпе, варҫасен выра’нне пулат. Ҫам- 
раксене нумайёшне комсомолёссем иртерекен 
каҫсемпе, унта пулакан вӑйӑсем тата епир 
ҫак ҫамраксене хамӑран халахла ёҫсене йаваҫ- 
тарни, вёсене ҫак кивӗ усал йӑласентен сивён- 
терсе, комсомол йенелле ҫавӑруӗҫ. Кивӗ йӑла- 
сем пирён питӗ нумай, ҫаванпа ҫамрӑкан
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комсомола кӗрсессӗн ҫак усал ййласене: вйр- 
ҫасине, ӗҫессине, тапак туртассине тата, мал- 
та кӑтартман, тепӗр сийене—хёрарама йул- 
таш вырйнне хуманнине, пӗтерме вёсещен ха- 
тйлма тйрашмалла. Ҫакна тумасассйн, унтан 
малашне йурахла комунис пулма пултарай- 
маст. Тата т;ас-гр сах  ҫамрак аван пулат, ан р х  
вырйнсӑр калаҫаканскер пулат (кӑна выросла 
«бузотер» теҫҫӗ, ^ӑвашла «ҫапкалащйк» теме 
йурат). Ҫак ҫамрака комсомолта аван ӗҫ пар- 
сассӑн, унтан вара лайӑх йулташ, лайӑх 
ёҫлекен, лайах комунис пулат, а н р х  ёҫе 
йаваҫтармасассйн, унтан асса, ашканса ҫӳре- 
кен ҫын кйна пула!1. Ҫаван пек ҫамрӑксем ну
майёшё комсомолра хӑйсене хӑйсем астуса 
тӳрленрҫ. Пирён орканисатси те ҫаван пек 
тума, н а р р  ҫамраксенрн лайӑх, йурӑхлӑ 
комуниссем тума Рраш ат. Вӑл (орканисатсн) 
ҫак тӗлӗшрен ҫамрӑксен хунш ш нр пур 
сийенсемпе кӗрегает. Кёрешессине сойусран 
кӑларнипе ҫеҫ мар, малтан тӗрлё вӗрентсе 
ӳстерес майёсемпе кёрешет, а н р х  вал та 
нулйшмасассан вара тин сойусран кӑларса 
пӑрахат.



Сойусран кӑларасси ҫин^ен.
Пирӗн сойусра нумайёшё косомолёссем 

айӑпла комсомолёса кашнинех сойусран кӑ- 
ларса пӑрахма йурат тесе шухашлаҫҫӗ. Ан^ах 
вал тёрёс мар. Партти 'ренӗш ӗн парттирен 
кӑларни г])И пысӑк айӑпа тӳсни (накасани) 
пулат, ҫавӑн пекех комсомолӗса та комсомол- 
ран кӑларни, уншӑн '},и пысӑк айӑпа тӳсни 
пулат. Ҫавна пурин те асра тытса тамалла. 
Ҫак айапа тӳснине (сойусран каларассине), 
комсомол хӑйӗн ^ленне ытти майсемпе тӳр- 
летеймесессён а н р х  иараК Комсомолёс ни- 
мёнле ытти майсемпе те тӳрленмест: вал 
тӳрленесшӗн мар, йе тӳрленме те лултарай- 
маст пулсассан, вара ку ҫамрак валли вал 
ытти комсомолёссене те ан пастӑр тесе, комсо- 
молран каларассисӗр пудне урӑх нимён те 
йулмаст. Антах комсомол пуринт,ен иитрех, 
ёҫлекен дамраксене сойусран кӑларас еде 
питё майёпе, тёплё шухашласа тӑваТ.

Парттине кӗме хатёрлен!
Ака ёнтё есё комсомола дитёнсе дитсен 

кёретён. Сойуса тата 19-20-21 дулти дамрак- 
сем те кёреҫдӗ. Вйхӑт дитсен, санан парт
тине кёмелле. Кашни комсомолёс сойуса кёр- 
сен, хайён пудёща парттине хаш вахатра
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кёрессине шухашласа хумалла та. вара унта 
кӗме хатёрленме пуҫламалла. Тата пёрмайах 
парттине кёме вахат ситиэд^ен. сойусра танӑ 
^ух, санан парттине кёме йепле хатёрленес- 
сине, мёнле ёҫре ӗҫлессине. мёнле крушок- 
сент;е вёренессине, мёнле кёнекесем вулаеа 
тухасеине, тата сана парттине кёме комсомол 
йа^ейкки ш аирклине пӗлтерекен хут иатӑр 
тесессён, санӑн мён тумаллине —пурне те 
асра тытса, ху пуҫӑнта нӗ^ёк ёҫ йёркийё пек 
план тытса тймалла. Ҫамраксем 20 ҫулаҫитщг 
^ен пирён парттине комсомол урла ҫеҫ кёреҫ- 
ҫё. Ҫавӑн пек ҫамрӑксене парттине кёме ком
сомол шантаравё кирлё. Ҫавӑнпа комсомол 
йат)вйкки санан ӗҫе курса, сана лайах пелсе 
парттине кёме шантару патар тесессён, санан 
комсомолра хӑна йепле тытасси ҫинт>ен, тата 
комсомолӑн ӗҫне йепле тӑвасси ҫинтрн нумай 
шухашламалла.

Комсомолӗсран парттире тӑманнисен^ен 
ытларах ыйтаҫҫӗ.

Парттине кёрекен комсомолёссем хӑш т^ух- 
не, мёншён комсомолёсран парттине кёнё 
'ҫух пур йентен те, парттире тӑманнисен^ен 
ытларах ыйтаҫҫё: комсомолёса пёлни те ну- 
майтарах кирлё, вӑл хӑйне хӑй пур йентрн
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авантарах т ыт н и  те кирлӗ — теҫҫё. Ҫавӑн 
тухнех ҫитӗннӗ ёҫлекенсещен нимех те ыйт- 
маҫҫӗ те, тата вёсене ^асрах та илеҫҫӗ. Ҫав- 
сене хирӗҫ ак мён каламалла. Пӗр йещен 
ҫитӗннӗ, ватӑрах ӗҫлекен пирён пек комсомол 
шкулё витӗр тухман. Комсомолёсан парттин 
йурахла 'ренӗсене хатӗрлекен орканисатси 
пур иирки, орканпсатсищи ҫамраксен парт
тире тӑман ёҫлекенсещен нумайтарах хатӗр- 
ленмелле, парттине питрех йурӑхлӑ пулмал
ла, тата хайсене хайсем пур йентен те аван 
тытса тарасси те вёсене кирлё. Комсомол 
орканиеатсийё ҫавйнпа та кирли паллах ёнтё. 
Кун пек пулсассӑн, комсомол ёссещен парт
тине кёнӗ т;ух ытларах ыйтма кирли те, 
падлах. Тӗпӗр йентен ҫитённӗ, ватӑрах ӗҫле- 
кенсен комсомолёссентен уйӑрамлахӗ ҫака 
пур: вёсем нумайёшё патшапа, рево^утси^- 
т>енех, хыта кӗрешсе, ҫак кӗрешӳ шк у л ӗ  
витӗр тухна. Вӗсен^ен нумайёшё парттире 
тӑмас-ассан та, тёрлё пйлханусенте ҫапаҫна, 
тата хайсен хуҫисемпе те економиккапа по- 
литтёккӑлла кӗрошӳсеще ҫапӑҫнӑ пирки, вё
сем хайсене хӗртсе ҫирёнлетнӗ. Ҫамрӑкеем 
ҫак йен^ен патша пусмарлӑхёсеые лайаххӑн 
курайман, мёншён тесессён, нумайёшё вёсен-
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-ҫен канаш ирӗкӗ пуҫланнаранпа ҫеҫ ӗҫлеме 
пуҫлана, краштан варҫи витёр те пиҫсе 
тухайман, тата парттине кёнё, йе тин ҫеҫ 
кёрекен ёҫлекенсем, вёсем нумайёшё краштан 
кӑрҫищ>е иулса, хӗрлӗ ҫар шкулӗ витӗр тух- 
еа, хӑйсене, комунисам ёҫӗсемшӗн, шухӑшё- 
еемшӗн кӗрешес тёлӗшрен, хыта ҫирёпленнё. 
Ҫавйнпа ҫамраксен ҫитӗннӗ, ватарах ёҫле- 
кенсенни пек пролеттари класӗн интересё- 
еемгаёы кӗрешес йещен ҫирёпленни ҫукрах. 
Ҫавӑнпа ҫамрӑксем ваттисен^ен ытларах йй- 
нйшсем тума та пултараҫҫӗ. Ҫакӑн пек йа- 
нашсем тавас мар тесессён, йурахла комунис 
пула с тесессён, ҫамрӑксен хӑйсен комсомол 
орканисатсище малалла ӗҫлеме вӗренӳ тёлё- 
шӗщрн те, ёҫ пёлни тёлёшёщен те нуман 
хатёрленмелле.

Ака мёншён парттине кӗнӗ ^ух, комсомо- 
лӗссещен, пур йент}ен те, парттире таман 
ёҫлекенсешзен нумайтарах ыйтаҫҫё. Комсо
молра тӑратан пулсассан, санан 2—Зҫул хуш- 
птштҫе, унта ёҫлесе, хана п а р т т и н е  кӗме 
хастарлӑ, йурӑхлӑ, ёҫхалӑхӗ ёҫёшён хыта 
кёрешекен комунис пулма хатӗрлемелле. Ҫа- 
ванпа есё комсомол орканисатсишзе тӑратӑн.
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