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Фапкомсем пуҫланса кайни.

Ӗҫлекенсем пӗтӗмпе пӗрлешсе ҫитщден 
<фапкомсем пулмаы. Весом вырӑнне савӑт ста- 
рйстисем иолыомофӑынисем иулкаланӑ.

1905-мӗш ҫулсенте ҫак старйст&сем, полно- 
жлдйннисем, пастовкӑсем тума еҫлекенсене 
дӗрлештерсе ҫул кӑтартса пынӑ.

Еҫлекенсен пӗрлешӳвӗ, патша вйхйтӗще 
пур саватсенфе те пулайман.

Ш17 ҫулта Февра.ф револ,утеи пулсан 
«ёҫлокенеен пӗрлешӳвӗ, ровол,утсиленсе вӑй- 
лапса кайат.
• Вара фапсавкомсем, ӗҫлекеысем пӗрлешӳ- 

ленее ҫитнӗ майпе, револ,утси пулсассӑн х&й- 
■сом ҫине питё пысӑк ӗҫ йышйнаҫҫӗ.

Асл& Октапӗр револ,утси вахӑтӗпфе, влаҫа 
совета туртса илсе парас ёҫре. тата ҫав тӗрлӗ 
сапӑҫса илыё ирёке алӑран йарас мар, ҫирёп, 
тёплӗ тытса тӑрас тесе питӗ вййлӑ ӗҫлерӗҫ.

Рево.футси пулсанах савйт-фапрӑк хуҫисем, 
•сехре тухыипе, туха туха тарса пётрёҫ, хӑшӗ 
пёри ппт хирӗҫсе тӑфёҫӗ.

Ёҫлекенсем вара хӑйсем савӑтсещр хуҫа- 
•сем вырӑнне пулса йултфҫӗ.
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Савӑт хуҫисем тухса тарсассӑн, савӑт ӗҫесем 
ан ^арӑщДр, тата савӑт пурлӑхӗсем сапаланса 
ан пӗттфр тесе, савӑтра йӗркене тытма, сав&тӑн 
иӗтӗм ёҫне яӑхасине, ҫаксене пурне те, ӗҫле- 
кенсеы фапсавком аллиые патфҫё.

Патша йёркине, ёҫлекенсен йунне ёме- 
кенсене тӗпшпгех сирпётсе кӑларса йарас тесе, 
ёҫлекенсем феврал,пе март уй&хсеьгҫе савӑт- 
сещ ен тухса пӗрлешсе, хӑйсен тӑшманӗоемпе 
ҫапӑҫма тытӑщёҫ.ё; Ҫав вӑхӑтсеще вара сават- 
сем ӗҫлемесёр лар^ёҫё.

Пӗрик-внҫ ерне иртеен, ӗҫлекенсем кайал- 
ла савӑтсене тавӑрӑщёҫӗ, ащдх ёҫлӗкенсем 
тавйрӑннӑ ҫӗре савӑтсещё никам та йулман.

Савйт пйхакайсем: йенералсем, иншенер- 
сем, техшгкеем. хӑйсем ёҫлекенсем умӗн^е 
айӑплпне кура, ёлёк хӑйсем ӗҫлекенсене 
хӗсёрлесе пурӑннӑшӑн, ӗҫлекенсен сутён^ен 
х&раса тара, тара ггӗтнӗ. Вара ёҫлекенсен 
хайсеннех атминистратсисемсёр фапком уйӑр- 
са фапком пулӑшнипе савӑт ӗҫӗсене йӗре 
кӳртсе ёҫлеме тапратаҫҫё.

Фапеавком вара савйтсем валли хатӗрсем 
тупса, ёҫлёкенсене ӗҫ тупса пама иуелат.

Ха.шр/ч! туман ӗҫе, тума тытӑнаҫҫӗ.
Фапр&к-савйтсем хӑйсен пуласеине пӗлсе, 

еавӑтсен пурл&хне еыхлае ӗҫе, ӗҫлекенсемг 
хытӑ астуеа тӑнӑ.



Патшапа улпутсене сирпӗтсе кӑларса 
йарсаи. патша йёркине с;ёмёрее антарсан, 
ёҫлекенеем сакйр сехёт ӗҫлес йӗркене, ӗҫле- 
кенсене комиттет урлӑ плес-сине, ёҫ хакне 
ёҫлёкенсемпе пёрле тӑвассине, револ,утеплен 
ыйтнй сӑмӑлӑхсене вырйна кӗрте-ҫ-ҫё.

Феврал, уйахёир револ,утси нулна хысҫӑп 
савӑт хуҫисем; хура ҫӑхансем пек савӑтсене 
тавӑрӑнсан, сав&три йӑласемпе оураҫнӑ-пти?

Мён каламалла ёнтё, ҫураҫас шухйш вёсен 
пёртте пулман. Вӗсем ҫак компттетсенех 
хӗсёрлесе, тёрлё сДлтавсемпе. вӗсене пётерме 
тӑрӑшаҫҫё.

Керёнски вӑхатӗщр. суту-илӳпе промыш- 
лёнаҫа п&хака-н министӑра (савӑт хуҫп пулна- 
скере Коновалова) лартаҫҫё.

Сак министйр Коновалӑв. апрел, уйахёще 
-фапком ӗҫёсене т,акармалли саккун кӑларат. 
Коновалӑв саккунё тӑрӑх вара фаикомра ӗҫлеме 
ёҫлекенеем уййрнӑ йулташа ёҫрен хӑтармасан 
та пурат. атминистрйтси фапкомпа килӗшӳ 
тумасан, фапком ним те хума пултара-ймасТ, 
■ёҫлекенсене фапком урлӑ илмеллине те йы- 
шӑнмалла мар тунӑ.

Фапсавкомсем ҫак капптталис Коновалӑв 
саккуыне итлемен-, вырӑна кёртесшӗн те 
пулман. Ҫав тёрлё ҫапӑҫса илнё ирёке парас- 
шӑн пулман. Вара самана шалт пӑсӑлса кайат.
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Савӑт хуҫисем, фапкома хирӗҫ кайса, хупма 
хӑтланаҫҫё, ӗҫлекенҫене саватран кӑлара - 
кйлара йараҫҫё, йе савӑтне хупаҫҫё.

Ҫав вӑхатсеьгҫе, револ*утси тата хыта 
хастарланса кайат. Еҫлекенсем ӗҫсёр йулса 
йышланса пыраҫҫё. Фапрӑк ӗеӗсем 'р к са  
пыраҫҫӗ.

Ҫитменнинё, Керӗнски вӑрҫӑт^арас вырӑнне- 
Кермани ҫине хытӑ тала шут тытат. Вӑрсӑ, 
валли хатёр тӑвакан савӑтсем малтанхи ттекех 
вӑйлй ӗҫлеҫҫӗ.

Савӑт хуҫисем намӑса пӗлмесӗр, вӑрҫй ха- 
тӗрӗсещен пит пые&к пайта (парыш) илеҫҫӗ. 
Куҫ умӗнт^ех, патшалӑха ҫаратаҫҫё.

Ҫак йӗрсёр ӗҫеене пӗтерес тесе, ӗҫлекен- 
сем пӗрлешсе, фапсавкомсем урлӑ, савйтсеш 
хӑйсем ҫине илес, тата савӑт ӗҫӗсене контрол* 
тйвас тесе канаш тӑваҫҫӗ.

Фапрӑк-савйт ӗҫёсене контрол* тума, ҫавӑн 
^ухнехи, улпутран ту^хна министӑрсем ирӗк 
паман, ан'г,ах ӗҫлекенсем, контрол* ӗҫне ванлта 
вырйна кӗртеҫҫӗ. Савӑтри, сав&т хатёр тавраш- 
сене, таварсене т.ы. кӑларма памаҫҫӗ. Сав&г 
хуҫисем, ӗҫлекенсем контрол, тӑвассине хирӗҫг 
питё хытй тӑраҫҫӗ. Оавӑн ^ухне менрневиксен 
партти те 1-мӗш  профсойуссен пуххйщ р 
(йанвар уййхӗше 1917 ҫ.) ӗҫлекенсене хӑратса 
«Еҫлекенсен^ен контрол* тума май килмест»
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тесе ӗҫе т,ароа тама тӑрашат. Ёҫлекенсеы- 
'ҫен мар, патшалахран контрол, тумалла, теҫҫӗ 
меН)Шевиксем; ащ ах по.ршевиксем «Еҫлекен- 
сент,ен контрол, тусан аван пулат, патшалӑх- 
ран, контро.т, тусан, ҫав контроле ӗҫлекенсем 
кӗме пултараймаҫҫӗ» тесе, ӗҫлекенсене тан- 
лантараҫҫӗ.

Октапёр револ,утси пулсан, ӗҫлекенсен 
контрол, ҫищ*ен текрет тухат (17 ыойапӗр 
1917 е.) вара тин ҫак контрол, ним тавлашу- 
сӑр, саккуы каланӑ пек, ӗҫлеме пуҫлат.

Фапсавкомсен кунсӑр пуҫне тата нумай 
сават хуҫисемпе тертленсе тгуранмалла пулнӑ.

Фапсавкомсем мӗнле пӗрлешсе 
ӗҫленӗ.

Малтан фапсавкомсем иуҫланса кайсассан 
вёсем уйрӑмӑн ӗҫленӗ. Уйрӑм сапӑщ,ӑк иул- 
нипе. тёрлӗ претприйаттисещд ёҫлекенсем 
хушпшнре тавлашусем те тухма пултарнӑ, 
Нур еав&тра та ёҫлекенсене комиттет урла 
илесси, каларасси, ёҫ хакне тавасси т. ыт. 
пёр пек пулма пултарайман, вӗсем хӑйсем са- 
ватееще ащ ах ӗҫлеме пултарыӑ, ҫаванпа' та 
вара профсойус урлӑ пӗрлешме шут тытна.

Фапсавкомсем хупшшщр, уйрӑм ёҫлемел- 
ле текеннисем те пулнӑ. Ун пекисем вара
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фапсавкомсен тӗп Канашне Питӗрте, Отес 
сӑра, Самарта, Кийӗвра тунӑ. А щ ах ҫак пӗр- 
лешӳ йнса иыман.

Фапсавкомсен пӗрлешӳвӗ анса пыманни 
ҫакӑнтанах паллӑ: феврал, уйӑхёнри рево^ут- 
си пуларрен, профсойуссен пӗрлешӗвӗ пурӗ 
те 24 анрах пулна, тата тугенсем те сахал 
пулнӑ, ӗҫлессе те пит вӑйлах ӗҫлеймен.

Малтан пуҫланса кайнӑ профсойуссеще 
менрпевиксем ёҫленё, вӗсем шанрӑклӑ мар- 
рине курса, ёҫлекенсем метрпевиксене шан
сах кайман. Ҫавна кура фапсавкомсем хай- 
сем сойуспа пӗрлешмесёр ӗҫдени пара ртарах- 
хине астуса, профсойуҫсемпе пёрлешмелли 
ҫинрен шутлаҫҫӗ, тата ӗҫлекенсем хӑйсем 
пӗрлешӳ синрен сӳтсе-йаваҫҫӗ.

1917 ҫ. май уййхӗн ЗО-мӗшенре фапсав
комсен конференспнре« Сойус нарартарах-ха, 
ҫав&нпа та пӗрлешмелле мар. анрах сойус- 
семне пӗр майлй ӗҫлемелле тесе, с&мах 
татаҫҫӗ.

Профсойуссен виҫҫёмӗш конферентси, фан- 
савкосем пӗрлешсе ёҫе, тата малалла кӑтарт- 
са пара!', савӑт-фапрйкри комиттетсене, сойу- 
сӑн ҫирӗплетмелле (лайӑх вӑйлй ӗҫлекен ту- 
малла) вӗсене сойуссем ёҫлекен сулпе йамал- 
ла, профсойуссен ӗҫне вёрентсе тӑмалла тет. 

Пёр пӗр тавлашу килсе тухсан, тавлашусене
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майласа йамаллн ӗҫе еойус урла тумалла, тот. 
Фапсавкомсене сойусӑн йа'дейкки тусассӑн, со- 
йус вӑйланса кайма пултара'Г, ёҫлекенсем те 
лайӑхӑн пӗрлешее фапсавкома, сойуссене 
уйӑрнӑ пек уййрса лартма пултарасуё» тет. 
Вара 1-меш профеойуесен пухувё (й ан вар  
уйахёще 1918 ҫ.) фапсавкомсен вырӑнти 
профсойуеӑн ушкане (пайё) пулмалла, тесе 
ресоЛ)утси йышӑнат.

Ҫак пуху хыҫҫан фапсавкомсен тӗп канашё, 
метём фапкомсем профсойус ҫул кӑтартса пы- 
иа пек ёдлеме тапратассё. Фапсавкомсен ёдё- 
сем ҫӑмйлланса, усалса пыраҫҫё, ёҫсем улша- 
наҫҫӗ, сойус та сирёпленсе пыра'1.

Ҫав тӗрлё ҫапӑҫса шӑтса тухса, халё ёнтё 
фапсавкомсем саккун тӑрах ёҫлесе пыраҫҫё.

Мӗн вӑл фапсавком?

Фаисавком вӑл ёҫлекенсене профсойус- 
семпе пӗрлештерекен оркӑн.

Фапсавкомсем профсойуссен ёҫёсене 6ҫ- 
лекенсем хушшище вырӑна кӗртеҫҫё.

Сойусӑн ёҫӗсем, ёҫлекенсем хушпшнҫе усӑ- 
лӑ вырӑна кёни фапкомсенҫен килет. Фапком. 
ӗҫлекенсем хушшище, шащДкла, авторитетлӑ 
пулсассӑн унӑн ӗҫёсем кирек-хӑдант та аваы 
вырана кёрсе пыраҫҫё. Фапкомсен, ёҫлекенсем 
хушшищр ш ащ ӑкла авторитетна пулас тесен.
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ӗҫлекенсен шухӑшне пӗлес пула!, весен пур- 
нӑҫри пур ыйтусене, нушпсене пӗлес нулат.. 
Ҫав ыйтусене пурнаҫа кӗртме тӑрӑшса ӗҫлес 
пулат.

Еҫлекенсен ыйтусене лайӑхӑн тёпресс 
пёлсе, мӗлле майласа тумаллине, ӗҫлекенсе- 
не ӑнлантарса памалла.

Фапсавкомсене фапрйкри, с-аватри, йе кан- 
тур таврашӗнре ӗҫлекенсен пухувӗнре уйӑ- 
раҫҫӗ. Савӑтра савком. фапрӑкра—фапком. 
тӗрлӗ кантур таврашёнре (савӑтпа фапрӑк 
мар ҫӗрте) меском, рӑвашла, «вырӑнком» вы- 
рйнти комиттет, теҫҫё.

Фапсавырӑнкомаи ртенёсем, сойусра рлеы- 
та тараканнисем анрах пулма пултараҫҫӗ.

Пӗтӗм канашри сойуссен улта.мёш пуху 
(1924 ҫ) калана тарах «Халӗ фапкомсене, фап- 
рӑк-савӑтсенре ӗҫлекенсем 25 ҫынтан кайа 
мар пулсан уйараҫҫӗ, 25 ҫынтан кайа пулсае- 
сан п о л н о м о р ӑ н а й  уйӑраҫҫӗ. Ҫав полно- 
моранай йе телёкат фапкомӑн ёҫне пётёмпех. 
тӑва’11.

Фапкома миҫе ҫын суйласстр хапрӑкра 
ӗҫлекенсен шутӗнрен килет. Фапком ӗспе ӗҫ- 
леме фапкома виҫӗ ҫынтан суйлаиа пулсас- 
сан пёрне фапком ӗҫне тума, фанрӑк ӗҫӗн- 
рен хӑтараҫҫё, пилӗк ҫынтан пудсан—икё- 
ҫынтан мала мар ӗҫрен хӑтараҫҫӗ.
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Савӑт ёҫёнрен хӑтарнй, фапком рленӗ хӑй 
савӑтра щшӗ шалуне, фапком ёҫне тума па- 
ракан ярорран укҫинрен плет.

Унйн савйтрн вырӑнё ҫухалмаст, хӑйён 
вӑхӑрӗ тухсасӑн каллех ҫав малтан ёҫленӗ 
вырӑнах кёме пул тара!.

Фапсавком рленӗсене, сойуееӑр иуҫне вы- 
рӑптан калареа йама пултараимаееё.

Фапсавыр&нком ёсне тумалй раехутсене 
савӑт ратат. саван валли вара нретприйат- 
тинт,е 500 ҫын ёҫлет пулсан, ёҫлекенсене па
на шалу ҫине шутласа ‘2о/0 ытла мар параҫ- 
Ҫ('. 500—1000 сынна ҫитеррён— I 1 ■>0 о, 1000 
— 3000 ҫптеррен— 1° р 3000 ытла тгулсан 1/2 ° » 
параҫсӗ.

Фапсавырӑнкома ӗҫлеме тата ӗҫлекенсен 
пухӗвё тума, претприйатти ҫурт, еуртӗщ е 
кирлё хатӗр-хётӗрсем парат. Ҫуртне ашйтат, 
ҫутатат те.

Фапрӑк-сават пуҫлӑхӗсем, фапком ёҫне рар- 
са, канҫёрлесе пыма пултараймаҫҫӗ.

Фапко.м ӗҫне тума, ҫыру ҫырма, шут-тума 
(укса шурё) тата ыттисене те канрелер ёҫне 
тума, пӗлекен ҫынна тытма пултараҫҫӗ. Са
каи пек тытма укҫа илнӗ тӑрах кнлет, ёҫ- 
лекенс-ем 300 сынтан пртет пулсан икӗ сын- 
тан мала тытма май килмест.



Фапком орнере пёрререн кайа мар лару 
туса ӗҫ тава!. Кулен-кун килсе тухакан ӗҫ- 
сене, ёҫрен хӑтариӑ фапком рленӗ тӑват

Фапкоман ёҫёсем, ёҫлекенсен ӗҫӗ вӑхйтӗн- 
рех нулмалла. мӗншён тесен, сават ёҫёпе фап
коман ӗҫӗ пёрле ҫыхӑнса тӑра!. Еҫлекенсём 
ӗҫ пётерсен пёр фапком рленё ёҫлекенсенрен 
кайа йулас пула!, вара ун патне ёҫлекенсем 
пырса йе еайавлени-ыйту параҫҫё-и, йе мён 
те пулин сӑмах пур-и, тата ыттисем те пул- 
ма пултараҫҫё.

Фапком, тата ёелокенееп сывлйхне астӑва- 
кан, ҫутта каларас ёҫе тума комиҫ.ҫисем тӑват, 
тата ытти комиҫҫисем те нулма пултараҫҫё. 
Фапком хай ёҫӗ ҫинрен, тата комиҫҫи ёсёеем 
ҫинрен, ӗҫлекенсен пуххи умӗнре, тата сойус 
умӗнре ответ тыта!.

Комиҫҫисен савӑт ёҫё иртсен еелемелле.
Фапком рленёсем фапрӑкра ёҫленё выр&н- 

сене пётёмпех пӑхса тухма пултараҫҫё, кунта 
вӗсене никам та рарма пултараймаҫҫё.

Фапком лар&вёнре тунӑ ёҫеем, сойус йы- 
шӑнниие туннне хирёс кайаееӗ пулсан, сак- 
кун тарах туман пулсан йе ёҫлекенсен пухйве, 
йе сойус, (фапком йышйининё улаштарма—рар- 
ма пултӑраҫҫё.



Ёҫлекенсен нухйвёнре туна ёҫсене, весом 
сойус йӗркине пасмасҫё пулсан. фапкомӑн 
пётёмпех вырӑна кёртсе пырас пула!.

Еҫлекенсен пурнаҫё малалла лайӑх йёр- 
келлӗ ӑнса пыни, фанкомёем лайӑх ӗҫленпн- 
т,ен килет. Фапкомсем лайах ёҫлеррёр тесен, 
ёҫлекенсен те фапкома пулӑшса, катартса, 
астутарса пырас пула!. Ҫавйн пек вара иур 
те пӗрлешсе, пӗр шухашиа ёҫлесе пырсан, 
пнрӗн пурнйҫ та, фапрӑк-савйт ёҫёсем те 
пусаннӑ ҫем йусанса пырёҫё.

Нӗтӗм Раҫҫепрп профсойуссен ултӑмӗш 
иухёвё. ӗҫлекенсемпе сойуссем, мёлле пёр- 
летнсе ҫыхӑнеа ӗҫлемелли ҫинрен, нумай сӳтсе- 
йавна. Ҫав пуху сойуссем ёҫлекенсем хуш- 
пшнре мёлле ӗҫлемеллн ҫинрен майсем, ҫул 
катартса хӑварнӑ.

Ф а п с а в ы р ӑн к о м сен ҫак профсойуссен 
О-мёш нухёвё каласа хаварнисене вырӑна 
кӗртме тӑрйшмалла. Пуху каласа хӑварни, 
кёскенён калаеан, ҫаксем: сойуссен ёҫлекен- 
семпе ҫыханса, сойус ёҫёсене вырӑна кёртсе 
ёҫлееен, ёҫлекенсен*' еккономиккӑ тӗлёшён- 
рен, тата ытти кулен-кун кплсе тухна нуш- 
тасенрен пулӑшасси. тан пуҫа ҫутатасси паллӑ 
выранта пулмалла. Еҫлекенсен пурнаҫӗнри 
пур ыйтусем те сойусшйн нёр пекех нулмалла.



— 14 —

Ёҫлекенеем килте те. фапракра та синус 
вӗсемшӗн хута кённне сиссе татурар.

Фапсавком ӗҫӗсем.

Фанкомсен ӗҫӗсем вырӑнлӑ, усӑлӑ пулгщДр 
тесен, хӑйсем ҫине илнё условисене маиае мар 
пулат.

Вёсен уҫловисем ак ҫаксем: 1) савко.м ёҫле- 
кенсем умение те, атмпнистратси умёнт,е те 
шантДклӑ. авторитетлӑ пулмалла, 2) ӗҫлекен- 
сем нур те, савком мӗншӗн кирлиие, ыӗлле 
ӗҫпе унта пымаллине нурне те пёлсе тӑмалла, 
■3) савком тунӑ ёҫсене ёҫлекенсен пурин тё 
пёлмелле, 4) савкомӑн ӗҫлекенсемшён пур 
тӗрлӗ пё^ӗк ёҫсемшён те т,арманас пулат. Са- 
махран: хваттер тёлёшёнрен, вутӑ-шанкӑ дин- 
реп. лампӑ краҫин, мупра. шыв ҫшп/зн. пурые 
те савӑт пӑхакансем урлӑ йӳнеҫтерсе пырас 
пулат.

Савком, сойус еҫне туса пымаллине еппр 
пёлетпёр, ҫавӑнпа та вал сойус ёҫне тӗплё 
пӗлсе тӑтӑр. Хӑйён ӗҫӗсем ҫинрен ӗҫлекенсем 
умёнре, тата сойус умёнре отрот нарса тӑтӑр.

, Сойусран савйта пына йулташан, ёҫлекён- 
сем хушшинре нулас нулат, ёҫлекенсем мён 
каланине, ёҫсем мёлле пынине, ӗҫлекеысен
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савӑтрипе килти пурнӑҫ ҫинрен пӗлес пулах. 
Вара пур ыйтусене пуҫтарсан, савком мёлле 
«ҫлемеллине кӑтартса хӑварас пулах.

Фапком хӑйӗп ӗҫӗсем тарах ӗҫлекенсем 
пулӑшасси ҫине те шанас пулах, активлӑрах, 
хастарлӑрах ӗҫлокенсене сойус ӗҫне тума 
йаваҫтарас пулах. Активиссене хйшне уйрӑм 
комнҫҫи ёҫне тума памалла, йе полномочна?! 
йе тата ытти тӗрлӗ ёҫсене тума йаваҫтар- 
малла.

Нийепле савком та,ӗҫлекенсем пулӑшса пы- 
масап, хӑйён ёҫне тӗпӗпе тума пултараймасТ, 
ҫавӑпа та унӑн вак-тёвек ёҫрен хатӑлае тесе, 
тата профсойус ӗҫне нумайхарах ӗҫлекенсем 
вӗреьгрёр тесе, активлй- хастарлӑ ҫынсене 
хайӗн ҫумне йавӑҫтарас пулах. Савӑтрп тӗрлё 
комиҫҫисем, савкомран уйӑрӑлмасӑр ӗҫлесе 
■тӑмалла, фапком вӗсене ҫул кӑтартса памал- 
.ла. Комиҫҫисен ёҫёсене, фапкомӑн ларӗвёщс 
рас-расах итлемелле.

Куы пек тумасан комиҫҫи ё.ҫӗсем на^ар- 
ланма пултараҫҫӗ, коммҫҫп ёҫё начрлансан 
фапкомӑн ёҫё те, сойус ёҫё та на^арланах.

Фанком 1) тепёсем, ёҫлекенсенён хваттерё- 
сене ҫӳрени питӗ аван. Ҫӳренё рух ёҫлекен- 
т;ен пурнйҫне пӗлме аван, нумай ыйтусем 
килсе хухма иултараҫҫё. Тата апла ҫӳрени 
•ёҫлекенсемпе фапком пёрлешӳпе уирёплетет,



ёҫлекенсен ыйтусене, нушисене лаййхрах 
пӗлме май парат.

Фапкомсем ӗҫлекенсен пуххш гр лартмалли 
ыйтусене, малтан хӑйсен ларавён^е лайӑхрах 
сӳтсе-йавмалла. Хӑйсен ларӑвён^е ту на ёҫее- 
не, ӗҫлекенсеи пухйвӗнре каласа памалла, мӗн 
ёҫ-, шут тунисене шатах вырӑна кёртсе пымал- 
ла, хййсен ӗсёсене малтан йёрке (план) туса 
ёҫлесе пымалла. Сойус кӑтартса панисене 
вырӑна кёртсе тӑмалла. Пур ёссене те ҫакӑнта 
каланй пек туса пырсан, вара фапкома ла- 
йӑх ёҫлет теме те йурат.

Ӗҫлекенсен пуху ӗҫӗ

Сойус ӗҫӗсене сӳтсе-йавма, ӗҫлекенсем пу
ху тӑваҫҫё. Ҫак ггухусещдз ёсленё ҫӗрте сыв- 
лаха сыхласси ҫнпрен, ку.ртурӑлӑ ӗҫ ҫинрн, 
копператив ҫинуен, пӗр-пӗрне пулӑшакан кас
са ҫшгуен, савӑт ӗҫӗссм ҫин^ен, тата ытти 
ёҫсем ҫин^ен те сӳтсе-йаваҫҫё.

Иртнё пухусеще хушса хӑварнӑ ёҫсене вы- 
рана кӗртнине каласа пани пит аван. Тата 
фапсавкомсем хай сен ӗҫёсем снижен, комиҫ- 
ҫисен ӗҫӗсем ҫищен, отрот тумалла. > тнкан- 
ла ( к о л л е к т и в н ы й )  токӑвӑр тунӑ ӗҫ, со- 
Йусан г1)И асла ӗҫ. Токавӑр тӑви^ен  малтан ёҫ- 
лекенсен пухавӗн^е лаййхрах сӳтсе-йавмадла,
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вара токӑвӑра, сойус, ӗҫлекенсем ыйтнисене 
тёщ есе тухса вырӑна кёртсе тин ала пуса'Г- 

Ӗҫлекенсем хӑйсен пуххине нат,ар ҫӳрени 
те пур. Хаш-х&ш ҫӗрте 60—70" ", хӑш-хйш 
ҫӗрте 30—40°/" антах ҫӳреҫҫё. йе тата пухй- 
ва пырсан пуху пёти'эденех тухса кайаҫҫё.

Ку кӑлтӑксем мӗнтен килеҫҫё?
Ие нит 'ҫас-^ас пуху тйваҫҫӗ, тата ситме- 

нинс пухусент,е нит нумай сймахлаҫҫё, йе 
нухусещ>е митинкйсом, токлатсем ^ас-^ас туса 
ыртараҫҫӗ. ҫавйнпа та ёҫлекенсем, ахал, те 
ӗҫре ывӑннйскерсем пухусене ҫӳреме '!,ара- 
наҫҫё, йе пухӑва пырсан та ^асах тухса ка- 
йаҫҫё. Ёҫлекенсем пухусене пур те ҫӳре^ӗр , 
пуху пётщданехлартдар тесен, ёҫлекенсене т,и 
кирлӗ ыйтусене, тата хушӑран политикк&па 
профсойус ӗсӗ ҫин^ен ыйтусем лартса кӗске- 
рехён, ӑн, тнмалла, татӑклӑ каласа парас пу- 
ла4, вара ёҫлекенсем нур те пухусене лайӑх 
ҫӳрекен пулӗҫ.

Пухура иёр-пӗр ёҫлекен мӗлле те нулин 
ӗҫ ҫинтен хайарланса тиркеллё кала4 пулсав 
ӑна т,арае мар пулаК', тавӑрса каланӑ т,ух. ӑна 
вӗрентсе ним хур тумасӑр ӑнлантармалла ка
ласа парас пула!'. Пире хирӗҫ каланӑт,ух хур- 
ласа калама тапратаҫҫӗ, ун пек тусан тем тав- 
лашу мёнё те нулма пултарат, ӗҫӗ те айакалла

Фапкӑн... 2
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пӑрӑнса кайеа, урах ӗҫ ҫинщен самахламалли 
пулат. Ҫаксене пуху преҫитиумё астуса 
тамалла.

Патракком ҫин^ен.
Халитрен епир фапсавкомсем тесе самах- 

ларӑмӑр. Патраккомсем те ҫак фапсавкомсем 
пекех ӗҫлеҫҫё, вёсен прависем те фапсавком
сен пекех, вӗсем те сойусӑн иайӗ (оркёнёсем).

Патраксем хушшище ёҫленн, пирён халё 
тин уҫалса пырат. Патраккомсен ӗҫёсем йал- 
ти патраксене, кил тарҫисене, пур тёрлӗ при- 
елукӑсене пӗрлештересси.

Патраксен хушшинт]е нирӗн халӗ нит вӑй- 
лӑ. ӗҫлес пулат. Патраккомсем, патраксене 
тара тытна^ух, токйвйр тавас ҫёрте пит хытӑ 
астӳса—тӑвас пулат.

Патраксен ёҫӗсем фапрак-саватри ӗҫсем 
иск мар, ҫавӑнпа та токӑвӑрсем те ур&хларах 
пулма нултараҫҫӗ. Патраксене тытакансемпе 
токавӑр туна Т)ух, патрака тытаканӑн хӑрат- 
малла мар.

Токӑвӑр туна т)ух, ун ҫинтрн лайӑхрах тён- 
нён йнлантарса нарас пулат.

Токӑвӑр сищен, патраксене анлантарса па- 
ма, вӗсене пуҫтарса пуху тӑвас пулат те, вё- 
еене пур йӗрке ҫищен те анлантарас пулат.

Пирӗн т]ӑваш хушшищё, патраксемпе 
токӑвӑр туни сахалтарах. Мӗншӗн тесен,



патраксене пурне те соиуса иертсе ҫитереи- 
мен. Патраккомсем сак тёлёшре соиуса патрак
сене иертес ӗҫре хытӑ ӗҫлемелле. Сойусра 
таман патраксем нумайёшё хуҫа патенте тертт 
лепсе иуранаҫҫӗ, ним токӑвареӑр ёҫлеҫҫё, ин- 
кек-синкек пулсан никам та каласа паракан- 
ни ҫукиа пёрех.

Пат раккомсем не мёлле токйвӑр тумалли 
■оинт,ен«Канашӑн » 132-мёш №-рте ок^апёрён 
28-мёш кунён'^е каласа пана.

Ҫав хаҫата иатраккомсен ала айён-ҫех 
ты тс а усрас пулат.

Ӗҫлекенсене пӗрлештерессипе ирёкӗн 
сойус ъленне кёртесси

Ёҫлекенсене економиккӑ тёлёшёнтен хута 
кёрес тесен, профсойуссен малтан ӗҫлекен- 
семпе йаваҫмалла пула!', тата вёсене, нроф- 
сойуссен ёсне тума йертее пулат. Ҫӗнё еко- 
номикка политёкки нулит^ен, сойуссем ку 
йент)ен нарртарах ёҫленё. Вӑл вахӑтсеще 
профсойуссем патшалӑх промышлӗннаҫне хӑ- 
партас йен'рн маларах ӗҫленё. Мёншен тесен, 
ун Т)ух краштан в ӑр у и пулна иирки ӗҫлекен- 
сене фапрӑк-савйтеентр ӗҫлеме вӑйпа ил не. 
тата тӑшманеемпе ҫапӑҫма, апат-ҫимёҫ фронта 
йамалла пулна. Нумайёшё ёҫлекенсем, проф
сойуссем ҫине хййсен перл ели ӳ ҫине пӑхна
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пек пӑхман, ирофсойусеем ёҫлекенсен классен 
ийтересне пӗлмен, фапрйк-савӑтӑн интересне- 
»нг§ах тытна.

Тата вӑл вӑхӑтсен^е, фаирӑк-савӑтра ёҫ- 
лекенсем иур те хӑйсем иёлмесӗрах сойусра 
тӑмалла пулнӑ. Кун ҫшгден нимӗскер сӑккун 
пулман пулсан та, а н р х  пур ёҫлекенсем те 
сойус р е н ӗ щ е  шутланнӑ. В ӗсенрн  кантур 
урлӑ р е н  укҫи тытса йулнӑ, хӑшӗ-хӑше унӑп 
ҫищрн пёлмен те. Краштӑн вӑрҫи пӗтӗм тӑш- 
мансене ҫёнтерсе пӗтерсен, ҫӗнӗ економиккӑ- 
политтӗкки пулнӑ майӗпе. ку ёҫе тёшгипех 
урӑх майӑлӑ тумалла пулнй. -Ҫёнё економик- 
ка политтӗкки пулыӑ майӗпе сойусра тӑракан- 

. сен интересне, вёсен пурнаҫне сӑмӑллатае 
тесе, ӗҫлекенсен ыйтусене, вёсен нушисене. 
лайӑхрах вӗренсе, вӗсемпе ҫывӑхарах пулмӑл- 
латунӑ. Тата ӗҫлекенсене пӗрлештерсе,ироф- 
сойуса ирёккён кёмелле тунӑ. 'I)н малтан 'р е -  
на ирёккён кёресеине ёҫлекенсен нуххисеще, 
еӳтсе-йавса алӑ тӑратнипе кӗмелле пулнӑ.. 
Профсойуссен тён Канашё пленумё кӑтартна 
тарӑх. сойуса ирёккён кӗрессп ҫинрн, ёҫле- 
кенсем хуш ш инр лайахрах анлантармалла те- 
нё. Вара пётӗм Раҫҫейри профсойуссен иух- 
хи, сойуеа иреккӗн кёмелли ҫинтцен, сӑмах 
татнӑ, ҫав пухура вара, сойус р е н ё  пулас
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тесен нетленен, пӗренӗн соиуса ыйту (еаиа- 
влени) парса кёмелле те не.

Сойусӑн укҫа пайё-уйрймё нат>ар ан пул- 
т а р  тесен, р е и  укҫи пуҫтарас ӗҫё вайлатас 
пулат.

Халё сойус р е н н е  ирёккён кёнӗ майӗпе 
-рен  укҫине те, кантур урла илмеҫҫӗ. Ҫаван- 
па та ёҫлекенсем хуш ш инр кун ҫищен лайах
рах анлантарса парае пула!. Тулен укҫине, 
сойус уставе тарах вахӑтра пуҫтарас пула!’.

Т)лен укҫине пуҫтарма ҫамӑлтарах пултар 
тесе, халё пысӑкрах савӑтсеще, полномор- 
найсем еуйлаҫҫӗ. Ҫак полноморнайсем 25 ҫын 
луҫне пёре пула!. Ҫак полномо^ӑнайсем уй- 
рамёееиҫе, р е н  укҫине пуҫтарсан тӳрех 
фапкома нараҫҫё, фапком вара ҫак укҫана 
пёр тытмасар сойуса йамалла.

'Цлен укҫине уйрам списка туса уйӑхра 
20 т,ислана 5-мёти р е л а с е н р , укҫа панӑ кун 
шутлана кӗнеке тарах йе кантурти списка 
тарах пуҫтареа р е н  кёнеки сине мён т,уд 
илнине иаллӑ тумалла.

Профсойусан тӗп Канаше каланӑ тӑрӑх 
описка сакан пек тумалла: тӳлекен хушама- 
тфле й а р . мёлле уйӑхшӑн тӳлленё, мён щтл 
ёҫлесе илнё, р е п  укҫи мӗн р л  тӳленине, 
р е н  п и л ер  нумёрне ҫырмалла. Ҫакан пек 
списка фапком ёҫлекенсене шалу парарен



иӗр ик кун малтан кащелерти укҫа пара- 
кан спискӑ тӑрах тумалла.

г[}лон укҫи пуҫтаракан полномо^ӑнӑйсем 
шалу панӑ кун, укҫапа р е н  пилерсене пуҫ- 
тарса комиттета параҫҫӗ, вара комитет пилет 
ҫине укҫа тӳленине паллй туса п и р т  пусса- 
кайалла йарат.

^лен укҫи пуҫтарас ӗҫе вырӑнти майпа 
та тума йурат.

Фапсавкомсен, ҫак р е н  укҫи ӑҫта кайни 
ҫи н рн  ӗҫлекенсене каласа парас пула!, р е н  
укҫине вӑхӑтра тӳлемелли ҫи н рн  те лайах- 
рах анлантарса парас пула!.

^лен укҫине вӑхӑтра тӳлемепни ҫинрн  
сойусса пӗлтерес пула!.

Фапсавкомӑн укҫа пай тӗлӗш ӗнрн уйахра 
(пӗре ӗҫлекенсен пуххш тр о тр т  тавас пула!, 
ёҫлекенсещрн пуҫтарна укса аҫта кайни еия- 
р н  п ур те пслрер.

Сойус, ёҫлекенсен економикка толӗш ӗнрн 
мӗлле хута кӗниҫинрн, сойус ку тёлёпше мёл
ле ӗҫлени ҫинрн  лайӑхрах тӑнлантарсан ва
ра вёсем хӑйсемех сойус кирлиие, ӑна вӑйлат- 
маллине, асра тытса, ӑна пулашма т&рӑшёҫ.

Ёҫлекенсем, сойус вӗсене пулашаслпан ӗҫ- 
ленине кур'^ар тесен, нур вак ыйтусем ҫине те 
пӑхас пула!, пур ӗҫре те анлантарса каласа
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пама тарӑшас пулат. Ёҫлекенсен ыйтусене 
'ҫас татса парас пула!’.

Фапсавкомсем, савӑт-фапрӑк пуҫлӑхӗсем 
умёщё, шалу вӑхӑтра парасси ҫшгрн, ӗҫ тум- 
тирри ҫищен, хваттер синусы тата ыттисем 
ҫинҫен те вахатра тума ыйтас пула!’.

Фапсавком 'ренӗсем пӗр майах ӗҫлекенсем 
хушшищё пулас пула!, мӗн те пулии йанӑш 
тунине сиссен ^асрах тӳрлетме тӑрӑшас пу
лат. Вара ҫаван пек, комиттетсем ӗҫлекенеем 
умение шан^ӑклӑ-авторитетла пулма пулта- 
рёҫ.

Фапкомсен ёҫлекенеене ҫутта кӑларас тё- 
лёшпе те ӗҫлес пула!’, ӗҫлвкенсен а^исенн 
вӗрентекен шкула пырса пахас пула!, ӗҫле- 
кенсен клупне лайӑхлатма тӑрашмалла, хаҫат- 
сем. кӗнекесем ҫырса плес пула!, хута пӗлмен- 
нисене вёрентме тӑрӑшас пула!. Сӑмахраи. 
фапсавком, сойус ёҫлекенеемшӗн апннё выран- 
не пулас пула!. Ашгаё лайах пулсан пурнӑҫ 
та анса пыра!, анисом те итлеҫҫё, хӑйсен пур- 
наҫне лайах тума вёренеҫҫё.

Ӗҫлекенсен комитте^ӗ хуҫа претприйат- 
тисен^е мӗлле ӗҫлемелле.

Патшалах промышлёнӑҫён^е ӗҫлекенсем 
85°/о. хуҫапа копиераттив претприйаттисеще 
10— 15°/о. ёҫлеҫҫӗ. Хуҫасен претприйаттисещр



3 ҫынтан пуҫласа 30 ҫыниа ҫмти'щ;ен ёҫлет- 
терекенсем те иур. Ҫаксем патенте ёҫлекенеен 
комитте^ӗпе сойуссен ӗҫӗсем паттнал&х прет- 
прийаттйсещрн уйр&мрах тйрат. Хуҫасем 
патӗн^е ёҫлекенсен пурнӑҫё хӑш-хйпг ҫёрте ёҫ 
комиссариатне те паллӑ мар, сойус та пӗтӗмпех 
сиссе ҫитеймен. Ҫак ёҫлекенсене ёксплоататсн 
т&васран пурин^ен ытларах сойуеа кёртме 
тараш ас пулаТ. Сойусан иолномсҫӑннайсем 
еак ёҫлекенсем патнекайса, вӗсенемёлле сойу
еа кёмеллине, сойус мёлле пулӑшнине каласа 
парас пулат. Ёо укҫи мёлле пани ҫинтрн пёлес 
пулат, тата ытти ёҫ котексище каланисене 
вырана кӗртнине астӑвас пулагГ. Еҫлекенсемпе 
угакӑнлӑ токавар тавас пулат, ӗҫлекенеене 
шут кёнеке партарае нулат, страхкассана тю
ленине аётӑвас пула')'.

Ёҫлеттерекен хуҫи, ӗҫлекенсем йӗркеллё 
ъштнине памасан иастовка та тума йурат. 
Кун снижен малтан еойуса пёлтерес пулат, 
вара, сойус, мёлле тумаллине анлантарса паре.

Фапсавкомсем ҫинтӳен кӑтартнӑ 
йӗркесем)

1. Патшалӑх иретприйаттин'це те, раетннй 
худа, йе копператив претприйаттин^е, ёҫле-

*) Ку -ййркнсене Труд > хагат&н 47-лРм ну чир <;нне. М2'> гул. 
феврал,б1г 26-мёшён'де еырн.Я,
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кенеем 25 ҫынтан кайа мар пулсан фапсавком 
йе выр&нти ӗҫлекенсен комиттерё пула!'.

А сархаттарии: Протнрийн.ттисенре бҫлекенсем 2.5 
ҫынтан кайа пулсан, унта полномоц&ннйй еуйлаҫҫӗ. 
Полноморӑннӑй ӗҫӗсем фапсавкомсем пекех пыра!\

2. Претприйаттисенри фапсавкомсем сойу- 
•сӑн оркӑнӗ (найё) пулса тӑраҫҫӗ.

3. Фапсавкома с у ила на т,у х еҫлекенсем 
пурте суйлама иултараҫҫӗ, фапком гренне 
сойусра тӑраканнине аирах суйлама йураФ.

4. Пёр претприйаттище пёр фапком аи
рах тума йурат.

А с а р х а т г а  р н и: Претнрийаттийён уйрам оттелени-
■оем урӑх ҫёрте пулсан, ёҫӗсем пёр пекех пулсан та,

• нйха'канписем те (атминистӑратси) пёрех пулсан та, 
вашим претнрийаттинрех фаисавкоммулмалла. Пӗр ҫёр- 
те аирах тума йурамаст.

А с ӑ р х а т т а р н и :  Пёр вырантах, мёр ӗҫе ӗҫлекен 
претприйаттисем пулсан. кунтавыранти пӗрлешӳ коми
тете тума иураг. аирах малтан сойуса пелтерес пудаН

5. Фалкомӑн сойус канашласа тунӑ ёҫсене, 
тата сойус к&тартса пыиисене вы рана кёртес 
иулаГ. Саванна та ват сойус умёнре, тата &на 
суйланӑ ёҫлекснснм умёнре хййён ёсёеем еитС 
рен отрот парат.

6. Кҫлекенсем пуххинре тупа постаиовле- 
нисенс. весом сойусйн йёркине пӑсмаҫҫё пул- 
сап. фапкоман вырана кёртсе пырас иула'г.

25 —
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Фапкомӑн сатат,исем.

7. ФапкЪмӑн 'ци малтанхи сата^йсем: 'ӗҫле- 
кенсемпе слуш&нпдсен економиккӑ ыйтусем 
т&рӑх хута кёрет, тата ӗҫре еывлӑха сых- 
лассипе, кул>турӑ ыйтусене тума тарӑшат. 
Происвотствӑ (ёҫ тёлёшёщен) ёҫлеттерекен 
пуҫлйхсемпе, сӳтсе-йава^, ҫаксене ӗҫленӗ 'щгх:

а) Утикӑнлӑ токӑвӑр тунӑ ^ух, йе х&йён 
претприйаттищ)е 6ҫ хакӗ ҫивгҫен сӑмахла'1’, вё- 
сене вырӑна кёртнине астӑват. Еҫ укеине ва- 
хӑтра панине астӑва!’. Пуҫлӑхсем (атмини- 
стратси) сывлӑха с-ыхласси нормине, ёҫлекен- 
сене страхова'1’ тунине, страхкассӑна вӑхӑтра 
укҫа тӳленине астӑват. Ӗҫ хакёие тавлашу 
килсен, ӗу хакне пӑхакан комиҫҫине х&йсенҫен 
ҫын уйӑрса йараТ, ёҫлекенеен ӗҫне ансатрах 
тума тӑрӑшат, хваттер ёҫёпе, копператив ёҫые 
тата ытти ӗҫсемшӗн те ^ӑрманат.

у) Ӗҫлекенсен клупё, хёрлё кӗтес уҫат, 
лексисем, спектакӑ^еем лартат, сутйн илнё. 
йе ун патне йанй кӗнекесене ёҫлекенсем хуш- 
шинт,е сара^, хутла пёлменнисене хут вёрентмч 
тйрӑшат. шкулеем тата ытти вӗренмеллиеем 
уҫат.

8. Происвотсвӑ, ӗҫё тёлёшён'^еп. атминм- 
стратси каланисене ёҫсене 'ррмасар, атми- 
нистратси хушнисене пӑемасӑр Фапеавком



хӑйне валли ҫак сата'уасене тйват: 1) Прои- 
с-вотствӑ ӗҫёщ>и кирлӗ ӗҫсене, патшалӑх, йе- 
копператси претприйаттисеще атминистртси- 
пе сӳтсе-йавса шут тӑват. 2) Патшал&хпа. 
копператси претприйатти ёҫӗсем ӑнса пырас 
тӗлёшрен пулӑшса пыра!\ 3)Ӗҫлекенсем пуха- 
вӗщ е патшалах йе копператси претприйатти- 
сенгуи ӗҫсем сингуен токла-Г тутара4, претнри- 
йатти ӗҫёсем мёлле иыни ҫин^ен ӗҫлекенсене 
пӗлтерет. 4) Ӗҫ котекси тӑр&х тата ушк&нлӑ 
токӑвӑр тӑрӑх, ёҫлекенсене илнё, к&ларнӑ ҫӗр- 
те с&мах тытат.

9. Профсойуспа пӗрлештерӳллё ӗҫсем йен- 
'уен: 1) Претприйаттищи ёҫлекенсене вёрентсе 
сойуса кёртме тӑрӑп[а4. 2) Пёр-пёрне пула- 
шакан касса уҫма пулӑша!’. 3) Ёҫлекенсемпе- 
слушйпиисем хушпшщр профсойусйн (йёрке- 
лёхе) вырйна кӗртет. 4) Ирофсойус кӑтартна 
тӑрӑх, р е н  укҫисене пуҫтарса сойуса йарагТ\ 
5) Ӗҫлекенсен йа^ӗпе, тёрлё у'урештенисещ;е. 
патшалӑх оркӑнёсенгуе, сӑмах тыта1\ тата 
ӗҫлекенсенуен еав оркӑнеем патне ҫын суйласа 
парат.

10. Атминистратси йӑнӑли тунине иёлсен.. 
тата мӗн то пулин калтӑк килсе тухсаи. 
ҫавйн пек ёҫсене вырӑнтах йӳнеҫтерсё йама 
тӑрӑща1’, выр&нта майламасан сойуса пёлтерет.



Фапсавкомсене суйлас йӗрке

11. Фапсавкомсене, .ӗҫлекенеен пуххинр, 
у л тй уййхлӑха суйлаҫҫӗ. Фапсавкома суйлас 
йёрке сакӑн пев:

71 р е т и ]> и й а г т и и ц о :
25 ҫынтан 100 ҫититуҫен 3 ҫынна суйлаҫҫӗ.

ЮО ’ .. 300 „ Ь ..
. 300 ' .. 1000 ..

1000 5000 .. 13 ,, ,,
5000 гынтаИ ытла пулсан 15 „ .,

А с а р х а т т а р н и: Фапсавкома йе уйрам рёнсене, 
вйхат еити'рен (6 уйах^еи ) суйлас тесен, ӗҫдекенсем 
пуххин^е 1/з пайё суйлас тесе шут тусан, йе сойусӑн 

• постановлена пулсан. суйлама йураФ
12. Еҫлекенеен пуххине фал I сан ком суйла

ма. претприйаттисенр ёҫлекенсем слуш ӑш р- 
сем ҫурри пуетарйлшй пулсан, йе тата пухура 
пулмалли ый туес не, йе ӑҫта пулмаллине виҫ 
к ун малтан пёлтерно пулсассйн, пуху, ее тума 
нултарат.

А с а р х а т т а р и и: Ӗҫлекенсен пуххине ҫурри кайа 
пынӑ пулсан. тепӗр хут пуҫтараҫҫӗ; вара ӗҫлекенсек 
норми ситмест нулсассӑн та, ӗҫне тума пултараҫҫӗ.

13. Фапсавкомра пёр майах кулен-кун ӗҫ~ 
леме фапсавком ренёсем  хайсем хуптшинрн 
сак шутпа уй&раҫҫӗ:

25 ҫынран 50 ҫ. нулсан 1 ҫынна ерне хушшин^е
2 куна хӑтараҫҫӗ. 

50 .. 300 ,, „ 1 гмина сарук тух.арен.
300 .. 1000 „ 2 ' „ ’ „

1000 „ 5000 ,, „ 3 ,. ,.
.5000 ытла пулсан 5 ,, „ „
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Фапеавком ренёсене респуплӗкри еойусӑн 
правлени ҫирӗплетет. (Профсойуссен тӗп Ка- 
нашён преҫитиумӗ яунён 18-мёш кун 1925 ҫ. 
ку 14 пункта вырӑннс еакӑн пек тума калат: 
«Еҫлекенсен пухйвӗнр фапсавкомсене суйла- 
малли полошенипе йӑнӑш туна пулсан, со- 
йусӑн правлени, фапсавкома тепӗр хут суп- 
лама хушма пултарат).

Фапсавкомсем, выранти комиттетсем, йепол- 
номотфшнӑйеем, претирийатти фапком ёҫне ту
ма, панӑ °/о (прорн) укҫипе ӗҫлеҫҫё. Фапком, 
сойус ҫирёплетсе панӑ ҫметта тӑрӑх расхут 
тӑваЕ Расхутне тума претирийатти ӗҫлекен- 
сене пана укҫа тӗлёш ёнрн шутласа 2°'о ыт
ла тума йурамас'Г.

Фапком ёҫые тума, ёҫлекенсене ее у ко и 
ианӑ р х н ех , фаикома тивёҫлё укҫине, иамал- 
ла, претирийатти пана укҫапа фапкомсем хай- 
сем ӗҫёсем тарах расхутне тӑват, ҫав укҫа- 
ранах хай уйӑрса лартнӑ р е н н е  шалу пара! 
тата тёрлӗ комиҫҫи расхутне те ҫавантанах та- 
ват. Претприйатти вал укҫасар иуҫне, фаико
ма ёҫлеме ҫурт пара!’, ҫуртне ҫутатса ӑш ӑта!.

Фапкомсен ӗҫӗсем.
16. Фапкомсем хӑйсен ёҫӗсене вырӑна 

кёртес тӗлёшпе, сывлаха сыхлакан комиҫҫи. 
ҫут пайёпе ёҫлекен, тата ытти комиҫҫисом 
те уйӑрат.
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Ҫак комиеҫисем ӗҫлес ҫулне катартса 
вёрентсе пырат, тата комиҫҫисен ёҫёсем ҫин^ен 
ӗҫлекенсен пуххи умение те. сойус умение 
те оттрт парат.

А с ӑ р х а т т й р  и и: Комиҫҫи ӗҫҫӗсене, садах ӗҫне 
пӑрахсан тумалла.

17. Комиҫҫисем ларуне, нӗлевен йета ҫынна 
дӗнме пултараҫҫӗ. Ҫак ҫын ларура канаш- 
лакан саеӑпа пулат.

18. Фапсавкомсем, сойус хулша -тарах 
сойусеен орканӗсене, Еанаш орк&нё, хуҫай- 
■тв& оркӑнӗсене телекатсем суйласа йараҫҫӗ,

19. Фапсавкомсен ларавё ернсре пёререн 
кайа пулмалла мар. ларйвёсем савӑт ёҫ нӑрах- 
сан пулмалла.

А с ӑр  х  а т т а р н я: Кулен-кун пулакан ӗҫсене уйӑр- 
са лартнӑ фапком ’рел ё савӑт ёҫленӗ вахатра ӗҫлет.

'20. Фӑпкомсеи ларӑвӗнтр ёҫсене. ёҫлекен- 
сен пуххине сойус улаштарма пултарат.

21. Еҫдекенсен пуххине, фапсавкомсем 
уйӑхра пёререн кайа мар нухмалла.

Пухӑри ыйтусене. фапкомпа пуху лартат. 
Нух&сеще фапкомсем хайсеп ёҫёсем снижен 
хутран хутран огцот туса парат.

Фапкомсен ревиҫи комиҫҫин ӗҫӗсем.

Фапкома хуҫайетва йентен, укҫа пайс 
йен^ен ревнҫи тума, нухура реписи комиҫҫи



■3 ҫынтан б уйаха суйлат. Ревиҫи комиҫҫя 
уйӑхра пёререн кайа мар фапкома укҫа пайён- 
оен. хуҫайства йсщен, ревиҫи тӑва!’, хӑйён 
ӗеё ҫшгҫен ӗҫлекенсен пухйвӗще токлат т&ва!\ 
Хут ҫине еырнӑ токлатне, тата фапкома мен 
тума каласа хӑварни ҫин^ен ҫырнине сойуса 
йарат.

Ҫак полошенине фапрӑкри, еавӑтри, вырӑн- 
тж комиттетеен пурин те лайӑхрах пӗлес пулат, 
вара ёҫлеме те ҫамйлтарах пулӗ, комиттетсен 
ӗҫёсем те аван ӑнса пырёҫ
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Издательство 
Чувашсовпрофа и Профсоюзов

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

1. К ӑ т р а  П. Мӗншӗн кӗрӗшсе ӗҫлекенсем
профсойус члене пулмалла?

2. К ӑ т р а  П. Фапрӑк-савӑтпа вырӑнти ко-
миттет., тата вёсен ӗҫӗсем.

3. Куҫнетсов .  Профсойуссен уставё.

ЦЕНА КНИГИ 10 КОП.

Для членов профсоюзов скидка 20 °/о.

ПОДГОТОВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ЧУ
ВАШСКОМ ЯЗЫКЕ:

4. Что такое производственный союз?
5. Что такое коллективный договор?
6. Что такое социальное страхование?

Культотдел Чувашсовпрофа имеет в складе все
возможные книги на русском и чувашек, языках 
со скидкой 25 °/о для членов союза и принимает 
подписку на всевозможные газеты, журналы, 

как на чувашском, так и на русском языках.

Принимает всевозможные заказы на 
составление и пополнение библиотек.

ВЫПОЛНЕНИЕ АККУРАТНОЕ И СРОЧНОЕ.



Издательство Ч.С.П.С. и Чувашотделоз Профсоюзе

Чебоксары, Мало-Советская 19, Дворец Труда 

Телефоны: 148 и 53.


