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Пирӗн чаплӑ тӑван ҫӗршывӑн 
нумай миллионлӑ аслӑ халӑхӗ 
пурте пӗр ҫын пек пулса— Гер
мании иртӗхсе, урса кайнӑ фа- 
шизмне хирӗҫ отечественнӑй 
вӑрҫа ҫӗкленчӗ. Пирӗн пӗтӗм 
халӑх патриотизм туйӑмӗпе ҫӗк- 
леннӗ. Совет ҫӗршывӗнче кашни 
ҫын фашистсен хура вӑйӗсене 
хирӗҫ вӑрҫа тухса,вӗсене пӗтер- 
се хумаллах ҫёмӗрсе тӑкасшӑн 
чӗререн ҫунса тӑрать. Ку тӑш- 
ман— чее те усалскер — вӑйлӑ 
хӗҫпӑшалланнӑ.

Пирӗн таса ҫӗршыв ҫине вӑ-



рӑ-хурахла тапӑннӑ Германия 
фашисчӗсем эпир ҫӗнтерсе ил- 
нисене, пирӗн тӑван ҫӗршывӑн 
чи лайӑх ывӑлӗсен паттӑрла кӗ- 
решӗвӗпе илнӗ, Ленин— Сталин 
аслӑ партийӗ ертсе пыни тӑрӑх 
миллионшар ҫынсен паттӑрла 
ӗҫӗпе тунӑ пирӗн телейлӗ пур- 
нӑҫа пӗтерсе хума тӑрӑшнине 
Совет халӑхӗ пит аван пӗлет.

Ҫак ответлӑ кунсенче, тӑван 
Хӗрлӗ Ҫар, Тинӗс-Ҫар Флочӗ, 
чаплӑ авиаци фронтсенче вӑрӑ- 
хурахла фашистла бандӑсене 
хирӗҫ геройла паттӑрӑн ҫапӑҫнӑ 
кунсенче, Советхӗрарӑмӗсем хай- 
сен упӑшкисемпе, шӑлнӗ-пиччӗ- 
шӗсемпе, ывӑлӗсемпе пӗрле пул- 
са, хаяр тӑшмана ҫӗмӗрсе тӑкмаш-



кӑн вӑйӗсене мобилизацилеҫҫӗ.
Миллионшар Совет хӗрарӑ- 

мӗсен чёрисем тӑшман ҫине та- 
рӑхнипе, ӑна курайманнипе хып- 
са ҫунаҫҫӗ. Хӑйсем ҫӗнтерсе ил- 
нисене, хӑйсен телейне, пӗтӗм 
халӑхӑн тата хӑйсен ачисен са- 
вӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫне Совет хӗра- 
рӑмӗсем нихӑҫан та, никама та 
парас ҫук.

Совет хӗрарӑмӗсем— тӗнчери 
чи ирӗклӗ хӗрарӑмсем. Вӗсем 
кӗрешӗвӗн хаяр шкулӗ витӗр 
тухнӑ. Граждан вӑрҫине пурте 
астӑваҫҫӗ, ун чухне чухӑнлӑх, 
выҫлӑхпа сивӗ условисенче со- 
ветла социализмлӑ ҫамрӑк рес
публика пирӗн ҫӗршыва йӗри- 
тавра хупӑрласа тӑракан нумай



йышлӑ тӑшмансене хирӗҫ кӗреш- 
нӗ. Ун чухне те, кӗрешӗвӗн ҫав 
йывӑр ҫулӗсенче те, пирӗн ҫӗр- 
шыв хӗрарӑмӗсем хӑйсен пуҫӗсе- 
не тайман, позицисене тӑшмана 
паман. Вӗсем упӑшкисемпе, пич- 
чӗшӗ - шӑлнӗсемпе, ывӑлӗсемпе 
пӗрле паттӑрӑн кӗрешсе, тӑшма- 
на аркатса тӑкрӗҫ. Пирӗн ҫӗр- 
шыв ҫине нимӗҫ оккупанчӗсем 
вӑрӑ-хурахла ҫаратас тӗллевпе 
мӗнле тапӑнса кӗнине тата вӗ- 
сене халӑхпа пӗрлешнӗ Хӗрлӗ 
Ҫар мӗнле ҫӗмӗрсе тӑкнине кам 
астумасть-ха? Акӑ халӗ те Гер
мания фашисчӗсем, Совет ҫӗрӗ 
ҫине тапӑнса, пирӗн ҫӗршывӑн 
пуянлӑхне— нефте, метала, кӑм- 
рӑка, тырра туртса илесшӗн, 
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Ултавлӑ вӑрӑ-хурахсем ун п екту -  
ма пултараймӗҫ! Пирӗн мӗнпур 
халӑх пурте— хӗрарӑмсем те, ар- 
ҫынсем те— ҫав ҫӗлен-калтасене 
пӗтӗмёшпе пӗтеричченех ҫапса 
ҫӗмӗрӗ.

Фашистла варвӑрсене хирӗҫ 
кӗрешӳ ним каҫарусӑр хаяр пул- 
малла. Пирӗн хамӑрӑн тӑван 
Совет ҫӗршывӗн кашни пусӑмне 
пёр тумлам юн юлмиччен сыхла- 
са, хутӗлесе тӑмалла.

Тӑшмана ҫӗнтерес тесен, пи- 
рӗнтен кашниннех, чи малтан, 
фронт интересӗсем ҫинчен асту- 
малла, пур ӗҫе те ҫӗршыва 
хӳтӗлессине, тӑван ҫӗршыв ин- 
тересӗсене хӳтӗлессине пӑхӑн- 
тармалла. Эпир капиталистсем-



шӗн мар, хамӑршӑн ӗҫлетпёр. 
Эпир хамӑр тӑван ҫӗршыва фа- 
шистла вӑрӑ-хурахсенчен хӳтӗ- 
летпӗр. Пирӗн тивӗҫлӗх— ҫине 
тӑрса ӗҫлесси, предприятисенче, 
транспортра, учрежденисенче, 
колхозсенче, совхозсенче ҫине 
тӑрса ӗҫлесси, ӗҫленӗ ҫӗрте пӗр- 
ремӗш тата малти вырӑнсене 
йышӑнасси, Хӗрлӗ Ҫара мӗн 
кирлине пурне те парса тӑрасси 
пулать. Пирӗн Хӗрлӗ Ҫарӑн, Ти- 
нӗс-Ҫар Флочӗн, авиации мӗн 
кирли пурӗ те пулмалла. Пирӗн 
пурин теырми-канми ӗҫлемелле, 
ҫапла тунипе, паттӑрӑн ҫапӑҫа- 
кан Хӗрлӗ Ҫара пулӑшса тӑмалла.

Совет хӗрарӑмӗсем тӑван ҫӗр- 
шыва юратнине, ӑна парӑннине



пӗрре кӑна мар кӑтартса пачӗҫ. 
Хӑйсен упӑшкисене, ывӑлӗсене, 
пиччӗшӗ - шӑлнӗсене фронта 
ӑсатнӑ чух вӗсем пӗтӗм чӗререн 
ҫапла калаҫҫӗ: „Асту, ҫапӑҫура 
хӑюллӑ та хастар пул. Эсӗ илем- 
лӗ, паха, ҫӗршывӑн тӳрӗ ывӑлӗ, 
эсӗ—аслӑ аттен, Сталин юлта- 
шӑн ывӑлӗ, вӑл хӑватлӑ халӑха 
ҫӗклентерсе пӑхса ӳстерчӗ, ха- 
лӑха чухӑнлӑхран, тӗттӗмлӗхрен, 
пусмӑртан хӑтарчӗ, ССР Сою- 
зӗнчи пӗтӗм халӑхсем валли 
савӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫ туса пачӗ. 
Вӑл, аслӑ та ӑслӑ ҫын, хамӑр 
тӑван ҫӗршыва, хамӑр ҫӗнтерсе 
илнисене юратма, куҫ шӑрҫине 
сыхланӑ пек сыхлама вӗрентет", 
теҫҫӗ.



Пирӗн ывӑлсем, упӑшкасем, 
пиччесемпе шӑллӑмсем фронта 
тӑшмана ҫӗнтерессе шанса каяҫ- 
ҫӗ. Германия фашизмӗ этемлӗ- 
хӗн чи хаяр тӑшманӗ пулнине 
вӗсем лайӑх пӗлеҫҫӗ. Совет ҫӗр- 
шывӗнчи кашни хӗрарӑм—унӑн 
ывӑлӗ, упӑшки е пиччӗшӗ-шӑл- 
нӗ пирӗн тӑванҫӗршыва хӳтӗле- 
кенсен пӗрремӗш ретӗнче пул- 
нипе хавасланать.

Совет хӗрарӑмӗсен ҫакна ас- 
туса тӑмалла: вӗсем питӗ нумай 
ӗҫсем тума пултараҫҫе. Сӑмах— 
тӑван ҫӗршыва хӳтӗлесси ҫин- 
чен, Хӗрлӗ Ҫара пулӑшасси ҫин- 
чен пырать вӗт.

Пирӗн фабрикӑсемпе завод- 
сенче пур станоксемпе машинӑ- 
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сем те туллин ӗҫлемелле. Ста- 
нокӑн кашни простойё продук- 
ци туса кӑларассинче сисёнет. 
Ҫавӑнпа та хӗрарӑмсен чи пир- 
вайхи задачи вал—производст- 
вӑна каясси, пёр-пёр профессие 
вӗренсе ҫитсе станок ҫинче ста- 
хановла ӗҫлесси, чи пысӑк ӗҫ 
тухӑҫлӑхӗ тӑвасси пулса тӑрать.

Нумай пиншер те пиншер 
килхуҫи хӗрарӑмӗсем производи 
ствӑна хутшӑнаҫҫӗ, кӑткӑс ма- 
шинӑсене, специальноҫсене вӗ- 
ренсе ҫитеҫҫӗ.

— Пирӗн упӑшкасем фронта 
кайрӗҫ, эпир производствӑна ка- 
ятпӑр, — ҫапла калаҫҫӗ Совет 
хӗрарӑмӗсем. Ҫак чӗнӳ пирӗн 
ҫӗршыври патриоткӑсене ытла-
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рах та ытларах хавхалантарать. 
Хӗрарӑмсем шахтӑсене, строй- 
кӑсене, заводсене, фабрикӑсене, 
транспорта каяҫҫӗ.

Ҫак ответлӑ самантра каш- 
ни ҫынӑн пур енчен те хатӗр 
тӑмалла, хӑйӗн пӗтӗм ӗҫне тӑ- 
ван ҫӗршыв оборонишӗн тумал- 
ла. Шалти пӗтӗҫӳлӗх, мобилиза- 
циллӗ хатӗрлӗх, организацилӗх, 
пур ҫӗрте те ҫирӗп дисциплина— 
акӑ пире халӗ мӗн кирлӗ. Кашни 
ҫын хӑйӗн пӗтӗм вӑйне тискер, 
ултавлӑ тӑшмана хирӗҫ кӗрешӗ- 
ве парассине хӑйӗн хисеплӗ те 
чыслӑ ӗҫӗ, тесе шутлать. Совет 
хӗрарӑмӗсен, вӗсе!М кирек ӑҫта 
пулсан та, кирек мӗнле ӗҫ тӑ- 
ваҫҫӗ пулсан та, ӑҫта пулчӗ—
.12



унта, пур ҫӗрте те, хӑйне ҫапӑ- 
ҫуллӑ постра тӑнӑ пек шутла- 
малла, фронтри боец пек йӗр- 
келлӗ, ҫирӗп, хӑюллӑ, активлӑ 
ёҫлемелле, мӗншӗн тесен фронт- 
па тыл пӗр-пӗринпе уйӑрӑлми 
тачӑ ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ.

Отечественнӑй вӑрҫӑ услови- 
йӗсем хӗрарӑма хӗҫпӑшал тыт- 
калама пӗлме, сывлӑшран тапӑ- 
насран сыхланмалли мӗнпур пра- 
вилӑсене обязательно пӗлме, 
харпӑрхӑй тёллӗн сыхланмалли 
хатӗрсемпе, противогазпа усӑ 
курмашкӑн пӗлме хушаҫҫӗ.

Кашни хӗрарӑмӑн питӗ те ҫи- 
рӗп кӑмӑл, тӳсӗмлӗхпе чӑтӑм- 
лӑх пулмалла. Унӑн нихӑҫан та 
хӑраса ӳкмелле мар. Унӑн обя-
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зательно кӗреҫепе, ломпа усӑ 
курма вӗренмелле, пушар сӳн- 
термелли правилӑсене пӗлмелле.

Пур ҫуртсенче те, предпри- 
ятисенче те санитарно-боевой 
дружинӑсем пулмалла. Кашни 
хӗрарӑмӑн, кирлӗ чух пирвайхи 
пулӑшу пама, медицина пӗлӗвӗ- 
сем пулмалла.

Боецсемпе командирсен сыв- 
лӑхӗсемшӗн тӑрӑшасси —хӗрарӑ- 
мӗсене госпитальсенче, лазарет- 
сенче тата ытти сывлӑх учреж- 
денийӗсенче паттӑрӑн ӗҫлеме 
хушать. Ҫак питех те кирлё 
задачӑна пурнӑҫлама медицина 
сестрисен пӗлӗвне илни кирлӗ.

Отечественнӑй вӑрҫӑ кунӗ- 
сенче рабочисемпе работница-
14



сем предприятисенче паттӑрӑн 
ӗҫленӗ чухне, производствӑра 
ӗҫлемен хӗрарӑмсен, уйрӑмӑ- 
нах—килхуҫи хӗрарӑмӗсен, ра- 
бочисене лайӑх ӗҫлеме условисем 
туса парассишӗн хытӑ тӑрӑш- 
малла.

Апат-ҫимӗҫ продукцисене тир- 
пейлӗ, перекетлӗ тыткаласси, 
рвачсене хирӗҫ, столовӑйсенче, 
магазинсенче продуктсене ҫа- 
ратса пӗтерекенсене хирӗҫ кӗ- 
решесси— питӗ кирлӗ ӗҫ.

Пирӗн ҫӗршывра халӑха вал- 
ли кирлисем пур те пур. Анчах 
рвачсем, пуясшӑн, хӑйне валли 
сӑптӑрса илесшӗн, спекуляци 
тӑвасшӑн тӑракан ҫынсем те са- 
хал мар-ха. Ҫакӑн пек ҫынсене
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хирӗҫ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи законсе- 
не никӗсе хурса, пур майсемпе 
те ҫине тӑрса кӗрешмелле.

Столовӑйсем тата производ
ство— вӗсем пӗр пӗтӗм пӗрлӗхлӗ 
япала. Лайӑх хатӗрленё апат, 
рабочисемшӗн тӑрӑшни завод- 
ра, фабрикӑра производство 
заданине тултарма пулӑшать. 
Магазинсен, ларексен, столовӑй- 
сен ӗҫне массӑллӑ -обществӑллӑ 
контроле илмелле, ҫак ӗҫе обя
зательно килхуҫи хӗрарӑмӗсене 
хутшӑнтармалла, вӗсем хӑйсем 
ӗҫе йӗркелеме пултарнипе, пал- 
лах, мӗнпур ҫитменлӗхсене сир
ее яма пулӑшӗҫ.

Пӗтӗм революциллӗ кӗрешӗ- 
вӗн опычӗ— хӗрарӑмсем питех те
16



сисӗмлӗ те тӑрӑшакан халӑх пул- 
нине кӑтартса парать. Вӗсем 
паттӑрӑн тата нумай ӗҫлеме 
пултараҫҫӗ. Пирӗн малта пыра- 
кан, кирек мӗнле ӗҫе те орга- 
низацилеме пултаракан чаплӑ 
хӗрарӑмсем сахал мар ӳссе ҫи- 
тӗнчӗҫ. Вёсен организаторла 
ӗҫӗ планах кирлӗ пулнӑ, халӗ 
вӑл уйрӑмӑнах питӗ кирлӗ. Кол- 
хозсемпе совхозсенех илӗр. Тыр- 
пул пухса кӗртес вӑхӑт ҫитрӗ. 
Пӗр пӗрчӗ тырӑ та ҫухалмалла 
мар. Тырпула, пахча ҫимӗҫсене 
тата ытти культурӑсене питех 
те тирпейлӗ пуҫтарса кӗртмеллё. 
Ҫак ӗҫре нихӑҫанхинчен ытла 
хӗрарӑмсен пӗтӗҫӳлӗхӗ, органи- 
зацилӗхӗ кирлӗ. Колхозницӑсем

17



колхозра пысӑк вӑй пулса тӑраҫ- 
ҫӗ, вӗсем пӗтӗм уйхир ӗҫӗсене 
аванах тума, тырпула лайӑх 
пуҫтарса кӗртме пултараҫҫӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тапхӑрта пи- 
рӗн большевикла сыхӑлӑха вун- 
шар хут ӳстермелле. Ҫӗршыв- 
шӑн ҫак хӑрушӑ кунсенче пирӗн 
сыхӑ пулмалла, ҫивӗч куҫлӑ пул- 
малла, мӗншӗн тесен пирӗн ҫи- 
не тапӑннӑ тӑшман вӑйлӑ, хаяр, 
чее, юн хапсӑнма юратать. Па- 
никерсене хирӗҫ кӗрешмелле, 
суя сӑмах саракансене, тӗрлӗрен 
пулман ӗҫсем ҫинчен халап са
ракансене, пӑшӑлтатса ҫӳрекен- 
сене, тӗрлӗрен сведенисем ыйтса 
пӗлекен ҫынсене хирӗҫ хаяррӑн 
кӗрешмелле.
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Тӑшман ҫывӑрмасть, вӑл пи- 
рӗн пата шпионсем, диверсант- 
сем, сӑтӑрҫӑсем ярать. Пирӗн 
задача — ҫав ҫӗлен - калтасене 
тӑрӑ шыв ҫине кӑларасси, 
вӗсене хирӗҫ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 
законсем тӑрӑх пур хатӗрсемпе 
те, пур майсемпе те ним хӗрхен- 
месӗр кӗрешесси пулать.

Пирӗн халӑхӑн мӗнпур вӑйӗсем, 
Совет ҫӗршывӗнчи хӗрарӑмсен 
мӗнпур вӑйӗсем пӗр тӗллев пат- 
не пыраҫҫӗ, вӑл— фашистла ҫӗ- 
лен-калтасене ҫӗмӗрсе тӑкасси, 
ҫапса лапчӑтасси.

Граждан вӑрҫин асран кайми 
кунӗсенче, хаяр кӗрешӳре— С о
вет влаҫӗн пулмалла-и, е пулмал- 
ла мар-и, текен ыйтӑва татса
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панӑ вӑхӑтра, пирӗн ҫӗршывӑн 
пӗтӗм халӑхӗ, ҫӗнтерес кӑ- 
мӑлӑн пӗрлӗхӗпе вӑйлӑскер, 
Л енин-С талин  аслӑ партийӗн 
ялавӗ айне тӑрса, пур тӑш- 
мансене те ҫӗмӗрсе тӑкрӗ. 
Паян та Хӗрлӗ Ҫарӑн, Тинӗс- 
Ҫар Флочӗн, сталинла чаплӑ 
■соколсен вӗҫӗмсӗр героизмӗ, 
паттӑрлӑхӗ, СССР халӑхӗсен аслӑ 
та хӑватлӑ вӑйӗ тӑшмана пӗтӗ- 
мӗшпех ҫӗнтерессине туса хурӗҫ.

Фашистла ордана пӗтеретпӗ- 
рех. Эпир, СССР халӑхсем, ҫӗн- 
теретпёрех,^мёншӗн тесен пире 
кӗрешӳре пйрӗн ҫулпуҫ, учитель, 
СССР Оборонӑн Государствен- 
нӑй Комитечӗн председателӗ 
Сталин юлташ ертсе пырать.
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