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е. НОЛХОЗ-ВЛАКЛАН НИНДЭ ИАМДЫЛЫМЭ годым мом 
Ы Ш ТЫ МАН.

Вичийашлыкын кумышо ийыштыжэ сотсиалист паша 
план чыла Совэт ушэмьш талын вий ушэн паша шукташ 
пижмыжым вуча.

Киндэ йамдылымэ кампаньэ чыла годымат мэмнан илы- 
шын эн куго вэрым налын шогыш. Тэнийжым тудо тулэчат 
куго вэрым налэш: малана сотсиалистла илыш молэмдышэ 
промышлэн ола-влаклан ситышашлык киндым ймадылэн 
шуктыман.

Киндэ йамдылымаштэ колхоз-влакын чапышт ий гыч 
ийын пэш талын кушкын шога. Майын 10-шо числажлан ко- 
лэктивыш ушнышо крэстйан озанлык 50,4 протсэнт ильэ, ты- 
дым вэс мут дэн каласаш, 12,5 мильйон шкэт-посна пӧлналт 
илышэ крэстйан озанлык-влаклан 200 тӱжэм колхоз-влак 
вӱды.мӧ мландым кугынрак шарэн шурно лэктышым кугэм- 
дат, тыдын дэн пырльа таварлык шурныштат кушкэш—пос- 
на озанлык кучышын дэч чыла могырымат пайдалэ лийыт.

1928 ий гыч тӱҥалын колхоз-влакын кугыжанышлан 
пумо киндышт пӱтӱнь планын посна ужашыжлан шотлал- 
тзш. Кузэ, могай срокышто, могай условий дэн пумо шо- 
тышто лӱмын закон лукмо. Колхоз-влакын кугыжанышлан 
пумо киндышт талын кушкын шога. 1928/29 ийыштэ кугы- 
жанышлан пумо киндышт, чыла кугыжанышлан пумо кин- 
дым ончымаштэ 7,16 протсэн гына лийын гын, 1929/30 ийыш- 
тэ 30 протсэнтыш шуын, крэстйан сэктыр йамдылымаштэ 
33 протсэнт дэчат шукырак.



Чистосортно пырчыгэ шотлэт гын, кодшо кок ий коклаштэ 
колхоз-влакын кугыжанышлан пуымо чыла киндышт тӱжэм 
тон дэн шотлэн тынарэ пуымо:

К о л х о з - в д а к ы н  к у г ы ж а н ы ш л а н  к и н д э п у ы м ы ш т .

1929 ийыш- 
тэ погымо 
шурно гыч.

1930 ийыш- 
тэ погымо 
шурно гыч.

Протсэит 
шот дэн 
кушмым 

ончыктымо

Р С Ф С -ш та ............................................... 1277 5001,6 291

У С С Р -ш т э ................................................ 490 2299,5 370

Б С С Р -ш т э ............................................... 3,2 24,3 663

Ушэмын моло рэспубликлаштыжэ . 10,3 51,4 420

Чыла ССР Ушэмыштэ . . . 1780,6 7376,9 314

Киндэ йамдылымэ кампаньыштэ 23 протсэнт колэкти- 
выш ушнышо крэстйан озанлык-влак тэнэйэ чыла вӱдымӧ 
мландын 27 протсэнтым вӱдэя кугыжанышлан 74 мильйон 
сэнтньэр киндым пуыч. Нинэ Наркомснабын киндэ йамды- 
лымэ планлшн 37 протсэнжым тэмышт. Тэвэ тыганьэ кол- 
хоз-влакын киндым кугыжанылан пумо фронтышто ончыко 
кайымэ пашашт. 1930 ийыштэ колхоз ыштымэ пашан чу- 
мыр лэктышыжым ончэн У1-Ш0 Чыла Ушэм Совэт-влак по- 
гынымаш тыгай палэмдышым ыштэн: „1930 ийыштэ колхоз- 
влакын кугыжанышлан пуымо 440 мильйон пут пырчан шур- 
нышт кулак-влакын 1926/27-ий пуымо 126 мильйон путлэч 
372 кана шукырак лийэ, помэшик-влакын сар дэч ожсо ужа- 
лымышт дэч 1,6 кана (помэшик-влак сар дэч ожно 280 ми- 
льон путым ужалэныт)“ .

1930 ий гыч тӱҥалын кугыжанышлан киндэ пуьшо шо- 
тышто колхозын киндэ йамдылымэ планжэ эн тӱҥлан шот- 
лалтэш, тыдэ кугыжаныш киндэ йамдылымэ планжын пэр- 
вой вэржым налын шога.

Планэш ончыктымым тэмэн пуымо дэч посна колхоз- 
влак кугыжанышлан пуымо киндыштым утларак качэствы- 
жымат сайэмдаш тӱҥальыч. Адак тудкжат уло, колхоз-влак
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партнй дэн правичылствын заданьым ончыктымо срокыштак 
шукташ тыршат. Пытартыш ийлаштэ правичылстзэ шурно 
погымым кӱчӱк жапыштэ шукташ тырша. Колхоз-влакын 
чумыр вий дэн чыла пашамат шуктэн шогымышт правичыл- 
ствылан ты паша шуктымаштэ пэш оҥай пашам ончыкта. 
Тыдэ ийыштэ (1930/31) йанвар тылызын пэрвой числажлан 
колхоз-влак тӱҥ  шотышто кугыжанышлан пушашыштым пу- 
эн пытарышт. Чылажэ 99,8 протсэнтым тэмышт. Йужик рай- 
онлаштэ планым утыж дэн тэмышт. Сэдэ жапыштак шкэт- 
посна озанлык кучышо-влак 88 протсэнт нарэ гына пзыч.

Колхоз-влак шкэ киндыштым пэш кӱчӱк жапыштэ пуэн 
шкэт-посна озанлык кучышо-влакланат вашкэ кугьшаныш- 
лан пушаш ойым пуыч. Колхоз-влакым ончэн посна озан- 
лык кучышо-влакат таварлык киндыштым содоррак пуаш 
тыршышт. 1930/31 ийыштэийуль дэн август тылызылаштэ эл- 
ланна киндэ кӱлэш лийэ. Киндэ пэш кӱлэш жапыштэ кол- 
хоз-влак шкэт-посна озанлык кучышо-злак дэч ончыч кайышт, 
Киндым лач жапыштэ кугыжанышлан пуэн эллан пэш куго 
полышым ыштышт.

Тэвэ колхоз-влакын да шкэт-посна озанлык-влакын кузэ 
кугыжанышлан киндэ пумыштым ончыктышо сипр-влак;

1930 ий —  тылзэ-влак 
лӱм Колхоз-влак

Посна озаи- 
лык кучы- 

шо-влак

И й у л ь .............................. 0,4

А в г у с т .......................... 8,4

Сэичабр .......................... . 2 3 21,5

Пэрвои кварталыш- 
тэ чылажэ . . . 48,1 30,3

О к ч а б р .......................... 28,5 33,3

Н о й а б р .......................... 16,4 19,6

Д эхабр.............................. 6,8 3.9

Кокымышо кварта- 
лыштэ чылажэ . 51,7 56,8

Пэл инлан чылажэ 99,8 87,8



Колхоз киндэ шуко годымак куго кашак дэн (тӱжэм 
путлэн) викок вагонышко баржышкэ, элэватырлашкэ пу- 
алтэш. Тэвэ тыдымат каласыдэ кодаш о:< лиий. Куго тӱшка 
дэн кугыжанышлан киндэ пуымаш киндэ йамдылышэ ку- 
гыжаныш организатсэ дэн копэратсэ-влакын пашаштым куш- 
тылэмда. Тыгэ ыштымэ тыгыдын вискалымаш гыч утара, 
уто раскот-влак гычат утара, киндэ йамдылымэ пашам 
шулдэштара.

1930 ийыштэ киндэ йамдылымэ пашашкэ у пормо йӧным 
пуртыш. Эша гынат ты пашалан ончылтэн колхоз-влак вуй- 
латэн пижыч. Ожно киндэ йамдылымаштэ лийдымэ, 1930 
ийыштэ гына пуртымо у йӧн тыдэ тӱжэмлэн, лу тӱжэмлэн 
колхоз-влакын ударнэ сотсиалистла таҥасэн киндэ йамды- 
льшэ кампаньым эртарымэ. Сайын жапыштэ кугыжанышлан 
киндэ пушашлан Колхозсэнтр дэн Хлэбосэнтр чыла ушэм 
кӧргылан конкурсым эртарышт. Район, край, облась-влак 
иктышт-вэсышт коклаштэ киндэ йамдылымэ кампаньым та- 
ҥасэн эртарышт. Чыла ушэм конкурсышто облас, рэспуб- 
лик-влак таҥасышт. Колхозник-влакын ты паша шуктымаш- 
тышт пэш куго талылыкым ужна. Колхозник-влак пуымо за- 
даньэ дэч посна встрэчной планым луктын тудыжымат тэ- 
мэн шогышт.

Край дэн ик монар крайын сльотышт-влак шкэт-посна 
озанлык кучышо-влакланат киндэ йамдылымэ кампаньэ эр- 
тарымаштэ пашам вашкэрак шукташ йӧным пуыч. Шкэт-пос- 
на озанлык кучышо-влакат таҥасэн ыштышт.

Ончылтэн альэ срокышто тэмышэ колхоз-влаклан прэ- 
мий пуалтэ. (Прэмийыштэ автомобиль, трактыр, радио ап- 
парат-влак адак тулэч моло наста-влак ильыч) тэвэ тыдат 
(пӧлэклымаш)^киндэ йамдылымэ кампаньэ эртарымаштэ у йӧн 
пуртымо лийэ. Кокла Йул вӱд кундэм, Глушицк район „На- 
цмен“, ,Победа“ , „Вперед", колхоз-влаклан, Пошкырт рэс- 
публик „Улан Готол“ колхозлан адак моло рэспублик дэн 
кундэм колхоз-влаклан автомобиль-влак пуалтэ Кокла-Йул 
вудГлушицк район „Путь к  социализму" лӱман колхоз край- 
влак сльотын тӱҥалшыжэ лийэ. Ты колхозлан 10 трактьтрым



пӧлэклэи пу.:лтэ. Сталинград район (УССР) Лариа лӱмэш 
почылтшо йэврэй-влакын йал озанлык артэллан, здак „Но- 
вая деревня", „Путь бедняка“, „Им. Шэзчэнко" ЦЧО-што 
колхоз-влаклаи трактыр-влак пуалтыч. Сӱас рэспублик кол- 
хоз-влаклан 5 трактыр пуалтэ. Тылэч посна моло рзспуб- 
лик дэн облас-влакын шуко колхоэ-влаклан трактыр-влакым 
пуалтэ.

Чыла тидэ йӧн-влак киндэ погымым жапыштэ шуктымо 
дэч посна политикэ шотыштат пэш сай оҥай могырым он- 
чыктышт: край, рэспублик колхоз-влакын сльотышто каҥа- 
шэн киндэ йамдылымэ кампаньым ударнэ, таҥасэн эртары- 
мышт колэктив шарымэ пашан тэмпшым вийаҥдыш. Киндэ 
йамдылымэ кампаньым эртарымэ прамайжэ дэнак шуко 
мильйон крэстйан озанлык-влакым колхозыш пуртышаш- 
лан полшышо лийэ.

Киндэ йамдылымэ кампаньым эртарымэ годьш колхоз 
пашам шарэн шогымо партийын гэньэральнэ корныжын 
прамайжым раш ончыктыш. Колхоз-влак совэт власын 
йалыштэ пэҥгыдэ эҥэртышыжэ улыт. Шкэныштын тавар- 
лык киндыштым организованнэ, план почэш кугыжаныш- 
лан пуымышт дэн сотсиализм ыштымэ пашаштэ, ты па- 
шам ончыкат шарэн шогымаштэ Совэт ушэмын пэҥгыдэ 
нэгызшэ лийын шогат.

Пурлаш тайнышэ-влакын ончыко ужын укэм шарка.ты- 
мышт адак „шола“ загибшик-влакын кокла крэстйан-влак 
йал озанлык илышым сотсиалистла вэстӱрлэыдымаштэ иш- 
анлэ огыл манмышт чылт укэшкэ лэктэ. Тыдым киндэ 
йамдылымэ кампаньэ чылаланат раш ончыктыш.

Шушаш киндэ йамдылымэ кампаньэ утларак сай паша- 
влак лэктышым ончыкта. Кизытак колхоэышко чыла крэ- 
стйан озанлык-влакын пэлыж дэч утлажэ ушнымо. Колхоз- 
влакын вӱдымӧ мландышт чыла вӱдымӧ мландын 60 прот- 
сэнжэ лийэш. Тэвэ сэдэ вӱдымӧ мландыштат киндэ йамды- 
лымэ шотышто-колхоз-влакын пэрвой вэр налшашыштым 
ончыкта. Пырчан шурно ыштышэ районлаштэ (УССР стэп. 
Ӱлӱл Йул вӱд кундэм, Касвэл Кавкаэ адак Йул вӱдын



шола сэрыштыжэ) 85, 88, 90 утларак протсэнт шот дэн крэ- 
стйан осанлык-влакы.м колхозыш пуртымо. Ты районлаштэ ты- 
нар колхозыш ушымо ончылтэнак киндэ йамдылымэ кампа- 
ньын сай эртышашыжым ончыкта. Чыла районлаштат сайын, 
тыршэн, чумыр вий дэн киндэ йамдылымэ кампаньэ эрта- 
раш йамдылалт шогаш кӱлэш.

И. НОЛШО ИЙ ЛИЙШЭ ЙОҤЫЛЫМО-ВЛАКЫМ 
ОЛМЫКТЫМАН.

Кодшо ий колхоз-влак киндэ йамдылымэ план шуктымо 
пашам пэш талыи ончыко колтышт.Тыдын дэн пырльа кин- 
дэ йамдылымаштэ пэш йатыр шинчаш койшо йоҥылымаш- 
влак лийыч. Ты йоҥылымаш-влак жапыштэ планым тэмаш 
огыт пу, прорыв-влак лийшашлан оҥай улыт, посна участ- 
кылаштэ ончык кайышашым чарэн шогат.

Колхоз киндэ йамдылымаштэ моннар сай паша-влак 
ышталтын огыл гынат, ты лийшэ йоҥылымаш-влакын куго 
вэр налмыштым изэмдэн огыт кэрт. Шушаш киндэ йамды- 
лымэ кампаньым сайын эртарышашлан имашсэ ийыштэ лий- 
шэ йоҥылымо нэргэн млана ойлаш вэрэштэш. Имаштэ кин- 
дэ йамдылымэ кампаньэ годьш партий дирэктивы.м кадыр- 
тылмэ адак моло ситыдымаш-влак лиймым чылажымат тэ- 
нэйэ ушыш налын шушаш кампаньыштэ ыштыдымашын тыр- 
шыман. Тэнэйсэ ий гыч тӱҥалын колхоз киндэ йамдылымэ 
илан тӱҥ планлан шотлалтэш. Колхоз-влак киндэ йамдылы- 
маштэ тӱҥ вэрым налын шогат. Тыдэ-влакын жапыштэ та- 
варлык киндым пуымшт чыла киндэ йамдылымэ план тэ- 
мышашлан оҥай .лийэш. Тыдын дэн пырьа кулак нэргэнат 
мондыман огыл. Кулакым пэш чот пэралтэ гынат, тудо альэ 
юытэн шуын огыл. Шушаш компаньэ эртарымэ годым тудо 
кузат колхоз киндэ йамдылымэ планым сӱмӹраш тыршы- 
ыыжэ лийэш. Уло вийжэ дэн тыршэн изэ гына йоҥылымым 
ала моннар кугэмдэн киндэ намдылымэ кампаньым чараш 
тырша. Тыдын дэн пырльа сотсизлизм ыштымэ ончык кай- 
эн шогышо пашам кӱрлаш тырша. Кочыш-йӱыш могырым
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пушкыдэ.мдэн, киндэ ӹамдылымэ пашаи кӱрлын кугыжаныш- 
лан киндэ пуымым ончыко колтыдымашын тырша.

Тэвэ сандэн кодшо ийыштэ йоҥылымо-влакым пэш са- 
йын ушыш налыы тэнэй киндэ йамдылымэ кампаньэ эрта- 
рымэ годым кузат тыдэ-влакым ыштыдымашын шэкланыман.

Молхоз СИС1ЭМЫШТЭ да колхозлаштэ улшо йоҥылымо 

дэн ситыдымаш-злан.

Йатыр ,колхозсойуз-влак колхоз-влакын кугыжанышлан 
таварлык ужаш киндышт пуымым организоватлэн ышт мош- 
то. Киндэ пэш кӱлэш тылзылаштэ (ийуль дэн августышто) 
колхозсойуз-влак колхоз-влакым киндэ пуымаштышт вуйла- 
тымышт ситышашлык ыш лий. Шӱдылэн, тӱжэм.лэн колхоз- 
влак контрактатсэ договор шуктьшо' шотышто гэройлыкыш- 
тым ончьштышт. Ты пашам шуктышо организатсэ-злак тӱ- 
ҥалтыш кэчылаштак вуйлатэн наҥгайэн ышт кэрт, кор- 
нышкыжат ышт пурто. Органиатсэ-влаклан массэ коклаштэ 
пашам ышташ кӱлэш ильэ; сай паша-влакым примэрлан 
налын моло колхоз-влакымат шупшын шогэн пашам ончыко 
колташ кӱлэш ильэ. Киндэ йамдылымын тӱҥалтыш жапыш- 
тэ. (ийуль-сэнчабр) колхозсойуз-влакын организатсионно па- 
шашт путыракак куго ситыдымаш дэн эртыш. Ты шотышто 
вэрласэ колхозсойуз систэм организатсз-влак пашам утыж 
дэн пушкыдын ыштышт. Ончэт гын, вэрласэ райколхоӰ- 
сойуз-влак колхоз-влак план тэмымэ шотышто эн пэрвой вэ- 
рым налын шогат. Кодшо киндэ йамдылымэ кампаньыштэ 
колхоз-влак рвэзэ ильыч, адак пэҥгыдэыынат шуын огытыл 
ильэ. Сандэн тыдэ колхозсойуз-влакын йоҥы.тымыштым ик 
монар изэмда,альэ ты йоҥалымыштым пэрвой жапыштэ лийын 
кэртшэ йоҥылымашэш шотлалтэш.

Ындэ вэрласэ колхозсойуз-влакталукутлаыштат. Сандэн 
пэҥгыдэмынытат сандэкак имашсэ лийшэ йоҥылымо-зла- 
кьш пурташ ок кӱл.Колхоз систэмлан тугак чыла организат- 
сэ-влакланат шушаш кампаньэ эртаршашлан пэш сайын йа.м-



дылалт шогашышт пэрэштэш. Имаштэ киндэ йамдылымэ кам- 
паньэ эртарымэ годым колхоз-влакьш моло паша ыштымагыч 
кӱрылмӧ лийэ. Тэвэ тудым эн куго ситыдымашлан шотлаш кӱ- 
лэш. Киндэ йамдылмэ кампаньым моло паша-влакым кудал- 
тэн ныгузат ышташ ок лий ильэ. Кугыжанышлан киндэ пу- 
ымӧ срокым моло паша-влак кӱрылдымашын кэлыштараш 
кӱлэш ильэ (шурно погымо дэн, кырымэ дэн). Тэвэ тыдым 
имаштэ ышт ончо.

Ужалышаш киндым кугыжанышлан пуы.ма гыч тӱҥальш 
пашалан пижаш кӱлэш ильэ, прамайжым шурно кырыма гыч 
тӱҥальыч. Шупшыктышо бригадэ-влакым организватлымэ 
адак лышыл киндэ погышо пункт-злак дэн ончылтэн ой- 
лэн кэлшымэ тэяий ты пашам вэстӱрлэмда.' Тэний Колхоз- 
сэнтрын пуячалмутшо дэн шурно погымо типовой програм 
ончыктымо дэн ты паша тыгак ышталтшашан. Шупшыкты- 
шо (транспорт) бригадэ-злак оргаизоватлалтыт адак шур- 
но погышо органнзатсэ-Блак дэнат ойлэн кэлшымаш лийэш.

Шурно погымо пашам аламан организоватльшэ киндэ 
йамдылымэ пашалан логальэ,—кырымашым аламан органкзо- 
ватлымат садыгак логальэ.

Шурно погымо кампаньылан сайын йамдылалтдымэ 
йатыр шурно пырчэ зэлалтмашыш (йогымашыш) шуктыш. 
Ты йогышо шурно пэрзойак колхозник-влаклан шкалынышт 
логальэ, варажым киндэ йамдылымэ планлакат пэрныш. 
Киндэ йамдылымэ жапым шурно погымо жап дэн кэлыш- 
тардэ ыштымэ кугыжанышлан пуэн пытарышаш срокым шу- 
йыш. Киндэ йамдылышэ организатсэ-влакат, тугак колхоз 
организатсэ-влакат ты пашаштэ титакан лийыч. Нинылан 
жапыштыжэ колхозннк-влак коклаштэ паша дистиплин нӧл- 
талшаш вэрч пашам ышташ кӱлэш ильэ. Шурно погымо 
каыпаньын тэмншым нӧлталшаш вэрч соттаҥасымаш дэн 
ударнэ ыштымым, вийаҥдаш кӱлэш ильэ. Тыгай йӧн-влакым 
гьша илышыш пуртэн шогэн, шурно лэктышым кугэмдэн, 
шурно пырчым йогьшо дэч аралаш лийэш ильэ. Кодшо 
кампаньэ зртарымэ годым йал озанлыкыштэ йомдарымаш 
дэн кучэда.тмэ лозунг илышыш пурталтын огыл. Тэвэ сан-.
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дзи, чотлэп ончышаш лийат гын, йал .озанлыхыштэ йомда- 
рымына ик мильйон иут вэлат ок лий. Тэвэ сандэнак шур- 
но погымо жапыштэ алама ий-кэчэ лиймы дэн шурнопырчым 
йомдарышна манын нигузат каласаш 0 '.< лий. Тугак иктаж 
турлӧ моло чий дэн шурно погымьш аламан эртарышна 
манашат ок лий. Ты пашаштэ эн куго ситыдымаш пашам 
организоватлэн моштыдымаш гыч лэктэ.

Шурно погымо жапыштэ, пашан зн кысык жапыштыжэ 
шуко колхозлаштэ пашаш лэкдымз лийэдыш. Пырчан шур- 
но ыштымэ тӱҥ районлаштэ — Украикыштэ, ЦЧО-што, Ӱлыл 
Йул вӱд дэн Кас вэл Кавказыштэ колхозник-влак 40-45 прот- 
сэнтжэ гьша пашам ыштэныт. Тыгэ дистиплин дэч посна 
ыштымэ шурно погэн пытарышаш срокым шуйэн. Вараш 
кодшо шурно йогэн пытыш. Погэн налмэ шурным ачалэн 
кырымэ лийын огыл, адак тулэч моло йӧрыдымаш паша- 
влакат лийэдэныт.

Паша лэктышлан кэлшышэ йӧн — сдэльшина илышыш 
пэш шагал пурталтын улмаш. Сдэльшина дэч посна ышты- 
мэ колхоз йал озанлыклан утыж дэн знйаным кондэн.

Моннар пашаыштымым кузэ ыштымым ончэн докодпӧ- 
лымӧ нэргэн Колхозсэнтрын тӱҥ дирэктивыжым .районлаш- 
тэ шуко вэрэ кадыртыльыч, моло вэрлаштэ ты тӱҥ ойым 
йӧршэш вэстӱрлэмдышт. Ты тӱҥ ойым тӱрлӧ сэмын ка- 
дыртылмэ, пужкалымэ йатыр районлаштэ, кундэмлаштэ, об- 
ласлаштэ — Кокла-Волгышто, Казакстаныштэ, Касвэл-Кавка- 
зыштэ, УССР-штэ ЦЧО-што адак моло вэрат докодым йэ- 
дакым оячэн пайлымашкэ шуктыш. Тыдэ колхозник-влак 
коклаштэ потрэбичыл шонымашым нӧлтальэ.

Контрактатсэ договор дэн киндым кугыжанышлан пушаш 
годым йатыр колхоз-влак пэрвойак шкэ члэнышт вэрч ой- 
гырташ тӱҥальыч. Шурным кырымэ почэшак нормо дэч 
утыж дэн ужашлышэ колхоз-влакат лийэдышт.

Совэт-влакын V I погынымашэш ыштымэ докладыштыжэ 
Колхозсэнтрын прэдсэдачылжэ Йуркин йолташ колхозлаштэ 
шуряым тыгэ ужашлымэ нэргэн йатыр примэрым каласыш; 
„.Маяк револютсий“ лӱман колхоз кугв  йэҥ-влак.лан —

11



20 пут дэн, йоча-влаклан, нилийаш мартэ, 10 пут дэн адак 
имньылан 45 пуд дзн да ушкаллан 30 пут дэн нормым ыш- 
тэн шурныжым ужашлэн. Кугыжанышлан 30 протсэнтым 
пуэн. „Красный колос“ лӱман колхоз йэдаклан 21 пут дэн 
пӧлэн, 500 путым пырльа кочкаш ойырэн. 1000 путым он- 
чыко кӱлэшлан погэн пыштэн. Тэвэ ындэ „Гигант" лӱман 
колхозым налына. Ты колхоз утларак ончыко ужшан лийын. 
Доход пӧлымӧ нэргэн погынымашэш тыгай пунчалмутым 
луктын: дПайокыш лэкмэ у даша, киндэ ситыдымаш лийын 
кэртэш, сандэн куго йэшлан 25 путым ыштэн тушко 2 пут 
тарым ушаш, ава шӧр кочшо йоча-влаклан 9 путым пуаш 
адак нунылан 2 пут дэн тар ложашым пуаш“ .

Йужик колхоз-влак кулак агитатсым колыштын киндэ 
йамдылмэ кампньымат кӱралш тыршышышт лийэ: кугыжа- 
нышлан пуыдымашын уло киндыштым шкэ члэнышт-влак- 
лан ужашлышт. Прамайжым кугыжанышлан пушаш уто 
шурныштымат пуэн огытыл. Йэш коклаштэ экшыканжат лий- 
эш. Тугэ гынат ты нэргэн эйлыдэ ок лий.

Мутат укэ, тыгай колхоз-влаклан кулак мут дэи доко- 
дым пӧлымышт тӱжвалтарыдэ ыш код.
Кодшо кампаньэ эртарымаштэ тыгай паша-влак лиймэ за- 
готовичыл-влакын да колхоз систэмын кулак-влак дэн пу- 
шкыдын кучэдалмыштым ончыкта.

Моннар киндым кугыжанышлан пушашым ончылтэнак 
умландарымэ лийэш гын, адак кугыжанышлан кузэ пуымы- 
мат ончэн шогымо лийэш гын, киндэ йамдылымэ кампа- 
кьыштэ кулак нимогай зийанымат ыштэн ок кэрт ильэ. Каж- 
нэ колхоз члэн кугыжанышлан моннар киндэ пушашым 
шинчэн шогыжо.

Киндэ йамдылымэ кампаньэ шуымо дэч шуко ончылтэн 
шоналтэн ыштымэ лийэш гын, киндэ йамдылымэ кампаньым 
сайын эртарымэ дэч посна шурно погымо, кырымэ, шурным 
ужалаш шупшуктымо, шижэ ага куралмэ, ик мут дзн чыла 
паша-влакат шуктэн ышталтыт ильэ, ситыдымаш-влакат 
огыт лий ильэ, кугыжанылан кипдэ пуымымат колхоз-влзк 
пэш талын эртарат ильэ.
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Кодшо ий киндэ йамдылымэ кампаньэ эртарымаштэ лий- 
шэ ситыдымаш-влакым пэш сайын шотлэн ушыш пышты- 
ман. Шурно погышашлан да киндым кугыжанышлан пушаш- 
лан вӱдэн пытарышынак йамдылалт шогаш пижман.

Шурно погымо планым лончылэн ончымо, ты пашалан 
сайын йамдылалтмэ кажнэ колхозын, посна колхозникын 
обӓзанносшо сэмын ончалтэш. Ты ыштышаш пашам кажнэ 
колхозник умлэн налэш гын, киндэ йамдылымым ижэ сайын 
эртараш лийэш. Ты пашам моло сэмын ончымо имашсэ 
йоҥылымо-влакым ышташ шонымо лийэш.

Ннндэ йамдыяышэ-влакын пашаштышт лийшэ 
ситыдымаш-влак.

Кугыжанышлан'киндэ пуышо колхоз систэм киндэ пуымо 
швтышто ӱмбакжэ отвэтствэнносым налэш. Кондымо кин- 
дым кӱрӱлтдэ налын шогаш, погымо киндым учотыш на- 
лаш, колхоз-влак дэн жапшэ дэн. росчотым ышташ, амбар- 
влакым йамдылаш адак тулэч моло киндэ погымо паша-вла- 
кым шукташ киндэ погышо организатсэ-влакланат, пэрво- 
йак копэратсэ-влаклан, колхоз-влак ганьак ӱмбакышт от- 
вэтствэнносым налман. Киндэ йамдылышэ-влакын пашаш- 
тышт шуко ситыдымаш-влак лийыч, йужгодым киндэ йам- 
дылымэ дирэктивымат пудыртылмаш-влак лийэдышт. Тэвэ 
тыганьэ паша-влакым ушыш налын тэний киндэ йамдылымэ 
кампаньым эртараш пэш сайын йамдылалт шогаш вэрэштэш. 
Киндэ йамдылышэ организатсэ-влакын пашаштышт лийшэ 
тӱҥ ситыдымашлан киндэ погаш йамдылалт шудымыштым 
шотлаш кӱлэш. Шурно погымо склад-влак колхоз-влак дэч 
кугын пурышо шурно налаш кэлыштарэн ыштадтын 
огыл, изын пурэн шогышо киндэ налаш гына ыштымэ ильэ. 
Киндэ йамдылышэ организатсэ 6 мильйон тыгыдэ крэстйан 
озанлык-влакын 90 тӱжэм квлхозыш савурнымыштымат уш- 
ыш налдэ ыштыш. 90 тӱжэм колхоз-влак киндым куго ка- 
шак дэн намийышт. Тыдым ончылтэнак ужын шогаш кӱлэш 
ильэ. Йамдылалт шуыдымо дэн йамдылышэ организатсэ- 
влак пикталтыч, квлхоз-влак кондымо киндым налын ышт
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шукто, киндэ кондышо-влак гыч хуго чэрэт-влак лийэ. Тэвэ 
тыдыжымат каласыдэ кодаш ок лий; киндэ йамдылышэ- 
влакын йатыр вэрлаштэ киндэ опташ мэшакышт, вискалаш 
висашт, кыр-влак адак тулэч моло узгарыштат ситыдымэ 
лийэ. Тидэ чылажат колхоз-влакын жапыштым арам эрта- 
рыш, ула-влакым укэлан кондыштмо колхоз-влаклан пра- 
майжэ дэнак сырышашлык лийэ. Путыракшым дыгай паша- 
влак йошкар обоз-влакым организоватлэн намийымэ годым 
палэ лийэ. Колхоз-влак обшэствэносым мобилизоватлэн кин- 
дым куго кашак дэн шупшыктышт. Тэвэ тыганьэ йошкар 
обоз-влакын склад ончылно чэрэтыштэ кум-нил кэчылэнат 
шогымышт лийэдыш. Тэвэ тыганьэ годым тэхникэ шотыш- 
то ситыдымаш политикэ могыр ситыдымашкэ кушмо лийэдыш.

Киндэ йамдылышэ организатсэ-влак шкэт-посна озан- 
лык кучышо-влакым шотыш налдэ киндэ погымын нэлэ шот- 
шым колхоз-влак ӱмбакат шолымо лийэ. Тыганьэ паша- 
влак киндэ йамдылымэ кампаньын пэрвой жапыштыжэ 
лийэдыш. Дирэктив пуышо орган-влакын ик га мландан 
шкэт-посна озанлык кучышо дэч колхоз-влак дэч налмэ на- 
рак пуымо дирэктивыштым шуко районлаштэ пудыртыльыч. 
Ӱлнӧ ончыктымо сипр-влак колхоз-влакын да шкэт-посна озан- 
лык кучышо-влакыи кугыжанышлан пыштымэ киндыштым сэн- 
тньэр шот дэн ик гэктар мландылан моннар вочмым ончыкта;

Колкоз-влак ик 
га вӱдымӧ млан- 
дылан пуэныт.

Шкэт-посна озан- 
лык кучышо-влак 
ик га вӱдымӧ млан- 

дылан пуэныт

У С С Р ...................... 4,20 2,27

Йӱд вэл Кавказ . . 3,13 2,61

Ц Ч О .......................... 2,19 1,88

Кокла Йул . . . . 2,10 1,71

У р а л .......................... 2,41 1,54

Кас вэл Сибир . . 2,65 1,33

Эр вэл Сибир . . . 4,63 2,01

Казакстан . . . . 2,47 1,44
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Ты сипр--влак рэспублик-влак дэи облас-влаклан ончык 
тьшо. Облас-влак кӧргыштӧ гын, дирэктивэ кадыртылмэ' 
шотышто тылэчат куго паша-влак лийыч. Кас вэл Сиби- 
рыштэ пырчан шурно ыштышэ 18 районым тэкшырэн ончэн 
шкэт-посна озанлык-влак га-лан 1—2 сэнтньэрым пыштэныт 
гын, колхоз-вклак садэ жапыштак ик га-лан 6 гыч 8,7 сэнт- 
ньэр нар пуымым палэн налылтын. Тыдэ фактэ-влакым об- 
слэдоватлышэ уполномочэнын,, Правые дела в Зап. Сибири" 
лӱман стачйажым „Соц. Зем“ газэтэш дэкабр тылызын 14-шэ 
числаштыжэ пэчатлалтын ильэ. Тыгай фактэ-влак Кас вэл 
Сибирыштэ гына вэлэ лийын огыл. И к мунар райрнышто — 
ошсо Орымбор округышто, Кыдал Волгышто, Урал райо- 
иышто, Казакстаныштэ моло вэрлаштат колхоз-влакын уто 
киндыштым вэлэ огыл, кочшаш киндыштым, урлыклан да 
кургылан кодымыштымат налыныт. Тыгай вэрлаштэ чылт 
киндэ йамдылымэ пашалан лукмо дирэктивэ пудыртымым 
ужына. Тыгай вэрлаштэ пашам киндэ йамдылымэ план 
почэш колтышаш олмэш административнэ йӧн-влакым вэлэ 
пуртымо лийын. Чыла тыгай кадыртылмаш-злакьш пытары- 
шашлан обшэствэннос дэн сут паша органзатсэ-влаклан ку- 
чэдалашышт вэрэштэ.

Кадыртылмаш-влак кувэч лэктыч вӓра? Пэрвойак вэр- 
ласэ организатсэ-влак киндэ йамдылымэ планым ыштэн мош- 
тыдыма гыч. Районлаштэ киндэ йамдылаш долшышо район 
комисэ-влак планым ыштэн ышт мошто. (Комисэ-влак чыла 
вэрлаштэ организоватлалтынат огыл ильэ. Йамдылышэ ор- 
ганизатсэ-влак колхоз сэктырыштэ гына шукырак погаш 
ойым ыштышт, колхоз сэктырыштэ утларак киндэ налаш иша- 
ным ыштышт, шкэт посна озанлык кучышо-влак дэ ч нуно 
тыршэн ногаш ышт ойгырто. Сандэн тыгэ ончымышт дэн 
колхоз-влаклан уто нэлылыкым ыштышт.

План ыштэн моштыдымын тыганьэ шотшат лийэ: район 
организатсэ-влак киндэ йамдылымэ планым посна йал совэт- 
влакыш колтышт, тыдышт-влак пӧсна колхоз-влаклан да 
шкэт-посна озанлык кучышо-влак коклаштэ нӧлкалышт. Нар- 
комснаб дирэктивэ ночэш колхозлан контрактатсэ договор
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дэн пыштышаш гоаым адак тыдым раион комисэш ончы- 
дэак колхоз-влак ты планыш пурыдэ кодыч. Киндэ йамды- 
лымэ нэргэн увэртарымаштышт йал совэт моганьэ колхоз 
монар пуымо нэргэн посна ышт ончыкто — улыжат чыла 
колхоз-влак мрннар киндэ пуымышт нэргэн гына увэртарэн 
шогышт. Кажнэ колхозлан моганьэ заданьэ пуымо дэн ты 
заданьым кузэ тэмымэ нэргэн район комисат, райколхозсо- 
йузат шинчэн ышт шого. И к йал совэт кӧргыштак, мут гыч, 
кок колхозлан пуымо заданьэ-влакым таҥастарэн ончымаш- 
тэ ныгузат тыганьэ заданьэ-влак дэнкэлшаш ок лий ильэ.

Тыгай пашаштэ киндэ йамдылышэ органиӓатсэ гына ти- 
такан манаш ок лий, тыштэ колхоз систэмат титакан лийын; 
тидын колхоз вэрч ситышашлык кучэдалмыжэ лийын огыл. 
Тугэ гынаг; тудлан ты пашам шукташ кӱлэш ильэ, кугы- 
жаныш йамдылышэ организатсэ-влаклан пуымо обэзачыл- 
ствыштым чыла йӧным муын колхоз-влаклан шукташышт. пу- 
аш тыршыман ильэ. Тыгэ ыштымэ спэтсиальнэ ужаш млан- 
дэ паша ыштышэ колхоз-влаклан эҥгэкым кондыш. Тэвэ ди- 
рэктив пудыртымо могай алама иаша-влакыш шуктыш.

Тыгай йоҥылышым пэш рашын умлэн налаш кӱлэш.
Ш уко районлаштэ киндэ йамдылымэ нэргэн учотым пэш 

аламан ыштышт. Колхоз киндым йамдылышэ-влак чотыш 
налын ышт шукто, тыдэ практикэ могырым кадыртылмаш- 
кэ шуктыш: район организатсэ-влак колхозын шкэ обэза- 
чылствыжым кузэ шуктымыж нэргэн прамайжым шинчыдэ 
илэныт. И к тӱрлӧ сводкым ыштышын койын колхоз пыш- 
тымэ киндым шагал ончыктэн, колхоз-влакланак вийым кон- 
дэныт. Палэ, тыгэ ыштымэ дэн паша локтылаытын вэлэ.

Тылэч посна тылэчат куго  лӱдмашан паша-влакат 
лийэдэныт. Колхозник-влакын пырльаштарыдэ вӱдымӧ шур- 
ныштым йамдылышэ организатсэ-влакшкэт посна озанлык 
кучышо дэч налмылан шотлэныт. Тыгэ озым пасуэш вӱдэн 
кодымо шурным налыныт, а прамайжым тыдым колхоз кин- 
дылан шотлэн льготым пуэн налаш кӱлэш ильэ.

Ты осал паша дэн Наркомснаб дэн Колхозсэнтрын кучэ- 
далмыштлан ик ий вэлэ ок лий ындэ. Колкоз киндым шкэт-
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посна озанлык кучышын киндыжлан шотлэн налмэ тылэ 
практикыштэ пурла опортунизмын осал иормыжым ончык- 
тымо лийэш. Тыдэ колхоз-влакын чапыштым изэмдымэ ли- 
йэш, киндэ йамдылымым эртарымагатэ колхоз-влакын кугын 
пуымо киндыштлан йэшарымэ акым йомдара, прамайжым 
каласаш — тыдэ чыла кулак вакшыш вӱд йоктарымэ лийэш 
(к^^^лаклан полшымо). Тыгай пашам ужьТТ! кулак-влак тӱрлӧ 
укэм шаркалаш пижыт: „Шкэт-посна озанлык-влак дэч шукы- 
рак налыт, козхоз-влакын шурно лэктышышт чылаиктэ посна 
озанлык кучышо-влакын дэч куго ок лий, тэндам колхозыш- 
то пайдалэ лийэш манык олталат,“ маныт, у колхозник-влак- 
лан: „киндыдам шулдын налыт“ манын адак тулэч молымат 
кулак-влак шаркалат.

Осал паша-влак дэн ындэ кок ийышкэн кучэдалалтэш 
гынат, кодшо йамдылымэ кампаньыштэ шуко вэрэ тыганьэ 
паша влак лийэ, йужо вэрлаштыжэ пэш шуйытко паша-влак 
ыштымашыш шуын кодо. Колхоз организатсэ-влакын офи- - 
тсиальнэ матэриалышт гыч налын ик монар^примэрым он- 
чыктэна.

Уралыштэ колхоз киндым шкэт-посна озанлык-влак кин- 
дэ сэмын налмэ ваштарэш пэш чот кучэдалныт. Тушто чы- 
лажэ 100 районым обслэдоватлэныт. 26 районышто гына 
88 тӱжэм сэнтньэр киндым посна озанлык кучышо-влакын- 
лан чотлэн налмым муныт; тыдэ прамайжым колхоз киндэ 
лийын.

Посна районлаштэ обслэдоватлэн тылэчат куго сипр- 
влакым палэн налылтын. Тэвэ тыгэ 9 районышто колхоз- 
влакын чыла пуымо киндышт гыч 24 иротсэнжэ посна озан- 
лык-влакынлан шотлалтын. Эшым районышто киндэ йам- 
дылышэ организатсэ-влак 14,800 сэнтньэрым тыгэ иогымым он- 
чыктышт, чынжым—24.625 улмаш, Шадриныштэ 22.230 ончык- 
тымо, чынжэ— 47.445 сэнтньэр лийын, вэс мут дэн каласаш, 
ончыктымо дэч кок кана шукырак палэн налылтын.

Тыгай факт-влакым прокурорлан увэртарымэ. Тэвэ 
Пошкырт рэспубликым налына. Нойабр тылызын 5-шэ 
числажлан талукаш план тэмымэ 86,6®/, шотлалтын. Ты кок-
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лаштэ посна озанлык кучышо-влак планым тэмэн пытары- 
шылан шотлалтыныт. Провэркым ыштымӧҥго посна озан- 
лык кучшо-влак колхоз ужаш киПдылан планым тэмымым 
палэн налылтын. Колхоз-влак 5-шэ нойабрлан 104,4 
протсэнтым тэмэныт, нунын 160 тӱжэм сэтньэр киндышт 
посна озанлыкын-влаклан шотлалтын улмаш. Башнарком- 
торг дэн йамдылышэ-влакат тыгай факт-влак лиймым пра- 
майэш шотлышт. Пошкырт рэспубликыштак ик монар 
районлаштыжэ колхоз киндым йомдарымэ пэш куго  сипр- 
влакыш шумо вэр-влакат лийыч — тэвэ Киргиз-Мийакинск 
районышто 5-шэ нойабрлан 12,9 протсэнтлан шотлалтын, 
прамайжым, 59,2 протсэнт лийын.

Крым. Колхоз шот киндым 25 протсэнтым йомдарэныт. 
Офитсиальнэ матэриал-влак гыч колхоз киндым шкэт-посна 
озанлык кучышо-влакынлан 90,000 сэтньэрым шотлэныт. 
Тыгэ ыштымым спэтсиальнэ тройка палэн налын.

ЦЧО. 16-шо нойабрлан 177 район гыч 49 районышто 
129 580 сэнтньэр колхоз-влак киндым йомдарымым палэн 
налылтын.Тыдэ план тэмымым 82,1 протсэнт гыч 86,5 прот- 
сэнтыш кӱзӱмым ончыктэн. 1-ой дэкабрлан 54 районышто 
140050 сэтньэр колхоз киндым посна озанлык-влакынлан 
шотлалтын улмаш.

Киндэ йамдылымэ кампаньыштэ копэратсэ-влакын кол- 
хоз-влаклан жапыштэ да росчотым прамай ыштыдэ коды- 
мыштымат каласыдэ кодаш ок лий. И к монар районлаштэ 
киндэ йамдылышэ организатсэ-влак налмэ киндылан пушаш 
порысышт кодмо дэн^ колхоз-влакын озанлык илышыштым 
пушкыдэмдышт. Ты шотышто кадыртылмаш паша-влак дэч 
поснат ыш эртэ. Йатыр вэрлаштэ йамдылышэ организатсэ- 
влак колхоз-влаклан пуышаш порысыштым пуыдэ кодымат 
лийэ.

Потрэбкопэратсын пашаштыжэ омтыдымашыжэ.

Киндэ йамдылышэ копзратсын йужик вэрлаштэ шкэ ор- 
ганизатсышт-влак укэ годым, киндэ йамдылымэ пашам по- 
трэбкопэратсэ-влак шуктэн шогышт. Потрэбкопэратсэ-влак
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киндэ йамдылымэ пашаштэ утларак йоҥылымо паша-влакым 
ыштышт, тыдэ-влакын йоҥылымышт утларак колхоз-влак- 
лан логальэ. Потрэбкопэратсын тӱҥ пашажэ — кугыжаныш- 
лан киндэ пуышо-влаклан промышлэннос товарым пуымо. 
Тэвэ ты пашам шуктымаштыжэ потрэбкопэратсэ куго си- 
тыдымаш-влакым ыштыш. Потрэбкопэратсэ киндэ йамды- 
лышэ-влаклан кӱлэш таварым йамдылэн шуктэн огыл, альэ 
коллозник-влаклан кӱлэш огыл шэргэ акашан тавар-влакым 
кондэныт. Тыганьэ таварын колхозник-влаклан кӱлэшыжак 
укэ улмаш. Промтовар пуымо шотышто потрэбкопэратсэ 
партий дэн правичэлствын дирэктивыштымат кадыртылмэ 
лийэ. Промтовар пуымо шотышто колхоз-влак нэргэн кӱлэш 
сэмын шоналтыдэ ыштымышт дэн нинэ чынжымак шкэпыш- 
тыи пурла опорЗтунист вэлыш тайнымыштым ончыктышт: На- 
ркомснаб ончыктымо нормо промтозарым колхоз-влаклан пу- 
эн ышт шукто, колхозник-влаклан ок кӱл таварым вийытлэн 
ужалышт. Потрэбкопэратсылан пашаштыжэ улшо ситыдк- 
маш влакым ончыктымо-влак пэш шуко лийэ гынат, кам- 
паньэ пытымэшкэ шкэ пашажым тӧралтэн ыш шукто.

Шушаш кампаньылан потрэбкопэратсэ-влакын план по- 
чэш-> ыштэн пашам сайын, тыршэн ыштымыштым вучэна. 
Потрэбкопэратсэ-влак паша нэргэн партийын Рӱдӧ Коми- 
тэтэш лукмо пунчалмутым вэрлаштэ чыла вэрат лончылэя 
тунэмыт. Потрэбкопэратсэ-влакын пашаштым виктарышага- 
лан пуымо дирэктив-влакым вэрлаштэ лончылэн ончымо 
пэш кӱлэш. Тыдым раш умлэн шуын гына потрэбкопэратсэ- 
влакын пашаштым тӧрлатэн шукташ лийэш.

Киндэ йамдылышэ организатсэ-влакын пашаштышт ли- 
кшэ ситыдымаш дэн тӱрлӧ кадыртылмаш-влакым дирэктив 
пуышо орган-влакын дэн правичылствын пунчалмутэшышт 
адак пэчэтыштэ (кнага-газэт-влакэш) жапыштыжэ ончыктымо 
ильэ. Тэнийсэ ий киндэ йамдылымэ кампаньым тымарсэк ны- 
гунам уждымын талын эртарыман. Сандэн кодшо киндэ 
йамдылымэ кампаньыштэ лийшэ сай паша-влакымат сайын 
ушыш налын, планым шоналтэн ыштэн у кампаньэ эртараш 
пэш тыршэн пижаш вэрэштэш.
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III. ШУШӒШ КИНДЭ ИАМДЫЛЫМЭ ИАМПАНЬЫН ПОСИА 
ШОТ ОЙЫРТЭМЫШТ-ВЛАК.

Талын колэктивлымэ паша кушмо киндэ йамдылымэ 
план ыштымаштат тугак ты кампаньым эртарымаштат код- 
шо ийлам ончымаштэ тэний эн тӱнг шотэш шоталтлэш.Пыр- 
чан шурно ыштышэ район-влак — Касвэл, Кавказ, Украйиын 
стэпшэ, Ӱлӱл Волга, Кыдал Волгын шола сэржэ кумды- 
кэш колэктивлымэ пашам йбршэш пытараш лышэмдэныт; 
моло шурно вӱдымӧ район-влак 50 протсэнт чоло колэктнв- 
лалтыт.

Окчабр тылзэ дэч вара колхозыш ушнышо-влакын озым 
вӱдымӧ мландыштым чотлэт гын, колхоз-влакын чыла озым 
вӱдымӧ мландышт 19 мильйон га утыж дэн лийэш. Икийаш 
пасуэш вӱдышаш пырчан шурнышт 36 мильйон га лийшаш- 
лан шотлалтын.

Шушаш киндэ йамдылымэ планыштэ колхоз-влак 
пэрвой вэрым налыт. Тыдым сэдэ ончыктымо сипр-влак 
гычак иалэн налаш лийэш. Шурным жапыштыжэ пасу гыч 
погэн налаш, кыраш колхоз организатсылан, путыракшым 
колхозник-влаклан шкаланышт пэш тыршэн ышташышт 
вэрэштэш.

Тыдын дэнат паша ок пытэ. Тошто йоҥылымо-влакым 
ушыш налын колхоз-влаклан тэний пэрвойак шурно погы- 
шашлан сайын йамдылалташышт вэрэштэш. Ончылтэн йам- 
дылалтын гына шурным сайын погэн налаш лийэш. Тэний 
пашан сай шотшым пэш лончылэн ончаш вэрэштэш.

Тэний шурно погэн налмым йал озанлыкыштэ чыла йом- 
дарымаш ваштарэш кучэдалмэ лозунг дэн эртарыман. Шур- 
ным ачалэн погымо колхоз киядым шуко мильйон сэнт- 
ньэрлан шукэмда, колхоз-влакын озанлык илышыштым пэҥ. 
гыдэмда, таварлык киндым шукэмда. Тыгэ лиймӧҥгӧ ви- 
чийашлыкын кумышо ийыштыжэ ыштымэ паша-влакат ваш- 
кэрак да куштылгынат ышталташ тӱҥалыт. Шурно погы- 
шашлан пушкыдын йамдылалтмэ куго ситыдымаш-влакыш 
шуктыдэ ок кодо. Пашам шуктэн ыштышаш нэргэн ныгуна-
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ыат мондыман огыл. Ындэ кол.коз озанлык-влак вӱдымӧ 
мландэ 50 мильйон гэктарымат эртэн. Тынар шуко вӱдымӧ 
мландыштэ ик протсэнтым йомдарышаш лийат гынат мн- 
льйонлэн сэтньэр йомдарымашкэ шуэш.

Колхоз продуксым кугыжанышлан пуымо шотыштат 
кодшо ий лийшэ йӧҥылымо-влакым олмыктымо тэний оҥай 
пушашлык. Кугыжанышлан кикдэ пуымым тэний колхоз- 
влакын моло пашашт дэч кӱрӱлтдэ шогышо пашалан шот- 
лаш кӱлэш — кугыжанышлан киндэ пуымым колхозник-влак 
чыла моло ыштышаш пашашт ганьак, мут гыч, шурно по- 
гьшым эртарышаш ганьэ, ончышт.

Колхоз продуксым кугыжанышлан пуымым чыла паша- 
влакын тӱҥ шот ыштэн пытарышаш паша сэмынак ончьшан. 
Тыдэ колхозын кугыжаныш ончылно обэзачылствыжым 
шуктымо лийэш.

Колхозын производствэннэ пашажэ киндэ йамдылымэ 
паша дэн кэлыштарэн ышталтшэ. Тугак киндэ йамдылымэ 
планат производствэннэ план дэн кэлшышэ лийжэ. Путы- 
ракшьш спэтсиальнэ культур ыштышэ колхоз-влак дэн ты- 
гай кэлыштарымаш кӱлэш. Спэтсиальнэ культур ыштышэ 
колхоз-влакын ыштышаш пашаштым колхоз организатсэ- 
влаклан раш умлэн налмэ кӱлэш. Варажым киндэ йамдылы- 
мэ план ыштымаштэ да ты планым илышыш пуртымаштэ 
колхоз организатсэ-влаклан эн лышыл.лийын колхозлан пол- 
шэн шогыман.

Шушаш киндэ йамдылымэ кампаньылан 12 мильйон. 
озанлык-влак колхозыш ушнэн лнйыт. Чылажэ 200 тӱжэу 
нарэ колхоз-влак лийыт. Колхозыш ушнышо-влакын продг 
сышт тӱҥ шотышто контрактоватлымэ. Тэвэ тыдэ к ' лндэ 
йамдылымэ планым организованнэ ыштэн сайын илыг 
пурташ йӧным пуа. Чылажат йамдэ лиймӧҥгӧ 
договор дэн йамдылышэ-влаклан киндэ йамдылма’’ д.^э нымо- 
гай йӧсылыкат ок лий манын шоналтымэ пэш куго йоҥы- 
лымо лийэш.

Колэктивлымэ пашаштэ пэш кугын онч^ кайымаш чы- 
ла совэт обшэствэннослан;, пэрвойак к^^^дхоз организатсэ-
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алаклан, чыла вииыштым ушэн ты-пашам пэҥгыдэмдэн ум 
бакыжат шарэн шогашышт вэрэштэш. Киндэ йамдылышэ 
организатсэ-влакланат ты пашам шукташ кӱшталтэш.

Шкэт-посна озанлык-влакым колхозыш ушышашлан тэ- 
ний киндэ йамдылымэ кампаньым йӧршын кэлыштарэн эр- 
тарыман. Ты пашам шуктымаштэ йӧсылк-влак клас тушман 
ваштарэш шогыма гычат, тугак пашан шкэ могырым куго 
шотшо гычат лэктыт.

Пашам пэш моштэн ышташ вэрэштэш.
Тэкникэ культур вӱдаш кэлшышэ районла гыч пырчан 

шурно вӱдышаш колхоз систэмым эр вэл дэн кас вэлыш 
шарэн шогаш партийын 1б-шо погынымашыло дирэктивым 
пуэн ильэ. Партийын ты дирэктивыжлан кэлыштарэн ышты- 
шашьш мондыман огыл. Тэвэ ты шотым ушыш налын ыш- 
тымэ годым „у “ районлаштэ киндэ йамдылымэ паша пэш 
чаплын эртаралтэш. Тугэ гынат тыгай районлаштэ колхоз- 
влакын альэ шагал жап ыштымыштым пэҥгыдэм шуыды- 
мыштым ушыш налман. Клас тушманын тыгай колхоз-вла- 
кым сӱмӱраш тыршымыжэ лийдэ ок код.

Тушманым вашкэ гына пэрэн сӱмырыман. Тушманым 
пэрымэ сэмын колхоз-влакым пзҥгыдэмдаш, вийаҥдаш 
полшыжо.

Колэктивльшэ паша кугын шарлымэ вэрлаштэ кулак- 
влакын колэктивлымэ пашам шалаташ тыршымышт утла- 
рак лийэш — тыгэ ышташ шонымышт раш койын шога. Кол- 
хоз дэн киидэ йамдылышэ организатсэ-влакын изэ гына 
йоҥылымыштымат клас тушман колхоз паша шалатышаш- 
лан кэлыштараш тырша. Шушаш киндэ йамдылымэ кампаньэ 
чыла могырымат пэш тыршэн сайын, йамдылалтмым вуча. 
Тыдым пэрвойак колхоз организатсэ дэн чыла колхозник- 
влакланат раш умлэн налман. Киндэ йамдылымэ кампаньын 
тыгай шотшым, мутат лийаш ок кӱл, йамдылышэ органи- 
затсэ-влаклан эн ончылтэн лончылэн ушыш налман.

Шушаш киндэ йамдылымэ кампаньым сайын эртары- 
шаш нэргэн колхозник-влаклан кумдан умландарыман. Тыдын 
дэн гына паша ок пытэ. Шурно ногымо планым кузэ илышыш
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пуртышашым лончылэн илымаи. Тыдым чылажымат кажнэ 
колхозниклан раш умлэн налман. Шушаш кампаньэ эртары- 
маштэ тыдэ чыла тӱҥ пашалан шотлалтэш.

Кугыжанышлан пушаш уто киндым срокышто пуэн пы- 
тараш кӱлэш. Жапшэ дэн киндэ оптымо амбар-влакым йам- 
дыльшэ, кондрактатсэ кнага-влакын порӓдыкыш кондымо, 
колхоз киндэ моннар пурышашым учотыш налмэ, колхоз- 
влаклан оксам жапыгатэ тӱлымӧ, киндэ йамдылымэ 
шапыштэ-колхозник-влак коклаштэ культур паша ыштымэ 
тулзч моло паша-влакат чылажат планэш ончымо лийжэ. 
И к мут дэн организатсионно могырымат тэхничэски могы- 
рымат киндэ'йамдылымэ кампаньылан пэш сайын йамдылал- 
тын киндэ погымо жапыштэ пурышо киндым кӱрӱлтдэ на- 
лаш йӧн-влакым пидын шогыман.

Контрактоватлымэ киндым кугыжанышлан гына пуыман. 
Ты нэргэн моло мут лийашат ок кӱл.Кум кампаньыштэ кол- 
хоз-влак шкэ обэзачылствыштым шуктышт. Тугэ гынат кол- 
хоз киндэ рынкыш . вэрэштмэ жапат лийэдыш. Частнэ рын- 
кыш пэҥгыдэм шуыдымо у колхоз-влак ужалэдышт. Нинэ 
кугыжаныш киндэ йамдыльшын кӱлэшыжым умлэн шудэ 
тыгэ ыштышт. Шойак колхоз-влакат лийыч. Нинэ колхоз- 
лӱм дэн шкэ киндыштым шэргэ ак дэн ужалаш тыршышт.

Тэний киндэ йамдылымэ кампаньым шуко тӱжэм уэш 
лийшэ колхоз-влак дэн пырльа эртаралтэш. Нинылан ку- 
гыжаныш пуымо льгот нэргэн адак моло полыш нэргэн 
умландараш возэш. Сталин дэн Молдтов йолташ-влакын 
икийаш шурным контрактоватлымэ нэргэн 21-шэ йанварыш- 
тэ лукмо обрашэньыштым кумдан умландарэн срокышто 
кугыжанышлан уто киндым пуэн пытараш колхозник-вла- 
кым йамдылыман.

И к путымат частнэ рынкыш пудымашын лукмо лозунг 
эн ончылно шогышо лозунг лийжэ.

Вэс могырымжым йамдылышэ организатсэ-влак колхоз- 
влаклан пуымо обэзачылствыштым (киндэ пуымо, расчот ыш- 
тымэ условий шотышто т. м) большэвикла пэҥгыдын эрта- 
рыман. Тэвэ ты паша могырым кажнэ колхозым посна он-
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чыман, кажнэ колхозлан посна кэлыштарэн ыштыман. Кол- 
хозын озанлык илышыжым, спэтсиальнэ шот пашажым он- 
чэн киндэ йамдылымэ планым колхозник-влак дэн пырьа лон- 
чылэн ыштыман.

Киндэ йамдылымэ паша сотсиалист илыш шуктышаш 
вэрч эртаралтэш, сандэн тыдэ колхоз-влак пэҥгыдэмдаш 
ончыко кож оз пашам шарэн шогаш полшышо лийжэ. Кин- 
дэ йамдылымын ты тӱҥ шотшым ныгунамат уш гыч лук- 
ман огыл.

Сотсиалистла илыш шуктымаш кугыжанышлан киндэ 
ужалымэ шотышто пуымо обэзачылствыштым колхоз-влак 
дэч срокшылан тэмаш йодэш. Кугыжанышлан киндэ пуэн 
нытарымэ срок промышлэн рӱдӧ ола-влакыштэ илышэ калы- 
кын кӱлэшыж дэн кэлыштарэн ышталтэш. Срок ыштымэ 
годым урлыкаш шурно кӱлэшымат ончалтэш.

Колхоз-влак киндэ пуэн пытарымэ срокым иктаж сэмьш 
кӱрӱлшаш лийыт гын, тыдын дэн пырльа киндэ йамдылы- 
мэ планым кӱрлын сотсиалист илыш ыштымымат пушкыдэм- 
дат. Киндэ йамдылышэ организатсэ-влаклан колхоз-влакын 
таварлым киндышт монар лийшашым ончэн ты киндэ нал- 
шашлан погымо вэрым йамдылашышт вэрэштэш.

Колхозник-влаклан могай срокышто моннар киндэ на- 
мийышашым раш шинчэн шогыман. Тэвэ тыдым шинчыдьшэ 
дэн гына йатыр районлаштэ ӱмашсэ план срокышто тэма.л- 
тын огыл.

Тэний план почэш киндэ йамдылымын кӱ.лэшыжэ пэш 
куго, тыштэ ӱмашсэ лийшэ йоҥылымын вэржым чылт пыта- 
рыман. Таварлык киндын куго ужашыишм ийуль дэн август 
тылызылаштэ кугыжанышлан пушашым планэш ончыктыма 
лийжэ. Киндэ ончылтэн шуымо районлаштэ ты трэбованьым 
пӱтӱньэк илышыш пуртышашлан тыршаш вэрэштэш. Тыгэ 
ыштышашын кӱлэшыжым умландарэн шогашат ок воч: па- 
лэ — шурно пстымо жапэш тугак киндэ йамдылымэ жап 
дэч ончыч тошто киндэ запас пытэн шуэш. Тэвэ сандэн эл 
калыкым киндыдэ кӧдыдымашын киндэ йамдылаш эр тӱҥа- 
лалтэш.



Тылэч посна йужик районлаштэ озым вӱдаш урлыкаш 
шурно ситыдэ кодэш. Эр йамдылаш пижмэ тэвэ тыгай 
районлаш колтышашлан кӱлэшыжэ пэш куго.

Шурно погымым талын эртарэн, вара погымо шурным 
кырэн шогэн, озым вӱдаш йамдылалтын киндэ йамадылымым 
срок дэч ончыч шукташ тыршыман.

Киндэ йамдылымэ годым ыштымэ пасу паша-влак — тӱ- 
рэдмэ, кӱлта погымо, каваныш опытымо, кырымэ, кӱрӱлтдэ 
ышталт шогышт. Тыгэ гына ыштэн пашам ончыко колтэн 
кэртына. Чыла киндэ йамдылышэ организатсэ, нунын чыла 
вийышт, тугак чыла совэт обшэствэнносат сэдэ кампаньэ 
эртараш мобилизоватлалтыт.

IV. КОЛХОЗ КИКДЫМ ПОГЫМО ДЭН ИЫРЫМЭ.

Киндэ йамдылымэ кампаньым жапыштыжэ эртарышаш- 
лан шурно погымо кампаньын утла куго шотшо лэктэш. 
Шурно погымо кампаньыштэ пашам моштэн организоват- 
лымэ (шурно погымо, кырымэ) киндэ йамдылымэ кампа- 
ньым срокышто эртараш йӧным пуа.

Вичийашлыкын кумышо ийыштыжэ тыдын кӱлэшыжэ ут- 
ла куго. Тыдын нэргэн Молотов йолташат вӱдаш тӱҥалмэ дэч 
иэш шуко ончыч раш лончылэн ойлэн ильэ. Апрэль тылзын 
тӱҥалтышэшыжак правичылствэ шурно погымо нэргэн пун- 
чалмутым лукто, колхоз организатсэ-влакынат лончылэн 
ончымо програмышт ильэ. Чыла тыдэ шурно погымо кам- 
паньын тӱҥ паша шотышто шогымыжым ончыкта.

Йал озанлык ончылно шогышо колхоз-влакын ышты- 
шаш пашашт пэш куго паша. Ты пашам болынэвикла тыр- 
шэн гына сэҥаш лийэш.

Шурно погымо кампаньым организоватлымэ дэн ты па- 
шан планжэ нэргэн правичылствьш пунчалмушыжэ тыгэ 
каласымэ; „Вӱдымӧ мландэ йатыр кушмо, чыла калык ин- 
тэрэсыштэ вашкэрак у шурным погэн налмэ адак курго вун- 
дым ыштымэ, шурно ногышашлан йамдылалтмэ дэн эрта- 
рымэ кампаньым 1931 ийыштэ озанлык дэн политикэ шо-
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тышто шогышо эн кӱлэш кампаньылан шотлымашыш 
луктыт“ .

Сандэн колхоз-влаклан ты пашам пэш организованнэ 
эртарашышт возэш. Тыгэ ыштышаш вэрч колхоз органи- 
затсэ-влаклан ончылтэнак колхоз-влакын кожмаклыкыш- 
тым нӧлталаш, нинын коклаштэ кӱртньӧ ганьэ дистиплиным 
шындаш условийым ышташышт вэрэштэш. Тыгай условий- 
влакым гына ыштэн шурно погымо кампаньым имаштэ 
лийшэ йоҥылымо-влак дэч посна эртараш лийэш.

Йал озанлыкыштэ йомдарымэ дзн кучэдалмаш —  нолхоз- 
влакын эн кӱлэш пашашт.

Колхоз пашан сайжым моннарэ мом вӱдымӧ дэн гына 
иалэн налмэ ок ситэ. Пэрвойак погэн налмэ шурнын лэкты- 
шыжым да кузэ ышталтмыжым ончэн, кугыжанышлан мон- 
нар продуксо пуымым ушыш налын колхоз пашам ончык 
кайымыжым палалтэш. Ты пашам вӱдыма гыч тӱҥалын шур- 
ным погэн налмэшкэ тыршэн ыштымэ годым мучкыжо 
шукташ лийэш.

Имаштэ йужик колхозлаштэ вӱдэн пытарышын ик жап 
„каналтэн" шогэныт. Тыгэ каналтэн шогымышт дэн паша 
дистиплиным пушкыдэмдэныт, тудын дэн пырльа шурно 
лэктышыштат шкаланышт пэш куго зийаным кондэныт. 
Тэний тыгай „канымашым“ йӧршын пытараш кӱлэш.

Тэний тыгай койыш дэн шурным йомдарышаш лийына 
гын, тыдэ нимолан йӧрыдымаш осал паша ыштымэ лийэш.

Йал озанлыкыштэ йомдарымэ-влак тӱрлӧ чий дэн лийыт 
Шурно погымо жапыштэ пашашкэ агротэкник йӧн-влакым 
пуртыдыма гыч альэ пурымо гын, илышлан кэлшытарэн 
моштыдыма гыч лэктыт. Тыдэ адак пашам организоватлэн 
моштыдымо дэн машияа-влакым пашалан ушэн моштымым 
онча. Примэрым каласэна; шурным жапыштыжэ погэн огына 
нал гын, шурно пырчэ вэлалташ тӱҥалэш. Йужо икийаш 
шурно шушын вашкэ йогаш тӱҥалэш, йужгунам шуышо 
шурыно пырчэ пэлыж нарэ йогэн пыта.
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Лавыртышан ий кэчыштэ погымо шурно пырчэ сай- 
лыкшым 30 просэнт нарэ йомдара. Шурно пырчэ алама 
лиймӧҥгӧ тудын акшат вола.

Солэн погымо шурно пырчыжым 5 гыч 12 протсэнтна- 
рэ йомдара. Солымӧҥгӧ удырымо машина дэн огына пого 
гын, ончыктымо ужаш шурно пырчым аҥа ӱбачын кондэн 
огына кэрт. Машина дэн погымо годым пырчэ йоммо 2-3 
кана шагалэмэш.

Солымо киндым пиддэ кийыктэна гын, тугак шурно 
пырчым йомдарэна, каван оптымаштэ кӱлтам сайын от ку- 
чылт гын, тугак шурно пырчым шуко йомдарымашыш шукта.

Кырымэ машина дэн шурным кырымэ годым шуко шур- 
но пырчым йомдараш лийэш. Мут гыч барабаным шындэн 
от мошто гын, барабаныш шурным тӧр гына пуэн от шого 
гын, альэ барабан ик гай тӧр ок пӧрт гыя, чыла тыдэ шур- 
но пырчэ йвмдарымашкэ шукта — моннарэ машинам кучылт 
от мошто, тунар шуко кыралтдэ шурно пырчэ олымэш кодэш.

Сортировко дэнат ыштэн мошташ кӱлэш. М ут гыч, сор- 
тировкым вашкэ пӧртыктымӧ сай шурно пырчым 5 гыч 
10 протсэнт наржым почыш колта.

Пурсан шурно-влакым кырымэ годым эскэрэн огына 
кырэ гын, мут гыч, пурсан шурным пырчан шурно кырымэ 
машмна дэн кырымэ гвдым пӱйжым огына вашталтэ гын, кук- 
шо шурно 40 гыч 60 протсэнт нарэ йомын кэртэш.

Эша шуко примэрым ончыкташ лийэш ильэ. Тугэ гы- 
нат сэдэ опыт гыч налмэ примэр-влак гыч эн простой агро- 
тэкникэ йӧн-влакым илышыш пуртэн моштыдыма гыч адак 
пашам организоватлэн моштыдыма гыч моннар шуко шур- 
но пырчым йомдарэн кэртшашым палэн нална.

Сдзльшинз вэрч.

Пашам моштэн организоватлымэ лийэш гын, паша дис- 
типлинат сайын шындымэ гын, шурно лэктыш пэш шукы- 
лан кугэмэш. Тыдым мэ ончыктымо примэр-влак гычат 
палэн нална. Ончылно шогышо колхоз-влакын паша опы-
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тыштым лончылэи ончыма гыч, колхозник-влакын пашаш- 
тым ончэн аклымэ йӧн пуртымо, нынын паша кожмаклы- 
кыштым нӧлтал кэртмэ палэн налылтын. Ты йӧн—колхозыш- 
ко сдэльшыным пуртымо. Сдэльшинэ нэргэн У1-шо Чыла 
Ушэм Совэт-влак погынымашэш Йаковлэв йолташ раш ум- 
ландарэн тыгэ ойлыш: „Примэрлан каласаш, ик гэктар млан- 
дым курал пытарэнат гын, тыдэ ик паша кэчылан чотлал- 
тэш. Альэ тый иктаж мом шупшыктэнат гын, чылажэ 15 во- 
зым намйэнат. Вэс колхозник ты жапыштак 3 возым гына 
намийэн. Тыдэ-влак коктынат толын: „Йолташ, маланьэм 
ик кэчэ ыштымым сэрэ“ , манын каласэн кэртыт. 15 возым 
намийшыжлан кэчэ эртараш гына шонэн ыштышэ лэч паша 
кэчым 5 кана шукырак сэраш возэш. Улыжат тэвэ ты сэ- 
мын гына тӧрлыман. Оньышыжым Йаковльэв йолташ тыгэ 
йэшарэн: „Колхозлаштэ сдэльшинэ дэн ыштымаш чыла ын1- 
тышаш паша-влакын тӱҥ шот ыштышаш пашат лийэш“ .

И к примэр гыч гына огыл шуко примэр гыч колхоз- 
лаштэ пашалан йӧршӧ-влак гыч чылажэ пашашкэ лэктдэ 
кодшо-влакым палэн налылтын. Чыла колхозник-влакым кум 
ужашлан пӧлэт гын, кум ужашыж гыч кок ужашыжэ гына 
пашам ыштэныт.

Шурно погымым эртарымэ йал озанлык пашаштэ эн 
аҥысшыр вэрлан шотлалтэш. Тэвэ ты пашам пэш сайын 
тыршэн ыштымэ кӱлзш. Ты паша эртӓрымэ годым ик мо- 
нар паша ик жапэш эртаралтэш — солымо, кӱлта пидмэ, 
кырымэ машина дэк шупшыктымо, кырымэ, каваныш альэ 
скыртыш оптымо, шурным кугыжанышлан пуаш шупшык- 
тымо тулэч молат. Тынар пашам ик жапыштэ ыштымэ го- 
дым, пашам организоватлэн моштыдымо ик вэрыштэ тош- 
кэштамашкэ, паша лэктыш чарнымашкэ вэл намийэн луктэш. 
Сдэльнэ ыштымэ годым паша чылт вэстӱрлэмэш—колхозник- 
влакын паша лэктышышт кугэмэш.

Кызыт колхозын чыла пашашкыжат сдэльшиным вашкэ 
гына пуртышаш тӱҥ ыштымаш пашалан шоштлалтэш'. Каж- 
нэ колхозникын ыштымэ пашажым моннарэ да сай шотшым
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ончэн аклымэ годым сдэльшинэ колхоз нлышыш пуртышаш- 
■'̂ ак эн сай йӧнлан шотлалтэш.

Партийын Рӱдӧ Камитэтшэ 1931 ийыштэ 5 апрэльэш 
лукмо пунчалмутыштыжо колхозлаштэ сдэльшин дэн ышты 
мым илышыш кузэ пуртэн шогымым сайын эскэрэн шогаш 
шудэн каласэн.

Колхоз илышыш сдэльшинэ пуртышашлан, сдэльшинын 
сай шотшо нэргэн пэш тыршэн умландарымэ кӱлэш ты паша 
шуко тыршэн ыштымэ дэн гына илышыш пура. Сдэльшинэ 
нэргэн пэрвойак шкэ коклаштышт колхозник-влаклан лон- 
чылэн ончашышт кӱлэш.

Колхоз бригадэ-Елак нэргэн.

Сдэльшииым илышыш пуртышаш вэрч, колхозлаштэ па- 
шам мо сэмын шындымэ сай йӧным пуэн кэртшашлык?

Колхозник-влак бригадэ дэн тӱшка-влакым организоват- 
лэн сдэльшиным колхоз илышышкэ пуртымо сайрак лийэш 
маныт. „Колхозник-влак ойлыма гычак сдэльнэ ыштымын 
сай шотшо бригадэ дэн тӱшка-влак ыштььмаштэ гына огыл, 
посна колхозник-влак кок.лаштат сай шотшо куго. „(Йаковльэв 
йолташын Чыла Ушэм Совэт-влакын У1-шо погынымашэ- 
шыжэ ойлыма гыч).

Колхозник-влакын Чыла Ушэм Совэшчаньыштэ колхоз- 
лаштэ кузэ пашам ыштышаш иэргэн пэш сийын лончылэи 
ончымо. Ты совэшчаньын кузэ ышташ кэлыштарымыжэ ум- 
ландаралтын ильэ. Шошым ага кампаньэ эртараш кол- 
хоз-влак сэдэ совэшчаньэш ончыктымо йӧн ,дэн брига- 
дэ-влакым организоватлышт. Колхоз паша ыштымэ нэргэн 
Чыла Ушэм Совэт-влакын У1-шо погынымашыжэ спэтсиальнэ 
доклад-влакым, Йаковльэв йолташыным, Колхозсэнтр вуйла- 
тышэ Йуркин йолташыным адак Трактырсэнтр вуйлатышэ 
Маркэрич йолташыным колышто.

Чыланат докладчик-влак пашам организоватлымэ дэн 
сдэльшинэ нэргэн адак колхозлаштэ бригадэ-влакым ышты- 
мэ нэргэн пэш лончылэн умландарэн ойлышт. Бригадэ дэн
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тӱшка-влакым тӱрлычан ыштыман улыт—йӓ ик монар ушнэн 
шогышо паша-влак ышташ ик бригадым ыштат, йӓ посна 
паша-злаклан посна бригадэ-влакат ышталтыт.

Колхозник-влакын талукаш паша планышт лийэш. Кол- 
хозник-влакын Чыла Ушэм созэшчаньэшышт кэлыштарымэ 
почэш сэдэ планэш талук мучко колхоз паша ыштышашлан 
моннарэ паша вий кӱлэшым ончалтэш. Кэҥэж паша-влак 
ыштышашлан кажнэ колхозникым бригадышкэ шогалтал- 
тэш, бригадыштэ тудлан ик шот дэн моннар паша ышташ 
ончыкталтэш. Бригадэ-влак ыштымэ дэн паша лэктыш сайрак 
лийэш, адак шукыракат ышталтэш, кажнэ бригадэ шкэ па- 
шажым гына ышта, пашаштэ пулаш ыштымаш пыта; бригалэ 
тӱшкалан (звэно-влаклан) пӧлалтэш.

Бригадэ-влакым пашан могайжым шукыжым-шагалжым, 
нэлыжым-куштылгыжым, ыштышаш участкын куголыкшым 
адак машина-влакын ыштэн кэртмыштым ончэн ышталтэш* 
Тэвэ, мут гыч, кӱлта пидшэ дэн кӱлта оптышо бригадыштэ 
Колхозсэнтр правлэнын примэрлан лукмо програмыштыжэ 
48 колхозник лийшаш (кажнэ гэктарлан 2 йэҥ пидшэ шот- 
лалтэш. Скырт оптышо бригадыштэ 2 йэҥ олмыктышо лийэш, 
8-10 имньэ дэн тунарак колхозник-влак. 4 — 5~йэҥ ораваш 
кӱлта пуэдышэ-влак т. м).

Колхозник-влакым бригадыш ыштэн моштымыштым, 
памшалан кӧнылыкыштым, адак, илымэ вэрыштым ончэн на- 
лылтэш. Бригадым бригадир вуйлата. Бригадирым колхоз 
правлэн, ончылко шогышо, сотсиалист пашалан тыршышэ 
колхозник-влак кокла гыч сайлэн шогалта.

Бригадир чыла бригадэ пашалан ӱмбакыжэ отвэтствэн- 
носым налэш; колхоз правлэн дэч нарьадым налэш, кажнэ 
кокхозниклан могай паша кузэ ыштышашым умландара, 
кажнэ колхозникын кузэ ыштымыжым эскэра, паша ышты- 
мы?/1 акла. Йал озанлык машина-влакым кузэ кучымым онча; 
курго, продукто кондымым, тыгыдэ ӱзгар-влак олмыктымым 
организоватла, ыштымэ пашам колхоз правлэнлан ончыкта.

Колхоз пашам организоватлымаштэ паша нормым паша 
кэчэ дэн аклымын значэньыжэ пэш куго. Сдэльнэ ыштымэ
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колхоз уставышкат пуртымо, тыдэ колхоз уставын эн кӱ - 
лэш ужашыжлан шотлалтэш. Тывэчан палэ ындэ—-нормо дэч 
посна сдэльшиным колхоз илышыш пурташ шонымын ны- 
могай шотшат ок лий.

Примэрлан лукмо колхоз-влакын типовой програмыш- 
тышт ончыктымо нормым колхозсэнтр лончылэн ончэн 
Тугэ гынат ты нормо примэрлан лукмо гына; кажнэ колхоз- 
лан ты нормым шкэ илышыжлан кэлштарэн ышташыжэ во- 
зэш. Паша нормо лончылэн ончымаштэ чыла колхозник-влак 
лийыт. Варажым тыдым лончылэн ончымӧҥгӧ колхозник- 
влакын погынымӓшэшышт пэҥгыдэмдалтэш. Паша нормым 
колхоз паша планэш ончыктыдэ ныгузат кодаш ок лий, тыдэ 
планын ужашыжлан шотлалтэш. Паша нормо ыштымэгодым 
ударнэ, таҥасэн ыштышэ колхоз-влакым ушыш налын пла- 
ным нынын ганьэ ыштымашлан кэлыштарэн ышталтэш.

Нормо почэш паша лэктышым ончэн колхоз правлэн 
кажнэ пашалан сдэльнэ акым паша кэчэ дэн шотла. Мут 
гыч, нормым шуктэт гын, паша кэчым налат. Нормо дэч 
иктат пэлэ шукырак ыштэт гын, кэчат пэлэ паша кэчым 
налат. Нормым от шукто гын, паша кэчат шагалрак возэш- 

Колхозник-влакын пашадарышт окса дэн ок тӱлалт. 
Пашан кузэ ышталтмыжлан отвэтствэнносым ышташ 

адак шурно лэктышым кугэмдышаш вэрч колхозсэнтрын 
правлэнжэ пэҥгыдэ, правил сэмын бригадир дэн тӱҥ  шот 
колхозник-влаклан вӱдымӧ паша гыч тӱҥалын шурно погэн 
пытарымэшкэ ик участкыштэ ышташ кэлыштарэн. Брига- 
дым изэмдаш альэ кугэмдаш лийэш — шалаташ ок лий. Т ы 
шотым правил сэмын кажнэ колхозниклан раш умлэн налман • 

Чыла Ушэм Совэт-влакын У1-шо погынымашэшыжэ 
Йаковльэв йолташ колхозник-влакым бригадэ дэн тӱшкалан 
ойырымо дэч посна чыла йал озанлык машина ӱзгарым 
шупшшо вийым, шупшыкташ ыштымэ ӱзгарым пашалан мон- 
кар кӱлэш лиймэ сэмын бригадэ дэн тӱшка-влаклан адак 
посна колхозник-влаклан пуышаш нэргэнат пэш сайын ум- 
ландарэн пуо. Сдэльшинэ дэн ыштымэ годым нормым тэ- 
мышаш вэрч вашкэ ыштэн тылэч вара ыштышэ тӱшкам
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нмньыдэ альэ машинадэ кодэн кэртэш, Тыгай паша дэч пэш 
шэкланыман. Имньым, машинам аралэн кучаш тыршыман.

Сдэльшинэ шот дэн ыштымым колхоз-Блак шурно по- 
гымо годым организовитлэн моштат гын, (атыдым нынылаи 
шукташышт возэш) пэш шуко шурно йомма тыч ара- 
лалтэш.

Ты шотышто шогышо кок йодыш (вопрос) нэргэн ка- 
ласэн кодаш вэрэштэш. Иктыжэ—паша ыштымым учо- 
тыш налмэ; кажнэ колхозникын кидышкыжэ паша кнага 
пуалтэш. Мунар кузэ ыштымым бригадир сэра. Вэсыжэ — 
Колхозник-влакын паша кожмаклы кыштым нӧлталшаш вэрч 
пӧлэклымэ вундым ыштымэ. Сэдэ пӧлэклымэ вундо гыч 
иашам тыршэн ыштышэ колхозник-влак пӧлэклалтыт.

Пырчан шурко погымо паша план.

Колхоз-влак, путыракшым ончылно шогышо колхоз-влак, 
талукаш план почэш ыштымэ паша план дэн, кум кампань- 
ым эртарышт. Сандэн планпочэш ыштымэ нэргэн нынылан 
ала мо шуко умландараш ок воч — нынэ планын кӱлэшы- 
жым ындэ умлэн налыныт. Тугэ гынат шурно погымо дэн 
кугыжанышлан таварлык шурно пуымо план-влакым тэний 
пэш лончылэн ыштымэ кӱлэш.

Имаштэ колхоз-Блак планым пэш аламан ыштышт адак 
йунсик колхозын нымогай планжат лийын огыл. Тэвэ тыдэ 
йомдарымашкэ шуктыш. Колэктивизатсэ пашан талын он- 
чыко кайымыжэ лу тӱжэмлэн у колхоз-влакым шочыктыш. 
Тэвэ тыгай у колхоз-влаклан шкэ паша планыштым сайын 
ончэн ыштымэ кӱлэш.

Колхозник-влаклан шкэ погынымашэшышт планым пэш 
сайын лончылэн ончашышт вэрэштэш. Ты пашам ышташышт 
нынылан полшаш кӱлэш. Районысо колхоз организатсэ-влак- 
лая организатсионо паша-влакым ыштэн чыла колхозник- 
влакым план ышташ да план почэш ышташ туныктыман.

План ыштымэ годым чыла пашамат ушыш налын члаж- 
ланат ыштэн пытырымэ срокым ончыктымо кӱлэш.
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Тыгэ ыштымэ калэндарнэ план лийэш. Калэндарнэ планыштз. 
эн почэш кугыжанышлан таварлык киндэ пуымо срок ончык- 
талтэш. Нымоганьэ пашамат планыш пуртыдэ кодыман огыл„

Примэрнэ паша програмым колхозсэнтр умландарэн 
ильэ. Тыдын тӱҥалтыш кум положэньыжым ушэштараш 
возэш.;

1. Пырчан шурно погымым сайын эртараш—солаш, кӱлта 
пидаш, каваныш опташ, кыраш колхЬз правлэн пэҥгыдэ ка- 
лэндар планым ышта; паша нормым ончыкта, паша кэчэ» 
шот дэн паша ыштымым акла, брнгадэ-влакым организоватла.

2. Чыла шурно погымо паша—кӱлта пидмэ, копналымэ,. 
каваныш оптымо, кырымэ сдэльнэ ышталтэш.

3. Солаш, пидаш, копнам опташ, кум тӱшкан смэшаннэ 
бригадэ-влак ышталтыт: солышо, пидшэ, копналышэ тӱшка- 
влакгыч; взсыжэ — солышо-влак, кӱлта пидшэ-влак, оптышо- 
влак посна бригадэ дэн ыштат; тыдэ спэтсиальнэ бригадэ- 
влак лийыт. Кок тӱрлӧ бригадыжат шуко йэҥан лийман 
вгыл. Спэтсиальнэ бригадыштэ йэҥ шагалрак лийэш.

Сэдэ положэньым нэгызлан шотлэн програмын кажнэ 
пӧлкажым колхоз-влак сайын лончылэн кэлыштарэн ыштат.

Тнвэчын ындэ раш палэ — планым тунам гына планлан. 
шотлаш лийэш, кунам ты планым чы.лаколхозник-влак ыш- 
таш полташ, кунам ты план колхоз дэн ыолхозник-влакын. 
иашаштышт корно ончыктэн шогышо лийэш.

Тзкникэ дэк чурий дэн.

Пашаштэ шуко лэктышым ончымо дэн гына чарныман 
огыл. Тылэч посна лэктышын сай шотшым илышыш пурташ. 
тыршыман. Сайын, шуктэн ыштымэ шурно лэктышым кугэм- 
да, колхозник-влакын озанлык могырым илышыштым пэҥ- 
гыдэмда, таварлык шурно лэктышым кугэмда. Тыгэ лий- 
мӧҥгӧ тыдэ чыла сотсиалит илыш ыштышашлан йӧным пуа.

„Йомдарымэ дэн кучэдалмаш" лӱман вуйлымаштэ эн 
простой агротэкник йӧн пуртэн моштыдымо дэн гына моннар 
йомдарэн кэртмым палэн налынна ильэ.
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Агротэхникым шиячымэ шурно лэктышым кугэмда. Шур- 
но погымо кампаньэ эртаршашлан Сталин йолташын „тэк- 
никым тунэм шукташ“ манмыжым пӱтӱньэк илышыш пурташ 
тыршыман.

Чыла шурно погымо машина-влакым, трактыр-вла- 
кым, двигачыл-влакым тулэч моло ӱзгарлымат шурно по- 
гымо жап шуымо дэч ончычак сайын олмыктэн шындыман.

Машинам кучылт моштымо, машинан ужашышт-влакым 
шинчымэ, ты шинчымашым илышыш пуртымо пашам шуко 
кана куштылэмда, срок дэч ончыч шукташ йоным пуа.

Агротэкник правильш шинчымэ шурно лэктышым ку- 
гэмда шурно лэктышын сай шотшым нӧлталэш. Ты трэбо- 
ваньым контрактатсэ договорэш ончыктымо шотыштат кол- 
хоз-влаклан шукташышт воээш.

Чын, у машинам пэрвой ужшо колхозниклан чыла 
годым тэкникэт унэмаш куштылго^паша огыл. Тугэ гынат 
тэкникылан кузат тунэмашак кӱлэш. Ты шотышто шкэ опы- 
тыштым моло колхозник-влаклан бригадир-влак пуэн кэртыт. 
Бригадэ кӧргыштӧ шурно погымо пашан посна ужаш тэк- 
никэ шотшым сай шуктышашлан вийым шогалтэн моштымо 
кӱлэш.

Шурно погымо кампаньэ эртараш уста паша йэҥ' 
влакым йамдылаш адак ныным тэхникылан туныкташ 
колхосэнтыр дэн трактырсэнтр курс-влакым почыт. Сэдэ 
курслаштэ 650 тӱжэм лэч шукырак йэҥ тунэмшаш. Шурно 
погымо кампаньнэ эртараш бригадир-влак йамдылалтыт, 
кырымэ машина дэн двигачыл-влаклан машинист-влак адак 
тулэч моко уста-влак йамдылалтыт.

Сэдэ курслашкэ колхоз организатсэ-влаклан сай колхоз- 
ник-влакым колташ кӱлэш. Ты колхозннк-влак курс гыч 
тунэм толын бригадир лиймышт мӧҥго шкэ шинчымыштым 
моло колхозник-влаклан пуаш тыршышан лийышт.

Вӱдымӧ мландым шарымэ шотышто тугак шурно лэк- 
тышым кугэмдымэ шотыштат МТС-влакын рольышт пэш 
куго. Тыдын нэргэн чыла колхозник-влакат шинчат, тыдым 
умландарэн шогашат ок кӱл. Тугак колхозник-влак йужик
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трактыристын трактыржым нымолан йӧрыдымаш аламан ку - 
чылтмыжыматужыныт. Трактырын ужашышт-влак пэш слож- 
ный, сандэн трактыр тэкникым шинчымэ пэш кӱлэш пашалан 
шотлалтэш. Трактыр тэкникым шинчымэ шурно погымо жа- 
пыштэ утыж дэн кӱлэш. Эртышэ ийлам ончымаштэ тэний 
вӱдымӧ мландым шуко кугэмдышна; кугэмдэн вӱдашна ма- 
лана трактыр полшыш.

Шурно погымо машина-влак дэн сортировко машина- 
влак машина-трактыр стансылаштэ альэ шуко огыл: простой 
систэм машина дэн ыштымэ паша-влакым адак шурно шуп- 
шыктымо паша-влыкым имньэ дэнак ышташ возэш.

Сандэн шурно погымо жапыштэ трактыр дэн имэньэ 
вийым моштэн кучылтын шурно погымо ӱзгар-влакым утла- 
рак паша лэктыш пуышашлан кучылтман; малана тыдым 
ыштэн шукташ кӱлэш — тэкникылан тунэмын мэ тыдым 
ыштэн шуктэна.

Колхозын прэмий вундыжым тэвэ ты паша шуктымаш' 
лан кэлаштырыман; ончылно шогышо адак машина-влакым 
моштэн кучылтшо колхозник-влакым прэмий вундо гыч пӧ- 
лэклыман.

Норно ӱзгарым, атз-мэшаным, шурно оптымо вэрым 
йамдылыиэ.

Транспорт (корно) ӱзгарын шурно погымо да киндэ 
йамдылымэ годым кӱлэшыжэ кажнылан паллэ. Ты шотышто 
мэ ий гыч йын тӱрлӧ нэлылыкым ужына.

Ты шотышто тэнэйэ паша адак нэлэмэш — транспорт 
ӱзгар ок ситэ, путыракшым МТС ыштымэ колхоз-влаклан 
нэлэш логалэш. Адак ты пашаштэ йамдылышэ организатсэ- 
влакат колхозлан полшэн огыт кэрт, нунын ышкэныштын 
транспорт ӱзгарышт укэ.

Ты ситыдымаш пашашкэ шуко вийым, ӱнарым да кол- 
хоз изобрэтатэльствым пыштыман. Ш как паллэ, колхозын 
кӧргыссо транспортӱзгарышт-влак (орва, можар да арба-влак) 
ачалэн шындалтшаш улыт, чыла йамдэ лийышт.
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Тугэ гынаттыдэ шагал. Пырльаштарыдымэ транспорт уз- 
гарым гына огыл, посна колхозник-влакын ты шотышто 
улшо Д1 кӱлшӧ чыла ӱзгарыштым озанлыкыштэ кучылт- 
мыштым — кандырам, кичкымэ ӱзгарым, кольаса станым, 
орва шӱдырым да монь ты кӱлэшлан налман. Шошым аҥа 
кампаньэ тыдым ончыктыш: йатыр крэстйан-влак колхозыш 
пурышыя транспорт ӱзгарыштым колхозыш ышт пу, тыдлан 
вэрчак пашаштэ йатыр кэлшыдымаш да ситыдымаш лийэ. 
Ончычынак колхозын да колхозник-влакын транспорт ӱзга- 
рыштым ты кӱлэшлан налаш йӧн-влак огыт ышталт гын, 
шурно погымо кампаньэ годым тыдэ ситыдымаш адак лийэш.

Оньышыжо, колхоз-влак ончылтэнак транспорт ӱзгарым 
тӱрлын йӧнэштарэн, моштэн кучылтшашлан йӧн-влакым 
йамдылышаш улыт.

Ты годым колхозышто транспорт бригадым ыштымаш, 
колхозын шурно погымо програмжын рӱдӧ, тӱҥ пунктшо 
улэш. Колхозсэнтр транспорт бригадым колхозын паша пла- 
нышкыжэ пуртэн. Кырымашым, пасу гыч шурно шупшык- 
тымашым тугак шурным йамдылы.мэ пунктыш шуктымаштэ, 
тыдэ йатыр колхозлаштэ сэҥышашлыкым ышта да кажнэ 
колхозлан пэш кӱлэш.

Колхоз, шурно кыраш тӱҥалмэ лэч ончычак райколхоз- 
сийуз полшымо дэнэ, лышылсэ сыппункт дэнэ тудым ты 
пунктыш пэҥгыдэмдаш кэлшыжэ, пэш раш гына киндым 
кунам кондаш срокым да жапым ойырыжо, пункт купам 
налмым палыжэ. Контрактасэ почэш киндым наҥгайэн тэ- 
ыышашлан, викок машин йымач оптэн кайаш кэлшыман.

Шурным пӧрыкыштак пунктышко шуко намийышаш 
лийэш гын, тыдын нэргэн колхоз пунктыш мийэн, киндым 
обоз дэн намийаш раш гына кэлшыжэ. Обоз-влакым ыштымэ 
годым пошкыдо колхоз-влакын транспортыштымат налаш 
лийэш, йырысэ калыкын транспортшымат акла альэ тудын 
индыжым погэн пуышыла налаш йӧра, адак иктаж тӱрлы н 
кэлшэн пошкыдо колхоз-влакын транспорт ӱзгарыштым на- 
лаш лийшашлык. Тор толмо вэрыштэ олассэ транспорты- 
мат налаш кӱлэш. Ты щртыщто колхоз организатсэ-влак
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йамдылышэ-влак дэн пырльа вэрлассэ вуйлатышэ органи- 
затсэ-влак коч ты транспортым мвбилнзоватлымаш нэргзн 
каҥашат, адак тыдым кучылташ лончылэн планым ыштат.

Тыштэ эн кӱлэшыжэ — тыдэ колхоз транспорт бригадьш 
сай ыштымаштыжэ, тудым сай шындымаштэ.

Иматшэ киндэ йамдылымэ кампаньэ годымсо ты шотыш- 
то лэкшэ чэрэт, вурсэдалмаш да тӱрлӧ ситыдымаш-влак 
лиймым шоналтэна гын, колхозын пункт дэн раш ойласэ» 
кэлшымашын кӱлэшлыкшэ адак раш паллэ лийэш. Ты па- 
шам тэнэйсэ ийштэ адак чумыр кэлшэн, сайын эртараш 
кӱлэш. Атэ шотыштат тыганьак нэлылык-влак лийшаш. 
Тудо (тара — мэшак, шьнгалык, мэкэ да монь) пунктлаштат» 
колхозлаштат, ок ситэ. Мэшак-влакым ончычак йамдылаш 
возэш.

Атэ-мэшак шотышто нэлылак-влакым колхоз-влак йатыр 
пушкыдэмдэн кэртыт. Эн ончычак, колхозышто мо улым 
гына огыл, путыракшым колхозник-влакын ышкэныштын 
мошт улмымат шотлэн налман. Улшо мэшак, шыҥалык да 
брэзэнт-влакым тумыштэн йамдылыман, варажым пэҥгыдэ 
учотыш налман. Вэт колхозник шкэт-посна илымьнк годым- 
пасэ гычат, пунктышкат шупшыктэн. Вара молан ындэ кол- 
хозлан пуэн ок кэрт? Пуаш возэш, тудо пуат. Ты нэргэн 
колхозник-злак коклаштэ кумдан умландарымэ пашам гына 
наҥгайыман.

Колхоз-влак ий гыч ийын кугажанышлан шуко киндэ 
пуышо лийыт, нуно ты годым йам^ылышэ-влак лэч налмэ 
йатыр мэшакым кучылтыт. Ты мэшак-влак мӧҥгэшыжэ пэш 
шагал пӧрылталтыт, пӧрылталтыт гынат нимолан йӧрыды- 
маш шӱкшӧ-влак гына. Тыдэ йамдылышэ-влаклан мэшак пуы- 
мым чара, адак йамдылымэ пашам шуйа.

Тыдланак колхозник-влак палэн шагышт, нуно йамды- 
лышэ-влакын мэшакыштым налнэшт гын, тошто налмыш- 
тьш пӧрылтэн пуышт, ышкэ тараштым погымо дэн пырльа 
(колхоз кӧргыштӧ) нунылан пункт дэн пырльа шкэ пуыша- 
шыштымат ончыман, кучэн кодымо мэшакьш да брэзэнтым 
мӧҥгэш пуман.
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Тэнэйсэ ийыштэ киндым тара лэч посна шупшыктымо 
йӧным кычалмаш кугр вэрым налэш. Киндым пунктышко 
намийшашлан мэшак да брэзэнт кӱлэшак маным шонымо 
куго йоҥылыш лийэш. Тара лэч поснат шупшыкташ лийэш.

Сойузхлэб дэн Колхозсэнтр колхоз-влаклан, ты шотыш- 
то тӱрлӧ кэлшышэ куштылго йӧн-злакым моктэн налылтэш 
да пӧлэклалтэш маным увэртарышт. Сойузхлэб тыдым пӧ- 
лэклаш посна оксам ойырыш. Ындэ йатыр шэргэ ®й-влак 
лурышт, нуно пӧлэклалтыныт. Тыгай йӧнэштарымаш-влак 
—простой, кажнэ колхозлан йӧрышӧ да вэрыссэ матэриал 
гычак ышталтшан улыт.

Колхоз-влак ты шотышто улшо ойы-влакым илышыш 
пуртышаш гына огыл, нуным шукэмдышаш улыт. Тэвэ ты- 
гылай фургоным налаш гын, тыдэ.пэшкыдэ оҥа дэн гына 
ышталтын, шуко колхозлашкэ шарлэн. Тыдым коч кунамат 
тара лэч посна шурно щупшыктымаштэ кучылташ лийэш. 
Тыштэ пашажэ лэвэдыш шотышто гына, молан манат гын, 
колхоз-влакын обозышт корнышко йатыр кургым (олым, 
шудо) налэшат, фургоныссо шурно шӱклалт кэртэш. Тызэч 
шурным эрэн намийышашлан, шурным ӱмбачын альэ вич- 
кыж кӱрдэн, альэ вичкыж рогаза дэн лэвэдын, кандыра дэн 
пидаш да ӱмбачынжэ кургым опташ кӱлэш. Тыгэ ыштымэ 
дэн, корнышто йӱр лийэш гынат шурным иунктышко сайын, 
нӧртыдэ-шӱклыдэ намийаш лийэш.

Вэрыссэ мачэрйал гычак—колхоз-влак тыштэ йатыр йӧным 
муьш кэртыт. Киндым мэшак-шыҥалык лэч посна шупшык- 

таш йамдылымаэ кӱлэшак да лийжак манын гына 
пижмая.

Чыла колхоз систэмылан 50 просэн лэч шагал огыл 
шурныжым йамдылымэ пунктлашкэ ата-мэшак лэч посна, 
йӧнэштарэн шупшыктыман. Тэвэ тыдланак ты паша йыр 
колхоз мэр вийым ушашак кӱлэш.

Шурно оптымо вэрым кэлыштарымэ, тушко киндэ пу- 
рымым кугэмдьшэ, у шурно оптымо вэрым ыштымэ да тэх- 
никэ йӧн-влакым пуртымо шотышто гына ок ситэ, йатыр 
организатсион шот паша-влакымат ыштымэ кӱлэш.
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Тыштэ имассэ кампаньэ годым лийшэ ситыдымаш-вла- 
кым — киндэ намийышэ-влакын амбар ончылно чэрэтыштэ 
кум-нил кэчэ шогамыштым, тулэч молымат ушыш налман. 
Йамдылышэ-влакын пашаштым колхоз киндым налаш кэ- 
лыштарымэ, йӧнэштарымэ пэшак кӱлэш, Ты киндэ ик ка- 
наштак чумыр шуко толэш. Колхоз-влак коклаштэ киндэ 
пуымо срокым да тышак пэҥгыдэмдалтшэ пунктын паша 
ыштымэ шагат шотшым палымэ кӱлэшак. Шурно кырымэ 
мартэн пункт-влак, колхоз организатсэ-влак полшымо дэн 
пырльа ӱмаштэ киндэ йамдылымэ кампаньыштэ лийшэ ситы- 
дымаш-влакым лончылэн тэний кузат тыгай ситыдымаш-вла- 
кым йӧршын пытырашышт вэрэштэш. Йужо пунктлаштэ улшо 
бӱрократ койышымат чылт пытараш кӱлэш. Ты кампань- 
ылан йамдылалтмаштат, эртарымаштат массэ шкэ полша 
гын вэлэ паша сай кайа. Тэвэ тыдым илышышкат, пашаш- 
кат пурташ кӱлэш. Колхозник-влаклан ты пашан кӱлэ- 

* шыжэ раш умландаралтэш гын, нуно ты пашам лончымашкэ
I ушнат, тыгэ нуно пунктын пашажым йатыр куштылэмдат.
I Колхоз актив,'чыла транспорт бригадэ да. путыракшым бри-
I гадир, ,комсомольэс-влм<, — чылан, пуымашым да иалма-
1 шым моштэн организоватлаш полшышт. Шурно кыраш
I тӱҥалмэ лэч ончычак пункт-злак, ты йодыш (вопрос)-влак
I Еэргэн лышыл колхозлассэ прэдставичыл-влакьш чумыр по-
'/ гынымашыштым эртарышт. Пункт ольан кожгана гын, кол-
' хозник-влак кожмаклыкым шкэ кидышкышт налышт.
; Ты паша — йамдылышэ-влакынат, колхоз организатсэ-
! влакынат ыштышаш пашашт.

Колхозник-влакын ончышаш адак ик пашашт — тыдэ 
шурным пожар дэч аралымэ. Колхоз-влак паллат, тыдэ тул 

' йужо годым шкэ сайыя ончыдымыж дэнат, клас тушман
чыкыма гычат лэктэш.

Тэнэйсэ ийыштэ кулак колхоз ваштарэш кучэдалмыжьш 
тӱрло йӧн дэн ыштылэш. Ты кучэдалмашышт-влакым тудо 
колхозын сэҥымашышт-влакым да шурныжым тул дэн пы- 
тармашкат колтылэш. Тыдын дэн кучэдалмэ паша—колхоз- 
влакынат, йамдылышэ организатсэ-влакынат пашашт. Тыштэ
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лэш шэкланэн шогаш кӱлэш. Шурно погымо планым ыш- 
тымэ годым, тудым илышыш пуртымо да тудым колхозын 
пырльаштырымэ амбарышкыжэ пуымо годым, полсар ваш- 
тарэш кучэдалмэ йӧн-влак нэргэн йатыр пашам ыштыман. 
Ты паша ссыпунктын пашаштыжат шукталтынак шогыжо.

V . КОНТРАКТӒТСЭ ДОГОВОР ПОЧЭШ ИАЛ1ЙЭ ОБЭЗАЧЭЛ-
СТВЫМ ТЭМАШ .

МТС дэн колхоз коклаштэ наша договор ыштымэ гын, 
?<угыжанышлан моннар киядэ пуумо шотышто тӱҥжылан ты 
договорым налман. Колхоз МТС систэмыш ок пуро гын, йал 
озанлык копэратсын квитрактатсэ договоржо налылтэш.

Контрактатсэ договорын тыштэ п^ш куго  шотшо уло—ты- 
дэ шуко колхозлан паллэ; нуно шкэ продуксыштым пӧрвӧй 
ий огыт контрактоватлэ. Тыдымат паллат: VI шо Созэт- 
влак погынымашын договӧр—тыдэ колхоз дэн кугыжаныш 
копэратив озан.тык коклаштэ озанлык шотышто кыл ку- 
чымашын (взаимоотношэньэ) ик тӱҥ  пормыжо лийэш манмы- 
мат колхоз-влак палат. Тугэ гынат, контрактсын кӱлэшлык- 
шым ситыдымаш умлышо нолхоз-влакат улэдат. Тыдэ угыч 
почылтшо колхоз-влак коклаштэ палдырна. Ко лхоз-влакын 
путыракшым угыч почылтшо колхоз-влакын, ик пашашт— 
тыдэ котрактатсэ нэргэн чот умлаш да ты договор почэш 
обэзатэльствым шукылык да сайлык шот дэнат жапыштыжэ 
тэмаш.

Контрактатсэ договор—ССР Ушэм Совэт-влак У1-шо по- 
гынымаш пунчалмутышто каласымэ почэш тыдэ кок могыр гы- 
•чат пуымо обэзатэльствышт лийэш. Альэ, кугыжанышын 
колхозлан полшышаш обэзатэльствыжэ гына огыл, колхоз- 
влакын кугыжанышлан таварлык продуксым пуышаш обэ- 
затэльствыштат лийэш. Погынымаш контрактатсэ договорым 
колхоз паша план тэмымашын кӱрылтдымӧ ужашыжлан 
'Онча. Садыланак чыла колхозиик дэн колхоз-влакым кон- 
трактатсэ договорышт жапыштэ да поро кӱмыл дэн тэ- 
■маш кӱшта.

-10



Тыдын сэмын, контрактатсэ обэзатэльствым тэмьшаш, 
договорэш ончыктымо продуксым кугыжанышлан пуымо 
паша планын ик куго ужашыжэ лийэш.

Кугыжаныш да колхоз-влак шкэ ӱмбакышт могай обэза- 
тэльствым нальыч?

Иугыжанышын колхоз йал озанлыклан полшымыжо.

Кугыжаныш колхозлан полшымыжым ий гыч ийын ку- 
гэмда. Мэмнан промышлэныснан вийын кушкын кайымэ дэ- 
нэ ты полышым 1931 ийиштэ ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт да ССР 
Ушэм Совнарком лӱм дэнэ Сталин дэн Мотов йолташ-влак, 
1931 ийыссэ икийашым контрактоватлымэ нэргэн ӱжмашэ- 
шышт, моганьэ полыш лиймэ нэргэн увэртарышт. Тэнэйэ 
Совэт влас:

а) йал озанлыкыш 120 тӱжэм трактырым колта;
б) 10^0 у машин-трактыр стаисым почэш (улшо-влак лэч 

посна);
в) Йал ©занлыклан да колхоз-влаклан йал озанлык ма- 

шин пуымашым кок кана шукэмда (имассэ 400 мильйон 
тэнгаш колтымо олмэш тэнэйэ 768 мильйонашым колта), 
йал озанлыкыш пӧрвӧй 7 тӱжэм грузовик да куштылгылан 
ыштымэ автомобиль-влак колталтэш;

г) Йал озанлыклан 24 мильйон сэнтньэр (145 мильйонпут) 
ӱйаҥдышым да 40 мильйон тэнгаш локтылшо-влак дэн ку- 
чэдалмэ настам колталтэш;

д) Колхоз-влаклан 21 мильйон сэнтиьэр (126 мильйон 
пут) сайэмдымэ сортовой урлыкаш колталтэш;

е) Колхоз дэн машин-трактыр стансэ-влаклан бӱджэт гыч 
кужо жапан крэдит 1 мильардат 50 мильйон тэҥгэ пуалтэш 
тулэч посна шкэ продуксыштым контрактоватлышэ-влак- 
лан 350 мильйон тэҥгэ аванс шот дэн пуалтэш.

Колхоз-влаклан полыш шоттыштэ гына огыл: йытын, хло- 
пок да монь вӱдымӧ районлаштэ нуно киндым налыт; шкэ- 
ныштын ситыдымэ районлаштэ ыштэн лукшо пырчан 
шурно укэ вэр.чаштэ чыла вӱдымо вэр гыч долгуньэс йы-

41



тын вӱдымым 10— 15 просэнтым да 5—7 просэнт лэч шагал 
огыл киньэ вӱдымым шарат гын, йал озанлык налог дэн^ 
льготым налыт, шурно продуксым обэзачылнэ пуумо дэч ута- 
ралтыт.

Тыдын ӱмбач, кажнэ контрактатсэ договорышто, контрак- 
товатлышэ организатсэ могыр гыч, колхоз шкэ обэза- 
тэльствыжым тэмэн шога гын, нормальнэ товарооборот рӓт 
дэн кугыжаныш ыштымэ шулдо ак дэнак тудо пӧрвой чэ- 
рэт промтоварым налэш, манын ончыктымо.

Колхоз-влак тыглай урлыкашым эрыктымэ сортовой 
урлыкаш дэн вашталтат, эрэ сортан дэн колхозын тыгылай 
шурно ак коклам тулымаштат колхоз-влак льготым налыт 
сортовой-влак йамдылымэ дэч акым йэшарэн налмэ над 
бавкэ 15°.'о дэч утыжо лийман огыл, тылэч посна 600 тӱжэм 
сэнтнэр эрэ сортан урлыкаш вашталтыдэак пуалтэш.

Колхоз-влак шурным кугыжанышлан пумышт годым, нар- 
комснаб ыштэмэ дирэктивнэ ак лэч коч, пумо шурнышт эрэ 
сортан гын (пуымо шурно 90 просэн лэч кэм огыл сортан, 
эрэ гын да кукурузыжо 1 да 2-шо катэгорийан гын): шы- 
даҥ, бобовой да кэчывӧртэм пуымо годьш сэнтнэр вуйэш— 
60 ыр. ак кӱза, шӱльӧ, шож да кукурузо—30 ыршийлан кӱза.

Кэчыйырым да сойам викок ӱй лукмо заводыш пуымо 
годым, сэнтнэр вуйэш йамдылымэ ак лэч посна колхозлан— 
30 ыр надбавкэ пуалтэш. Колхозын кэчыйыр дэн сойам 
ужалымыж годым, кажнэ пуымо сэнтнэржылан 4 килограм 
лукмо, ӱй да 8 килограм нӧшмӧ куча пуалтэш.

Ышкэ шурно продуксыштым контрактоватлаш договор 
ыштышэ колхоз-влаклан кугыжаныш полыш тэвэ тыганьэ.

Правичылствын полыш пумо йӧнышт-влак нэгызэшак, 
йал озанлык копэратсий дэн колхоз-влак коклаштэ договор 
ыштымэ кампаньэ эртаралтэ.

К-:)лхоз-влакын контрактатсэ почэш налмэ обэзатэльствышт.

Май тылызын нӧрвӧй пэлыштыжак Хлэбживсэнтр дэн 
колхоз систэмын опитсиальнэ сводкышт-влак ССР Ушэм 
колхоз-влакын контрактатсэ план тэмымыштым ончыктышт.
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Тулэч варассэ вич 'кэчылаштэ планым эртарэн тэмымышт 
койо. Тыдэ хлэбоживкопэратсэ дэн договор ыштышэ колхоз- 
влакланат, адак пашаштым МТС ыштышэ колхоз-влакланат 
мийа. Тыдэ-влак 26 майлан договор ыштымэ нэргэн гына 
■огыл, вӱдымӧ планым тэмымэ да эртарэн тэмымэ нэргэнат 
чыла совэт мэрлан рапортым пуыч. Тугэ гынат, тыдэ куго 
пашан тӱҥалтышыжэ гына.

Контрактатсэ договорым ыштышын колхоз шкэ ӱ.мба- 
кыжэ тыгай обэзатэльствэ-влакым налэш: а) йал озанлык 
продуктым ончыктымо нарэ да ончыктымо ганьым ыштэн, 
кугыжанышын заказшым тэмаш; б) ты продуктым ончыкты- 
мо рӓт дэн да ончыктымо срокышто пуаш. Палэ, контрак- 
татсэ почэш иалмэ обэзатэльствэ колхоз паша планын кӱ- 
рылтдымӧ ужашыжэ лиймӧҥго, тыдын дэнэ тудо шурно 
лэктышым нӧталшаш, ыштымэ продуксын сайлыкшым нӧл- 
талшаш да чыла пашам сайэмдышаш агротэхникэ йӧн-зла- 
кым пурташ лийэш.

Тэвэ молан вэрч, шурно погаш йамдылалтмэ, тыдым эр- 
тарымэ да почэшыжэ продуксым кугыжаныш ссыппунктлаш 
пуышаш кӱлэшынак койэш. Колхоз могырым ты обэзатэль- 
ствэ-влакым шуктэнак тэмыман. Кугыжаныш колхозлан пол- 
шымо йӧнышт-влакым пуртэн гына огэш шого, йатыржым 
ындэ шуктышат: лу тӱжэмлэн трактыр-влак ындэ колхоз- 
влак пасум куралыт, сай сортан урлыкашым да мландэ ӱйаҥ- 
дышым колхоз-влак нальыч, машин дэн крэдит-влак пуал- 
тыч, ончыктымо срокышто адак пуалтыт. Кугыжаныш он- 
чылно колхоз-влакат шкэ кӱсыныштым тыгак поро кӱмыл 
дэнэ тэмат манын, кугыжаныш ишана. Тэвэ молан кугыжа- 
ныш могырым тыгай полыш-влак пуымым ушыш налыч 
колхоз-влаклан шкэ обэзачылствыштым пэш сайын шукташ 
тыршыман.

Договорэш ончыктымо нормым тзмаш.

Договор почэш, колхоз шурно да ӱй лукшаш культур 
продуксыжым, киндэ налшэ рӓйкопсойуз да колхозсейузын 
дэн кэлшымэ срокышто пуаш лийжэ. Тугэ гынат ты пашам
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кут  тылзэ дэч коч шуйыман огыл. Киндым ийуль дэн ав- 
густышто шукырак пуаш тыршыман, ты жапэш чыла эллан, 
промышлэныс дэн пашазэ рӱдӧ-Блаклан киндэ шукырак кӱ- 
лэш. Ты паша шуктымаштэ колхозник-влак коклаштэ пэш 
куго ик ой дэн тыршэн ыштымэ кӱлэш. Пашазэ-влак уло 
кӱмылыштым пыштэн, паша ыштымыштым вййаҥдэн да дис- 
циплиным нӧлталын сотсиалист прэдприйатий-влак ыштымэ 
машиным ту шӧтыштак йал озанлык машин лукмо планым 
тэмат. Колхоник-влак — Совэт власын йалыштэ пэнҥгыдэ 
эҥэртышыжэ—нунылан полшышаш улыт; кочыш-йӱыш ба- 
зым ыштэн нуно сотсиализм ыштымэ тэмпым вийаҥдаш 
полшат.

Пуымо (ужалымэ) обэзатэльствым срокышто шуктымо пэ- 
шак кӱлэш. Адак каласэна, погаш тӱҥалмэ лэч ончыч кол- 
хоз дэнэ ссыппункт пуымо-налмэ калэндарнэ срокым 
ыштат. Укэ гын, имассэ сэмынак ссыппункт ончылно 
чэрэт да шуко кэчышкэн шогымаш лийын кэртэш. 
Колхоз пунктышко шурныжым ончыктымо срокышто ок 
кондо гын, вараш кодын кондымыж дэн моло колхоз киндэ 
кондымо срокым налын чэрэтым кугэмда. Киндэ пуымо па- 
шам план почэш, путыракшым райколхозсойуз дэн райкоп- 
сойузлан сайын шындыман. Киндэ йамдылышашлан полшышо 
комис-влак районыссо кажнэ колхозлан киндэ пуымо (ужа- 
лымэ) калэндарнэ планым ыштышт да колхоз-влакым ссып- 
пунктыш пэҥгыдэмдышт. Ты план ыштымаштэ районыссо 
кажнэ колхозын прэдставичылжэ обэзачылнэ лийжэ. Имаштэ 
лийшэ да йужо годым кадыртымашкэ (пэрэгибыш) шуктышо 
йоҥылыш дэн ситыдымаш-влак тэнэйэ лийман огыл.

Колхоз дэн пырльа срокым ыштымӧҥго, пӧрвойак кол- 
хоз организатсэ-влак ты срокышто шуктымым чарныдэ эс- 
кэрэн шогышт.

Пашам тыгэла ыштыман: райколхозсойузышто кажнэ кол- 
хозын киндэ пуышаш кажнэ кэчэ калэндарнэ планжэ лийжэ. 
Тэгэ лиймэ годым колхоз организатсэ чыла годымат сро- 
кышто киндэ намйыдымэ колхозым палэн шога, сандэн ты_ 
ганьэ колхозлан увэртарэнат кэртэш.

41



Киндэ намдылымэ годым мэ колхозлашко инструктыр дэн 
посна моло пашайэҥ-влакым колтэн кузэ паша кайымым 
палэн шогэна. Ты йӧным тэнэйэ адак кумдан шарыман.Ты 
инструктыр-влак пашам сай шукташ полшэн шогышт, взры- 
штэ пушкыдо вэр-влакым тӧрлатышт да паша кузэ кайыыэ 
нэргэн райколхозсойузыш увэртарэн шогышт.

Контрактатсэ договорышто моганьэ срокышто ьуумым 
гына огыл, тылэч посна кажнэ гэктар гыч монар пушашым 
ончыкталтэш.

МТС вэлэнсэ колхоз-влак, договор почэш, ышкэныштын 
уто продуксыштым стансэ коч Сойузхлэб пунктыш пуат. 
Сэмэновод колхоз-влак шурныштым сэмкопэратсэ коч Гос- 
сортфондыш пуат. Моло колхоз-влак район комис дэн каҥа- 
шымэ почэш пристаньыссэ пунктыш альэ глубинной пунктыш 
пуат: нуно лэч хлэбоживотновод копэратсэ йамдыла (пос- 
на, шурно вӱдыдымо районлаштэ потрэбкопэратсат йам- 
дыла).

Контрактатсэ договорышто продуксо пушаш нормо тыгэ 
ончыкталтын: эртак шурным вӱдышӧ да шурным ыштэн 
лукшо моло облас районлаштэ чыла погэн налмэ шурнын 
(валовой сборыи) кокла шотшо гыч V* ужаш гыч ужаш 
мартэ налылтэш, пырчан шурно укан районлаштэ погэн нал- 
мэ шурнын кокла шотшо ужаш лэч шуко налыан огыл. 
Сойа, рис да кэчэйыр—80 просэн налылтэш, пурса культур- 
влак (йасмык, пурса, пасоль,) погэн налмын кокла шот- 
шо гыч 50 просэн налылтэш. Тэвэ тычнормо колхозын кин- 
дэ йамдылымэ план ыштымаштэ тӱҥ, нэгыз лийжэ. Палэ, 
ты нормым кажнэ колхозлан шоналтыдэ налаш ок лий. 
Кажнэ колхозын озаилыкшэ могай корно дэн кайымым, ту- 
дын таварлык вольык ашнымэ фэрмыжэ улым, укэм чыла 
сайын лончылэн ончыман.

Колхозын ты ойыртышышт-влак да озанлык корнышт- 
влак обэзачылнэ колхоз дэн пырльа лончылалтышт, тыгэ 
ыштэн гына мэ ты шотышто имассэ йоҥылышна-влак лэч 
кораҥ кэртына.
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Тугак ты котсла нормым облас (край) кӧргыштӧ чыла 
районланат налаш ок лий. Кажнэ районын йал озанлыкшым 
ончэн, шурно лэктышыжын кокла шотшым налын да монь 
колхоз шурным пуаш посна сипрым ышталтэш. Ты годым 
тыгат лийэш, лийшашат: шурно лэктышын 25 просэнтжым 
пыштышаш шурнан облас йужо район-злаклан 10 просэн 
пуаш ышта, йужылан 30 да шукыракат. Адак тыгат лийын 
кэртэш: 12 просэн шурно лэктышым пышташ налшэ (7в лэч 
шуко огыл) шкэнжын ситыдымэ облас йужо районлан шу- 
кырак пышташ ыштэн кэртэш. Тыдлан колхоз озанлыкын 
могай корно дэн кайымыжым ончалтэш.

Йатыр колхоз-ьлак кугышанышлан киндым обэзачылнэ 
пушаш лэч йалт утаралтыт, тыдэ—долгунэтс йытын дэн 
киньэм шуко вӱдышо колхоз-влак.

Адак йатыр колхозлаштэ тыгат лийын кэртэш: пуышаш 
планым ончэн, шурно лэктышым палымӧҥгӧ контрактатсэ 
обэзатэлствым тэмымоҥгӧ адак колхозник-влаклан паша кэ- 
чэ акым тӱлымӧҥгат, уто киндэ кодэш.

Вара ты киндым колхозник-влак пазарыш ужалэн кэр- 
ты т  мо? Тыгэ лийэш ильэ гын, колхоз — Совэт власын йа- 
лыштэ пэҥгыдэ эҥэртышыжэ — ты лӱмжыланат ок шого 
ильэ. Частниклан киндым ужалэн, кугыжаныш полшымо дэн 
куштымо колхоз киндэ дэн тудлан пайдаланаш пуэн, тыгай 
колхоз сотсиализм ыштымашлан ок полшо— пӧлкала вэлэ.

Вашэш планым луктын, имаштэ чыла уто киндым кугы- 
жаныш ссыппунктыш наҥгайышэ ончыл колхоз-влакын опы- 
тышт тэнэйэ кумдан шарлыжэ. „И к  пут колхоз киндат част- 
нэ рынкыш ыннгэ воч“ манмэ лозунг почэш, тэнэйат вашэш 
план вэрч умландарымэ пашам чот ыштыман.

Ты шотышто улшо тӱрлӧ кадыртылмаш-влакьга гына кӱ  
лэшын лупшалман. Тыгэ лийэдэн: йужо йамдылышэ-влак 
колхозник-влакын лукмо вашэш планым, администрированэ 
■ш от дэн алмаштылыныт.

Адак тыгат лийын кэртэш: киндэ копэратсын договор 
ышташ вараш кодмыжлан, альэ йужо районлаштэ эртакак 
тудо укэлан шурно вӱдышӧ колхозын кантрактатсэ дого-
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воржо ок лий. Палэ, ты годым колхозлан нимат чарнэн шс- 
гы ман огыл.

Кугыжанышлэч йал озанлык машин, урлыкаш, паша крэ- 
дит (произв. крэдит) да моло шот дэн полышым налмӧҥго, 
колхозӓт кугыжанышлан тугак ышта: уто киндыжым кугы- 
жаныш ссыппунктлашкэ наҥгайа. Кугыжанышлан уто киндым 
пушаш колхозын паша планыштыжат ончыкталтын. Кугы- 
жаныш альэ копэратив йамдылымэ пунктлашкэ уто продук- 
сыжым пуэн огыл гын, тудо паша планжым тэмэн гыяат, 
йалтак тэмышым манын огэш кэрт.

Ш кэт крэстйан сэктырыштат йамдыдымэ планым тэмаш.

Кодшо киндэ йамдылымэ кампанийыштэ крэстйан ужаш 
шотышто колхоз-влак 36 просэн ильыч, тэнэйыжэ чумыр 
планыштэ колхоз-влак тӱҥ ужаш лийыт. Тугэ гынат тыдэ 
шкэт крэстйан-влакым мондаш ок лий. Шкэт-посна озанлык 
кучышо сэктырын значэньыжым ни кузат изэмдаш ок лий. 
Мондыман огыл, йатыр ранонлаштэ шкэт крэстйаным аклэн 
моштыдымо дэнэ имаштэ киндэ йамдылымаштэ эҥгэк лийэ.

Тэнэйэ индизидуальнэ крэстйан озанлык-влашн киндышт 
йатырак вэрым налэш. Путракшым тыдым мучко колэктив- 
лалтдымэ районлаштэ ушыш налман. Мондыман огыл, кин- 
дэ йамдылымаш — мильйонло индивидуальнэ крэстйан оза:-:- 
лык-влакым колэктив корныш шогалтымэ лийэш. Тэпэ 
тыдланак шкэт крэстйан сэктырыштэ планым лончылмо, ту- 
дым йал совэтыш да кудыш шуктымо, йорло-кокла массэ 
да йал актив дэн нойыдэ пашам ыштымэ пэш кӱлэш.

Крэстйан шурно погымо да кырымэ пашам колхозыс- 
со ганьак моштэн, чаткан шындыман. Тыштэ пй:эт крэс- 
тйанын шкэ рэсурсыжым гына кучылтман огыл, йорло 
кокла крэстйан-влаклан колхоз могырымат полшымо йӧн- 
Блакым ыштыман. Моядаш огэш кӱл, шкэт крэстйан сэк- 
тырын 16 милйьон га утла вӱдымӧ шурныжо хлэбоживот- 
новод копэратсэ дэн контрактоватлалтын. Тывэчын тыгэ 
койэш: ты вэр (16 мильйон га) тӱҥалтыш йал озанлык то-
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варишэствэ да мландэ обшэствэ-влак дэн мучко вӱдалтэи;!! 
Контрактоватлымэ киндым пуымо дэн налмат тыгак орга- 
низоватлалтыт.

Колхоз-влакын шурно погымо пашам пырльа ыштымэ 
опытышт, киндым чумыр пуымышт да монь йорло-кокла 
крэстйан озанлык-влаклан полышыш савырныжо. Имаштэ 
йатыр годым, мландэ пашам пырльа ыштышэ инитсиативнэ 
тӱшка паша ратан инитсиативнэ тӱшкаш савырныльо, вара- 
жым колхоз лийын кушко. Ты паша формо тэнэйсэ кампа- 
нийыштэ пэш кӱмдан шарлыман. Кысык паша годым—шур- 
но погымо, кырымэ—колхоз-влак шкэт-илышэ йорло да кок- 
ла крэстйан-влаклан йарсышэ машиным пуэн полшыман. 
Шурно погымо паша тӱҥалмэ лэч ончыч колхозын, мастэр- 
скойышт-влак шкэт илышэ йорло-кокла крэстйанын паша- 
жым йатыр куштылэмдэн кэртыт. Нуно тудын куралжым 
олмыктэн пуат.

Колхоз-влакын ты полшымыт, озанлык шотышто пайда 
пумо лэч посна политик пайдамат ышта: кулак ожсыж 
ганьак, шурно погышаш ӱзгар укан нужна-влакым „кидыш- 
кыжэ налын", кулландараш тыршыдэ ок код. Колхоз-влак 
шкэт крэстйан-влаклан чумыр полшэн, нуным кулак куллан- 
дарыма гыч аралаш да нунылан вашкэрак колхозыш пураш 
полшат. Колхозын шурно погымо да уто киндым пуымо 
планым лончылымашкэ ',шкэт крэстйан-влакымат ӱжман— нуно 
тыштэ колэктив пашан сайлыкшым шукырак палат, умлат. 
Кажнэ колхоз, мунар посна озанлыклан куралым ачалаш 
шурно П01ЫМ0 пашаштэ полшаш, кыраш да моло пашам 
ышташ полша гын, тыдын дэнэ тудо колэктивлымэ 
пашам вашкэмда, партий дэн правичылствын йал озанлы- 
кын таварлыкшым нӧлтымӧ нэргэн фактшым вашкэрак илы- 
шыш пурташ полша. Киндэ йаидылымаш пашан у йӧнышт- 
влак—планым тэмышашлан да эртарэн тэмышащлан соцтаҥас 
дэн ударлыкым шкэт-посна илышэ сэкторыштат пуртэн кум- 
дан шарыман. Тыдым йалыштэ колхоз дэн посна озанлык- 
влак коклаштэ, квартал-влак коклаштэ да йал-влак коклаш- 
тат пуртлалтман.
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Шурно погьшым пырльа ыштэн, йошкар обозым чумыр 
ыштэн, транспорт бригадым да монь ыштылын мэр пашам 
шарэн турлӧ йалласэ индивидуальнэ озанлык-влакым сотс- 
таҥасыш ушымашат йӧнлӧ лийэш. Ышкэт крэстйаным кин- 
дэ йамдылымашыш массэ дэн ушышо ты мэр паша йӧн, 
ончылно шогышо крэстйан-влакым, шкэ уто киндыштым 
кугыжанышлан пуэн план тэмышэ-влакым почын ончыкта. 
Тугак чыла киндэ йамдылымашым кӱрлаш тӧчышӧ, кулак- 
лан полшышо-влакым муаш полша.

Имассэ кампанийыштэ йатыр вэрэ йаллаштэ йамдылымэ 
планым лончылмо годым, крэстйан озанлык-влакын кугыжа- 
нышлан уто киндэ пушаш обэзатэльствышт ильэ. Мэр па- 
шан ты формыжо крэстйанын шкэ кумыл дэн ты пашашкэ 
пижмыжэ тэнэйсэ кампанийыштат кумдан шарлыжэ. Крэст^ 
йан озанлыхлан контрактатсэ договорэш ончыктымо обэза- 
тэлствым срокышто тэмаш кулэшлыкшэ раш паллэ. Кол- 
хоз-влак сэмын, нунат кугыжаныш лэч йатыр полышым 
нальыч. Договор—тыдэ кок могырынат обэззтэльствыжэ, 
нуно коктынат тыдым тэмышаш 'улыт. Ш кэт илышэ кон- 
трактант-влак договор тэмымэ лэч адак утэн кодшо шур- 
ныштымат кугыжанышлан пуушт. Ты шотышто мэр пашам 
йал актив да колхозник-влаклан ыштыман.

Ш кэт крэстйан озанлык-влаккоклаштэ пэҥгыдэ заданьым 
кулак дэн кӱжгӧ илышан озанлык-влаклан гына пуыман. Ты 
план кок ужаш (звэно) гыч ышталтын—крэстйая озанлыкын 
кӱмыл шупшын шкэ ужалышаш киндыжэ да кугыжанышлан 
обэзачылнэ ужалышаш киндэ. Йалысэ кулак дэн кужгӧ 
илышан тӱшкалан ты планын кокымышо ужашыжэ пыштал- 
тэш—нуно куго  нормо дэн да кӱчык срокышто кугыжаяыш 
йамдалымэ пунктлашкэ киндым луктыт.

Мондаш огэш кӱл—имаштэ колхозник да шкэт йорло- 
кокла крэстйан-влак—кугыжаныш ончылан налмэ обэза- 
чылствыштым кулак дэн илышан озанлык-в^ак лэч вашкэрак 
тэмышт. Адак йатыр вэрлаштэ пэҥгыдэ заданьэ дэн киндэ му- 
ылто; планым срокышто гына огыл, пэҥгыдэ заданьын ку- 
гытшат партий дэн правичылствын дирэктившылан кэлшышэ
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ыш лий. Кулаклан эрык пумашат лийын, тудыжо ты жа- 
пыштэ ик ужаш киндыжым пазарыш ужалэн шуктэн.

Тыгань йоҥылыш-влакым тэнэйэ [нигузат ыштыман 
огыл.

Кулак дэн кӱж гӧ  илышан ужаш-влаклан заданьын ку - 
гытшым да срокшым ыштымаштэ йалсовэт-влаклан шкэ- 
ныштын пэҥыдылыкштым ончыкташышт возэш. Ты шотышто 
колхоз актив да колхозник-влакын массышт йалсовэт дэн 
йамдылышэ-влаклан чот полшышт. Партий дэн правичыл- 
ствын дирэктивыштым пэшкыдын да моштэн шуктэн, киндэ 
йамдылымаштэ мучко колэктивлымэ нэгызэш кулакым клас 
шотышто пытарэна манмэ лозуҥгым илышыш пуртымым 
вашкэмдэна. Шкэт крэстйан сэктырыштэ киндэ йамдылы- 
машым кӱрлаш тӧчымӧ-влакым чот парэн пуман.

Ш кэт крэстйан сэктырыштэ киндэ йамдылымэ план тэ- 
мышашлан мут кучышо организатсэ-влакын пашашт ик тӱҥ  
корно дэн эртыжэ: шкэт крэстйан сэктырын чыла таварлык 
продуксыжым кугыжанышлан пумо. Колхоз-влак дэч тыгай 
йодыш: „и к  килограм таварлык киндымат частнэ рынкыш 
пуман огыл“ тыдым шкэт крэстйан сэктырыштат пурташ 
лийэш. Тыштэ пӧрвойак продовольство культур йамдылы- 
машланат пижмая.

Кугыжанышлан шкэт крэстйан сэктырыштэ йамдылымэ 
планым тэмымэ гына ок кӱл, ты планым продовольство да 
куго культур-влак дэн тэмыман (уржа, шыдаҥ да монь). 
Продовольствылан йӧрыдымӧ культур олмэш продовольст- 
вэннэ кӱльтурым пуаш лийэш, продовольствэннэ культур 
олмэш продовольствылан йӧрыдымы.м пуаш ок лий. Тугак 
илан тэмымаштэ срокым ончыман, ончыктымо срокыштак 
пэҥыдын тэмэн шогаш кӱлэш.

Чыла могырымат сай продуксым пуман.

Контрактатсэ договорышто колхозын шыдаҥым, шӱлььш, 
кукурузым, пурсан культурым да монь мунарэ вӱдаш обэ- 
затэльствыжэ ончыкталтын. Ш кэ артык киндыжым пумащ-
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тат, тудо догОБОрышто могай культурым вӱдаш лийын гын,, 
тугай культурымак пужо. Имассэ ийлаштэ йужо колхоз- 
влак таварлык продуксыштым кугыжанышлан пумо годым 
шулдырак культурым (шульым да монь) йатыррак пуаш 
тыршышт. Колхоз продуксым тыгэ пумо дэнэ кугыжаныш 
шындымэ пашам чын шукташ огэш лий. Продовольство 
культурым: шыдаҥым, уржам, пурсан культурым, кэчэйырым 
пуаш тыршыман.

Договорышто пурсан культур дэн кэчийырым кугы жа- 
нӹшлан пушаш нормо, моло шурно лэч кугырак ышталтып. 
Кэчыйыр ожнат пэш таварлык шурно ильэ гыкат, кизыт ӱй 
пушо культур-влак утларак кӱлэш улыт. Ӱй лукмо завотыш 
кэчийырым пушо йэҥ кугырак акым налэш, адак тудлан 
кугыжаныш ак дэнэ ӱй да нӧшмӧ куча пуалтэш. Тыдым 
колхоз ончычынак палэн шогыжо.

Порсан культур-влак (пурса, йасмык да моло) адэмылан 
шукырак кӱлэш бэлокым пуат.

Продовольство культурым пуаш обэзатэльствыштым уло 
кумыл дэн тэмэн колхоз-влак элын продовольство базыжым 
пэҥгыдэмдат, строитэльствым вашкэн ончык колташ лийшаш- 
ым куштылэмдат.

Тугэ гынат тыдэ шагал. Сай сортироватлымэ киндым, 
чыла могырымат сай продуксым пуаш кӱлэш.

Кӱшнӧ шогышо натуран, сай эрыктымэ да сортироват- 
лымэ шурным пуэн колхоз шканжат пайдам ышта, тыгай 
шурным шэргын аклалтэш. Тугак тыдэ йамдылышэ пунктын 
шурньга кӱлэш вэрыш колтышашым куштылэмда, йамды- 
лымэ пашам шулдэштара тулэч молат.

Кампаньэ эртараш йамдылалтмэ да эртарымэ годым ты 
нэргэн умландарымэ пашам сайын, кӱлэшын эртарыман.

Нолхоз киндэ пуымо налмым нэртмэ сзмын саКык 
организоватлаш.

Контрактатсэ договор кок могырынат обэзатэльствышт 
лийэш—тудо киндэ йамдылымашым сай эртарышашлан ор- 
оргаиизатсионно да тэхникэ йӧным йатыр пурташ шӱда.
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Тыштэ ончыктымо паша-вдак лэч посна (склад-влакым 
йамдылымз, транспортым, тарам да монь муаш полшымо) 
йамдылышэ дэн колхоз систэмлан, колхозын контрактатсэ 
книшкашт-влакым порӓдкыш кондымо шотышто куго на- 
шам ыштыман. Колхоз-влакын спискыштым ыштыман да 
договор почэш нунын мунарэ киндэ кондышашыштым шот- 
лыман. Адак колхоз организатсэ-влак дэн пырьла киндэ 
йамдылышашым планлаш да эскэрэн шогаш йӧн-влакым ыш- 
тэн ончыкташ кӱлэш.

Колхоз киндэ шотлымашым сай шындаш кӱлэш, шотлы- 
дэ кодымо да ӱ.мбач гыиа шотлымо койыш тэнэйсэ ийыштэ 
йалтак лийман огыл.

Колхозын аванс тӱлышыжым пӧрылтымӧ да контрактатсэ 
шот дэн налмэ урлыкашьш пӧрылтымаштэ расчот пашам 
сай шындыман. Тугак крэдит систэмлан киндэ йамдылы- 
маштэ расчот ыштымэ пашам сай шындаш кӱшталтэш.

Лийшаш порыс-влакым ончычак палэн шогымо колхоз- 
ланат пэш кӱлэш. Контрактатсэ договорышто тыгай пункт 
уло: „контрактатсэ авансым, тудын просэнжым да налмэ 
сай сортан урлыкашым киндэ пуымо (улгалымэ) годым пӧ- 
рылталтэш". Садыланак шурно погымо паша тӱҥалмэ лэч 
оячычак ты пашам рашэмдыжэ, колхозник-влаклан ты шо- 
тышто тӱлышашыштым умландарыжэ.

Тыштэ райбанк-влакат колхоз-влаклан кӱлэшынак пол- |
шэн шогышт. Нуно чылажымат шотлэн, райколхозсойуз да 1
намдылышэ-влак дэн пырльа колхоз-влаклан тӱлышашышт 
нэргэн умландарышт.

Потрэбконэратсэ, йамдылышэ да колхозсойуз-влак дэн 
нырльа шушаш кампаньыштэ мунарэ промтовар кӱлэшым 
пзлыжэ, ты таварым кӱлэшлык шот дэн вэрлашкэ луктын 
йамдылыжэ. Тыштэ тавар ужалымаш пэш кӱлэш. Потрэб- 
копэратсын тыштэ отвэтствэнносшо пэш куго. Тудлан йам- 
дылымэ паша тӱҥалмэшкак таварым кондэн йамдылыман, 
тавар толмо шот киндэ тодмым пэтырэнак шогын<о. Киндэ 
аклан колхоз-влаклан пумо окса промтовар ужалэн пӧрыл- 
талт шогыжо.
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Колхоз-влаклан промтоварым пӧрвой чэрэт пуэн шогымо 
паша кӱлэшын шукталтшэ. Ты куго пашам сай шуктышаш- 
лан потрэбкопэратсэ уло вийжым ушыжо да ик йэҥ ганьэ 
ты пашам шукташ пижшэ. Тугэ гынат ты пашам шукташ 
йалыссэ мэр вий полша гын вэлэ сай лийэш. Колхозник- 
влак ты шотышто кожмаклыкыштым да пэҥыдылыкыштым 
ончыктышт, потрэбкопэратсын тавар ужалымаштыжэ ситы- 
дымаш-влакым почын пуышт, ты куго пашаштэ лийшэ бӱ- 
рократизм дэн оппортунизмым чот пэрышт. Нуно тыштэ 
мут дэнат, паша дэнат ситыдымашым тӧрлаташ полшышт. 
Мэмнан кизыт промтаварыштэ ситыдымаш куго, сандэн нор- 
мальнэ тавар оборотым ышташ пэш нэлэ паша. Промтава- 
рым кӧлан пушашым палэн, моштэн шалатымэ куго, отвэт- 
ствэнэ паша.

Колхоз-влакын контрактатсэ обэзчыльствыштым киндэ 
йамдылышэ-влакын планыштым тэмаш адак тавар ужалымэ 
дэн ты шотышто .моло паша-влакымат шукташ чыла колхоз 
массым ушалтэш гын, киндэ йамдылымэ пашам сай эрта- 
рышаш паша шукталтэш.

Большэвик паша йӧн-влак—ударлык, соцтаҥасын йӧнышт- 
влак, вашэш план, киндэ йамдылаш полшышо чыла органи- 
затсылаштэ кумдан шаралтыт гын, киндэ йамдылымэ план 
тэмалтзш.

Ты планым тэмымаш сотсиализм ыштымаштэ у сэҥы- 
машым ончыкта, ончыко сэҥэн кайаш корным почэш. Ты 
яашам шукташ кӱлэш. Ты пашам пӱтӱньэк тэмэн шуктэна!
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