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Шопкэн пайдалыкшэ.

Крэстйан коклаштэ шопкэ пушэҥга нэргэн 
шонымаш укэ, тудым озандыклан йӧрдымаш пу- 
шэҥгылан шотлат. Шопкэ нэргэ.ы тыгай шоны- 
маш куго йоҥылыш. Тудым крэетйан озанлыкы- 
штэ тӱрлӧ сэмын кэлыштараш лийэш. Шопке 
промышлэнносланат кэлша.

Шопкэ пушэҥгэ пушкыдо, куштылго, йакла- 
ка вийаш, лывыргэ, вашкэ шэлалтэш, сай пӱч- 
КЫ ЛТ8Ш  да пужаралтэш; шогышо пушэҥгым ру- 
мӧҥгӧ пэш пэнгыдэ, чытышан лийэш. Шопкэ 
дэн мо ышташ лиймыжым ончалына гын, тудын 
сайжым гына ужына. Иман пуштэҥгэ укэан вэ- 
рыштэ тудо крэстйан оралтэ ышташ кайа. Шоп- 
кэ дэн йӱштӧ оралдым, йужо вэрэ пӧртымат ыш— 
тат. Шопкэ оҥа оралдэ лэвэдаш сайлан шотлал- 
тэш. Шопкэ дэн „шанчаш сату" манмэ: совла 
(паньэ), кышкар, вал, йэчэ, вочко, кӱмӱж, коль- 
мо, йашлык, вӱд-вара, „кэм колотко, пӧрт шту- 
катурлан тыгыдэ оҥа-влак ышталтыт. Шопкэ дэн 
ыштымэ ^туш куштылго, йаклака, шуко чытышан 
лийэш. Йӱд йымал эҥэрлаштэ чодыра волтымо
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годым шоггкэ пуш дэн гына волат. Колызо кок- 
лаштэ шопкэ пуш эн чот шарлэн.

Промышлэнностышто шопкэ шукыжо шырпэ 
(опичка) ыштымашкэ кайа."Совэт рэспубликысэ 
шырпэ ыштышэ пабриклаштэ шопкэ пушэҥгым 
гына налыт. Шырпэ пабриклаштэ шопкэм вэс 
нушэнтэ дэнэ вашталтымэ годым, моло пушэҥгэ- 
влакын ты пашалан йӧрдымышт раш койо. Мэ 
вэс кугыжанысэ шырнэ пабриклаштэ ий йыдэ
280,000 куб. мэтр шопкэ пушэҥгым ужалэна. 
Шуко шопкэ панэр (фанэр-вычкыж оҥа) дэнэ 
картон ышташ кайа. Нэптэ лукмо промышлэн- 
носышто красин опташ^шукыжо шопкэ дэн ыш- 
тымэ пэчкэ куштылгылан да плотнылан шотлал- 
тэш. Шопкэ пэчкэ-влак тӱрлӧ аракам, чийам, 
колым, сакырым, сэмэнтым да шинчалым мӱндыр- 
кӱ наҥгайаш нэш кэлшат. Шопкэ пужар шӱк 
муным покаватлаш эн сайлан шотлалтэш. [Адак 
шопкэ дэн пу мэж ышталтэш. Шопкэ ломыж 
йандау ыштышэ заводлашкэ пэш кӱлэш. Шопкэ 
шӱм дэн да рвэзэ лышташ гыч сур дэн ужар 
чийа ышталтэш.

Тышэч палэ: шопкэ пушэҥэ пэш шуко па- 
шашкэ кайа. Тылэч посна шопкэн моло сайжат 
уло шопкэ — пэш вашкэ кушшо пушэҥгэ. Тудо 
50 ий жапыштэ оралдылык пушэҥым пуэн кэр- 
тэш. Пӱнчым альэ кожым налына гын, 100 ий 
гыч гына оралдылан йӧршо лийыт. Шопкэ пэш 
вашкэ шарлэн, кушкын толэш, тӱрлӧ вож гыч



да кыдкэ гыч— угыч кушкаш тӱ 1гӓлэш . ТуДО чӓра 
вэрым эн ваш кэ чодраҥдаш  полша.

Иӧршын кудалтымэ, мондымо вэрлаш эн нэр- 
войак могай нушэҥэ лэктэш?

— Шопкэ.
Чодраштэ пожар лиймэ дэч вара, чара вэр 

модэнэ лэвэдалтэш?
— Щопкэ дэнэ.
Чынак, жан эртымӧҥо шопкэ шкэ чапым йомда- 

ра, тудым моло пушэҥэ-влак, утларакшым пӱнчӧ 
дэн кож, сэҥан кушкыт. Моло пушэҥэ-влак рвэ- 
зышт годым, утларакшэ кож, ӱмӱл (ӱшык) 
вэрыштэ кушкаш йӧратат. Сандэнэ шопкэн 
пайдалыкшэ утларак гына койэш, тудо рвэзэ пу- 
шэҥгэ-влакым кэчэ шокшо дэч арала, кушкашышт 
полша. Тудо чара вэрлам чодраҥдаш шканжэ 
гына огыл, моло пушэҥгыланат корным почын 
пуа.

Ты возыма гыч чылажымат раш умлаш лийэш. 
Шонкэ нушэҥгэ нэргэн кизытсэ йоҥылыш шоны- 
машым йӧршэш вашталташ кӱлэш, тудым най- 
далыкан, тӱрлӧ арвэр ышташ, оралдылан йӧршӧ 
нушэҥгылан шотлыман.

Ты кнага лачак крэстйан-влаклан сэралтын. 
Кпзыт крэстйан-влак вэрысэ шот дэн пӱчкын ко- 
дымо шуко чодрам кучат. Ты чодраштэ чӱчкӱдын 
шопкэат уло. Адак крэстйан-влак йатыр у вэр- 
лашкат куснат. Тушто шуко чодрам налыдэ 
шопкэ пушэҥэ арам локтылалтэш, пэш шулдо



ак доп ужалат, йӓ йӱлатат. Ты кпагаштэ шопкэ 
дэп кӱлэш ӓрвэрым ышташ тунэАгаш умландарэн 
пумо. Ты ончыктымо почэш простой арвэрым каж- 
нэ йэҥ ыштэн кэртэш. Ты арвэр-влакым шуко 
годым пазарыштат йодшо йатыр лпйэш, сандэнэ 
крэстйанат ты паша дэы йатыр пайдам налын 
кэртэш. Кольмо, вочко, кышкар, вол да монь каж- 
нэ колхозлан, кажиэ крэстйан озанлыклан пэш 
кӱлэш. Пушым ыштэн, пэчкэлык оггам да монь 
йамдылэн пэш шуко пайдам налаш лийэш, адак 
пушэҥгат ӓрам ок локтылалт.

Тэвэ мутлан Ирбит округым (Урал. обл.) на- 
лына; Тушто ий йэда 200 гаопкэ пуш, 1,000 
вочкаш, 1,500 вол, 20,000 кольмо, 40,000 кышкар,
80,000 пэчкэлык оҥа да 5,000 куб. мэтр нарэ 
шопкэ тур (тюльки) ышталтэш. Сандэнэ ты вэр- 
ласэ крэстйанлан чылажэ 55 тӱжэм тэҥгэ нарэ 
пашадарым пуа.

КОЛЬМО ЫШТЫМӒШ.

Кольмо ышташ тэлым йамдылымэ таза шопкэ 
кэлша. Вэс тарманлан йӧрдымӧ кадыр лончан 
пушэҥгэ кольмо ышташ сайлан гыпа шотлалтэш. 
Подраштэ кольмолан ойырымо годым тидым шэк- 
ланыман: шопкэ тӱьг пэш укшан, кошкаш тӱҥалшэ 
моло локтылалтман ынжэ лий. Ойырымо годым 
вийаш шопкэм гына руаш тӧчыман огыл, вийаш 
пушэҥгым оҥалан да оралтылан кодыман, кольмо 
ышташ кадыр пушэҥгат йӧрышӧ лийэш. Шоп-



кэн кӱжгытшӧ 27 см. (6 вэрш.) дэч вичкыж ып- 
жэ лий.

Тыгэ шопкэм ойырэн румӧҥгӧ, укшыжым 
эрыктат, мучашыжым 18 см. (4 вэршок) кӱжгыт 
вэрэш пӱчкыт. Ты годым шопкэн шӱмжым эрык- 
тыман огыл, шӱмлашат ок кӱл. Шӱмлэт гын кош- 
кымлажэ кэлгын шэлэдаш тӱҥалэш. Парча дэн 
укш-влакым пушко савырат, тьҥыд» укшыжым 
орашкэ чумырат. Ты шот дэн румо шопкэ нырньа- 
влакым йалышкэ кондат. Йужо кана, чодыраштэ 
илаш пӧрт уло гын, арвэрым тушанак ышташ 
пижыт. Ты шот пэш кэлшышашак огыл, ксльмо 
ыштымэ годым шуко пушэҥгэ арам руалтэш, 
шанчаш лпйэш. Тудо чылажат чодырашак кодын 
нимо пайда лэч посна шӱйэш. Йалыштэ гын, ты 
кодшо пушэҥгэ шӱк олташ сай лийэш.

Кажнэ пырньам шӱмлыдэак 134 см. (80 вэр- 
шок) кужыт (кольмо кужыт) турлан торэш пӱч- 
кэдат.

1 сӱрэт. Пырньам кольмо турлан пӱчкэдымым 
ончыктымо.

В ара кольмылык турым кутынь пила дэнь оҥа 
сэмын ш элэдаш  пила станым (казлам) ыштат. 
Ш опкэ тур к)Л’ынь пила дэн пӱчкып шэлалтэш . 
Кольмо вийаш  огыл, копажэ изыш кадыр лийэш.



садлан кольмолык оҥамат вийашьш огыл, нзыш 
кадырын пӱчман. Садлан тудым тыглай оҥа сэ- 
мын ик вийаш корно дэн огыл, пӧрвӧйак ик му- 
чаш гыч, вара вэс мучаш гыч шэлӓш кӱлэш. 
Кольмылыкым тӧр шэлаш пила дэн пӱчшаш кор- 
ным кольмылык турэш пор шӱртӧ дэн палыктат. 
Еажнэ оҥан мучаштыжэ 47а см. (ик вэршок) да 
кадыр торэш 6 альэ 7 см. (КД— 172 вэрш.) куж- 
гыт лийжэ. 2 шо сӱрэтыштэ кольмылык турэш 
пила дэн шэлшаш корно ончыктымо. 3 шо сӱ- 
рэтыштэ тур гыч шэлын (пӱчкын) налмэ коль- 
мылык оҥа ончыктымо.

|< ..................... ... ........................93 сн ............................................. гЦ  - • • -  ><0а,. - >1

2 шо. Сӱрэт. Корно тӱрэш  пильа корно ончыктымо,

3 шо Сӱрэт. Тур гыч ыштымэ кольмылык оҥа.

Кольмо копа 40 см. кужыт, вурдыжо 93 см. с. 
лийман, Садлан 2-шо сӱрэтыштэ ончыктымо тӱрын 
кӱчык пӱчкышыжӧ 40 СМ, кужытшо 93 СМ. ДИЙ5КЭ.
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Ты сэмын турым кольмылык оҥалап пӱчкэды- 
ыӧитӧ пэрвойак товар дэнэ локшынчын кольыо 
шотыы ыштат. Тыдэ 4-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо.

Тыгэ лиймӧҥгӧ пужар дэн йытыран пужарат. 
Пулгар к(Улоткын ӱлыл йумалжэ вийаш ынжэ лий.

4 шэ: сӱрэт: оҥам' кольмыш савурымо.

I

шшт

Тыгай пужар дэн коль- 
мо кона гына нужарал 
тэш, кольмо вурдыжым 
тыглай пужар дэн пужа- 
раш кӱлэш. Кольмо ко-"
паи кӱж гытшӧ 1 см. нарэ 5-шэ: сӱрэт: кольмо пужар. 
ышталтэш.

Ыштэн шуктыыо кольмым шэлэдымэ лэч ту- 
намак вишкыдэ ырыктымэ смола дэн, йа смола 
вӱд дэн шӱрыман. Йамдэ кольмо-влакым лэваш 
йумакэ, йа кӱкшӧ сарайышкэ кэчэ логалдыыэ вэ- 
рышкэ пыштыман.

Колъмо могай лийман умландарэн возэна:
Копа к у я ш т  40 см. (9 вэршок)
Кумдыкшо ....................... • .......................18— 341/2 см.

(4— 8 верш.).
К ӱяҥ ы тш ӧ............................................................ 1 см. (1/4 вэрш.)



Вурдын кӱя^гытшӧ..................................... 93 см. (21 вэрш)
Кольмо вурдын кӱя«гытшӧ копаш лэк-

маштэ........................................................ 6— 7 см. ( 1 /̂1—
1‘/2 Бэрш.).

Вурдо ыучашын кӱяшытшӧ . . • . . 4 сы. (1 вэрш.).

Йамдэ кольмо б-шо сурэтыштэ ончыктымо 
Колъмо ышташ пайда уло мо?

Окса налыэ шотыштат, пушэхггым сай кучылт- 
маштат пайдалыкшэ чынак коӓын шога. Ты шо- 
тым тэвэ мо опчыкта; Мутлан 3672 сантимэтран 
(8 вэрш.) шопкэ пушэҥгым налына. Ты шопкэ 
гыч 13 мэтран (18 арш.) пырньам ышташ лийэш, 
кӱШыл пӱчкышыжӧ гыпа 18 см. (4 вэрш) лийжэ. 
Ты пырньа гыч мэ 134 см. кужытан 9 турым 
ыштэн кэртына. Тывэч сайын шотлэп налмӧҥгӧ 
32 кольмым ышташ лийэш. Пазарыштэ кажнэ 
кольмыж.чан 25 ур гыч .пуат гынат чыланш 8 тэ- 
1ГГЭМ налына.

6 шо Сӱрэт: Йамдэ кольмо.

Тылзэ жапыштэ ик йэҥ 175 кольмым 43 тэҥ- 
гат 73 ыршийашым ыштэн кэртэш. Ты годым 
тудын тыгай роскотшо лийэш: 5^2 шонкэ налаш, 
кажныжым 1 тэҥгат 13 ырший гыч шотлэна гын, 
6 тэгггат 22 ырш. пыта, йамдылаш да кондаш

I
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2 тэҥтат 75 ырш;., шэлэдаш 2 тэптат 75 ырш., 
смолалан 80 ырш. кӱлэш. Тыгэ чыла:кэ 12 тэҥ- 
гат 52 ырш. раскот лииэш. Тугэ гынат, тылзылан 
31 т. 28 ырший пашадар кодэш. Ты пашалап 
тунэмаш, адак тӱрлӧ тарман пэш шукак ок кӱл. 
Паша ка:кнэ крэстйанланат вий пхутымо сэмын. 
Ты паша дэнэ моло озанлык паша укэ годым йара 
жапым эртараш кэлша. Тэлэ кужо кас-влак тид- 
лан утларак йӧн лийыт.

Вочкаш ыштымаш.

Шопкэ дэн ыштымэ пу атым вочкаш маныт. 
Тудо крэстйан озанлыкыштэ ложашым, урлыкаш 
шурным, пырчым, шӱращым, молым опташ ыш- 
талтэш, тӱрлӧ йӓшлык, лар олмэш лийэш. Шуко 
годым вочкашым висымэ атылац кэлыштарэн 
ыштат, альэ имнъылан шӱльӧ пумо годым виса- 
лан шотлат. Вочкаш тӱрлӧ кугытан лийэш. Мла- 
нэм 107 см. (Г /2 арш.) кӱкшыт, 58 см. (12 вэрш.) 
кӱжгыт вочкашым ужаш вэрэштын. Тыгай воч- 
кашышкэ Ю кгр. (25 крэмга):йытын нӧшмӧ пура.

Ты мартэ кольмо ышташ мэ таза, сай шопкэм 
ойырэна ильэ, вочкаш ышташ лач соптра шопкэ 
кэлша. Вочкаш манмэ мут, вочко гыч лэктэш, 
сандэнэ тидлан кӧргӓн йа шӱйшӧ рӱдан шопкэ 
кӱлэш. Шопкэ рӱдӧ шукырак шӱйын Тын сай 
вэлэ, вочкаш ышташ каньылэрак лийэш. Вочка- 
шлан румо годым шопкэм тӱжвачын, сайын он- 
чыман, шэлшэ, шӱйшӧ да укшан ынжэ лий.
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'Чодраштэ, таза пушэҥгым руага огыллап, пушэгг- 
гым товар тош дэнэ пэралтыман; соптра йӱк; 
лийэш гын, шопггэп шӱймым ончыкта, йандар 
йӱк гын шопкэ таза, руаш ок гсӱл.

Адак пушэгггым ӧрдыж гыч ончэн налаш лий- 
эш, пктаж могай поггго йа вэс моклака уло гын, 
шопкэ рӱдын шӱймым ончыггта.

Монар кӱлэш шонкэм ойырэн руэн, мӧхггыш- 
кӧ кондэн вочкашым ышташ тӱҥалыт. Пэрвойак 
торэш пила дэн вочкашлан кэлшыдымэ (шӱйшӧ, 
кӱжгӧ укшан, йа шэлшэ вэрлам нӱчкэдэн налыт, 
молылго кӱчык тур-влак вочкашлан лийыт. 7 шэ 
сӱрэтыштэ вочкашлан кэлшышэ пӱчмӧ тур ончыг^- 
тымо.

Вочкаш носна виса атылан йа шэргэ акан 
пырчым пышташ ышталтэш гын, тудлан кэлшы- 
шэ пӱчкышым ончычак висэн ойырэн налман, 
кужытшо, кӱжгытшо, кэлшыпгэ лийжэ.

Вочкым ты шот дэн ыштат: ик пӱчкышым на- 
лын тудын кӧргыжым йӧршын луктыт. Кӧргӧ лук- 
татп кужо вурдан пэлэ йыргэшкэ ппсэ тй (ста- 
мэска) кӱлэш. Ту ий дэи умбакыжат кӧр- 
гым кӱлэш сэмын эрыгстат (пужарат) Вочгсашын 
кӱжгытшӧ могай лийгааш шкэ гыч ончэн палэ; 
изэ вочкашын КӱЛгГЫТШӦ вичкыж лийэш, куго 
вочкашлан-кӱжгӧ кэлша. Вочкашын кӱлггытшӧ 
18 см. (4 вэр). гын, иырдыжшэ 1 см. лийжэ, 44 см.
(П  В Э р Ш .) КӱЖ ГЫ Т ВОЧКаШ Ы Н—2 СМ. ДЭЧ ВИЧКЫЛг
лийман, огыл. Вара вочкаш ӱмбӓл шӱмым сай 
шэкланэн эрыктэн, адак кӧргӧ ышташак пижман.
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Ыпдэ кӧргым Ёӧршэш ыштэн шукташ, ик кучэ- 
ман писэ пужар дэп пужарат. Ты пужарым йалы- 
сэ апшатат ыштэн кэртэш.

7 ш э сӱрэт: Вочкашлан йамдылымэ тур. 
8 ш э сӱрэт; Ик кучэман пуясар.

Тыгэ вочкаш кӧргым эн ончыч пэл йыргэшкэ 
ий (стамэскэ) дэн эрыктат, варажым вочкаш пыр- 
дыжым сайын тӧрлӓш ик кучэман пул;ар дэн пу- 
жарат.

Кӱшнӧ ончыктымо паша ыштымӧҥгӧ 9 шэ 
сӱрэтыштэ ончыктымо гай вочкаш лийэш.

Вэс паша вочкашын 
пундаш шындаш лийэш.
Ты паша тыгэ ышталтэш: 
вочкаш йумал тӱр гыч 
2 см. нарэ кодэн пундашлаи 
кӧргэш йыр лакым ыштат 
(корат). Вара ту вочкашым 
шокшо вӱдыш пуртэн ик
шагат (час) жап парэ кучат, альэ ты жап нарэ 
шокшо вӱд дэн нӧртат. Шокшо вӱд дэнэ вочкаш 
шарла. Пӱнчӧ йӓ кож пушэгггэ дэн пундашлан 
1 — 2 см. кӱжгыт вочко кумдык писэ йыр-
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гэшкэ оҥам Ёамдылат. Ты оҥам вочкаш кӧргыш- 
кӧ йамдылымэ лакыш шыыдат. Тыгэ ыгатымэ воч- 
кашым ӱмылан вэрэш, тэлым гын пӧртэщ (коҥа 
воктэн гына огыл) ышкэ эрыкшэ дэна коштат. Воч- 
каш кошкымо сэмын аҥысырэмэш, пундашлык 
оҥа эркын йамдэ лакыш пура. Кошкэн шумылан 
пундаш вочкаш пырдыж дэн сай ишалтын шин- 
чэш. Тыгэ ыштымэ дэн пундаи! иэш чоткыдо 
лииэш, ончыкыжат нигунам лэктын ок воч. Воч- 
каш иырдьик ик кана шупшылтын гын, ок шарлэ.

Йунш кана кучэман вочкаш ышталтэш, сад- 
лан вочкашын ик могыр тӱр.-кӧ кужо 'кодалтэш, 
вара 10—11 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын кучэм 
ышталтэш.

I

й

10— 11 сӱрэт: Вочкашлан кучэм ыштымаш.
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Шопкэ куштылго, пушкыдо, йаклака пушэгг- 
гылан лийын, шӱйшӧ рӱдӓн гынат крэстйаплан 
кудо коклаштэ х^учылташ йӧршӧ атым, вочкашым 
пуа. Садлан, шонкэм пулан руаш тӱҥалмэ дэч 
ончыч шоналташ кӱлэш: ту шопкэ дэн ала воч- 
каш сайрак лийэш. Озанлыклан кӱлэш ӓрвэрым 
ыштэт гын, тнкаынак пайда лийэш вэт. Лдак воч- 
кашым ужалэн оксам налат. Ты нэргэи сай шот- 
лэн, мэ ты пашан пайдалыкшым раш ужына.

Кугыжаныш дэн вэрласэ чодра гыч вочкашан 
шопкэ пулык чодыра сэмын пуалтэш. 36 см. 
(4 вэрш.) кӱжгыт шопкэлан лэсничыствэ чыла- 
жат 35 ырш. нарэ гына налэш. Тыгай гнопкэм 
руэн 13 мэтран (18 арш.) кужыт пырньам налы- 
на. Ты шопкэ йӧргпын йытыра, укшдымо лийэтп 
гын, 24 вочкашлыкым ышташ лийэш ильэ, пу- 
шэҥгэ укгпаи, моло эгггакан лийэш, сандэиэ 16 
вочкаш лэкмым гьгна шотлэгга. Ик Ггэгг тылзэ лга- 
пглштэ 40 вочкагпым ътштэн кэртэггг. Пазарыштэ 
Бочкаш йэда 80 ырш. гыч пуат, сандэнэ тылызыш- 
тэ вочкаш ыштэн 32 тэгггэм налатп лийэггг. Ты- 
вэч 272 пгопкэ акым — 88 ырш. моло тӱрло рас- 
котлан 1 тэгг. 25 ьгрш. куда.1гтэна гын, 29 тэгг. 
87 ырш. нагнадар кодэш.

Кышкар ыштымаш.

Ты паша тэвэ мо гпот дэн оггай; йальгсэ ты- 
гыдэ мастарлык пашам ьггнтьгшылап шуко пай- 
дам конда, тьг годьгмак чодыра озанльггглан кок
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тӱрлӧ паидам пуа; кышкар ышташ эн шулдо акан 
пушэнтэ—кулш, шӱйшӧ рӱдан йӧрӓ, чодра озан- 
лык тыгай шопкэм ужалмэ дэп папдам налэш, 
адак тӱрлӧ чэран, шӱйшӧ пушэгггэ дэч утарал- 
тын тазаҥэш.

Кышкарым шукыжо огыт шинчэ, шоктэм чы- 
лапат гаинчат. Шоктэ гыч пундышыжым налат 
гын, лач кизыт ольымо кышкаржэ,- гына кодэш.
Тудын кугытшо тыгай лийэш: 125 см. (25 вэрш.)
кулшт, 9 —18 (2— 4 вэрш.) кумдык, 7 мм (7з вэрш.) 
кӱлҥыт. Кышкар дэн тӱрлӧ ситам, шоктэм, ӱды- 
мӧ комдым, корно коробкам ыштат.

Кышкар кэч 
купам шӱм йумал- 
сэ шопкэ лопчо
дэп ышталтэш. 
Сапдэнэ кьппкар- 
лан румо годым
шопкэи т ӱ л г в а л  
могыржым ончат: 
кӱжгӧ укш ыилсэ 
лий, кадыр йа моло 
эҥгакан ок йӧро 
шӱйшӧ рӱдӓн шои- 
кэм сайлан шотлат.

Чодраштэ 4альэ 
5 шопкэм р у э и
йорыктэн, паша

12 шо сӱрэт: Пырньам комльалан 
шэлэдымаш.

т ы г э ышталтэш 
Румо шопкэ гыч укш эрыкталтэш, пуйжо 13 см

Л
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(3 вэрш.) кӱжгыт пӱчкылтэш. Вара ты пырньам 
турлан пӱчкэдат. Турын кужытшо кышкар- 
лык кулсыт — 125 см. (28 вэрш.) лиижэ. Нуно 
тур-влакым 12-шо сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын 
ик тӧр уӱкашлан покшэч шэлэдат.

Шэлэдымэ годым тидым шэк- 
лапымаи: кажнэ ужаш 9 см. (2 вэрш) 
дэч аьгысыр ынлгэ лий. Варажым 
кӧргысӧ шӱйшым эрыктымӧҥгӧ 2 см. 
кӱжгытан оҥа кодэш; ^тидым Г о л -  
т и н а  маныт (13 сӱрэтым ончо). ^

Ик кэчыштэ ик йэҥ 70 гол- 
тинам шэлэдэн, эрыктэн кэртэш.
Пырньа 13 с м. (3 вэрш.) дэч вичкыж 
ок йамдылалт. Пырньан кужытшо 
4 гыч 672 мэтр маркэ, мучаш кӱж- 13 шо оӱрэт: 
гытшӧ 18 гыч 31 см. маркэ мийэш Голтина ( 1 ) 
гып, утларак йӧнаплан шотлалтэш. ?̂2̂ |^рӱдӧ эрык- 
Тыгай пырньа гыч кокла шот дэн тымэ уж аш  
тынар голтина лэктэш: ончыктымо.

Пырньан кужытшо. КужгытшӦ. Голтина

4,3 м. (3 арш .) . . 18 см. (4 вэрш.) . . „ 1 5
4,3 „ (6 у> • . 22 „ (5 ., ) . • „ 17
4,3 „ (6 »  / • . 27 „ (6 „ ) . . ,. 20
4,3 „ (6 »  )  • . 31 „ (7 „ ) . • „ 22
6,5 „ (9 »  )  • . 16 „ (4 „ ) . . „ 24
0,5 „ (9 »  )  • • 22 „ (5 „ ) . . „ 28
6,5 „ (9 »  }  • . 27 „ (6 „ ) . . „ 31
0,6 „ 

771-2

(9 9> )  • . 31 „ (7 „ ) . . „ 33

17



Кустар чӧдратптэ 1,000 голтйнам йамдылэп, 
мӧҥгышкьпкӧ конда. Ик импьэ дэн 150 голтинам 
копдаш лнйэш. Мӧьггыштӧ нуным лэваш йыма- 
лан ик орашкэ рат дэн оптат.

Уста йэҥ (мастар) ик кышкар пашам ьэлэ 
ышта гын, кэчэ мучко 50 голтпна гыч кышка- 
рым тӱҥдэн кэртэш. Ты пашан ала мопар тӱрлӧ 
тарман налмэ, адак посна кудо ыштымэ ок кӱл, 
уло пашам пӧртэш альэ волгыдо мончаш ыш- 
таш липэш.

Голтина ты шот дэн ышталтэш: йамдылымэ
голтпна-влакым налын, киндым йа кочкышым
лукмӧҥгӧ коҥгаш отпалтэш, й к  каыаштэ 4Ӧ на-
рэ пыщташ лийэш. Тушто кум ныл шагат кий-
мӧҥго пэш сайын ыра (паритлалтэш.). Сандэнэ
шӱмжӧ ышкэ ойырла, шопкэжэ пушкыдо, тӱҥ-
шӧ ^лийэш. ВарачхЭ тудым вэрстакыш па йӧнан
оҥаш ПЫП1ТЭН кӧргӧ вэл:кым кок кучэман пужар
дэн, эрыктат. Голтинан кӱ;кгытшӧ 7 мм. (7в вэрш).

лиймэшкэ пужа-
раш кӱлэш. Сан-
дэнэ, тудо 125 см.
кужыт 9—18 см.
кумдык, 7 мм. кӱж-
гытан тӱҥшӧ вич-
кыж оҥаш сӓвыр- 

14 ш э сурэт: шоктэлык кышкар.

тӱҥдэн йыргэшкэ кышкарыш савырат, кок муча- 
шыжэ пуда дэнэ ваш-ваш кучыктаралтэш; тыгэ 
кышкар лнйэш. (14 шэ сӱрэт).
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Тӱҥдымӧ годым кышкар ик тӧр йыргэшкэ ок 
лий гын, лӱмын ыштымэ тур йыр шуишын тӱҥ- 
далтэш, тур кышкар кугытлан кэлшышэ лийжэ.

Ындэ, ты паша крэстйанлан мунар пайдам 
пуэп кэртэш ончэн налына. Тӱжэм кышкарым 
кокла ак дэн шотлэна гын, 100 тэҥгэлан ужалаш 
лийэш. Ты чоло кышкар ышташ нашажат тынар 
кӱлэш: иырньа руаш, голтина шэлэдаш да
йамдылаш, кэчылан 70 голтин гыч шотлэна 
гын,— 15 кэчэ, 2 кэчэ чодра гыч мӧҥгыш кондапг 
кӱлэш. Адак пу;караш да тӱҥдаш кэчылан 40 кыш- 
кар гыч пыштэна гын 25 кэчэ, чылажэ 42 кэчэ 
погына. Чотлымаштэ пк йэҥ кэчэ йыда 2 т. 
35 ырш. гыч найдам нӓлэш. Тылзыштэ 24 паша 
кэчым шотлэиа гын,—57 т. 18 ыраш. ногыиа. Ты 
окса гыч тӱрлӧ роскотлан кудалтыман: 1000 кыш: 
кар ышташ 85 шопкэ кӱлэш чылажэ 7 т. 56 ыршэ 
чодра гыч 1000 голтиным 10 уштыш коклашкэ 
мӧҥгышкӧ кондаш— 10 т, 50 ырш., йамдэ кыш- 
карым копэративыш наҥгайэн нуаш (чылажэ 
ик воз лийэш)—2 т. 50 ырш. лийэш. Чыла рос- 
код 20 т. 50 ырш. шуэш. Сандэнэ, раскот дэч 
иоснат 35 т. 56 ырш. найда кодэш, кэчылан 1 т. 
52 ырш. гыч логалэш. Тугэ гынат, ышкэ имньэ 
укэ гын вэлэ ты шот дэн шотлыман, импьэ уло 
гын, чодра гыч кондаш да кышкарым копэратг'- 
выш наҥгайаш раскот ок лнй, ик тылзылаы 49 
54 ырш. пайда кодшашлык.

Крэстйан-влӓк шукыжо кышкарым пасушто 
йа сурт коклатнтэ паша укэ годым ыштат, тэлэ



кулш касым ты паша дэн эртарат. Тэлым ты па- 
шалан кок тылзэ л^апым эртарэп 99 т. пайдам 
налын кэртыт. Ты чоло окса кэч могай крэстйан- 
ланат шуко полшым пуа.

Клэпкэ йамдылымаш.

Пэчкэ ышташ йамдылымэ тыгыдэ оҥа-влакым 
„клэпкэ" маныт. Ты шопкэ оьга (клэпкэ) дэптӱр- 
лӧ кӱлэш пэчкэ-влак ышталтыт. Иуно красп- 
ным, аракам пышташ, чийам, сэмэнтым сакырым, 
шӧнчалым да колым коштыкташ кэлшат. Пэчкаш 
оьга ышташ сай шопкэ кӱлэш: впйаш лоичан 
лийя{э, кӱжгӧ укш, шӱм ньыгылтшэ, шэлшэ да 
монь ыпжэ лий. Рӱдылш шӱйшӧ лийэш гынат 
йӧра. Шӱйшӧ 7 см. (172 вэрш.) дэч ьфкгӧ гын 
йӧрдымышкӧ лэктэш.

Клэпкэ чодраш впкок ты шот дэн ышталтэш. 
Пэрвойак шогышо шопкэм клэпкылан йӧра альэ 
ок йӧрӧ ончат, кэлшышэ шопкэш палым ышташ, 
руат. Шопкэ мучашым 27 см. (6 вэрш.) кӱлҥыт 
вэрэш пӱчкын ойырат. Варажым, йамдэ пырньам 
кӱчык тур-влаклан пӱчкэдат. Калшэ турын ку- 
жытшӧ пэчкэлык оьгакужытлан кэлшышэ лпйжэ. 
Мутлан мланна пэчкэлык оҥа 90 см. (20 вэрш.) 
кужытан кӱлэш гын, тур-влакат ты кулахтанак 
лийышт.

Пэчкэ оҥа кок сорт лийэш: пэрвойжо пэчкэ 
пырдыжлан, вэсыжэ пундашлан ышталтыт. Пыр- 
дылс оҥа ты шот дэн ышталтэш; 53 см. гыч

!'
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90 см. (12—20 вэрш.) маркэ кужыт 5—8 см. 
(2—8 см. (2—3 вэрш.) кумдык, 2— 2,5 см. кӱж- 

,|; гыт лиюкэ. Куго пэчкэ ыштымэ годым пэчкэ 01-га
' кужо, кумда да кӱжгӧ ышталтэш. Пундаш огга

V  куыда, кӱлсгӧ, адак кӱчыхфак лийжэ. Эн шукыжо
■ 1 пундашлык оҥам 67 см. кужыт, 18—27 см. кум-

дык, 3'/2 см. кӱжгытаным кычалыт. Тугак 90 см. 
кужытан пырдыччлык оггам ёодшо эрэ шуколий- 
эш. Садлан ты оггам шукыжым 90 см. кужыта- 
ным ыштыман. Моло кӱчыггырак огга-влакым паша 
кокла гыч кӱчык пӱчкылтшӧ тур дэн гына ыш- 
таш кӱлэш.

15 шэ оӱрэт: Тур гыч пэчкэлык оҥам шэлэдымэ.
16 шэ сӱрэт: Пэчкэлык жамдэ оҥа.

Пырнъа гыч пӱчкэдымэ тур-влак покшэчын 
пэлэ гыч пгэлалтыт, ты кок пэлэ-влак адак погг- 
шэч пгэла.ттыт. Тыгэ кумдык дэн, кӱжгыт гёӧршӧ
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лийыэш тӧр ужашлап шэлэдыман. (15 шэ сӱрэ- 
тым ончо).

Ты сэмын чыла тур шэлэдыыӧггӧ товар 
дэнэ, оҥалан йӧршӧ лиймэшкэ локшынчаш 
кӱлэш.

Сандэнэ оҥа-в.так ик гай тӧр лпйыт (16 шэ 
сӱрэт.)

Вийаш шопкэ гыч шуко оҥам ыштэн сай 
локшынчаш лийэш. Тэлэ шонкэ кэҥэж шонкэ дэч 
сай адак куштылгын руалтэш, сай шэлалтэш, 
локшынчалтэш. Садлан пэчкэлык оҥам коч ку- 
намат эрэ тэлым ыштэн йамдӹлыман.

Ик пырньа гыч монар оҥа ышташ лиймыжэ 
ӱлнӧ ончылкталтэш. Ты чот Ирбит округ Турин 
районысо чодраштэ оҥа ыштымэ вэрыштак ыш- 
талтын.

Ерэстйанын тыглай имньыжэ ик возэш ты- 
нар оҥам наьггайэн кэртэш: 53 см. кӱаҥытаным 
=  400; 62 см. =  350; 71 см. =  300; 90 см. =  250 
оҥа нарэ пыштат.

Оҥам ужалымаштэ иктаж монар просэн йӧр- 
дымаш лэктэш. Йӧрдымашлан торэш укшан, 
шӱйшан, тӱр гыч руалман, моло дэч кӱчыкрак 
оҥа-влак шотлалтыт.

Ик йэҥ тэлэ кэчыштэ 70 тӱрло кугыт оҥам 
руэн, шэлэдэн йӧршэш йамдылэн кэртэш. Тыгэ 
тэлым кок тылзэ л^аныштэ 8,360 оьгам йамдылань 
лийэш. Иэчкэ ыштышэ завод-влак стаысыш, йа 
нристаньыш кондымо оҥам тӱькэмжым тыгай ак 
дэн налыт: 90 см. кужытаы =  38 т. дэн, 62— 71
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см. =  30 т., 53 см. = 2 6  т. дэн палыт. Пундаш- 
лык оҥат ты ак дэнак чӧтлалтэш.

Шукыжо кэч кунамат кужо оҥам йодыт. Сад- 
лан пайда налмым шотлымо годым ты шот ушэш 
налылтэш. 3,860 оҥалан ик йэҥ 127 т. 68 ырш. 
налэш, тылзэ йэда 68 т. 84 ырш. нашадар кодэш.

Пэчкэ оҥа ыштымэ годым тыгай раскот лий- 
эш 3,360 оҥа ышташ 20 шопкэм налаш вэрэш- 
тэш. Ик шонка 1 т. 85 ырш. шога, чылажэ 26 т. 
60 ырш. кӱлэш. Оҥам 15 воз дэы чодра гыч 
стансыш 15 уштыш коклашкэ кондаш 22 т. 50 
ырш. пыта. Ч.ылажэ 49 т. 10 ырш. ногына.

Тыгэ чы.да роскотым кудалтэн 78 т. 58 ырш 
пашадар кодэш, тылзэ йыда 39 тэҥг. 29 ырш. 
гыч логалэыг.

Шкэимньэ улмаштэ оҥа наҥганэн 22 т. 50 ырш, 
кодэш. Ты пашалан 5 кэчэ гына эртаралтэш.

Вол ыштымаш.

Пу волым ончэн, шннчыдымэ йэҥ-влак шу- 
кыжым ӧрыт, тыга куштылго сан куго арвэр мо 
нушэ1гэ дэн ышталтын?—манын йодыт.

Сайын ончалаш гын, ӧрын шогышаш пимо 
укэ. Вол ыштымэ пушэнтэ ала ыогай огыл, мэм- 
нан чодырасэ шопкэ дэнак ышталтэш. Вол ыш- 
таш ала могай куго шинчымаш, тӱрлӧ тарманат, 
посыа кудат ок кӱл.

Воллан кокла сорт шопкэ кӱлэш: шопкэ лон- 
чыжо ПЗЫ1Н йошкаргышэ гынат, изэ кадыр гынат,
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садак иӧрӓ. Укыхан, шӱйшан, йо/кэк лончан, шӱхМ 
ойырлышан шопкэ йӧрдымӧ. Вол ышташ тэлэ 
жап пэш кэлша. Тэлым шуко йара жап уло. 
Имньэ улмаштэ вол ыштэн тэлэ мучко шуко 
пайдам налаш лийэш. Боллык шопкэ пырньам 
чодыраштэ тӱрлӧ кугытаным руаш лппэш, 18 см. 
дэч Бпчкыж гына ынлсэ лпй. Вол ышташлан 3 ‘/2 м. 
альэ 7 м. кужытан пырньа эн кэлшышэ липэш. 
Тыгэ 20 пырньа нарэ руэн, мӧҥгышкӧ копдат. 
Тыштэ чыла ик гап 37з м. кужытан пӱчкэдат. 
Кажнэ пырньа гыч внч тӱрлӧ волым ышташ, 
нырньат впч ужашлан торэш пӱчкылтэш. Пэрвой 
ужаш (тӱ1г гыч) 107 см., вэсэ =  90 см. кумшо= 
=  71 СхМ. нплымышэ =  53 см. впзымшэ 35 см. ку- 
л>:ыт лпйжэ. Пӱчкэдымӧҥгӧ чыла пӱчкышым (ту- 
рым) покшэч лош шэлэдат. Сандэнэ 3‘/з м пыр- 
ньа гыч 10 воллык пэлаш лпйэш.

50 нарэ шэлэдымӧҥгӧ, нэлаш турым мучашы- 
жым тӧрлаташ тӱҥалман. Пэлаш турым кумык 
ныштэн, мучашыжым товар дэн й о ӱ к э к  л о к ш ы ч -

17 шэ сӱрэт: Вол вуёлан локшычмо. 18 ш э сӱр. Кучэм
ыштымэ.

ман. Вол вуйлан мучашэш 4 альэ 6 см. впйаш 
кодшо. Вол вуй кодымо гын, тудым Бэр гыч вэрыпх
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шындылаш, кид дэй кучылташ пэга йӦн. Изэ ьол 
вуйэш ро:-к ышталтэш, сандэнэ тудо кучэм гай 
лийэш (18 шэ сӱрэт).

Т ы л и й м ӧ ҥ г ӧ тыглай товар дэн руэи (19 шэ 
сӱр. ончыктымо сэмын) врл гай дакэ ышталтэш. 
Ындэ шопкэ шӱмжымат эрыктымаи. Тыгэ 50 воллы- 
кашым ыштымӧҥгӧ кокымышо у:-каш пашалан 
шикаш лийэш. Садлаи 5 воллыкашым налын, 
пӧртыш йа мочаш (волгыдо гын).

19 ш э сӱрэт; Вол кӧргым кӱнчымаш.

пуртэн тӱ:квӓлмогыржо пужар дэисай пужаралтэш. 
Вол шинчымэ годым ынжэ тарваныл манын, вол 
туп рӱдым лапкан локшынчын сайын пужарат. Вол 
кӧргӧ пазпик дэп руалтэш, вара ик кучэмаи пу- 
;-кар дэп сайып эрыктат. Вол тӱр С/зСм. кӱжгыт, 
пуидаш дэн мучаш пырдыж 3 см. лийжэ. Ыидэ 
вол йамдэ лийэ (20 шо сӱр.).

20 сӱр: йамдэ всл.
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Вургэм мушкаш ыштымэ вол мучашым кӱж- 
гытшО 4 см. нарэ ышталтэш.

Вол-Блакым ужалаш наьггаймэ годым 5 дэнэ 
оптат: ӱлан эн куго вол шындалтэш, тудын ӱм- 
бакэ-изырак, нытартышлан эн нзэ вол лпйэш. 
Тыгай 10 волжо (2 пидыш) 2 т. 50 ырш. дэн 
ужалалтэш. Ик возышко 12 нидышым (60 вол) 
онташ лийэш.

21 сӱр: Вол-влакым пидмэ,

 ̂ Ик йэҥ кэчэ мучко бволымйоршыныштэнкэр- 
тэш, сандэнэ пк тылзыштэ 120 вол ужалымэ дэп 
чылажэ 30 т. налэш. 120 ышташ 7 мэтран 6 шоп- 
кэ пырньа кӱлэш. Еажнэ шонкэ 35 ырш. шога, 
2 т. 10 ырш. ногына. Чодра гыч 10 уштыш кок- 
лашкэ наҥгайаш 3 т. 50 ырш. налыт. Сандэнэ, 
чыла раскот 5 т. 60 ырш. ногына. Тугэ гынат 
тылаэ йэда 24 т. 40ырш. найда кодэш.

Шопкэ пуш ыштымаш.

Шопкэ нуш нэш куго ок ышталт; 37а м. гыч 
6 м. нарэ кужытшо, 70 гыч 106 см. нарэ кум-
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дыкшо ышталтэш. Тудын пэлгытшэ чылажат 40=  
=  80 кг. нарэ гына, сандэпэ тыгай пушым ик 
йэҥ шкэ вийжэ дэн 300 м. коклашкэ наҥгайэн 
кэртэш. Садланак колызо-влак ик йэр гыч вэс 
йэрыш куснымо годым шкэ нумалыт. Ты пуш 
чылажэ 4 йэҥ маркэ нумалэш. Пуш. кок с.орт- 
тыглай пуш, адак набойнитса манмэ лийэш. Пы- 
тартыш пушыжэ пэрвой дэч шукырак нэлыч ну- 
малаш набойнитсын кок тӱрэшыжэ кок вичкыж 
оҥам пудалат. Сапдэнэ тыгай пуш 6 —Вйэҥым 
чыта.

Пушлан эп сай шопкэ кӱлэш: вийаш, шӱй- 
шӧ дэч посна, шэлдымэ, тӱҥ иушэҥгэ лийман. 
Пырньа 3‘/2 =  6 м. кужыт 86—57 см. кӱжгыт лий- 
Лгэ. Пуш тыгай шот дэы ышталтэш: Шожкэ пыр- 
ньам ончэн пушын ку:-кытшо нэргэн шопалты- 
ман; пуш ку;жытым пырньажымат пӱчман. 6 мэтр 
дэч кужо пушлан кэлшышэ пырньам муаш пэш 
йӧсӧ. Садлан тулэч кужо пуш ок ышталт. З'/^ м 
дэч кӱчык пушымат огыт ыштэ изэ пуш дэн, 
вӱд ӱмбӓлнэ кайаш капьылэ огыл.

22 сӱр.: Пушлык"'пырньа.'23 сӱр: пуш  нэр дэп  
корма ыштымаш.
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Вара пырньа гыч шӱмжӧ эрыкталтэш, тӱҥ 
мучашэш корма, вэс мучашэш нэр ышталтэш. 
(22 =  23 сӱрэт-влак).

Вэс паша-пырньа кӧргӧ кӱнчымӧ паша лийэш. 
Ты пашам пазник манмэ кӱртньӧ тарман дэн 
пырньа мучко кандашан синр гай палэ ыштал- 
тэш, (24 сӱрэт).

Варажым нырньа рӱдым руаш тӱҥалыт.

24 шэ оӱрэт: Пушлык кӧргӧ кӱнчымаш. 25 сӱр.
Пашкарлан рож ш ӱткалаш  палыктымэ.

Ончыкыжо сӱрэтыштэ ончыктымо „а“ дэн „ б “ 
тӱр-влак кок могырыш шаралтэш, пушын тӱржӧ 
(шулдыржо) лийэш. Пуш кӧргӧ 4 см. нарэ вич- 
кыж лиймэшкэ руалтэш. Тидлэч кэлгын руаш 
лӱдман, йужо кана йоҥылышат линын кэртэш. 
Сандэнэ йулгО вэрэ пуш пырдыж пэш кӱжгӧ, йа 
чора гай вичкыжэм кодэш. Пуш нырдыншп кӱж- 
гытшӧ чыла вэрэат 2 см. лийман. Йоҥылыш 
лиймэ дэч эскэраш тыгай шот уло: пӱтыыь (тӱ- 
жвал) могыржым локшынчын шуктымӧҥгӧ нулгар 
дэн тӧрлӓт. Вара тушан ик тӱр гыч вэс тӱрыш
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35 см. коклап торэп! палэ ышталтэш (25 оурэт). 
Каапш палэ ратыштэ 9 см. коклаш 1 см. кӱж- 
гыт рож шӱткӓлалтэш. Тыгэ шӱты мӧьггӧ осокорь 
(ты пушэҥгэ шопкэ гай лийэш) дэы ЮОнарэ тыгыдэ 
пашкар (сторожка) =  влакым йамдылыман. Паш- 
кар пуш пырдьнк кӱжгыт =  2 см. лийман, шӱт- 
калымэ ро:клан кэлшышэ лийжэ. Вара ты паш- 
кар-влакым чыла рожлашкэ чоткыдын сай кырэн 
шындат. Ты вэр гыч нуно ик канат огыт лэк, 
осокорь кошкэн да мопь ок турт (ок изэм) эрэ 
ик гай лийэш. Ындэ нимо дэч лӱддо пуш кӧргӧ 
пашалан пюкын, пушым йӧршэш ыштэн шукты- 
ман.

Рожлашкэ кэрэдымэ пашкар-влак монар кэл- 
гыт руаш кӱлэшыжым раш палыктарат. Тудлэч 
кэлгышкэ кӱнчымӧ ок кӱл. Тыгэ, пырньа гыч 
20 сӱр. ончыктымо гай пуш лийэш. Ындэ тудын 
тӱржым (шулдыржым) кок могырыш шаралташ 
гына паша кодэш. Пущ ыштымаштэ ты паша эн 
нэлэ. ПТарымэ годым пэш шэкланэн ыштыман. 
Тыгэ от лий гын, нырдыжлаштэ шэлшэ лийын 
кэртэш. Шэлшэ линмэ дэч пушым тул ӱмбалан 
ырыктат (паритлат). Тыгэ ыштымэ дэн шопкэ 
пушкыдэмын тӱҥаш тӱҥалэш.

26 ш э сӱр. Эрыктымэ пуш  шарымэ дэч ончыч.
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Пушым мландэ дэч \и  м. кушко 'изиш шӧ- 
рыыь чараклэн пышташ. Пуш кӧргышкӧ вӱдым 
пыштэн, йымач тулым олтат (27 сӱрэт); Иыма- 
чын тул ынжэ п п /К ,  ынжэ шӱаҥ манын жапын- 
жапын ночко мочала дэн нӧртат. Пэл шагат гыч

27 сур; Пуш кӧргыш вудьш пыштэн, йымач ту.;1ым о.чтат, 
28 сур: Тӱрышт-влак шардаш чарак-влак шыядалтыт.

ты могыр ырэн пгумӧнтӧ пуш кӧргэш кок тӱр 
коклаш чаракым шындылыт. Сандэн ырыктымэ 
тӱр ӧрдышкӧ шарла. Вара туллан пушын вэс 
тӱрлшм савырэн, ты шот дэнак ыштат. Вэс тӱр- 
жат шарлыжэ манын ындэ чарак-влакым пэрвой 
дэч кужын ыштылман. (28 сӱрэт.). Пуш кӱлэш 
нарэ шарлэн шун огыл гын, кок тӱргэ адак вэс 
пачаш тугак ырыктат. Чаракшат кӱлэш сэмын
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кулгэмдалтэш. Пушым шараш 2-3 шагат нарэ 
жан кӱлэш.

Ындэ пуш кӧргэш пӱгӧ (упруг.) - влак шын- 
далтыт. Пӱгӧ куштылго пушэҥгэ вождэп тӱгг- 
далтэш: пӱпчӧ, кож, нулго, шопкэ, моло волг кэл- 
ша. Пӱгым пктым нэр вэлэш, вэсым—кормаш, 
коктыт покшэлап шыпдат. Нупо пушлап кор-

29 оӱр. Чарак шындымаш.
30  сӱр. пушын кок тӱрэш  оҥа пудалмаш.

мыжгаш, шарлаш огыт пу. Ыупо пушэш ончыч 
лӱмып рол{лап кодымо кӱкшака вэрлаш ний, йа 
капдра дэи ппдылтыт. Тӱрэш оҥа (наборпптса) 
кӱлэш гын, кок могырэш 20 см. кумдык 2 см.- 
кӱлсгыт кож йа пӱнчӧ оҥам пудалат. Ушымо вэр- 
жым смола дэн шӱрат. Пушым кэчэ мучко йулшш- 
то кпйыктымӧҥгӧ ырыктымэ смола-дэп чот шӱ- 
рэп кэчан вэрышкэ пыштат. Ты пуш смолам пэш 
вашкэ йӱэш. Ындэ пуш йамдэ лпйэ, кольмым 
ыштэп, вӱдыш волтэп кайаш гыпа паша кодын.
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Шоцкэ пуш 7 =  15 т. гыч, „набоцпитсэ" 10 =  
=  18 т. гыч ужалалтыт. Шуко годьш пуш-вла- 
кым Бэрласэ чодра учрэждэньэ дэн колызо-влак 
налыт.

Тылвэ жапыштэ ик пэҥ тыглай пушым 5, на- 
бойнитсам 4 ыштэн кэртэш. Тыглай пуш-вла- 
кым кокла ак дэнэ 11 т. гыч, набойнитсам 14 т. 
гыч чотлаш гын 55 т. 50 ырш. пайдам налаш 
лийэш. Нимо раскот дэч посна тудын тынар пай- 
да кодэш: 55 т. 50 ырш, гыч чодра гыч 4 шоп- 
кэ пырньам руэн кондаш 11 т. кудалтэна, смола 
1 вэдра кӱлэш— 1 т., 8 кол  ̂ оҥа 4 т. шога, чы- 
лажэ 16 тэҥгэ раскот погына. (55 т. 50 ырш.— 
16 т. =  39 т. 50 ырш.). Ты чот дэнэ ик йэҥак 
идалуклан 475 т. нарэ пайдам налын кэртэш.

Ончыч, шопкэ пуш пэш куштылго, шуко чы- 
тышан манын каласалтын ильэ. Ты пушым пй 
йэда смола дэн шӱрэн ачалэна гын, шагал гын 
12 ийым чыта.

Шопкэ тур йамдылымаш.

Пырньа гыч 85 см. кужыт, 22 см. кӱжгыт пӱч- 
кыш рушла „толька" манылтэш, марла тур ма- 
нына. Шопкэ тур иэш шуко пабриклашкэ шыр- 
пэ (сиичка,) дэн панэр ышташ кайа. Шопкэ ту- 
рым йамдылымаш пэш пайдалыкан паша. Паб- 
рик-влак ик куб. мэтрым 8 т. дэыэ ик куб. 
(важыкшым) сажэнжым 77 т. 68 ырш. дэн шӱмгэ 
налыт.
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Пулан йамдылымэ годым ты шопкэ куб. мэтр- 
жэ 2 т. дэн гына чотлалтэш. Ик куб. ыэтрлан 
27 см. кӱясгытан 19 тур кӱлэш. Сандэнэ кажнэ 
туржо 42 ырш. дэн кайа. Тур-влак 36 см. кӱ;к- 
гыт лийыт гын, ик куб. м. 11 гыпа пура кажныжэ 
73 ырш. гыч угкалалтэш. Ты чотлэн ончыктымо 
гыч раш ужына: мэ чаплэ шопкэ-влакым пулан 
гына руэы ышканна пэш куго эҥгэкым ыштэна, 
кӱчыкын каласаш гын, чодрам гына локтылына.

Шопкэ тур памдылымэ паша утларакшым у 
вэрыш илаш куснышо-влаклан шуко пайдам пуа. 
У вэрыш куснымо годым шукожым ик чодрам 
гына пуат. Куралшаш мландым, шудылык вэ- 
рым, ышташ чодрам эрыкташ кӱлэш.

У вэрыш куснышо-влакын чодра шуко кана 
йатыр погына. Ты чодра дэн мом ыштышашым 
шпнчыдэ тулым пыштэн цӱлатат вэлэ.

Тушто, шуко шэргэ акан пушэҥгат, шуко 
шонкэ чодырат арам локтылалтэш.

Ты жапыштэ у вэрыш куснышо-влак руэн 
налмэ чодыраж нэргэн шоналтат ильэ гын, шка- 
нышт шуко пайдам налын кэртыт ильэ, Шопкэ- 
рым румо годым, тунамак арвэрлык пушэҥгым 
палэмдэн, пулык дэч посна ойыраш кӱлэш. Вара 
впсам, пплам налын чыла таза шопкэ-влак гыч 
турым пӱчкэдат. Румо шопкэм пулан пӱчкэдымэ 
годым, сайрак ужашьпкым тунамак турлан пӱчкэ- 
дэн посна орашкэ оптыман.

Турлан шопкэ эн сай лийжэ. Могльа, йожэк 
шэлшэ кӱжгӧ укшан, шӱйшӧ пушэҥгэ ок кэл-
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шэ. Йошкар дэы, ночко лончо-влак рӱдыштӧ 8 см. 
кӱжгыт Бэлэ гын турлан садак кэлшышэ лийэш. 
Пӱчкэдымэ тур-влакым ик орашкэ тӧр оитыман, 
пӱчмӧ вэрым кок мучашгэ шэлэдымэ дэч извэст- 
ка вӱд дэн шӱрӓш кӱлэш,—ӱмбӓчын йӱр логалмэ 
дэч иктаж могай шӱм дэн лэвэдман. Тур гыч шӱмым 
шӱмлаш альэ локшынчаш ок лий, тыгэ ыштымэ 
дэн нуно вашкэ шэлыштын йӧрдымӧ лнйын кэртыт.

Турым руэн внк ужалаш нэш сай
Куралшаш вэр эрыктымэ сэмып шопкэ тур 

ольан йамдылалтэш гынат, турым ик ий дэч утла 
чодраштэ кучаш ок лий, шуко киймэ дэн шӱм 
коклаш тӱрлӧ шукш-коншаьггэ планэн йамдылы- 
мэ турым локтылыт. Ӓдак тур мучашат шэлэдаш 
тӱҥӓлэш.

Иктаж монар куб. мэтрым йамдылэн нгукты- 
мӧгггӧ, турым чодра копэративыш ужалыман. Пэл 
вагонлан 15 куб. м. нарэ гына кӱлэш. Румо чод- 
ра гыч шукырак найдам налаш кузэ гынат копэ- 
ративым ыштыман.

Копэративыш ушнэн куралшаш вэр гыч чод- 
рам эрыктымэ годымат, вэрысэ чотлан кодымо 
чодрам ий йэда руымо годым уло йал совэтым, 
йа райоиым ушэн пайда лийэш. Конэратив иггталг 
могай пабрик дэн кэлшэн шопкэ турым погэн 
кэртэш.

Копэратсэ.

Ындэ чодыра конэратив нэргэн мутланэн на- 
лына. Мо тугай копэратив, молан тудо кӱлэш?
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Калык коклашт0, =  ушнымаштэ вий—манмэ мут 
уло. Ты мут чыиак шкэт-поснак и,11ышэ кустар- 
вдаклаы каласаш пэш кэлша. Тыгай кустар шу- 
кыжым нимом шоналтыдэ пашам ышта. Ышты- 
мэ арвэрлшм кушко, могай ак дэн, мо шот 
дэн ужалаш ок шинчэ. Йужо кустарын иара 
жаишат лийэш, кӱлэш тарманым, чодрам налын, 
кондаш окса укэ.

Сандэнэ иашалан иижын ок кэрт.
Шкэт иосна илышэ кустар-влак шукыжо част- 

•иик вавшыш логалыт. Тудо кустарым тӱрло сэ- 
ыын иӱтыркалэн олтала, ыштымэ арвэржымшул- 
до ак дэн налэш. Йужо кана кустар шкэ арвэр- 
жым ужалаш тора пазарыш кайэн шуко жаиым 
арам йомдара, оксажым кучылтэш. Пытартышлан, 
тудын оксажат, ужалаш арвэржат, ок лий,

Шкэ чодра копэратив улмо годым, тыгай шот 
лийып ок кэрт. Чодра румо, волтышо, шуишык- 
тымо арвэр ыштышэ-влакым ик коиэративыш 
ушэп, монар, могай иашам ыштэн кэртмыштым 
чотыш налын, иашам сайырак виктараш лийэш. 
Вара ты коиэративын иравлэньжэ вэрласэ чодра 
иромысла ушэм дэн йа Пӱтынь Российсэ чодра 
копэратспй (Всэкомс) коч тӱрлӧ учрэждэньэ, за- 
вод, иаврик-влак дэн кылым кучэн кэртэш. Ну- 
нылан ончычак кэлшэнак кӱлэш арвэр-влакым 
чыла чодра таварым йамдылэн ужалаш тӱҥалэш.

Кизытсэ закон иочэш, чыла совэт дэн мэр 
организатсэ-влак коиэратив-влаклан тӱрлӧ сэмын 
полышым иуэн шогат. Коч могай иашам ышташ
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эи пэрвой копэративлан пуат. Адак, копэратпв- 
влаклан договор шуктымо дэч ончычак кӱлэш 
сэмын тӱрлӧ тарманыы, сатум йа оксам вучыма- 
шэш пуат.

Ушэм коч пашам, оксам ончыч налын копэ- 
ратпв правльэньэ ты паша дэн оксам шкэ члэн 
коклаштэ пайла. Мутлан: пуш ыштышэ-влаклаи— 
тынар пушым ыштымап — манын паша пуалтэш. 
Чодра рушо, шопкэ тур йамдылышэ, смола лук- 
шо-влак кажньпкэ монар ыштышашым оичычак 
шинчэн налэш. Сандэнэ калшэ копэратив члэн 
(колхоз йа шкэт-посна илышэ кустар) шканлчэ 
сай ӱшанэн пэҥгыдэ ак дэн тэлэ кочлан наша 
ышташ пижэш. Адак аваыс чот дэн кӱлэш тар- 
маным, сатум, оксам ончычак налын кэртэш. Ик 
сэмын манаш гын, тӱрлӧ шонымаш гыч, ышкэ 
ыштымэ арвэрым ужалэн жап эртымэ гыч йӧр- 
шын утаралтат, шканэт налмэ пашам гына ыштэ. 
Копэратив коч адак льгот дэн арвэрлык чодрамат 
налаш лийэш.

Чодра коиэратсэ шкэ члэнын пашалан мош- 
тымыжым ыӧлталаш полша. Тӱрлӧ пашалан сай 
тунэмаш кнагам, журнал дэн газэтым налын пуа, 
лэксым ыштылэш, курсыш тунэмаш колта. Адак 
тэкниклан тунэммэ куго школыш члэн-влакын 
шочшыштым колтэн, стэпэндьым пуаш тӱҥалыт.

Копэратсэ ушэмыштэ пашам сай шинчышэ 
спэтсиалист уло. Тудо кустар-влаклап пашам сай- 
эмдашышт полшаш йаллашкэ толэш.

36



Копэратсым почаш-нэлэ паша огыл. Чодрако- 
пэратив-влакын шкэ уставышт уло. Уставыштэ 
могай копэратив могай пашам ыштэн кэртмыжэ 
ончыкталтын. Ты уставым Всэкомпромсойуз гыч 
налаш лийэш, (адрэсыжэ тыгай: Москва, цэнтр. 
Пэтровка, 5), йа „крэстянская газэта" гыч йодын 
колтыман (Москва, 7 Воздвижэнка, 9).

Копэратив ыштышэ-влаклан уставэш йэша- 
рэн тӱрлӧ умландарымаш пэчэтлалтын. Копэра- 
тив почмо нэргэн лийшыл чодыра промысла ушэ- 
мыштат умландарэн пуат. Лишнэ тыгай ушэм укэ 
гын, йал озанлык копэратсыштэ палэн налман.

Кустар-влак угыч копэративым почаш (нунын 
районышто ты мартэ чодра паша копэратив укэ 
гын) погынымашым ыштат. Погынымаштэ нуно 
типовой уставым лончылэн налын кӱлэш сэмын 
икталс мо тӧрлатымашым, йэшартышым ыштэн 
кэртыт. Вара кидымпыштат да уставым пэҥгы- 
дэмдаш посна уполномочэн-влакым сайлат.

Уполномочэн-влак посна йодмаш кагаз дэн 
5 уставым вэрысэ калык озанлык совэтыш йа 
комунхозыш пуат, 2 уставым пэҥгыдэмдаш (возык- 
таш) наҥгайат.

Иодмашэш йал совэт гыч налмэ ӱшандарышэ 
кагаз лийжэ. Тушто устав дэн йодмаш кагазэш 
кид пыштышэ-влак сайлымэ права гыч луктал- 
тын огыт ул—манмэ ончыкталтэш. Пэҥгыдэмды- 
мэ устав иктыжэ уполномочэн-влаклан колталтэш. 
Ындэ кспэратив шкэ пащажлан вийан пижын 
кэртэш.
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Чодра копэратив пырньа, тур, шпал, оҥа-вла- 
кым погэн ужалаш пашам налэш, Тӱрлӧ арвэр- 
влакым: кольмым, волым, тэрым, тулэч молымат 
ыштылаш мастэрскойым почэда, тэгыт, смола, 
скипидар лукмо завод-влакым ышта.

Копэративын чыла пашажым чыла члэн-вла- 
кын погынымашыжэ виктара. Погнымаш-оза. По- 
гынымаш пунчалым илышкэ пурташ правлэньэ 
сайлалтэш. Правлэньштэ кум йэҥ дэч шагал 
лийын ок кэрт. Кажнэ члэнлан копэратив паша 
дэк пэш чак лийын шогыман, моштымо сэмын 
полшыман. Кэч кунамат тидым мондымо ок кӱд: 
Ты пашалан чыла члэн-влак иктэ котдэ иаша 
сайэмдаш пижыт гын вэлэ копэратившат, сай 
таза лийын кэртэш.
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