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Малын сӓндӓлӹкӹштӹнӓ киндӹ чӹдӹ.

"УСола хозанлыкна цилӓ шотӹштӹжок, айӹртэмӹнок 
пӹрцӹ ӹштӹмӓшӹштӹжӹ, совэт сӓндӓлӹк халӹк- 
нан мол хозанлӹк виӓҥмӓшӹжӹ дорц кодӹн миӓ.

Ш
!913ии 19Пии 1921кч1925ли1915и«!9%ии|5Пик1̂ 8ян !929ин

М ӹльион ц эн тн эр  ш от д о н  пӹрцӹ лӓктӹшӹм анчыктӹмаш.

1913-шы ии Росийӹштӹнӓ 801 мӹльион цэнтнэр 
нӹрцӹ киндӹм погӹмӹ Ь 1 л ьӹ , 1929инжӹ7бЗ мӹльион 
цэнтнэрӹм вэлэ погӹмы.



1929 ии пӹтӹмӓшэш пӹрцӹ лӓктӹш 1921-шӹ ии 
дорц кок кӓнӓк кушкын. Тэҥэ гӹньӓт, 1929 ии пос- 
тарӹм киндӹнӓ вырсӹ анцӹл годшӹ дорц 38 мӹльи- 
он цэнтнэр чӹдӹ ылэш.

Пӹрцӹ пушӹ мӓнмӓн хозанлыкна 1930-шы ии вэлэ 
вӹрсы анцыц погӹмӹнам эртӓрӓ. 1930 иштӹ 889 мӹ- 
льнон цэнтнэрӹм ӹштӓш лимӹ. Вэс шамак дон ма- 
наш гӹнь, вӹрсы анцыл дорц 10 процэнт шукырак 
постарымы лиэш.

Халӹкшы 1913-шы ии гӹц 1929 ии йактэ 140 мӹльи- 
он эдэм гӹц 158 мӹльионӹш кушкын.

1929-шы ии ик эдэмлӓн ӱдӹмӓш шот вацмаш 
1913-шӹ ии дорц 7,3 процэнт') чӹдэмӹн. Киндӹ шо- 
тыштыжӹ гӹнь, ӱдӹмӓш тӹ иӓшӹнок 14 процэнт 
вырсы анцыл дорц чӹдӹ ылын.

1913-шы ии 210 мӹльион цэнтнэр нӓрӹ киндӹм 
выжалаш лыкмы. 1929 иштӹ 102 мӹльион цэнтнэрӹм 
вӹжалаш лӹкмы. Вэс шамак, кок кӓнӓк чӹдӹ.

1929-шӹ ии цилӓ удӹмӓш шот вырсӹ анцыл год- 
шӹ дорц 5,4 процэнт шукӹрак ӹлӹн. Киндӹ удӹмӓш 
шотшы 1929-шӹ ии вӹрсы анцыл годшӹ дон икнӓрӹ 
ганьок ӹлӹн, 1913-шы ии дорц 98 процэнтшӹ. Завод- 
лӹк товар удӹмӓшӹжӹ (техническая культура) 
60 процэнт вӹрсы анцыл дорц шукырак.

Малан ӹньэ совэт сӓндӓлӹкӹштӹнӓ вырсы анцыл 
годшы нарӹм ӱдэнӓ гӹньӓт таварлык киндӹнӓжӹ 
чӹдӹ?

’) Д ьэсӓтьи ч н й й  м анм й д р обӹ м —7,3; 5 ,4 -т эҥ э  л й дм й л а :  
шӹм тӹрӹс д ӓ  кйм  луаш ; вӹцтӹрӹс дӓ нӹл л уаш ,—м анм йла



1913 ии 1926 ии 1927ин 1928 ии 1929 ин

Ик эдэм л ӓн  ӱдӹмӓш  ш от вацм йм пр оцэн т  д о н  анчыктӹмаш.

^С тальин  тӓҥ тидӹм тэҥэ ыҥгӹлдара: ньима
гӹцӓт анцӹцшок Октьӓвр рэвольуцӹ лимӹкӹ, шукӹ 
таварлык киндӹм пушы помэшӹк дон кулакӹн шал- 
дӹра хозанлӹквлӓжӹ тӹгӹдӹ хрэсӓнь хозанлӹкь!- 
нӹшкӹ дӓ икпоратканӹшкы, таварлык киндӹ чӹдӹн 
пушанвлӓшкӹ сӓрнӓлтӹнӹтӓт, тидӹ тэҥэ лин мамэш. 
Ти тыгӹдӹ хозанлыквлӓн вӹжалышашлык киндӹштӹ 
укэ. Бкнкэт-пасна ӹлӹшӹ хрэсӓнь хозанлӹквлӓ Рое- 
сийӹштӹ 15—16 мӹльион ӹлӹн гӹнь, 1928-шӹ иштӹ 
25—26 мӹльион хозанлык лин шӹнзӹн. Тыгыдэм 
шӹцшӹ хозанлыквлӓ выжалышашлык киндӹм чӹ- 
дӹ пуат; шурны шачышышты нӹнӹн изи.

,К эр эк  м агань ш алдйр а хо за н л й к ш а т: помэш ӹ кш ӹн, ку- 
лакы нж ы н, ӓльӹ кол хозш ы н маш инӓвлӓ д о н , наукы  ш ӱдӹ м - 
лӓ пӓш ӓм ӹ ш тэн кэрдтмӹ ш тӹ  дон , мӱлӓндӹ м п ы ш к й дэм дэн  
кзрдтм ӹ ш тӹ  д о н , пӓш ӓм аш й н д а р эн  мимӹштӹ д о н  шукы



таварлйк киндӹм п у эн  кэрдэш . Тӹдӹн кого  к уатш й  (сил а- 
ж ӹ ) тиш тӓкэн  ӹлэш . Т й г й д й  хозанлы квл ӓ т э ҥ э  ӹ ш тэн ак 
к эр д тэп . Нӹнӹ1 ӹ ш кэж ӓт нӓлмӹ пелӓк д о н  вэл э ӹлӓт, тавар- 
л й каш йм  чӹдӹ пуат . Н алш ӓш  т эв э  к о л х о з д о н  со в хозв л ӓм . 
Нинӹ ц й м й р  п о ст а р й м а ш й ш т й  гӹц 47% -шӹм вы ж алаш  л й к -  
т й т . Т й г й д ы  д о н  икпораткарак хозан л й к в л ӓж ӹ  ц й м й р  п о- 
гй нйм аш й ш тӹ  гӹц П.г^/о-шӹм вэлэ вы жалат. Ш ал дй р а  д о н  
тйгӹ дӹ  хозан лы квл ӓ л ош тй ш тй  когон  айы рлалтмы мӹ ндэ 
у ж й д а “. Стальин.

Вӹрсы анцыц выжалаш лӹкмӹ киндӹ шотын 
72% -ш ӹмок помэшӹк дон кулаквлӓ ӹштӓт ӹлын,. 
нэзэр дон икпоратка хрэсӓньвлӓжӹ 28 процэнтӹм.
1928— 29 ии н эзэр  дон кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓ 81,7 про- 
цэнт таварлӹк киндӹм пуэнӹт, кулаквлӓжӹ 1 1 ,4п р о-  
цэнтӹм, совхоз дон  колхОзвлӓжӹ 6,9 процэнтӹм.

Ти цифӹрвлӓ мам кэлэсӓт?
Пӹтӓрлиок, киндӹ кӹчылтмаш помэшӹк дон ку-  ̂

лаквлан кид гӹц тӹгӹдӹ, кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓн ки- 
дӹшкӹ кэмӹм нинӹ анчыктат.

Тӹгыдӹ хозанлӹквлӓжӹ таварлӹк киндӹм шукы 
пушы агӹлэпӓт, пазарӹшкӹ киндӹ лӹкмашат когонок 
чӹдэмӹн.

Киндӹн кэрӓлжӹ кушкынок миӓ. Йӧндӓрӹмӓшнӓ 
(промӹшльӹнӹсгьна) шӓрлэнок миӓ, пӓшӓзӹ шот 
кушкэш, алавлӓ шӓрлӓт. Заводвлӓлӓн таварлӹк шур- 
нӹ (мамӹк, итӹн, сакӹр ушман дӓ молат) ӱдӹмӓшӓт 
шӓрлӓ, кушкэш. Нӹнӹлӓнӓт киндӹ кэлэш.

Сэдӹндон тэвэ киндӹ ситӹдӹмӓш лӓктэш.
Таварлӹк киндӹн шукэмшӓшӹжӹ нэшкӹдӹн куза.
Тидӹ тэвэ киндӹ йӓмдӹлӹмӓш пӓшӓштӹнӓ кого 

лэлӹжок ӹлэш. Совэтвласть ваштарэш кулаквлӓн 
кэмӓшӓт дӓ фабрикӹштӹ ӹштӹмӹ тавар ситӹдӹмӓ- 
шӓт киндӹ ситӓрӹмӓш пӓшӓнӓм лэлэмдэн миӓ. 1928 ии 
Украинӹштӹ дӓ молы киндӓн районвлӓштӹ киндӹ 
шачтӹмаш лимӓшӓт таварлӹк киндӹм когон чӹ- 
дэмдэн.

Мӓнмӓн сола хозанлӹкна и гӹц ии кушкӹнок шал- 
га. Сола хозанлыкнан лӓктӹшӹжӹ (ӓҥӓ-йӹрӓнжьш„



•«•••«ришймшшпмит*

Сола хозанаы кы н цилӓ лӓктӹш ш отш йм  вӹ рсй анцйл ӓк 
ш от д о н  анчӹктӹмаш.
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вольӹк урдымашӹжӹн дӓ молӹнжӹнат) 1913 ии 10 
мӹльиӓр 200 мӹльион тӓҥӓш цэнӓлтӹн, 1930 иштӹ- 
шӹжӹ 13 мӹльиӓрд 100 мӹльион тӓҥӓш ӓклӓлтэш. 
Вэс шамак, 1913 ии дорц 29,4 процэнт цилӓ лӓктӹш 
шотшӹ кушкэш.

Совэтвласть годӹм сола хозанлӹкна цӓрнӹдэок ку- 
шкэш. Айыртэмӹнжок заводлӹк шурнӹ ӱдӹмӓш (ма- 
мык, итӹн, сакӹр ушман, кӹньэ дӓ молы ӱдӹмӓш- 
ӓт) когон кушкӹт.

Айыртэмӹнок сола хозанлӹкнан шӓрлӹмӓшӹжӹ 
1929 ин когон лин. Эртӹшӹ 1928-29-шы ии социаль- 
изм сэмӹнь сӓрӹмӓш пӓшӓштӹ солам когонок тӓр- 
вӓтэн.

Кольэктивӹ хозанлӹквлӓн дӓ цилӓ таварлӹк лӓк- 
тӹш шотӹн кушмашӹштӹ ти эртӹш ин пиш ко- 
гон лин.

Колхозвлӓн кушмаш ӹлмашток эчэ совхозвлӓм, мэ- 
шинӓ-трактӹр станцӹвлӓм, кантрактацӹм ӹштӹмӓш 
пӓшӓштӓт дӓ калӹкӹм копэрӓҥдӹмӓштӓт кого пӓшӓ 
ӹштӓлтӹн.

Цилӓ ти пӓшӓвлӓ дӓ кулаквлӓ дон пӹт кӹрэдӓлмӓ- 
шӹжӓт, нэзэр дон кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓм пӹт цӹмӹ- 
рэн мимӓт киндӹ йӓмдӹлӹмӓшӹм эртӓрӓш 1929 ин 
йажон палшэвӹ.

Фабрик дон заводвлӓлӓн, Йакшар армилӓн дӓ ала- 
влӓлӓн киндӹм ситӓрӹмӹ гӹц пасна, мӹльионак пэ- 
лӓк тонн запас киндӹнӓ мӓнмӓн улӹ.

Партьӹн Рӹдӹштӹш Комитьэтӹн 1929 ин нойӓвр- 
ӹн лишӹ плэнӱмжӹ ӹшкӹмжӹн пынцалмаштӹжӹ 
кэлэсэн:

„Социальизм ӹштӹмӓш пӓшӓштӹ ӹштэн шок- 
тӹмашна пӓлӹмӓш лэлӹвлӓм кайыктэн миӓт. Ти лэ- 
лӹвлӓм капитальизмшотлӹквлӓдорцлӓктӹн ш алгат“.

Сола хозанлӹкнан 1929-шӹ и вӹлвӓл шӓрлӓлт ми- 
мӹжӹ анчӹктэн, сола хозанлӹкна халӹкӹн молӹ 
хозанлӹквлӓн шӓрлӹмӓшӹштӹ дорц эчэӓт кодӹн миӓ 
манӹн.



5 и лоштӹ шурнӹ шачӹшӹм 30-35 ®/а 
лӱктэн шокташ кэлэш.

Сӓндӓлӹкнӓлӓн киндӹ кэлэш. Каршашлӹк киндӹм 
хрэсӓньлӓн ӹшкӹлӓжнӓт дӓ алаланат, дӓ вэскидӹш- 
кӓт шӹвшташ утӹракӹмок ситӓрӹшӓшлӓнэн, цилӓ 
хрэсӓньвлӓ, цилӓ солайӓл халӹк, цилӓ колхозвлӓ дӓ 
совхозвлӓ шурнӹ лӓктӹшӹм лӱктӓлӓш цацӹшашлӹк 
ӹлӹт.

Ти гишӓн Совэт ушэмӹштӹш Рӹдӹ Исполкомьш 
1928 ин дьэкавр тӹлзӹн лишӹ сэсижӹ тэвэ магань 
пьшцалшамакӹм льштӹн:

«П ӓш ӓ ан ч й к тй ш й  стан цй влӓн, к о л х о з д о н  с о в х о з  хо за н -  
лйквлӓн ш урнӹ  ш ачйш  лӓктӹшӹм л ӱк тэн  кэрдмӹ ш тӹ м дӓ  
тэҥ эл ӓ о к  а н ц й л т й ш й  ӹш кэт хр эсӓ н ь  хозан л й к в лӓм  РКИ -н  
анчэн лӓкмӹ пӓш ӓж ӓт сола хозанлйкӹ ш тӹ  толш аш  ивлӓ 
кӹ тлаш тй киндӹ ш ачй ш й м  ш ук й р ак й м ок  лӱктӓл ш ӹ ндӓш  
лимӹм анчӹктат. Толш аш  5 и лош тӹ  киндӹ ш урнӹ м 30-35 "/о 
лӱктӓлш ӓш лӹ к ӹлӹна».

Ти пӹнцалшамак пиш кэрӓл, кого шотан ӹлэш. 
Шурнӹ шачь1ш лӱктӓлмӓш кого пӓшӓ ӹлэш манӹн, 
сӓндӓлӹкӹштӹнӓ пӹтӓрли кэлэсӹмӹ. Ти пӓшӓ ӹштӹ- 
мӓш ӹшкэт анцӹлтӹшӹ эдэмвлӓн вэлэ агӹл, йӧндӓ- 
рьшӓшӹнӓт, копэрацӹнат, Наркомзэм кӹлвлӓнӓт дӓ 
цилӓ нэзэр кӹдӓлӓш хрэсӓнь халӹкӹнат ӹлэш ма- 
нӹн пӹтӓрли кэлэсӹмӹ.

Социальизмӹм ӹштӹшӹ совэт сӓндӓлӹкнӓ сола хо- 
занлӹкнан шайӹлан кодӹн шалгӹмӹжьш цӹтэн ак 
кэрдт.

Шурнӹ лӓктӹшнӓ мӓнмӓн зчэ пиш чӹдӹ. 1926 ин 
ик гэктӓр гӹц Голандьӹштӹ 28 цэнтнэр шӓдӓҥӹм 
нӓлӹнӹт, СССР ӹштӹ 7,9 цэнтнэрӹм. Ь1ржажьш 
1926 ин 8 ,3  цэнтнэрӹм гэктӓр гӹц мӓ нӓлӹннӓ, 
Австриштӹ 20, 2 цэнтнэрӹм нӓлӹнӹт.

1929/30 иэш ӹштӹмӹ контроль цифӹрвлӓ гишӓн 
плэнумӹн пӹнцалмашӹштӹжӹ тэвэ мам кэлэсӹмӹ:

«П артьй н хозан л ан й м аш  политьӹ кӹ ш тӹ ж й пэрвиш ӹ лӓок  
сола  хозан лӹ к влиҥмӓш , айӹртэ.«1ӹ нок киндӹ пӓш ӓ д о н  вольӹк 
урдӹ м аш , когон  ш айӹлан кодмӹ м сӹ ҥӹ мӓш  ӹлэш».
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Хозанлӹк пӓшӓнӓн виҥмӓшӹжӹм, ӓльӹ шайӹлан 
кодмашӹжӹм шурнӹ шачӹш когон анчӹкта.

Пӹрцӹ ӹштӹмӓшнӓн шайӹлан кодмашӹжӹм чӹдӹ 
шурнӹ шачӹш нӓлмӓш анчӹкта.

Маньарак мӓнмӓн пӹрцӹ культурнан ольэн кузэн 
мимӹжӹм ЦСУ (Цэнтральное Статистическое Управ- 
ление) цифӹрвлӓжӹ гӹц ужаш лиэш. Тидӹм 11-шӹ 
страньцӓштӹш картьинӹштӹ анчӹктӹмӹ.

Сэдӹндон цилӓ соБхозвлӓлӓн, колхозвлӓлӓн дӓ 
солаштӹш нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓлӓн шурнӹ 
шачӹш лӱктӓлмӓш кого пӓшӓ ӹлэш.

Шурнӹ шачӹшӹн тэҥэ чӹдӹн лӓкмӓшӹжӹ рэволь- 
уцӹ анцӹц ӹлӹмӓш сэм дорц лӓктӹн миӓ.

Сола хозанлӹкнан кугижӓн Российӹштӹ маньарак 
ольэн кузэн мимӓшӹжӹ и йӹдэ 1 % киндӹ шачӹш 
кузэн мимӓш дорц кайэш. Вэс шамак 1.600 ки- 
лограмм йӹдэ 16 килограмм вэлэ кушмашӹжӹ ӹлӹн.

1 Э 2 7 И И 1 9 2 8 и И

Ик гэктЗр гӹц СССР воктэн киндӹ лӓктӹш нӓлмӹм  
ц зн тн эр  ш от д о н  анчӹ ктймаш .
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Шурнӹ лӓктӹшнӓм кугижӓн Российӹштӹшӹлӓок Со- 
вэт рэспувӹльӹкӹштат лӱктэн мимӓш йара вара? Ӓльӹ 
кугижӓн Российӹштӹшӹ дорц таманьар пачаш шукӹ- 
рак лӱктӓлшӓшлӹк ӹлӹна, тӓрзӹжӹ, нэзэр хрэсӓньжӹ, 
кӹдӓлӓшӹжӹ йадшашлӹк ӹлӹт.

Рӹдӹ Исполкомӹн кӓҥӓш шамакшӹ мӓлӓннӓ цилӓ- 
лӓннӓок кугижӓн годшӹ 1 процэнт вӓрэш и йӹдэ 
7 —8 процзнтӹм лӱктӓл миӓш шӱдӓ

Малан кугижӓн Российӹштӹ киндӹ шачӹш ольэн 
лӱктӓлт миэн? Малан мӓ тидӹм 6 кӓнӓк шукӹрак лӱк- 
тэн шоктэн кэрдӹнӓ?

Сола хозанлӹк пӓшӓ кугижӓн Российӹштӹнӓ пиш 
нэшкӹдӹн лӱктӓлт мимӹ вирвлӓ гишӓн Лэньин сирэн:

„К ого м ӱлӓн дӓн  помэш ӹ к су р тв л ӓ(л атьи ф ун дь й в л ӓ) ӹлмаш - 
т й , хр эсӓн ь  к абал аш тй  ӹлэн, лош эш лӓ ӹ ш тӹ дэ, и йӹ дэ т й г й -  
д й н  тӓрэш  нӓл тэ, пай арй н  мӱлӓндӹм пӓш ӓ ӹ ш тэн п й р т й м л а , 
ӹшкэ кид ӓдӹр д о н  ӹ ш тӹ дэ ӹлӹмӓш лин ак к эр дт. В эс  ша- 
мак дон  манаш  гӹнь, ш айӹлан к о д ш й  кул ьтур ӹлӹмӓш дӓ  
ӱм р эт  годш ӹ , «патриархал ьнй й» м анм й. ази ӓт, варвйр ӹлӹ- 
мӓш  сэм  ли тэ ак кэрдт. (В . И. Л эньин, IX том , 658 стр.).

Вэс вӓрэ Владимӹр Ильйич Лэньин сирэн:
«К рэпостной  ш отан л атиф ундьивл ӓ хр эсӓ н ь  халы кйм  пӹ- 

зӹртӹл у р д а т а т  дӓ  м ӱлӓндӹ  тӓрӹм пӓш ӓ ӹш тӹктэн пырты- 
мыла пум йш ты  д о н , дӓ  кабалаш кы  пӹртымышты д о н  ӱм р эт  
го д ш й  ш айы лан кодш ы  мӱлӓндӹ  пӓш ӓ ӹ ш тӹ пй сэм ж ӹ м , кын- 
ж й м  ӓш нэн у р д а т а т , сэд ӹ н д он  маш инӓ д о н  ӹштӹмӓшкӹ  
сӓрнӓлтм ӓш ӓт д ӓ  х р эсӓ н ь  халыкын ы ш аҥ м аш ы ж ат, ӹш кэ 
турэш ӹ ж ӹ  ӹ лзн лӱктӓлтм ӓш ӹ ж ӓт, ты м эньмӓш ӹ ж ӓт ш аййлан  
к о д й н  миӓ, анцӹ лты маш йм к й чэн  миӓ. Анцылтымашыжы руш  
сӓндӓлӹкӹштӹш  кӹзӹт йӓрӓ кишӹ м улӓндӹ м йӓрӓ к и м ӓ т  
гӹц ш укйж ы м ок хозан л аны л м аш к й колты ш аш ланэн кэлэш ». 
(В . Л эньин, IX том , 453 стр .)

Кугижӓн Российӹштӹ шурнӹ шачӹш тзҥэ пӱшт 
кайӹн кушкӹн мимӓшӹжӹ кугижӓн шӓмӓн дом ӹлӹ- 
мӓшэш лин, манӹн Лэньин.

Кӹтӹк шатак дон кэлэсӹмӓшӹжӹ тӹдӹн тидӹ:
„Пӓшӓ д о н  пӹ ртэн ӹштӹмӓшӹм важ гэ лыктын ш умы ла  

гӹнь, манын тӹдӹ, пом эш йк влӓн м улӓндӹ  ӓшнӹмӓшӹм йаш - 
токок (ньимат тӱл ӹ д эок ) пӹ тӓрэн ш умӹла гӹнь, тӹнӓм а гр о -  
к у л ь т у р  лӱктӓлтэш ".
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Пакӹла Лэньин сирэн:
„Покш ал курым го д ш й  Российӹ ш тӹ ш  к одш й  ӹлӹмӓш с э -  

мӹм ӹштӹлок л й к тй п  ш уаш , п эл э  ш ӱн шӹцшӹ Аэиш тӹ ш  
ӹлӹмӓш сэм  ш отан солам  у э м д э н  ш ӹндӓш , агрикул ьтур ан- 
цйлтӹшы м (прогрэссӹ м ) пыт анцыкыла колташ  нац ион ал ьи -  
зӓҥ дӹ м ӓш  вэлэ к эр дэш , молы ньим ат ӹ ш тэн ак к э р д т “.

Солан пӓшӓлӓнӹмӓшӹжӹм цӹҥӹрлэн шӹндӹмӓш 
гӹц Октьӓрр рэвольуцӹ караҥдэн. Хрэсӓньвлӓлӓн мӱ- 
лӓндӹм Октьӓвр рэвольуцы тӓртэок пуэн, помэшӹк- 
влӓм поктӹл колтэн.

Чӹдӹ мӱлМндӓн хрэсӓнь халык дӓ мӱлӓндӹдӹмӹ- 
жӓт 5572 мӹльион гэктӓр помэшӹк мӱлӓндӹм кидӹш- 
кӹжӹ нӓлӹн дӓ 66>/2 мӹльион гэктӓрӹм кулаквлӓнӹм 
мулӓндӹ тӧрлӹмӹ годым нӓлӹн.

Ти 122 мӹльион гэктӓр 1916 ии 13 мӹльиӓрд 750 
мӹльион шӧртньӹ тӓҥӓш ылӹн. Ти мӱлӓндӹм хрэ- 
сӓньвлӓ тӓртэок нӓлӹнӹт.

Хрэсӓнь халык кидӹшкӹ эчэ 6 мӹльиӓрд шӧртньӹ 
тӓҥӓш помэшӹквлӓн мӱлӓндӹ пӓшӓ ӹштӹмӹ ӓдӹр- 
влӓм дӓ ӹлӹшвлӓм пумӹ.

Хрэсӓнь мӱлӓндӹ банкӹлан 1 мӹльиӓрд дӓ 387 
мӹльион тӓҥӓ тӱлӹшӓшлык долгӹм кэдӓрӹмӹ. Хрэ- 
сӓнь халӹк мӱлӓндӹм тӓрэш нӓлмӹ шотэш помэшӹк- 
влӓлӓн и йӹдэ 300-400 мӹльион тӓҥӓм тӱлэн ӹлэн. 
Мӱлӓндӹ тӓр тӱлӹмӓшӹм хрэсӓньлӓн револьуцы 
ӹтарэн.

Октьӓвр рэвольуцӹ кугижӓншӹ долгым кӧргӹш- 
тӹшгэ, тӱнӹшгэ йамдӹш. Ти долгӹвлӓм хрэсӓнь 
халӹклан тӱлӓшӹжӹ 22 мӹльиӓрд тӓҥӓ вазэш ӹльӹ.

И йӹдэ 1 мӹльиӓрд дӓ 250 мӹльион тӓҥӓм долгэ- 
шок дӓ процэнтэшок тӱлӓш вӓрэштэш ӹльӹ (кӹзӹт со- 
ла хозанлӹк налог иэш цилӓгэжӹ 350—400 мӹльион 
тӓҥӓ вэлэ ӹлэш).

Эчэ хрэсӓньвлӓлӓн ти эртӹшӹ ивлӓ кӹтлан 28 мӹ- 
льион гэктӓр солалӹк шӹргӹм пумы дӓ 10 мӹльион 
гэктӓрӹм кугижӓншӹ запас мӱлӓндӹм шӓлӓтӹмӹ.

Кугижӓн правитьӹльствӹ мӹльиӓрдӓк пэлӓк нӓрӹ 
налогӹм и йӹдэ хрэсӓньвлӓ гӹц тарвэн ӹлгн.
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Рэвольуцӹ анцьщ улӹ-укэ мӱлӓндӹн 100 гэктӓр 
йӹдэ 60 гэктӓржӹ вэлэ хрэсӓньӹн ӹлӹн. Рэвольуцӹ 
лимӹкӹ 96 гэктӓр лин (4 гэктӓржӹ совхозвлӓлӓн 
вӓрэштэш).

Помэшӹквлӓн йасӹ пумаш ӹндэ хрэсӓньвлӓлӓн 
укэ. Кугижӓн лэлӹ налогвлӓжӓт йамӹн. Хрэсӓнь ха- 
лӹк ӹндэ Совэт власть палшымӹ дон ӹшкэ хозан- 
лӹкшым виӓҥдӓрэн, лӓктӹшӓн шурнӹм нӓлӹн кэр- 
дэш. Сэдӹндон тэвэ Совэт Ушэмӹн Рӹдӹштӹш Ис- 
полкомжӹ шурнӹ шачышӹм 7 кӓнӓк шукӹрок вӹр- 
сӹ анцӹл дорц лӱктӓлӓшӹ штэн.

Партьи дон Совэт правитьӹльствӹ Октьӓвр рэ- 
вольуцӹ гӹц вара сола хозанлык виӓҥдӓрӹмӹ пӓ- 
шӓштӹ дӓ шурны лӓктӹш лӱктӓлмӓштӹ магань пӓшӓм 
ӹштгэн миӓт?

Тыгыды йиш вйрлыкым йажо йиш выр- 
лык дон дӓ йажоэмдӹмӓн дон ваштал- 

тӹмла
Йажо йиш вӹрлык дон ӱдӹмӓш шурнӹ шачӹш 

лӱктӓлмӹ пӹтӓрлиш ӹштӹмӓш йӧн ӹлэш. РКИ ан- 
чэн лӓкмӹкӹжӹ лачокэш тидӹм лыктын. РКИ анчэн 
лӓкмӹ хозанлӹквлӓ воктэн шурны шачыш лӱктӓлт- 
мӓш тэгэнь ылэш: Шим рокан Покшал область вок- 
тэн— 13 процэнт гӹц 60 процэнг йактэ; Йӹдвэл мо- 
ҥӹр Кавказӹшты—3 процэнт гӹц 69 процэнт йактэ; 
Уралыштӹ—14 процэнт гӹц 71 процэнт йактэ; Бэло- 
русиштӹ—7 процэнт гӹц 40 процэнт йактэ; Саратыв 
губэрньӓ воктэн—7 процэнт гӹц 45 процэнт йактэ!).

Тыгыды йиш вырлыкӹм йажо йӹш вырлык дон дӓ 
йажоэмдӹмӓн дон вашталтымашэш икпораткан шот- 
лэн 20 процэнт лӱктӓлтмӓш куза. Сэдӹндон Совэт 
Ушэмӹн Рӹдӹ Исполкомжы вырлык йажоэмдӓрӹмӹ 
■пӓшӓштӹ тэгэнь йӧнвлӓм пӹрташ лин.

*) Рӹдӹштӹш И сполкомӹ н сэсиш тӹ ж ӹ  Й аковльэвӹ н ӹш- 
тӹмӹ до к л а д  гӹц.
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5—6 и лошты хрэсӓньвлӓн тӹгӹды йиш вӹрлыкым 
'(шӓдӓҥӹнжӹнӹм, ыржанжынӹм, шӹльӹнжӹнӹм, итӹн- 
жӹнӹм дӓ молӹнжынымат) ӱдэн анчымы йажо йиш 
вырлыкаш дон цилӓгэок вашталтэн шокташ пӹтӓр- 
лижок кӓҥӓшӹмӹ.

Вара эчэ, йажо йиш вырлыкашӹм ти кок-кӹм и 
лоштӹ каршашлык кэрӓлӹшкӹ колташ цӓрӹмлӓ. Кь1- 
зӹт йактэ йажо йиш вырлыкым шӓрӓш цацӹмаш 
когон литэ, ӱдьгаӓшкӹ 40 процэнтшӹ вэлэ кэн, 60 
процэнтшӹ шӓпнэн, альь! качкӹн колтымӹ.

Ти йажо йиш вӹрлык качкӹн колтӹмы агыл ӹлгэ- 
цӹ, РСФСР Совэт сандӓльжӹштӹнӓ 1929-шӹ ии цилӓ 
Удӹмӓш ныр кымдэмнӓн 6 процэнтшӹм вэлэ йажо 
йиш вӹрлӹк дон ӱдӹмӹ ак ли ыльы, 15—20 процэнт 
йӓктэ ситӓрэн кэрдӹнӓ ыльы. Тэҥэ лин ылгэцӹ
1929-шӹ инок 25 мӹльиои цэнтнэр у тй  киндӹм нӓ- 
лӹн кэраӹнӓ ыльы.

Сэдӹндон тэвэ Рӹдӹштӹш Исполком йажо йиш 
вӹрлӹк пӹрцӹм картмашкӹ колташ йаштокок цӓрэн.

Кӹмшэшӹжӹ, Рӹдӹштӹш Исполком вӹц и пӹтӹ- 
мӓшэш кугижӓншӹ йажо йиш вӹрлӹк запасӹм 12,5 
мӹльион цэнтньэрӹм РСФСР ӹштӹ ӹштӓш шӱдэн 
дӓ тэгэнь фондӹвлӓм Украинӓэшӓт дӓ Бэлорусэшӓт 
ӹштӓш шӱдэн.

Нӹлӹмшэшӹжӹ, сойузыштыш рэспувыльык пра- 
витьӹльствӹвлӓлӓн кугижӓншӹн йажо йиш вырлык 
фондӹшкӹжӹ йажо йиш итӹн вырлыкашӹм, шуды- 
ным, викӹнӹм, важэш кушшы кӹцкӹнӹм, роколма- 
ныным дӓ кавшта пичӹ ӓдӹрӹнӹм ӹштӓш шӱдӹмӹ.

Вӹзӹмшӹжӹ, толшаш 1929 ии гӹц районэш, во- 
лӹстьэш, солаэш ӹшкӹмӹн йажо йиш вӹрлык, 
йажо-эмдӹмӹ пӹрцӹ фондвлӓм ӹштӓш шӱдӹмӹ. Ти- 
дӹм ӹштӹмӹ годым сола хозанлӹк копэрацӹн нӹр- 
цӹ фондывлӓжӹм нӓлмӹлӓ. Йажо йиш вырлӹк пӹр- 
цӹ фондвлӓм ӹштӹшӓшлӓнэн, район йӹдэ ӹшкэ- 
вырлык ӹштӹмӹ лыквлӓм ӹштӓш тӹҥӓлӓш Рӹдӹ- 
штӹш Исполком шӱдэн.
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Нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓнь халӹк шукыжох йажо йиш 
вырлыкым ӱдӹжӹ манӹн, Рӹдӹ Исполком Совэт 
Ушэмӹштӹш рэспувӹльӹк правитьӹльствӹвлӓлӓн ш.ӱ- 
дэн: 1) вырльж пӹрцӹ ӹштӹшӹ копэрацӹ ушэмвлӓ- 
лӓн цилӓ сэмӹнь палшаш, 2) йажо йиш вырлыкым 
шулдэштӓрӓш йӧнвлӓм моаш, 3) 4—5 и лоштӹ йа- 
жо йиш вырлык пӹрцӹ Удӹмӓшкӹ ванчэн шок- 
тышашланэн, опыт ӹштӹшӹ ушэмвлӓн дӓ контӹроль 
ӹштӹшӹ ушэмвлӓн, вырлык ӹштӹшӹ-колхоз, сов- 
хозвлӓлӓн, вӹрлӹк ӹштӹшӹ копэрацӹвлӓлӓн пӓшӓш- 
тӹм кымдан шӓрэн колташ толшаш ивлӓ годӹмок 
окса пумашӹм шукэмдӓш. Тэвэ Совэт Ушэмӹштӹш 
Рӹдӹ Исполкомын вырлык йажо,- мдӹм шотышты ӹш- 
тӓш сӧрӹмӹ йӧнвлӓжӹ. Рӹдӹ Исполкомӹн ти кӓҥӓш 
шамакрлӓжӹм ӹштэн шоктэнӓ гӹнь, вӹц и пӹтӹмӓ- 
шэш РСФСР-ӹштӹш ӱдӹмӓш кымдэмнӓн 77 процэн- 
тшӹм йажо йиш пӹрцӹ дон ӱдэн шоктэнӓ ыльы, Со- 
вэт Ушэмӹн Украинӓ Рэспувьшьыкӹштӹ 100 про- 
цэнтӹм, Бэлорус Рэспувӹльыкыштӹ 60 процэнтӹм. 
Тидӹ шурны шачыш лӱктӓлмӓшӹм РСфСР к ы м д ы -  

кэш 10 процэнтӹм, Украинӓ кымдыкэш 16 процэн- 
тӹм, Бэлорус кӹмдыкэш 12 процэнтӹм лӱктӓл 
шокта ‘)

Тидӹ шурны шачь1ш лӱктӓлмӹ гишӓн лӹкмӹ кӓ- 
ҥӓш шамак правитьӹльствӹн пӹтӓрлиш кого пӓшӓ- 
жӹ ӹлэш. Партьы дон правитьӹльствӹн ти кого 
кӓҥӓш шамакшӹм ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртэн шокташ 
цилӓ хрэсӓньжок, мӱлӓндӹ пӓшӓм видэн шалгышы- 
влӓжӹ, солашты пӓшӓ ӹштӹшӹвлӓжӹ цилӓн ӹштӓш 
цацышашлӹк ылыт.

Вӹрлӹкьш шӹнӹктэнок итрӓйӹктӹмӓш.
Шурны лӱктӹмӹ вэс йӧнжӹ-пӹрцӹ ирӹктӹмӓш 

ылэш. Вырлыкым вик (простан) ирӹктэнок 10—15
')  Рӹдӹ И сп ол к ом й н  сэсиш тӹ  ӹштӹнӹ Й аковльэв Я, А. 

до к л а д  гӹц.
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процэнтӹм лӱктӓлӓш лиэш. Итрӓйӓшӹжӹ 6— 12 ур 
вэлэ цэнтнэржӹ шагалэш. Тэҥэ гӹньӓт, мӓ эчэ пӹр- 
цӹ итрӓйӹмӹ машинӓвлӓм кычӹлташ ана йараты, 
пӹрцӹ итрӓйӓш ана цацы.

Трийэр манмы машинӓ дон иштӹ 3000—4000 цэнт- 
ньэр пӹрцӹм итрӓйӓш линэжӹ, мӓ 250—800 цэнтнэ- 
рӹм вэлэ эчэнтрӓйэнӓ. Трийэрвлӓнӓ, ирӹктӹмӹ ма- 
шинӓвлӓна мӓнмӓн шошым дон шӹжӹ ӱдӹмӓш ан- 
цыц вэлэ пӓшӓм кштӓт. Тӹнӓмжӓт эчэ кэчӹ гӹток 
агыл. Молы вэрэмӓнжӹ такэшок ӹрдӓҥ шӹнцӓт.

Совэт Ушэмӹн Рӹдӹштӹш Исполкомжы ти гишӓн 
мам кэлэсэн?

Тӹдӹ 1930 и гӹц цилӓ вӓрэ ирӹктӹмӓшӹм, итрӓй- 
ӹмӓшӹм шӹнӹктэн ӹштӹктӹктӓш шӱдэн. Ти 
шот дон пӹрцӹ итрӓйӹмӹ вӓрвлӓм, пӹрцӹ ирӹктэн 
кашшӹ обозвлӓм шукым ӹштӓш шӱдэн.

Пӹрцӹ итрӓйӹмӹ вӓрвлӓнӓ мӓнмӓн 1925-шӹ ии 
7500 ылын, 1926 ии 13450, 1928-19 ии 24000 лин. Ти 
машинӓвлӓ дон цилӓ вырлык пӹрцӹжӹн 36 процэн- 
тшӹм 1929 ии итрӓйэн кэрдӹннӓ.

Итрӓйӹмӹ машинӓвлӓлӓн цӓрнӹдэ, и мӹчкок, пӓ- 
шӓм ӹштӹктӹктӓш Рӹдӹ Исполком шӱдэн. Нэзэр 
хрэсӓньвлӓлӓн пӹрцӹ ирӹктӓш тӓртэок ӹштӹмӹ, лӹ- 
мӹн нӹнӹлӓн пӹрцӹ ирӹктӓш оксам козна гӹц кол- 
тьшӹ.

Трийэрвлӓм, ирӹктӹмӹ машинӓвлӓм вӹжалӹмӹ го- 
дӹм мулӓндӹ пӓшӓ ӹштӹшӹ ушэмвлӓлӓн куштӹлтӹ- 
шӹм пумӹ. Тӓртэок пӹрцӹ ирӹктӓш дӓ тӹгӹдӹ йиш 
пӹрцӹм йажо йиш вӹркаш дон вашталтӹлаш Рӹдӹ 
Исполком вӓкшвлӓ донӹ дӓ эльэватӹрвлӓ донӹ шӱ- 
дэн. Пӓлӹмлӓ: кишь! кӱ лӹвӓкӹ вӹд ак пӹрӹ манӹт. 
Совхозвлӓ, колхозвлӓ, нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓулӹ 
вӹрлӹк пӹрцӹштӹм ӹшкэок итрӓйӓш цацӹшашлӹк 
ӹлӹт. „Худа вӹрлӹк гӹц худа шачӹш лиэш“, ӓльӹ, 
,мам ӱдэт, тӹдӹм тӹрэдӓт“, манмӹ шайавлӓм хрэсӓнь- 
влӓлӓн цилӓлӓн ӹҥӹлаш кэлэш.

Ти йӧн мам мӓлӓнӓ пуа? Тидӹ РСФСР мӹчкӹ 5,2
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процэнт киндӹ шурньш лӱктӓлэш, Украин мӹчкӹ 2 про- 
цэнтьш, Бэлорус мӹчкӹ 7,5 процэнтьш. ‘).

Агротьэхньик йӧнвлӓм пӹртӹмаш
Итрӓйӹмӹ ирэ вӹрлӹк пӹрцӹ дон ӱдӹмӓш шурнӹ 

шачӹш лӱктӓлӓш когон палша манна.Тидӹ шурнӹ 
лӱктӓлмӓш пӓшӓштӹ агротьэхньик манмӹ йӧнвлӓн пӹ- 
тӓрлиш кэрӓл кого йӧнжок ӹлэш. Ти кэрӓл йӧн гӹц 
эчэ пар нӹр йажоаьгдӹмаш, кӹлмӹктӓш кӹралмаш, 
шукӹ нӹрӹшкӹ ванчӹмаш, машинӓ дон ӱдӹмӓш дӓ 
молӹ йӧнвлӓӓт шукӹ улӹ.
Шурӹ шачӹш лӱктӓлмӹ гишӓн лӹкмӹ совэт ушэм 
Исполкомӹн дэкр.этшӹ ти йӧнвлӓм пиш кого кэрӓлэш 
лӹктэш.

Нӹр пӓшӓнӓм ӹштэн анчӹмаш гӹц кайэш: маньа- 
рак ир ӹржа ӱдӹшӓшлӹк нӹрӹм, ӓльӹ икиӓш ӱдӹ- 
шӓшлӹк атӹлӹм кӹралат, тӹнӓрӹ шурнӹ лӓктӹшӹ- 
жӓт кого лиэш. Ь1штэн анчӹмашна гӹц кайэш: вараш 
кодӹн (ийӱньӹн) кӹралмӹ парӹм тӓҥӓштӓрэн анчӹ- 
мӹкӹ, шошӹм кӹралмьшӹ 50 процэнтӹм (5 цэнт- 
нэрӹм) шукӹрак пуа. Тилэц пасна эчэ пар нӹрӹм ир 
кӹралмаш ӹржа киндӹ паштэк ӱдӹмӹ икиӓшӹмӓт 
25 процэнт лӱктӓлэш. Икиӓшӹмӓт лӱктӓлмӹжӹ пиш 
йарал ӹлэш.
Ти гӹдлан ӹндэ ир кӹралмӹн пайдажӹм хрэсӓньвлӓ 
пӓлэн шонытат, шукыжок андакырак кыралаш цацат. 
Шукӹ нӹрӹшкӹ ванчӹмӹ дон шурнӹ шачӹш 35 “/о 
лӱктӓлтэш.
Мӓнмӓн марывлӓ шукӹжок киндӹ паштэк киндӹмок 
ӱдӓт. Шамак толшӹ, икиӓшӹм ыржа паштэк. Тэҥэ 
ӱдӹмӓшэш ӓҥӓ-йӹрӓн кагӹрга, шурнӹ шачӹшыжӹ и 
йӹдэ валэнок миӓ. Ӹштэн анчӹмаш гӹц кайэш: кин- 
дӹм, киндӹдӹмӹ шурнӹ (роколма, итӹн, ушман, пыр- 
са дӓ молывлӓ) паштэк ӱдӹмӹкӹ; шурнӹ шачыш ко-

Ц ИК-ӹ н сэсиш тӹ  Й аковльэвӹ н Я. А. ӹштӹмӹ докл а‘дгӹ ц .
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Й а ж о а ҥ д й м й  парэш  й р ж а  Кӹлмӹктӓш кӹ ралмй нӹрэш" 
ӰДӹмӓшӹм тӹ ж эм  гэктӓр  ш от икиӓш  ӱдӹмӓш ӹм тӹ ж эм  гэк- 
Дон дӓ п р оцэн т дон  анчӹ ктй- тӓр ш от дон  дӓ  п р оц эн т  дон  

маш. анчӹктӹмаш.

гон лӱктӓлтэш. Киндӹ агӹл шурны паштэк удӹмӹ, 
киндӹн шурнӹжы тэҥэ кузэн миӓ:

Итӹн п а ш т э к ................................. 16% кушкэш
Роколма „  22% „



20

Шим шӓдӓҥӹ (греча) паштэк 22% кушкэш.
Пӹрса паш тэк ...............................37% „
Икиӓш викӹ паш тэк  42% „
Йакшар у ш м а н ..............................22% „

Икиӓш киндӹм ӓҥӓ-йӹрӓнэш вашталтӹл-вашталтӹл: 
ӱдӹмӓшэш лӓктӹшӹжӹ, покшал шот дон шотлэн,
16 гӹц 42 процэнтйактэ цӹмыр шотэшӹжӹ лӱктӓлтэш. 
Тэҥэ ӹштэн 8 цэнтнэр вӓрэш шукы нӹран ӓҥӓ-йӹрӓн 
годым 10—12 цэнтнэрӹм нӓлӓш лиэш. Тэвэ, шукӹ 
шурнан нӹрэт, шурны лӓктӹшӹм кӹцэ лӱктӓл колта.

Шукӹ шурнан нӹрӹшкӹ ванчӹмӹ дон дӓ тьэхньик 
шотан йӧнвлӓм пыртэн мимӹ дон кого шурны лӓк- 
тӹш нӓлшӹ колхозвлӓ, солавлӓ шукӹ улы. Йарослав 
губэрньӓн Углич уйэзд Плэшки сола гӹц тэвэ мам 
Йаковльэв тӓҥ сирӓ;

„ РэБОльуцӹ анцыц шурны лӓктӹш худа ыльӹ. Гэк- 
тӓр гӹц итӹн мушым 2 ,5 — 3 цэнтнэрӹм, ӹржам 10 цэнт- 
нэрӹм, шӹльӹм 13 цэнтнэрӹм, роколмам 11— 12 цэнт- 
нэрӹм нӓлӹнӓ ыльы. 1925 ии волоколамски манмы 
кӹльэвӹр удӹмӓн нырӹшкӹ ванчӹшна.
1926 и годшэн солайӓлӹн пар ныржы укэ. Лым лӹ- 
вӓл шурнымат, икиӓшӹнӹмӓт йажо йиш вырлӹк дон 
ӱдӓт. Кӹзӹт Плэшки солан шурны лӓктӹш гэктӓр 
гӹцтинӓрӹ лӓктэш: ы рж а20 цэнтнэр, шӹльӹ 21,5 цэнт- 
нэр, роколма 180 цэнтнэр.

Кӹзӹт кольэктьивӹшкӹ пӹраш пӓшӓм виктӓрӓт.“ ‘).
Шукы шурнан нӹрышкӹ ванчӹмашнажы вара 

СССР ӹштӹнӓ кыцэлӓ кэӓ?
РСФС Наркомзэм увэртӓрӹмӓш шот дон 1926 ии 

шукы шурнан нырӹш ванчымаш 3 мӹльион 600 тӹ- 
жэм гэктӓр ӹлын; 1928 ии 9 мӹльион гэктӓрӹш ку- 
зэн. 1929 иштӹ шукӹ шурнан нӹрыш вончӹмашым
17 мӹльион гэктӓр йактэ шоктымӹ.

Пакылажы ӹндэ машинӓ дон ӱдӹмӹ гишӓн изиш 
кытӹрэнӓ. Дьэкавр тӹлзӹн Совэт Ушэмӹн Рӹдӹ И с-

*) Й аковльэвӹ н Я. А. д о к л а д  гӹц.
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полкомжӹ машинӓ дон ӱдӹмащӹм вӹц и пӹтӹмӓшэш 
50 процэнтӹш шокташ ш ӱдэн.

Шуны шачыш машинӓ дон ӱдӹмӓшэш РСФСР-ышты 
1, 5 процэнт лӱктӓлшӓшлӹк, Украинӹштӹ 3 процэнт, 
Бэлорусӹшты 1 процэнт. ’).

Шурнӹ шачӹш лӱктӓлмӓш пӓшӓштӹ шамак толш эш  
кэлэсӹмӹБЛӓжӹм, ш отлэн анчыктӹмӹ цифӹрвлӓжӹм 
колхозвлӓн, нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓн ӹлӹмӓш гӹ- 
цок нӓлмӹ. Шурнӹ шачыш лӱктӹмӓш йӧнвлӓм кол- 
хозвлӓ, нэзэр-кӹ дӓлӓш  хрэсӓньвлӓ ӹлӹмӓшӹшкӹ пыр- 
тэн ш октэн кэрдӹт. Ти сэмвлӓм оксадэок  пӹрташ  

-диэш. )̂.
Тилэц пасна эчэ куштӹлгырак сэмвлӓ шурны шачыш 

лӱктӓлӓш улы. Тэвэ моганьвлӓ: пӹсмӓнвлӓм салымаш, 
азым воктэн вольык кашмашым цӓрӹмӓш дӓ эчэ 
молывлӓӓт. Совэт.Ушэмӹн Рӹдӹштӹш Исполком шӱ- 
дӹмӹжӹ дон ти вик йӧнвлӓм, шӹнӹктэнок ӹштӹк- 
тэн шоктышашлык ылына.

Совэт сӓндалӹкӹштӹш Рӹдӹ Исполком (ВЦИК) 
дӓ РСФСР-ӹштӹш Халӹк комисӓрвлӓн совэт шурны 
шачыш гишӓн лыкмы дэкрэт паштэк агроном йӧн- 
влӓм (агроминьимумым) шӹнӹктӹктэн пыртымы гишӓн 
пасна дьэкрэтӹм лыктыныт.

Агроминьимум.
Ш урнӹ шачыш лӱктӓлмӹ агрокультур йӧнвлӓм  

Ш Ӹ НӸ К1ЭН ӹш тӹктӹмӓш .

„Виӓш агрикультур йажоҥдышым ӹлӹмӓшӹшкӹ 
пырташ кэрӓл ылмыжым анцылтӹшы хрэсӓньвлӓн 
пӓлэн шомыштым шамыш пиштэн (шукы хрэсӓнь 
халык лошкок пыртымашыжы эчэ утларак шайы- 
лан кодшы, цымыргалтымы халык дорц кычалт

‘) Й аковльэвӹ н Я. А. д о к л а д  гӹц. 
^) тӹ ж эцок.
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миӓ), дӓ ти йӧнвлӓн ӹштӓлт шомашышты, шама1с 
толшы, сам шуды дон кӹрэдӓлмӓш, ӓҥӓ-йӹрӓн лок- 
тӹлшӹ кӓвшаҥывлӓ дон кӹрэдӓлмӓш, азымӹм,. 
алыкым ташкыктӹмьш цӓрӹмӓш дӓ молывлӓӓт цилӓ 
вӓрэок ӹштэн шалгымӹ лиэш гӹнь вэлэ ӹш- 
тӓлт шомашӹжӹм шотлэн, IV кӓнӓк айӹрӹмӹ Рь1- 
дӹштӹш исполкомын IV сэсин шурны лӱктӓлмӹ 
гишӓн лыкмы пынцалшамакын 14-шӹ ст. шот дон 
сӓндӓлӹкӹштӹш Рӹдӹ Исполком (ВЦИК) дӓ РСФСР 
ӹштӹш Халык Комисӓрвлӓн Совэт (совнарком) пын- 
цалэш:

1. Автоном рэспувыльыкыштыш Халык Комисӓр 
совэтвлӓ, край, облӓсть, губэрньӓштӹш исполкомвлӓ 
вӓрвлӓ воктэншӹ мӱлӓндӹ пӓшӓ видӹшӹ кӹлвлӓн 
агроновлӓштӹ гӓч дӓ сола хозанлык пӓшӓ видӹшӹ 
солаштышӹ, волостьыштышы комисвлӓ (сэкцивлӓ) 
гач, мӱлӓндӹ пӓшӓ ӹштӹшӹ сола йӓлвлӓ, сола хозан- 
лык ушэмвлӓ, копэрацы ушэмвлӓ ӹшкэ мӱлӓндӹ 
пӓшӓшкӹштӹ вик агрикультур йӧнвлӓм пӹрташ лиӓш 
ыҥӹлдарыктэн шокташ кӹзӹток кампаньым эртӓрӹ- 
шӓшлык ылӹт. Вик агрикультур йӧнвлӓжӹ тидӹ:

а) пӹсмӓнвлӓэш дӓ ӓҥӓвлӓ лоштышы карэмэш,. 
пӱтрикӓэш кушшы шудӹм вэрэмӓштӹ салымаш;

б) ыжар азымышты вольык кандыштмашӹм цӓ- 
рӹмӓш;

в) солайӓл кӹтӧштӹ дӓ кольэктьивӹнӹштӹ йажо 
вырлӹкаш ӱшкӱж, тагӓ улы гӹнь, тыгыдӹ худа йиш 
вӹрлӹкаш вольыкым кӹтӹктӓш цӓрӹмӓш;

г) шошым вӹд нӓлмӹ алӹкышты вольык колтымым 
цӓрӹмӓш;

д) вӹрлӹкаш пӹрцӹм итрӓйӹмӓш, ирӹктӹмӓш дӓ 
тылвуйаҥмаш гӹц мышмаш.

Ти агрикультур йӧнвлӓм кэрӓл шот дон ӓльӹ ци- 
лӓгэ, ӓльӹ иктӹн-иктӹн ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртэн миӓш 
лиэш.

Округ дон уйэздӹштӹш исполкомвлӓ ти вик агро- 
ном йӧнвлӓ гӹц пасна молы агроном йӧнвлӓмӓт, хрэ-
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сӓнвлӓ ӹштэн шоктэн кэрдӹт гӹнь, пыртэн кэрдӹт. 
Тэмӓшӹжӹ тидӹвлӓм лизш: сола-сола хӓлӓ шукы 
шурнан нырышкы ван“ымашӹм, кӹлмӹктӓш кырал- 
машым, пар нырӹм ир кыралмашӹм дӓ молымат.

Виӓш агрикультур йӧнвлӓм ӹшкэ мӱлӓндӹ пӓшӓ- 
шкӹ пырташ сӧрӹмӹ пынцалшамакӹм мӱлӓндӹ пӓшӓ 
ӹштӹшӹ содӓйӓл халык, сола хозанлӹк пӓшӓ ӹштӹ- 
шӹ ушэмвлӓ, копэратьивӹ ушэмвлӓ шукынрак кид 
лӱктэн лыктӹнок ӹштэн кэрдӹт.

Шӹнӹктӹктӹмӹ (обязательное) пӹнцалшамакӹм, 
кэрӓл йӧнвлӓм шӹнӹктэн пӹртыкташ, кэрӓллык 
ӓдӹрвлӓ дӓ молывлӓӓт ситӓт гӹнь вэлэ, лыкташ 
лиэш.

Агуикультур йӧнвлӓм шӓрӓш лыкмы шӹнӹктӹк- 
тӹмӹ пынцалшамакышты тидӹвлӓ анчыкталшашлык 
ылыт:

а) шӹнӹктӹктэн ӹштӹктӹмӹ агрикультур йӧнвлӓ;
б) шӹнӹктӹктэн ӹштӹктӹмӓш районжы, ӓльӹ 

вӓржӹ;
в) пӹнцалшамак лыкмашын срокшӹ, жэпшӹ (ма- 

гань срокэш тӹдӹ лӹкмы ӹлэш);
г) пӹнцал шамакӹм ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртэн шокташ 

мӱлӓнлӹ ӓшнӹшӹвлӓлӓн магань палшымашым пра- 
витьӹльствӹ, крэдьит учрэждьэньӹвлӓ дӓ копэратьи- 
вӹнвлӓ, агрономвлӓ дӓ сола хозанлык пӓшӓ ӹштӹшӹ 
молы эдэмвлӓ пуэн кэрдӹт дӓ

д) ӹлӹмӓшкӹ пыртышашлык йӧнвлӓм пӹртӹдымӹ 
пасна хозанлыквлӓм кӹччӹлтмӹ йӧнвлӓ.

Кӹчылтмы йӧнвлӓжӹ тэхэньвлӓ лин кэрдӹт:
а) солайӓл, сола совэт, ӓльӹ рик йӓтлӹмӓшӹм, ӓльӹ 

пэлэштӹмӓшӹм ӹштэн кэрдэш;
б) халыкйӓлӹн хозанланымаш ушэмжӹ гӹц, копэ- 

ратьивӹ гӹц, вырлыкаш, машинӓн, вольык урдыман 
дӓ ти востол молы тӓҥлӓнӹмӓш (товариществы) 
ушэмвлӓ гӹц лыктын колтымаш;

в) цэротдэок халыкйӓл пӓшӓшкӹ колтымаш дӓ
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г) калык йӓл суммышкы, ӓльӹ культур-тымдымаш 
пӓшӓ кэрӓлӹшкӹ окса дон тӱлӹктӹктӹмӓш.

Тэгэнь агрикультур йӧнвлӓм шӹнӹктӹктэн ӹштӹк- 
тӹмӹ годым, ти йӧнвлӓм сола-сола хӓлӓ, ӓльӹ сола 
хозанлык ушэм-ушэм-хӓлӓ ӹшкэ мӱлӓндэшӹштӹ 
пыртэн миӓт гӹнь вэлэ ӹштӓлт шокталтыт; азы- 
мышкӹ, алыкышкӹ вольык колтымашым цӓрӹмӓш 
дӓ молат,—йори ти йӧнвлӓм ӹштӹдӹмӹвлӓлӓн, мӱ- 
лӓндӹ локтылмаш шот дон, РСФСР-ыштыш мӱлӓндӹ 
законын 61-шӹ статьӓжы сэмӹнь нӹнӹлӓн кычылтмы 
йӧнӹм шукэмдэн пуаш лиэш.

Виӓш агрокуклтур йӧнвлӓм пырташ лимӹ солайӓл 
халыкын, ӓльӹ мӱлӓндӹ пӓшӓ ӹштӹшӹ ушэмӹн 
районлан лыкмы пынцалмашым, ти йӧнвлӓм пырташ 
кэрӓл ылмыжым, лимӹжӹм районӹштыш совэт по- 
гынымаш ӹньӓндӓрӹмӹкӹ, областьыштыш исполком 
пынцалмашым ӹштӓӓт, районыштыш погынӹмашын 
пынцалмашыжылан тӹ районэш шӓнӹктӹктэн ӹш- 
тӹктӓш закон силам пуа.

Шӹнӹктӹктэн ӹштӹктӹмӹ пынцалмашым ӹлӹмӓ- 
шӹшкӹ пыртэн мимӹм кантисполковлӓлӓн дӓ сола 
совэтвлӓлӓн анчаш шӱдӓлтэш.

Ти пынцалмаш ӹштӓлт шомы гишӓн цилӓ пӓшӓ 
анчӹмашыжым, нӓшӓ виктӓрӹмӓжӹжӹм мӱлӓндӹ пӓ- 
шӓ виктӓрӹшӹ комисӓриӓтлӓн дӓ вӓрвлӓ воктэншӹ 
мӱлӓндӹ пӓшӓ видӹшӹ кӹлвлӓлӓн пумы.

Сола хозанлӹк пӓшӓ локтӹлшӹ шукш, 
кавшаҥӹвлӓ дон кӹрэдӓлмӓш.

Ӹндэ мӓ сола хозанлык пӓшӓ локтылшы шукш, 
кавшаҥывлӓ гишӓн кытыралына. Ти гишӓн мӓнмӓн 
чӹдӹ эчэ шанат, СССР-ӹштӹш Рӹдӹ исполком ти- 
дӹм кого пӓшӓэш шотла.

Магань шон шукш, кавшаҥывлӓ (саранча, суслик, 
тылвуй, совка манмы азым шукш дӓ молат) сола хо- 
занлык пӓшӓвлӓнӓм когон шайык колтт.а
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Локтылшывлӓн шайык колтымашыштым Йӓчэвски 
профэсӹр 7 иӓш вӹлвӓлӓшӹм шотлэн анчэнӓт кайэш: 
Курск губэрньӓ мычкы тылвуйэш 28 процэнт шӓдӓҥӹ 
йамын, Тамбов губерньӓ воктэн 32 процбнт, Лэньин- 
град губэрньӓ воктэн 36 процэнт ’)

Шурнӹ локтылшы шукш, кавшаҥывлӓ и йӹдэ 30 мӹ- 
льион тоннат утла киндӹм качкыт. Солашты ӹлӹшӹ 
халыкшы тӹ вэрэмӓнок 29 мӹльион тонн нӓрӹм вэлэ 
качкэш. Сусльиквлӓ ӹшкэтӹшток 45 мӹльион тӓҥӓ- 
шӹм шайыкыла ӹштӓт, саранчажы ,30 мӹльионашым, 
азым шукш 65 мӹльионашым, тылвуй 172 мӹльио- 
нашӹм, йэсэнскайа мушка манмы—35 мӹльионашым, 
нырӹштыш тӓзӹлӓ шукш— 10 мьшьионашым 

Локтылшы шукш, кавшаҥывлӓ дон кӹрэдӓлмӓшэш 
лӓкшӹ роскот ньигынамат ьщкӹмжӹм лэвэдэш. 
Тылвуй йамдаш 1 тӓҥӓм шӓвӹмӓш 6 тӓҥӓм перэгӓ, 
азым шукш йамдаш 1 тӓҥӓм шӓвӹмӓш 11 тӓҥӓм пэ- 
рэгӓ, сусльик йамдаш 1 тӓҥӓм шӓвӹмӓшэш 15 тӓҥӓ 
пэрэгӓлтэш. Шурны шачыш лӱктӓлмӹ гишӓн лыкмы 
дэкрэтӹштӹ вӹц и пӹтӹмӓшэш кӹзӹт локтылмашӹн 
4 пайыштӹш 1 пайжым пэрэгэн шокташ кэлэсэн.

Шурны шачыш локтылшы шукш, кавшаҥывлӓ дон 
ситӓлыкок кӹрэдӓл шокташ Рӹдӹштӹш исполком 
Халык Хозанлык кӱшӹл совэтлӓн ӹштӓш шӱдэн: 

«Т эн э гӹц тӹҥӓлӹн, ш урны  л ок тй л ш й  кавш таҥӹ влӓ д о н  
кӹ рэдӓлмӹ  ӓдӹрвлӓм ӹштӹмӓшӹм ш ук эм дэн  'мимь1лӓ. Кӹм 
и пӹ тӹмӓшэш  сола х о за н л й к л а н  кэрӓлж ӹ м цилӓок ситӓрэн  
ш октӹ мла. Тэнэш ӹ ж ӹ  гӹнь, ӹштӹмӹ цилӓ аниӹлдаш влӓжӹм: 
кӹ ртньинжӹнӹм, то й б н ж ы н й м  (купоросвлӓж ӹ м ), ф орм ал ин-  
ж ӹ м, сирӓж ӹ м  дӓ кавш аҥ й, ш укш  пӹтӓрӹшӹ молы йӧнвлӓч^!- 
улыжӹ м сола хозанлӹ клан цилӓ пум йла»,

Шукш, кавшаҥывлӓ дон вӹц и кӹрэдӓлмӹкӹ шур- 
нӹ шачыш лӓктӹшӹм 9 процэнт икпораткан шотлэн 
лӱктэн шоктэн кэрдӹнӓ.

Тидӹм ӹштӹшӓшлӓнэн цилӓ совхозвлӓлӓн, холхоз-

') Й аковлэвӹ а Я. А. д о к л а д  Гӹц
'9 К убӓкӹ н (м ӱлӓндӹ  пӓш ӓ видӹшӹ халы к ком исӓрӹ н) 

док л адш ы  гӹц.
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влӓлӓн, тӓрзӹвлӓлӓн, нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓнь хозан- 
лыквлӓлӓн сола хозанлык пӓшӓ локтылшы шукш, 
кавшаҥывлӓ дон пыт кӹрӓдӓлӓш кэлэш.

Сола хозанлык пӓшӓ ӹштӹмӹ машинӓвлӓм, 
кычылтмы ӓдӹрвлӓм ситӓрӹмӓш.

Сола хозанлыкӹм когонок лӱктӓл колтӹшыжы 
машинӓвлӓм ситӓрӹмӓш ылэш. Машинӓ сола хозан- 
лык пӓшӓштӹ пӓшӓм когон куштылтэн, шулдэш ӹш- 
тӹктэн кэрдэш.

Шуды салымашты 1 гэктӓр салаш 3 эдэм кэчӹ 
гӹт эртӓра. Машинӓ дон салымашты 1 эдэмок кэчэш 
4 гэктӓрӹм салэн кэрдэш. Трактыр дон салымла 
гӹнь, ик эдэмок кэчэш 15 гэктӓрӹм салэн кэрдэш. 
1 гэктӓр ыржам сӓ дон салаш 6 салышы дӓ 
2—3 эдэм пидшӹвлӓ кэлӹт. Кӹлтэ трэдш ӹ—пидшӹ 
машинӓ дон тӹрэдмӹлӓ гӹнь, 1 пӓшӓзок кэчэш 
4 гэктӓрӹм цымырэн кэрдэш.

Сэпанды дон кьштэ шимӓштӹ 1 эдэм кэчэш ара- 
вашӹм шин кэрдэш. Кӹлтэ шӹмӹ машинӓ дон кэчэш 
20 арава нӓрӹм эдэмлӓн вазӹктэн кэрдмӹлӓ.

Машинӓ дон пӓшӓм ӹштӹмӓш пӓшӓм когон ашын- 
дарэн кэрдмӹжӹм анчыктымӹ пӓшӓвлӓ гӹцок ужаш 
лиэш. Сола хозанлӹк пӓшӓ ӹшть1шӹ машинӓвлӓн 
эчэ вэс кого пӓшӓ ӹштӹмӓшӹштӹ улы. Машинӓвлӓ 
тыгӹдэм шӹцшӹ ӹшкэ турэш нӓшӓ ӹштӹшӹ хо 
занлыквлӓм шалдыра кольэктьивӓн, халӹкйӓл хо 
зннлыкӹшкы цымыра. Мӓ ужына: шалдыра хозан 
лӹквлӓ шурны шачыш лӱктӓлмӓш пӓшӓштӹ дӓ 
товарлӹк шурным ӹштӹмӓштӹ тыгыды хозанлӹквлӓ 
дорц утларак йажо ӹлӹт.

Сэдӹндон тэвэ хресӓнь хозанлыкэш машинӓвлӓм 
ситӓрӹмӓш пӓшӓм партьӹ дон совэт власть айыртэ- 
мӹнок кого пӓшӓэш шотла.

Кыцэлӓ вара машинӓвлӓм ситӓрӹмӓш пӓшӓ мӓн- 
мӓн кэӓ?
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Ик гэктӓр ӱдӹмӓшэшнӓ сола хозанлык пӓшӓ ӹш- 
тӹмӹ машинӓ ӓк дӓ кӹчӹлтмӹ ӓдӹр ӓк мӓнмӓн донӹ 
1926 ии 8,6 тӓҥӓн вазын гӹнь, Амэрикӹштӹ 1 гэктӓ-^ 
рэш вацшы машинӓ ӓк 31 тӓҥӓ, Гэрманьӹшты 74 
тӓҥӓ ылэш 1).

Тижэц тэвэ, анцыц кэшӹ капитальист сӓндӓлӹквлӓ 
гӹц маньарак шайӹлан кодмынажы каэш. Тиштӓкэн 
тэвэ мӓнмӓн когон шайылан кодмашна ӹлэш. Куги- 
жӓн шӓмӓн гӹц кодшы „пурыжы“ тидӹ ылэш. Куги- 
жӓ гӹц кодшы кычылтмы ӓдӹрнӓжӹ сола хозанлӹ- 
кыштӹна гэктӓрэш 9 тӓҥӓн вэлэ вазын. 1927/28 ии 
сола хозанлыкэш машинӓ ситӓрӹмӓшӹм совэт власть 
9 тӓҥӓ да 90 урыш гэктӓрэш шоктэн. Ти ин мӓ выр- 
сӹ анцыл годшӹ ӓкӹм эртэн кэннӓ.

1928/29 иштӹ сола хозанлык машинӓвлӓм ӹштӹ- 
мӓш, 1927/28 иштӹш 112 мӹльион тӓҥӓ вӓрэш, 
236 мӹльион тӓҥӓшкӹ куза. Тидӹ вырсы анцӹц сола 
хозанлӹк машинӓвлӓм ӹштӹмӓш дорц 300 процэнт 
лиэш.

Вӹц и пӹтӹмӓшэш мзшинӓвлӓм ӹштӹмӓшӹм совэт 
правитьӹльствӹ ик иштӹ мӹльиӓр тӓҥӓш йӓктэ шок- 
таш сӧрӓ. Вэс шамак дон кэлэсӹмлӓ гӹнь, вӹц и 
пӹтӹшӓш ин, ик ишток, рэвольуци анцӹц хрэсӓньвлӓн 
машинӓ ылмашым эртӓрэн лыкмы лиэш (рэвольуцы 
анцӹц сола—хозанлыкӹшты 970 мӹльион тӓҥӓ нӓрӓш 
машинӓвлӓ ылыныт). Вӹц и лоштыжы хрэсӓнь хозан- 
лыклан 272 мӹльиӓрд тӓҥӓшӓт утла цилӓжӹ пумы 
лиэш. Вэс шамак дон кэлэсӓш гӹнь, вӹрсӹ анцыл 
годшы дорц кым пай нӓрӹ шукӹ пумӹ лиэш.

’) Й аковлэвӹ н Я. А. д о к л а д  гӹц.
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Айыртэмӹнок партьы дон совэт властьын йиш-йиш 
пӓшӓ ӹштӹшӹ машинӓвлӓм дӓ трактӹрвлӓм ӹштӹ- 
мӓшӹштӹм кэлэсӓш кэлэш. Рӹдӹштӹш исполком 
халык хозанлӹк вуйлалтӹшы кушӹл совэтлӓн шӱдэн:

1) молӹ сӓндӓлӹкӹштӹ ӹштэн анчымы йиш-йиш 
пӓшӓ ӹштӹшӹ у машинӓвлӓм—комбайӹнвлӓм (ком- 
байын ик кӓнӓшток трэдэш, шиэш, пӹрцӹм айыра дӓ 
мэшӓкӹшкӹ опта), шӹндӹшӹ мӓшинӓвлӓм, итӹн 
цымырымы машинӓвлӓм дӓ молӹ тӹ востолвлӓмӓт 
ӹштӹш;

2) толшаш вӹц и лошты ӱдӹмӹ машинӓвлӓм ӹш- 
тӹмӓшӹм шукэмдӹмлӓ. Шукэмдӹмӓшӹжӹ 5 и пӹтӹ- 
мӓшэш цилӓ ӱдӹмӓш нӹрнан 50 процэнтшӹ машинӓ 
дон ӱдӹмӹ йактэ шожӹ, манын.

Ти шотыштӹ эчэ трактӹр ӹштӹмӓш гишӓн попал- 
таш кэлэш. 1928/29 и пӹтӹмӹ гӹдлан СССР-ӹштӹнӓ 
40.000 трактыр ылӹн. Трактырвлӓ цилӓгэок колхо- 
зышты, совхозышты, копэратьив дон халӹкйӓл ушэ- 
мӹштӹ ылыт.

1928 и гӹц тишкӹлӓлӓ трактӹрвлӓм совхоз дон 
колхозвлӓлӓн вэлэ шӓлӓтӹлӹт. Нӹнӹ ӹшкэ турэшӓн 
хозавлӓ гань йӓрӓ ак шӹнзӹктэп. Трактӹр ӹштӹмӓ- 
шӹм правитьӹльствӹ шукэмдӓш кӓҥӓшӹм ӹштэн.

Ти кӓҥӓш шот дон Стальинградыштыш завод 
20 тӹжэм вӓрэш 40 тӹжэм трактӹрым и йӹдэ лык- 
тӓш тӹҥӓлэш. Тилэц пасна эчэ Халӹк Хозанлык ви- 
дӹшӹ кӱшӹл совэтлӓн 40 тӹжэм ӹштӹмӓн машинӓ 
заводым Уралэш у гӹц ӹштӓш шӱдӹм '.

Рӹдӹ комитьэт партьын 1929 ии нойӓврӹн лишӹ 
плэнумжы кӹзӹтӹрӓкок эчэ кок трактыр заводӹм, 
50 тӹжэм трактыр лыкшӹвлӓм ӹштӓш шӱдэн.

Кӹзӹт СССР-ӹштӹ 500 мӹльион тӓҥӓшӹм ик иштӹ 
лӹкшы трактыр заводым ӹштӓт.

Амэрикӹштӹ трактӹр заводвлӓ 326 мӹльион ӓкӓ- 
шӹм ик иштӹ цилӓжӹ ӹштӓт.

Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓэш сола хозанлыкнан 60 тӹ- 
жэм трактыржы лиэш; 1931-шӹ ии 100 тӹжэмӓт
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утла, 1933-шӹ иштӹжӹ, вӹц и пӹтӹмӓшзш,Г400^тӹ- 
жэм трактыр лиэш.

Ти шот дон 1931 и пӹтӹмӓшэш В. И. Лэньинӹн' 
сола хозанлык трактыраҥдымы гишӓн шанӹмашыжым 
ӹштэн шоктэнӓ. Тӹдӹ партьын VIII погынӹмашӹштӹ 
тэҥэ попэн ыльы;

„100 тӹжэм трактырна, дӓ 100 тӹжэм трактӹр вик- 
тӓрӹшӹвлӓнӓ мӓнмӓн ӹлгэцӹ—тӹнӓм мӓ сола хозан- 
лыкнамат дӓ кӹдӓлӓш хрэсӓнь дон кычымна ушэ- 
мӹмӓт ала дон сола лоштышы йӧнӓтӹлмӓн палшӹ- 
маш дон, йӧнӓтӹлмӓн копэрӓҥдӹмӓш дон дӓ кольэк- 
тьивӓҥдӹмӓш дон лачолок дӓ йажонок лӱктӓл колтэ 
кэрдӹнӓ ыльӹ“.

Трактыр ӹштӹмӓш гӹц пасна Рӹдӹштӹш парт- 
комитьэтӹн нойӓврӹн лишӹ плэнумжы комбайӹнвлӓм 
трэдшӹ, кӹлтэ шишӹ машинавлӓм ӹштӹмӹ завод- 
влӓм ӹштӓш дӓ ӱдӹмӹ, кӹльтэ шимӹ, трэдмӹ маши- 
нӓвлӓм, вольык, кэк урдымаш дӓ шӹшэр хозанлык- 
влӓлӓн кэрӓл машинӓвлӓм ӹштӹшӹ заводвлӓм шӓрӓш 
шӱдэн.

Ик-кок шамакӹм комбайын манмы машинӓ гишӓн 
кэлэсӓлӹнӓ. Ти машинӓ сола хозанлӹкӹшкӹ тӧрӧк 
рэвольуцым пырта.

Мӓнмӓн зэрнотрэстӹн совхозвлӓштӹ комбайӹн дон 
шурным цымӹрымаш ик гэктӓр 4 тӓҥӓ дӓ 73 урэш 
шагалэш, кӹлтэ пидмӹ-щимӹ машинӓ дон 9 тӓҥӓ 
дӓ 78 ур.

1931-шӹ ии пӹтӹмӓшэш заводвлӓнӓ 5 тӹжэм ком- 
байынӹм пуат, 1932 иштӹжӹ—20 тӹжэмӹм, 1933 
иштӹ 40 тӹжэм комбайӹным ситӓрӓт.

Машинӓвлӓм ӹштӹмӓш пӓшӓлӓн пиш шукӹ окса 
кэлэш, кугижӓншӹн ӹшкэтшӹнок ти роскотэш окса- 
жы ак ситӹ.

Сэдӹндон хрэсӓнь халӹклан ти заводвлӓм ӹштӓш 
палшаш оксам пуаш кэлэш.

Ти шот дон колхозвлӓ анцыцок трактӹрлан,^ ком-
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байӹнлан дӓ молы машинӓвлӓлӓнӓт задаткам пушаш- 
лык ылыт.

Машинӓ ситӓрӹмӓш пӓшӓштӹ партьы дон прави- 
тьӹльствӹн когонок кэрӓл кӓҥӓш шамак лимӓшӹжӹ 
1928 и пӹтӹмӹ кыдлан шагавуйвлӓм плуг дон кым 
иштӹ вашталтэн шоктӹмы гишӓн Совэт труда и обо- 
ронын пынцалмашыжы ылэш.

Ти пыцалмаш шот дон 1929 иштӹ РСФСР кӹм- 
дӹкэш 1 мӹльион пылугвлӓм шӓлӓтӹмӹ 1 мӹльион 
нӓрӹ плугвлӓм шӓлӓтьшӹкӹ, цилӓ шагавуйӹн шотшӹ 
гӹц 28 процэнтшӹм плуг дон вашталтымӹ. Тидӹ 
РСФСР кӹмдыкэш шурнӹ шачӹшӹм 6 процэнт лӱк- 
тӓл колта.

Вӹц и пытӹмӓшэш СССР машинӓ ӹштӹмӓш шот 
дон иктӹн гӹцӓт анцыл сӓндӓлӹк лиэш.

Шамак толшы тэвэ Амэрикӹштӹ, ӱдӹмӓш кымдэм 
1910 и годшэн валаш тӹҥӓлӹн, сола хозанлык пӓшӓ 
ӹштӹшӹ пӓшӓзӹвлӓн шотат и йӹдэок чӹдэм миӓ, 
шурнӹ шачӹшӹжӹ цӓрнӹдэок кушкэш. Малан тэҥэ 
лиэш? Амэрикӹштӹ у машинӓвлӓм цилӓ ныр пӓшӓш 
кок пӹртэн миӓт ‘).

Машинӓвлӓм кӹчылташ палшьшаш дӓ 
тӧрльшӓш.

Шурнӹ шачаш лӱктӓлмӹ пӓшӓштӹ партьы дон 
правитьӹльствӹ трактӹрвлӓлӓн кэрӓвлӓм ситӓрӹмӓ- 
шӹм дӓ трактӹр ӓшнӹшӹвлӓн кычӹлт мӹштӹмаш- 
тӹм лӱктӓлмӓш гишӓн ньима гӹцӓт кого ӹштӹшӓш- 
лӹк пӓшӓэш шотлат. РКИ-н анчэн лӓкмӓшӹжӹ гӹц 
кайэш: машинӓ ӓшнӹшӹвлӓлӓн кэрӓл ӓдӹрвлӓм ситӓ- 
рӹмӓш пӓшӓнӓ йажонок ак кэ. Машинӓ тӧрлӹмӹ 
вӓрвлӓнӓ мӓнмӓн ак ситэп, кэрӓллык запас тыгыды 
ӓдӹрвлӓнӓ чӹдӹ, трӓктыр хозавлӓлӓн ньэфтӹ ситӓ- 
рӹмӓш худан кэӓ дӓ молы ситӹдӹмӓш пӓшӓвлӓӓт

' )  Йаковльэвӹн Я. А. д е к л а д  гӹц.
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ылӹт. Ситӹдӹмӓш пӓшӓвла цилӓ машинӓвлӓжӹмок, 
айыртэмӹнок трактырвлӓм, пӓшӓдэ шӹнцӹктӓт. Ша- 
мак толшы трактырвлӓ 7з и пӓшӓм ӹштӓтӓт, молы 
вэрэмӓнжӹ ӹрдӓҥ, пӓшӓдэ шӹнзӓт. Тыгыды запас 
ӓдӹр дӓ мӓшинӓ тӧрлӹмӓш вӓрвлӓ ситӹдӹмӓш маши- 
нӓвлӓм пӓшӓдэ шӹнцӹктӹмӓшкӹ шокта. Сэдӹндон 
нӹр пӓшӓнӓжӓт шэргэштӓлтэш. Сола хозанлӹк ма- 
шинӓвлӓнӓм, кӹчӹлтмӹ ӓдӹрвлӓнӓм сӹнцӹктӹдэ кӹ- 
чылташ тымэнь эчэ шотэлнӓ. Утларакшок шотшы ли- 
>кы, пӓшӓ ыштӹмӓшӹжьш шаныдэлнӓ. Улы ӓдӹр- 
влӓнӓм кычылт мыштӹдымашнажы кайэш.

Саратовыштыш прокатпунктышты ӱдӹмӹ машинӓ 
тӹлзӹштӹ 6 кэчӹ вэлэ пӓшӓм ӹштэн, Бэлорусыштӹ 
3 кэчӹ, ӹштӓшӹжӹ 30 кэчок лиэш ылын.

Вороньэж губэрньӓштӓт, 28 кэчӹ мычкок ӹштӹк- 
тӹктӹшӓш годым, 3 кэчӹ вэлэ ӹштӹктӹмӹ.

Тэҥэлӓок киндӹ йӓмдӹлӹлӹмӓш вӓрвлӓ донат, 
киндӹ ӹшкэок толмым вычэн ӹлӓт, тиштӓт ӱдӹмӹ 
машинӓ такэшок шӹнцӓ, эдэмвлӓжӹ пӹл дон хрэ- 
сӓнь толын вацмым вӹчат. 1)

Шотшы дон гӹнь, прокатпунктвлӓ шурны лӱктӓл- 
шӹ йажо йӧнвлӓ ӹлыт.

Прокат пунктвлӓ мӓнмӓн и йӹдэ шукэмӹт.
Картьинӹштӹ РСФСР воктэн прокатпунктвлӓн 

шӓрлӹмӓшӹм анчыктымы.

•Э25-2Ьии »9гЬ-2Тиц 19^1'
П рокат пунктвлӓн кушмаш,

„

‘) Йаковльэвӹ н Я. А. д о к л а д  гйщ’
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Прокатпункт йӹдэ 1000 тӓҥӓ ӓкӓш машинӓвлӓ ли- 
мӓштӹ, 7 мӹльион 700 тӹжэм тӓҥӓ сумаш цилӓжӹ 
погына. Ти капиталӹм тӧр виктӓрэн мимӹлӓ гӹнь, 
шурнӹ шачыш лӱктӓлӓш когон палшэн кэрдэш.

Ти шот дон Совэт Ушэмӹн Рӹдӹ Исполкомжӹ 
прокатэш машинӓ колтӹмӹ варвлӓлӓн дӓ машинӓ 
тӧрлӹмӹ вӓрвлӓлӓн идӓлык (год) мычкы цӓрнӹдэок 
пӓшӓм ӹштӹктӓш лин.

Дэкрэтӹштӹ тэҥэ кэлэсӹмӹ:
„Прокатэш  машинЭвлӓ.ч к о л т й м й  вӓрвлӓлӓн, маш инӓ тӧр-  

лӹмӹ вӓрвлӓлӓн идӓлйк мычкы цӓрнӹ дэок пӓшӓм ӹштӹктӹ- 
мӹлӓ. Т олш аш  кок и л о ш тй  прокатэш  машинӓ пумӹ дӓ  ма-  
шинӓвлӓм торлэдӹлмӹ вӓрвлӓм ш укэм дӓш  дӓ  нинӹлӓн кэрӓл-  
лйк машинӓвлӓм, ӓдӹрвлӓм, маш инӓн маш он запас  тӹ гйдӹ  
ӓдӹрвлӓм дӓ  м ол й  матьэриалвлӓм ситӓрӓш  б ӱ д ж э т  д о н  окса  
пумяшӹм, дӓ крэдьит  д о н  палш ы м йм ат шукӹракымок ӹш- 
тӹмлӓ. Машинӓ тӧрлӹмӹ вӓрвлӓжӹм цилӓ с . -х о за н л й к  ма-  
шинӓвлӓм, айӹртэмӹнок трактӹрвлӓм, вэрэмӓш тӹ д ӓ  эчэ  
й а ж о н  тӧрл эн  ш октэн кэрдмӹ ш от д о н  пачӹн мимӹлӓ".

Ти д э к р э т ӹ м  ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртышашланэн, 
РСФСР Наркомзэм машинӓвлӓм кычылт мӹштӹмаш 
йажоаҥдӹшым ӹштӓш тидӹвлӓм лин: трактыр вик- 
тӓрӹшӹвлӓм трактыр ӓшнӹшӹ хрэсӓньвлӓ ло гӹц дӓ 
солаштыш тӓрзӹвлӓ ло гӹц йӓмдӹлӓш курсӹм па- 
чаш. Монтьорвлӓнӹм, инструктырвлӓнӹм, машинӓ 
пӓлӹшӹвлӓнӹм дӓ молывлӓнӹмӓт пӓлӹмӓшӹштӹм 
лӱктӓлӓш курсвлӓм пачаш. Монтьор-инструктырвлӓ- 
лӓн машинӓвлӓм тӧрлӓш кэрӓл ӓдӹрвлӓм пуаш ӹш- 
тӹмӹ.

Айыртэмӹнок когон трактӹрвлӓм пӓшӓдэ шӹнцӹк- 
тьшӓш гӹц Рӹдӹ Исполком анчаш шӱдэн. Трактыр- 
влӓнӓ пӓшӓдэ шӹнцӓт, манын мӓ попышна. Тидӹ шурнӹ 
шачыш лӱктӓлмӓш пӓшӓштӹ когон шайӹкыла колта.

Ти шот дон Совэт Ушэмӹштӹш Рӹдӹ Исполко- 
.мын сэсижӹ пынцалын:

„Тракторнавлӓлӓн ситӓлыкок пӓшӓм ӹштӹктӹшӓшлӓнэн,  
нӹнӹлӓн кӹралмы пӓшӓм вэлэ ӹштӹктӹмлӓ ӹнжӹ ли, молы  
пӓшӓшкӓт колтйм ӹ  лиштӹ; кӹрмӓ пӓшӓ (стр адная  пора)  
годым кок-кйм  вашталтыш эдэм влӓ д о н  пӓшӓм ӹштӹктӹмлӓ;  
шӹрӹмӹ, олтймӹ  матьэриал оптӹ м й вӓрвлӓм шукэмдӹмлӓ;



кӹлдӹлмӹ дӓ за п а с  ӓдьфвлӓж ӹ мӓт ситӓрэн шоктӹмла; трак-  
тӹр виктӓрӓш тӹмэньшӹвлӓжӹмӓт шукэмдСьмлӓ; трактӹр- 
влӓм районвлӓ йӹ дэ шӓлӓтӹмӹ г о д й м  иктӹн-иктӹн т й г й д ы н  
шӓлӓтӹмӹ ӹнжӹ ли; трактӹр станцӹвлӓм пачӹн мимӹлӓ дӓ  
т ра к тй р  отрӓдвлӓм ӹштӹмӓшӹм шзномдӹмлӓ".

Машинӓ-трактыр станцывлӓ 2—3-иштӹ 
шурнӹм 50 процэнт лӱктэн шоктат.

Трактыр станцышты дӓ отрӓдӹштӹ иквӓрӹшток 
таманьар лу трактӹрвлӓ ылыт. Тэвэ тидӹм трак- 
тыр станцӹ, ӓльӹ отрӓд маныт. Ти трактыр станцы- 
влӓ, отрадвлӓ шукӹ колхозлан, солалан мӱлӓндӹ 
пӓшӓм ӹштӓт (25—50 гэктӓрӹм ӹшкэ йӹргэцӹштӹ 
пӓшӓлэн кэрдӹт).

Трактыр отрӓдӹн пӓшӓ ӹштӹмӓштӹжӹ шукӹ сола- 
влӓн нырвлӓ ик кого нырышкы сӓрнӓлтӹт, пӹсмӓнвлӓ 
йамӹт. Ти кого нырэш вара магань гӹньӓт шурны 
вашталтмаш сэмӹм ӹштӓт. Цилӓ ныр пӓшӓм ти кого 
кьшда нӹрышты, совхозыштышлаок трактырвлӓ 
дон ӹштӓт. Айыртӹшыжӹ тидӹ вэлэ: хрэсӓньвлӓ 
солан-солан ӹшкэ мулӓндӓн мӱлӓндӹштӹм пӓшӓлӓт.

Шурным погэн, шин йарыктымыкы пӹрцӹжӹм дӓ 
олӹмжым кудаи-куды лошты м^^лӓндӹ шот дон вара 
пайылат.

Тэҥэ у сзмӹнь мӱлӓндӹ пӓшӓм ӹштӹмӓштӹ имньи 
воль.ӹк ситӹдӹмӓшнӓм кӧтӹртэн кэрдӹнӓ.

Машинӓ-трактӹр станцывлӓ трактырвлӓм пӓшӓдэ 
ак шӹнцӹктэп, хрэсӓньлӓн пӓшӓм куштӹлтат, хрэ- 
сӓньвлӓлӓн пӓшӓм иквӓрэш ӹштӓш тӹмдат дӓ пӓ- 
шӓм йӹлэ ӹштӓш лимӹм, пайда ылмашым анчыктат.

Тэвэ Украинӹштӹ Шэвчэнко совхоз пэлэншӹ трак- 
тыр отрӓдӹн пӓгаӓжӹ магань. Совхоз Шэвчэнко 
трактӹрвлӓжӹ 24 солан мулӓндӹм, 30 тӹжэм гэктӓ- 
рӹм пӓшӓлӓт,

Трактӹр дон пӓшӓ ӹштӹмӓшэш шурны шачыш 
40—50 процэнт 2—3 иштӹ ӹшкэ шурэш ӹштӹ- 
шӹвлӓн дорц кушкэш. Роскотвлӓжӹ когон кӧтӹргӓт:



35

1 гэктӓрэш 20 тӓҥӓ нӓрӹ пэрэгӓлтэш. Трактыр 
станцывлӓ шӓрлӓт гӹнь, имньивлӓ чӹдэмӹт. Имньи- 
влӓлӓн и йӹдэ мӓнмӓн 1672 тонн пӹрцӹ пӹтӓ. Трак- 
тыр дон пӓшӓ ӹштӹмӹ годым шуран вольӹк шот 
дӓ соснавлӓ 2—3 кӓнӓк шукэмӹт.

Тэвэ трактӹр отрӓдвлӓн пӓшӓ ӹштӹмӓшӹштӹ ги- 
шӓн хрэсӓньвлӓ мам попат:

«Ш эвчэнко, Красин, Кальиньин, „Чэрвона з ф к а “ дӓ  „Вос-  
х о д я щ е е  солнце", манм й хуторвлӓш кӹ  лӓкшӹвлӓ с о в эт  власть-  
лан х о за н л ы к  лӱктӓш  шукӹ палшы.мыжӹлан кого таум  мӓ 
ӹштэнӓ

Ш у к й ж о к  мӓнм ӓн-нэзэрвлӓ,  имньидӹмӹвлӓ, пӓшӓ ӓдӹртӹ- 
мӹвлӓ-пӹчкӹн пумӹ мӱлӓндӹнӓм кырал ӱ д э н  ана ш октй  
й л ь й ,  т о ш т й ш э н о к  кулак ылшӹвлӓлӓн ш у р н й л а  ӓрӹмэш  
пуш аш л йк ӹлӹна ӹльӹ. Ш урнӹ х у д а  шачӹн. Пӓлӹмлӓ: тӓ-  
рэш  нӓлшӹ йӓлӹн ӓҥӓ-йӹрӓнӹм х у д а н  ӹштӓ. Т эн э  мӓ д о к й -  
на властьйн колтймы  эд эм ж ӹ  толӹн. Тӹдӹ ӓҥӓ-йЫрӓн пӓ-  
шӓм трак тй р  д о н  ӹштӓш кӓҥӓшӹм пуш . Увӓрӹшкӹ куснал-  
ш йвлӓ , кулаквлӓ гӹц пасна, цилӓн трактӹр д о н  пӓшӓ ӹштӓш  
лиэвӹ. Т э ҥ э  гӹньӓт, кӹ ндонок пӓшӓ ӹштӓлт шон кэрдтмӹлӓн  
чӹдӹ ӹньӓнӹмӓш ыльй. Мӓнмӓм к ог он  ӹвӹртӓрӓш, кулак-  
влӓм ш ӹ дэш тӓрӓш  цилӓ сирэмӹ мок (куклйм ӹ  вӓрӹм) трак- 
тӹрвлӓ кӹрал ш узвӹ дӓ, парнӹ рӹ м  кйрал кӹшкэвӹ, сам шу-  
дӹ гӹц ирӹктӓш вӹц-куд пачаш кӹральэвӹ, ширэвӹ, пачэ-  
ш ӹ жок „копэраторкӹ", манмӹ!, н а ж о  вӹрлйкаш ш ӓдӓҥӹ  д он  
ныр-нӹр хӓлӓ ӱ д эн  шӹндӹшнӓ. Кӹзӹт ӹ ндэ кулаквлӓ трак- 
тӹр отрӓдӹм ак ваштӹглэп,

Т э н э  мӓнмӓн р а й о н й ш т й  хрэсӓньвл ӓ  йур укэӓт  тэл кин- 
дӹм ӹш ӱ д э п ,  ӱдӹмӹ мӱлӓндӹштӹжӹ кӹзӹтӓт э ч э  азйм  
шӹтӹдэ. Мӓнмӓн куснӹ м й ш ӱдӹ  гэктӓр нӹрыштӹна партӹ1м 
каньй ӹжар а зй м  л э в э д  шӹндэн. Т эл  шӓдӓҥӹ м ӱдӹмӹ гӹц 
пасна, икиӓш ӱдӓш  нӹр хӓлӓ кӹлмӹктӓш трактӓрвлӓ кӹрал 
шуэвӹ.

Трактӹрвлӓн пӓшӓ ӹштӹмӓшӹштӹм у ж н аат ,  т о гӹ д й ,  нэзэр  
хозанлӹ к д он  ӹлӓш ана сӧрӹ, трактӹр д он  иквӓрэш пӓшӓ  
ӹштӹмӹ х озан л ӹ кй м  ӹштӓш линӓ. Тиштӹ лашты кйн, пасна  
ӱдӹмӓш хрэсӓньвл ӓн  нӹр ак ли.

М ӓлӓннӓ трак тй р  х озан л ы к ӹштӓш Тарас Ш эвчэнко лӹ- 
мӓн с о в х о з  ӹшкэ вӹкӹжӹ нӓлӹн. Тӹдӹн д о н  мӓ д оговорӹ м
Ӹ Ш ТЬ1Ш Н ӓ“ .

Шурны шачӹш лӱктӓлмӓш пӓшӓштӹ трактӹр 
станцӹвлӓ, отрӓдвлӓ пишок кэрӓл ылмыштым ӹндэ 
лӹдшӹвлӓ ӹшкэок ужыт.
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Район-район хӓлӓ ныр пӓшӓм ӹштӹмӹштӹ дон 
машинӓ-трактыр станцывлӓ район хӓлӓ кольэктьивӓҥ- 
дӹмӓшӹн рӹдӹжӹ лишӓшлык ӹлыт (Рӹдӹштӹш 
Компартьы Плэнумӹн рэзольуцыжӹ гӹц). 1930-шӹ ии 
машинӓ-трактыр станцывлӓ колхозвлӓ дон вэлэ до- 
говорым ӹштӓш тӹҥӓлӹт.

Станцын шагалмӹ ӓкшӹм, магань районлан пӓшӓм 
ӹштӓ, нӹнӹвлӓ 3 иштӹ тӱлӹшӓшлӹк ылыт.

Кӹтӹк жэпӹштӹ цилӓ нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсӓнь 
халыкым, цилӓ колхозвлӓм трактӹрвлӓ дон эчэ йӧндӓ- 
рӹмӓш ситӓрэн ак кэрдт. Сэдӹндон СССР Наркомзэм 
7-шӹ йанварын 1930 ии пынцалын:

«Цилӓ улӹ пӓшӓ вольӹкшӹм, пӓшӓ ӓдӹржӹм дӓ 
пукшӹшашлӹк кормӹжым икуаҥдэн миэн, цилӓкол- 
хозвлӓэш ок имньи вольӹк лӹквлӓм дӓ вольык йа- 
рэлӓ трактӹр льшвлӓм ӹштэн миӓш кэлэш».

Сэдӹндон колхозыштӹш трактырвлӓ ӓҥӓ-йӹрӓн пӓ- 
шӓм ӹштэн шоктэн ак кэрдтэп гӹнь, улы-укэ цилӓ пӓ- 
шӓ вольыкым иквӓрэш ӹштэн, вольык йарэлӓ трактыр 
лӹкӹм ӹштӓш кэлэш. Токо лишӹ колхозшӹлан, трак- 
тӹрӹшты укэ моло гӹнь, колхоз чльэнэш пӹрышӹ 
нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓлӓн цилӓ пӓшӓ вольӹкӹм, 
пӓшӓ ӓдӹрӹм иквӓрэш ӹшташ кэлэш.

Кулаквлӓн шамак паштэк йужы нэзэр-кӹдӓлӓш хрэ- 
сӓньвлӓ колхозыш пырым анцыц имньивлӓм, пӓша ӓдӹр- 
влӓм выжалэн колтат— „колхозлан трактырым рэспу- 
вльык пуа,“—маныт.

СССР Наркомзэм 7-шӹ йанварӹн лӹкмы пӹнцал- 
машыштыжы ыҥылдара:

«Колхозыш пырым анцыц вольыкым, пӓшӓ ӓдӹ- 
рӹм, кормым, ӓльӹ икуаҥдымыкы имньижӹм, маши- 
нӓжӹм худан анчаш тӹҥӓлшӹ хозавлӓм халык ыш- 
кэ кого йӧнвлӓжӹ дон кычӹлтшашлӹк. Кычӹлт- 
машӹжӹ колхозӹш нӹнӹм пӹртӹдӹмӹ йактэ, ӓльӹ 
колхоз гӹц лӹктӹн колтӹмӹ йакгэ шокташ кэлэш. 
Колхозӹштӹ шалгӹшӹвлӓн вӹжалэдӹлмӓшӹм ти 
кэчӹвлӓ кӹтланок пӹтӹрак кӹчэн пӹтӓрӓш кэлэш».
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Нӹр пӓшӓ кужыш ӹнжӹ колталт манын дӓ йожон- 
рак ӹшталтшӹ манын, чӹдӹ трактыран, ӓльӹ трак- 
тыртымы колхозвлӓлӓн пӓшӓ вольыкым шукырак кы- 
чаш кэлэш. Сэдӹндон Наркомзэм ӹшкӹмжӹн пын- 
цалмаштыжӹ анчыкта:

«Колхозвлӓштӹ имньи вольыкӹм кулаквлӓн вы- 
жалымы шотэш, ӓльӹ кулаквлӓ гӹц имньим кон- 
фисковайымы дон шукэмдӓш кэлэш».

Ти шотдонок, копэрацывлӓ, рэспувльыкӹштӹш уч- 
рэждьэньӹвлӓ, машинӓ-трактыр станцывлӓ гӹц пасна 
имньи йарэшӓн трактӹр станцывлӓм дӓ машинӓ йарэшӓн 
имньи станцывлӓм ӹштӓт. Шошым ӱдӹмӓшэш тэгэнь 
станцывлӓ 4000 ӹшэтӹмӹ лиэш. Тӹштӓкэн 1 мӹльион 
нӓрӹ имньи лиэш. Тэгэнь машина йарэ имньиӓн стан- 
цывлӓ йӹдэ 400 имньи, 250 плуг, 150 ширэ, 60 куль- 
тиватыр, 30 ӱдӹм машинӓ, 22 кӹлтэ тӹрэдмӹ маши- 
нӓ дӓ сола хозанлӹк пӓшӓ ӹштӹмӹ молы машинӓвлӓӓт 
лит. Тэгэнь машинӓ станцывлӓ ӹшкэтӹшток 2500 гэк- 
тӓр нырым кырал, удэн кэрдӹт.

Миньэрал пышкыдэмдӹшвлӓ шурнӹ лӓк- 
тӹшӹм 50 процэнт лӱктӓлӹт.

Шурны шачӹшьш лӱктэн шоктӹшыжок миньэрал 
пышкыдэмдӹшвлӓ (томасшлак, каинит, фосфор лашаш, 
сильитӹр, супэрфосфат дӓ эчэ молат) ылыт. Миньи- 
рал пышкыдэмдӹшвлӓм самыньӹм ӹштӹдэ, кындон 
ӓҥӓ-йӹрӓнӹшкӹ шӓвэн миэт гӹнь, шурны шачышлан 
пиш йажо лиэш. Тэвэ шамак толшэш кэлэсэнӓ:
Тул губэрньӓн, Новосильск уйэздӹн 10 солашты та- 
машлак ӱдӹмӹ паштэк ыржа 8 цэнтнэр, олымжы 
20 цэнтнэр шукы шачын.

«б1ржа д о н  шӹльӹ,—З убр и л ь и н  агроном  манэш ,— кэлэсӹ-  
мэм губэрн ьӓв л ӓ  воктэн ш укы ж ок йаж овлӓ лит, куатан си-  
л а н  намозӹ варэш  ӱдӹмӓш д о н  икток, гэктӓр гӹц 20— 25 цэнт-  
нэр йактэ ш оэш . Кӹльэвӹржӹ гӹнь, кэлэсэн  м ӹ ш тйды маш  
когб: 7 5 —85 цэнтнэр  лиэш.
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Ё1ШКӸМЭМӸН с у р т й ш т й  ик гэктӓрӹм 6 цӓш лотшы 16 эд эм  са- 
лэн. Кӹльзвӹр 2 а р ш й н  кйт, партйш ла куктаналт вазӹн, ньи  
кыды вэцӓт салаш ак ли, манын, са л й ш й в л ӓ  кытйрат».

Тэҥэ пиш шукы лин. Миньэрал пӹшкыдэмдӹшӹм 
пӓлӹшӹ А. Шаллэр кньигӓэшӹжӹ тэҥэ сирӓ: миньэр, 
пӹшкӹдэмдӹш паштэк кӹльэвӹр 70 цэнтнэр лӓктӹ- 
шӹм пуа, намозы лыкмы паштэк—35 цэнтнэрӹм, пыш- 
кыдэмдӹштэ—30 цэнтнэрӹм.

Икпораткан шотлэн Гэрманьышты миньэрал пышкӹ- 
дэмдӹш шурным 50 процэнт шукӹ шачыкта.

Миэрал пышкӹдэмдӹшӹн когон кэрӓл ылмашы- 
жым ужӹн, Совэт Ушэмӹштӹш Исполком пӹицалӹн:

«Ш у р н й  ш а ч й ш й м  лӱктӓлмӓштӹ миньэрал пы ш кйдзм дӹ ш  
когонок палшымашйм пуа, хим йӧндӓрӹмӓшӹм виӓҥ дэн  
мимӓштӹ ф о с ф о р и т  д о н  извоска гӹц ӹштӹмӹ ӓҥӓ-йӹ рӓн  
пй ш к йдэм дӹ ш нӓм ӓт  когон ш ӓрэн колташ сола х о за н л й к л а н  
дӓ  йӧнӓтӹлмӹ копэрацы лан палшэн мимӹлӓ, т эҥ эл ӓ о к  эчэ  
ф осф ор итӹ м  ӹштӓшӓт рэспувльйкӹ ш тйш нан йӧндӓрйм ӓш ӹ -  
жӹлӓн палшймла.

Х рэсӓнь хозанлӹ квлӓлӓн миньэрал пйш кйдэм дӹ ш ӹ м  нӓлӓ-  
шӹштӹ дӓ ыжар ш у д й  д о н  пй ш к ы д эм д ӓ ш  нӱшмӹ нӓлӓшӹш-  
тӹ, йӧнӓтӹмӓшӹштӹм ш ӓрэн мимӹ сэмӹнь, крэдьит  пум аш й м  
ш у к эм д эн  мимӹлӓ. Крэдьитшӹм ӓҥӓ-йӹ рӓн пӓшӓм иквӓрэш,  
солайӓл д о н  ӹштӹшӹ солавлӓлӓн дӓ  культур сэмӹнь видӹ-  
шӹ хозанлы квлӓлӓн пум йла».

Сола хозанлӹклан миньэрал пышкыдэмдӹш шӓрӓш 
кугижӓн правитьӹльствӹ палшӹдэ. Ти шотӹштӹ Рос- 
сийа маньарак шайӹлан кодмыжым картьин гӹц 
ужаш лиэш. •

Вырсы анцӹцРоссийыштӹ азот пышкӹдэмдӹшӹм ик 
гэктӓрэш килограммын лу пайыштӹ ик пайжӹм 
(100 грамм) вэлэ шӓвӓ Ь1лӹн.

Цилӓ йиш миньэрал пӹшкыдэмдӹшӹжӹм 1 гэктӓрэш 
4,8 килограммым Российӓнӓ шӓвӓ ыльш. Ньима кэ-
ЛЭСЭН МЬХШТӸДӸМЬ! ч ӹ д ӹ .

Кӹцэлӓ вара тиштӹ манмӓн пӓшӓнӓжӹ кэӓ?
Совэт власть годь1М миньэрал пӹшкыдэмдӹшӹм  

кычылтмаш и йӹдэ кушкӹн миӓ.
РСФР-ӹштӹнӓ миньэрал пӹшкӹдэмдӹшӹм ӹштӹ- 

мӓш 4 и лоштӹ 10 пачаш шукэмӹн. Тидӹм картьин:
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гӹц ужаш лиэш.Ти ин 2 ,7  мӹльион гэктӓр нӓрӹм 
миньэрал намозӹ дон пӹшкь1дэмдӹмӹ лиэш. Тэҥэ 
пышкыдэмдӹмӓшэш шурнӹ шачӹш РСФР-ӹштӹнӓ 
800 тонн шукэмэш. Вӹц и пӹтӹмӓшэш Халӹк Хозан- 
ль1к кӱшӹл Совэтлӓн правитьӹльствӹ миньэрал пыш- 
КЫДЭМДӸШ ӸШТЬ1МӓШЬ1М 8 мӹльион тонн йактэ шок- 
таш шӱдэн.

Супэрфосфат ӹштӹмӓшӹжӹм тэнэ ӹштьшӹ дорц 
23 кӓнӓк шукэмдӓш сӧрӹмӹ, азот пӹшкыдэмдӹшӹ- 
жӹм 63 кӓнӓк, фосфорит лашашым 7 кӓнӓк дӓ калий 
пӹшкь1дэмдӹшӹжӹм 1500000 тонн йактэ шокташ шӱ- 
дьшӹ.

Шурнӹ лӱктӓлӓш ӓҥӓ йӹрӓнӹм Ивоскаэмдӹшӓшӓт 
когон палша.

„Даньӹшть1 тэвэ цилӓ мӱлӓндӹн шотшӹ гьщ 65 про- 
цэнтӹм извоскааҥдьшӹ. Б1штэн анчьшаш анчӹкта: 
извоска шӓвӹмӓшэш киндӹ шурнӹ шачӹш 15 про- 
цэнт мӓ донна шукэмэш. Мирильэнд алаштӹ, Амэ- 
рикӹштӹ, ӹштэн анчӹмаш кукурузы шачӹшӹм 40 про- 
цэнтӹм лӱктӓлтмӹм анчӹкта, шӓдӓҥӹнӹм 18 процэн- 
тӹм, пукшӹм шудӹиӹм 15 процэнтӹм *)•

Вӓткӓштӹш опыт анчыктышы станцын пӓшӓжьх 
извоскаҥдымашэш шурны шачыш когон кушмым 
анчӹкта.

Извоскаҥдымашэш шурнӹ шачыш 45 процэнт йак- 
тэ лӱктӓлтэш.

Пӹйырт ломбыж йарышан рокэш 2*/ӓ тонн извоска 
гэктӓрэш кэлэш, когонрак шун йарышан рокэшӹжь! 
3,3 тонным гэктӓрэш шӓвӹмлӓ.

Ти шот дон Совэт Ушэмӹн Исполкомжы вӹц и 
пӹтӹмӓшэш шим роктымы ныр вӓрвлӓэш 25 процэн- 
тӹм извоскаҥдэн шокташ шудэн.

')Йаковльэвӹн д о к л э д  гӹц
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Мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш пӓшӓм кьшэштӓрӹмӓш.
Шурны шачышым когэмдӹшӓшлӓнэн пӹтӓрлиок 

мӱлӓндӹ ӓшнӹмӓшӹм тӧрлӓш кэлэш. Кугижӓн пра- 
витьӹльствӹ куктыл шӹндӹмӹ ‘мӱдӓндӹ ӓшнӹмӓ- 
шӹм мӓлӓннӓ кодэн.

Кугижӓн правитьӹльствӹн мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш по- 
льитьӹкшӹ ӹшкӹмӹн ылмашӹм пэрэгӹмлӓ, помэ- 
шӹк-дворӓнвлӓн мӱлӓндӹ ӓшнӹмӓшӹм пыдӹртӹдым- 
ла, хрэсӓнь халыкын интьэрэсӹм сола хозанлык 
виӓҥдӓш шаныдымла виктӓрӓлтӹн. Рэвольуцы анцыц 
мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш пӓшӓм помэшӹквлӓлӓн йарал шот 
дон вэлэ кӹнвлӓм лыктын миэнӹт.

Мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш Совэт власть анцыц ньималан 
йардымаш пиш худан хрэсӓнь халӹклан ӹштӓлтӹн.

Сола дон солавлӓ лоштыш шукы ӓҥӓн нӹрвлӓ 
38—40 мӹльион гэктӓр ылӹн; 102—^107 мӹльион гэк- 
тӓр йардымаш м ӹ ндӹр-ӧрдӹ ж ныр хозанланымы 
ылӹн; сола лишӹл мӱлӓндӹжӹ тыгыды ӓҥӓӓн 115 
мӹльион гэктӓр ӹлын.

Урал областьышты тэвэ 18 процэнтшӹм вэлэ цилӓ 
солавлӓжӹ гӹц мӱлӓндӹм ик вӓрэ ӓшнӹшӹжӹ ылэш, 
40,5 процэнт солавлӓжӹ 10 вӓрэӓт утла мӱлӓндӹ.м 
ӓшнэн ӹлӓт. Тэҥэ мӱлӓндӹм ӓшнӹмӓштӹжӹ эчэ 
торцын 50—70 киломэтр вӓрӹш кашмыла.

Мӹндӹр ӓҥӓ йӹрӓн дӓ ӓггӓ гӹц ӓҥӓшкӹ кашмаш- 
тидӹ хрэсӓнь пӓшӓштӹшӹ кого худажок — СССР 
кымдыкэшок тидӹ ылэш. Йӹдвэл моҥыр Кавказыш- 
тӹ 43 процэнт халыкшы вэлэ торцшы 10 кило- 
мэтрӓш вӓрӹштӹ мӱлӓндӹм ӓшнӓ, 57 процэнтшӹн 
мӹндӹр мӱлӓндӹжӹ 10 киломэтр гӹцӓт ымбалны 
ылэш. Стальинград губэрньӓштӹ ӧрдӹж мӱлӓндӹ 31 
киломэтр вӓрӹштӹ икпораткан шотлэн киӓ, йужы 
вӓрэжӹ 50—100— 120 киломэтӹр вӓрӹштӹ ӹлэш, 
Орэнбург губэрньӓн ӧрдӹж мӱлӓндӹжӹ, торцын 10 
киломэтр вӓрӹштӹ ылшӹжы 31,5 процэнт, 10 гӹ*
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20 киломэтр вӓрӹштӹшӹжӹ 44 процэнт, 20 кило- 
мэтр гӹц кӱшкӹлӓжӹ 24,5 процэнт.

Сойуз сӓндӓлӹкнӓн кэчӹвӓл моҥыржы дӓ кэчӹвӓл- 
ирвэл моҥыржы ӧрдӹж мулӓндӓн ылэш гӹнь, Сойуз 
сӓндӓлыкӹкнӓн йыдвэл моҥыржы, шим рокан область 
тӹр гӹц тӹҥӓлӹн, тыгӹдӹ ӓҥӓ йӹрӓнжӹ дон дӓ шу- 
кы ӓҥӓ-йӹрӓнӓн нӹржӹ дон йылата.

Тэвэ, Йыдэвэл-Ир моҥыр областьышты 98,6 процэн- 
тшӹ цилӓ хозанлык шотшы гӹц 20 гӹц 100 ӓҥӓ йактэ 
дӓ эчэ шукыракок куды ло йӹдэ вазэш, кыды ӓҥӓ- 
жӹн 1'/г—2 мэтр торэшӹжӹ, кымдэм шотшы 136 
квадрат мэтр гӹц 300 йактэ Покшал вӓрӹштӹш 
йӧнӓтӹмӓш Областьышты томан йӹдэ 45—66 ӓггӓ 
вӓрэштэш, торэшӹжӹ ширэ дон кэӓшӓт йужӹ ӓҥӓш- 
тӹжӹ ак ситӹ.

Тидӹм цилӓ тӧрлӓш кэлэш. Цилӓ вӓрэок солӓ гӹц 
ӧрдӹжӹштӹшӹ мӱлӓндӹм сола сагашӹ дорц худан 
анчат, пышкыдэмдӓш ак цацэп, шэргӓкӓн шурным 
ак ӱдэп. Мӹндӹр мӱлӓндӹжӹм тилэцӓт худан анчат. 
Палӹ: сола гӹц ӧрдӹж мӱлӓндӹм ак пышкыдэмдэп, 
вэрэмӓштӹ ак кӹралэп, вэрэмӓштӹ ак ширэп, йуж- 
намжы ик пачашэшок ӱдӓт.

Шукы йиш пӓшӓ ӹштӹшӹ машинӓ дон тӹгыды, 
ӓҥӹсӹр ӓҥӓ-йӹрӓн пӓшӓм ӹштӓш, агроном йӧнвлӓм 
пырташ ак ли. Тыгыдӹ ӓҥӓ йӹрӓнэш 5—7 процэнт 
йажо мӱлӓндӹжок пӹсмӓнэш кодэш. Пӹсмӓнжӹ сам 
шудӹ дон ӓҥӓ-йӹрӓн локтылшы шукш, кавшаҥывлӓм 
пашыкташ вэлэ йара.

Тыгыды ӓҥӓ-йӹрӓнвлӓэш 10 мӹльион гэктӓр Совэт 
сӓндӓлӹкӹштӹнӓ такэш йамэш. Икпораткан киндӹ 
шачмашты 7 цэнтэр гэктӓр гӹц шотлэн, и йӹдэ 79 
мӹльион цэнтнэр киндӹм мӓ йамдэнӓ.

Ти шот дон рэвольуцы лимӹ паштэкок Совэт 
власть ти кого пӓшӓвлӓм ӹштӹшӓшлык ылын: помэ- 
шӹквлӓн мӱлӓндӹ ӓншнӹмӓш сэмӹм йӓштокок пӹтӓ- 
рӹмӓш, мӱлӓндӹ пӓшӓ ӹштӹшӹ халыклан йӓллӓн 
ӹштӹктӹшӹвлӓ гӹц нӓлӹн пайылэн пумаш, тыгыдӹ
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ӓ!гӓ йӹрӓнӹм, мӹндӹр нӹрӹм дӓ молӹмат пӹтӓрэн 
шоктымаш.

Мӱлӓндь! тӱрлӹмӓш пӓшӓштӹ рэвольуцы паштэк 11 
и^лошты тидӹм-тидьш ьплтьшӹ;
Сола д о н  сола л ош тй ш  самыньвлӓм (Ордӹж Шотшӹ  

, тыгӹдӹ ӓҥӓвлӓм) тӧрлӹмӓш . . .  . ' 83,6 мӹль. га
Мӹндӹр н й р  лишэмдӹмӓшӹм куштӹлтӹмаш 30,5 » »
Шукӹ пйрӹш ванчаш пычкэдӹмӹ.............. 29,6 » »
Ӧ рдӹ ж , мӹндӹр нй ры ш к й  кусаралтшывлӓ-

лӓн мӱлӓндьш п ӹ ч к эд ӹ м ӓ ш   450000 кудӹйӓллӓн
К олхозвлӓл ӓн  м5>лӓндӹм т ӧ р л ӹ м ӹ   4,4 мӹль. га
К олхозвлӓл ӓн  пӹ чкэдэн пумӹ мӱлӓндӹ х о -

зан л анй л аш  т ӧ р л ӹ м ӹ ...........................  4,7 » »
Казна кидӹштӹшӹ! мӱлӓндӹм тӧрлӹмӓш . 7,6 » »
Алавлӓлӓн, прэдприйатьйвлӓлӓн мӱлӓндӹм

пӹ чкэдэн П5 мап1 ..................................... 2,0 » »
М ӱлӓндӹ ш отйм н ӓ л м ӓ ш ....................................  29,2 » »

1929 ии йактэ мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш цилӓжӹ 195 
мӹльион гэктӓр йактэ лин. Йаралэш ӹжок 85 мӹль- 
ион гэктӓрьГм вэлэ тӧрлэн шоктымы. 1929 ии мӱлӓн- 
дӹ тӧрлӹмӓш пӱлӓ шукэмӹн.

Тэгэнь тэвэ мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш пӓшӓ совэт вла- 
стьын ылзш. Мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓшнӓм вӹрсы анцыл 
годшы ӹлмаш дон тӓҥӓштӓрэн анчаш йара. Кугижӓн 
правитьӹльствӹ ылмыжы годшэн 18 мӹльион гэктӓ- 
рӹм вэлэ цилӓжӹ тӧрлэн. Мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓшӹжӹ 
эчэ хутырышкы дӓ отрубышкӹ лӓкшӹвлӓлӓн вэлэ 
лин.

Кугижӓн правитьӹльствӹ, ӹшкэт кычӹклан тӹкӹ 
лижӹ манын, турэшӓн-турэш мӱлӓндӹ хозавлӓм шӓ- 
рэн миэн. Сэдӹндон тӹдӹ солаштӹш кӹжгӹрӓк 
эдэмвлӓм отруб дон хутӹрвлӓшкӹ шӹндэдӹлӹн.

Мӱлӓндӹ тӧрль1мӓшӹм пӹтӓрлиок совэт власть нэ- 
зэр халӹклан дӓ кӹдӓлӓш хрзсӓнь цуцалан ӹштӓш 
цаца. Мӱлӓндӹ торлӹмӓшнӓ мӓнмӓн Ь1шкэ турэш ӓн- 
лӓн йажо лижӹ манын ак ӹштӓлт, мӱлӓндь) пӓшӓ 
ӹштӹмӓш ушэмвлӓлӓн (совхозвлӓлӓн, колхозвлӓлӓн, 
Мӱ^лӓндӹ пӓшӓ ӹштӹшӹ солайӓллӓн) ьш тӓлтэш .

Кӹзӹт Ь1ндэ СССР-ӹштӹнӓ пиш когон колхозвлӓм
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ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт. Ь1шкэт-пасна ӹлӓш цацышы 
эдэмвлӓлӓн мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓшӹм ак ӹштэп. Мӱлӓн- 
дӹ тӧрлӹмӹ гишӓн СССР Наркомзэмӹн пынцалма- 
шыжӹм нЭлӓш кэлэш.

1930 ии 5-шӹ йанварын мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓш гишӓн 
лӹкмы пӹнцалмаш тэҥэ кэлэсӓ:

„Сойуз рэспувыльӹкыштӹш Наркомзэмвлӓлӓн шӱ- 
.дӹмлӓ:

1. Ӹшкэт-пасна эдэмвлӓлӓн, совхоз, колхозвлӓм 
ӹштӹмӓш укэ гӹнь, мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓшӹм ӹштӹмлӓ 
агыл. Киндӹ ситӹдӹмӓш районвлӓштӹ колхоз ӹштӓш 
тӧрвӓнӹмӓш когонок шӓрлэн шоктыдэ гӹнь вэлэ 
ӹштӓш лизш.

2. Кок ӓрньӓш срокышты мӱлӓндӹ тӧрлӓш лимӹ 
пӓшӓлӓн планвлӓм ӹштэн шоктымла. Тӹ планвлӓш- 
тӹ мӱлӓндӹ тӧрлӹшӹвлӓм дӓ ӓдӹрвлӓжӹм моло 
район-район хӓлӓ кольэктьиВӹм ушналтшывлӓлӓн дӓ 
шукы совхозвлӓм, колхозвлӓм ӹшгӹшӹ районвлӓлӓн 
-ситӓрӹмӹлӓ анчыкташ кэлэш.

3. Сила тӓрвӓтӹлмӓшӹм дӓ ӓдӹрвлӓжӹм моло вэ- 
рэмӓштӹ тӓрвӓтӹл шокташ, шошӹм ӱдӹмӓш пӓшӓэш 
колхозвлӓн мӱлӓндӹм йарӹктэн шокташ.

Козхозвлӓлӓн мӱлӓндӹ пӹчмӓшӹжӹм, нырвлӓжӹм 
тэльш, лым вӹлэцок, ӹштӹмлӓ: шошымэш иквӓрэш 
Удӹмӓшэш анцыцок йӓмдӹлэн шӹндӹмДӓ.

4. Кужын шывшын мӱлӓндӹ тӧрлӹмӓшӹм (анцыц 
пройэктвлӓм ӹштӹмӓшӹм дӓ тӹдӹм йарыкташ халык- 
лан анчыктымашым, картыш вазыктымашым тьэхньик- 
влӓн камисӹштӹ йарыктымашым дӓ молӹвлӓмӓт) 
йаштокок пӹтӓрӓш. Пройэкт ӹштӹмӓшӹм мӱлӓндӹ 
тӧрлӹшӹ дон колхоз гӹц колтымӹ эдэм ӹштэнок 
кантисполком пыҥӹдэмдӹмӹкӹ йарыкталтэш. Ти шот 
дой сойузыштыш рэсцувыльык Наркомзэмвлӓлӓн ик 
ӓрньӓштӹ мӱлӓндӹ пайылымы гишӓн ӹштӹмӹ инст- 
рукцьшлӓм анчэн лӓктӓш шӱдӓлтэш.

5. Мӱлӓндь! тӧрлӓш кэрӓллык роскот^лӓжӹм ти 
шотэш пумы окса дон ситӓрьшлӓ, акситэш пиҥӹдэм-
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ш ӹ  к о л х о з в л ӓ  гӹц н ӓ л м ӹ л ӓ .  Кӹзӹт ӹ ш т ӓ л т ш ӹ  к о л -  
х о з Б Л ӓ л ӓ н  м ӱ л ӓ н д ӹ  т ӧ р л ӹ м ӓ ш ӹ м  ӹ ш т ӹ м ӹ  г о д ы м ^  
л ӓ к ш ӹ  р о с к о т в л ӓ ж ӹ м  к о л х о з  ч л ь э н в л ӓ  гӹц т ӱ л э н  
к э р д м ӹ  ш о т  д о н  в э р ш э н  п у м ы л а “ .

Контрактацӹ.
Шурны лӱктӓлмӓш пӓшӓштӹ контрактацыат когон 

палша. Контрактацын тӹҥ пӓшӓжок тидӹ: пӹтӓрлиок, 
хрэсӓньвлӓ гӹц кышты шон киндӹм нӓлӹн кашмы 
вӓрэш план шот дон, анцыцок попэн шӹндэн киндӹ 
йӓмдӹлӹмӓш пӓшӓм виктӓрэн миӓ. Контрактацы рэс- 
пувльыкыштыш колхозвлӓ дон, тӓҥлӓнӹмӓш ушэмвлӓ 
дон дӓ нэзэр кӹдӓлӓшхрэсӓньвлӓ дон анцыцок заказым 
пумаш кӓҥӓш ылэш. Контрактацӹ нэзэр—покшалхрэсӓнь 
хозанлыклан мӱлӓндӹ пӓшӓ ӹштӹм сэмжӹм дӓ тӹдӹн 
конзрӓцӓҥмӹ сэмжӹм йажоэмдӓш палша.

Тэвэш, йажо йиш вырлӹк ӱдӹмӓш ныр-ныр хӓлӓ 
ӱдӹмӹ дон вэлэ пурым пуэн кэрдэш. Сэдӹндон 
йажо йиш вырлык ӱдӹшӓшлӓнэн ӱдӹшӹвлӓ магань 
гӹньӓт копэрӓтьивӹ ушэмӹшкӹ ушналтшашлык 
ылыт.

Удӹмӓш ныр-ныр хӓлӓ гӹнь, тӹштӹ кыралмашы- 
жат иквӓрэш лишӓшлык, трактыр дон моло пӓшӓ 
иквӓрэш ӹштӓлтшӓшлык.

Сола хозанлыкым колхозышкы пырташ палшӹмы- 
лажы, цилӓ агрикультур йӧнвлӓм хрэсӓнь хозанлы- 
кышкы контрактацы пыртэн миӓ,—шамак толшы, 
вырлык итрӓйымӓшӹм, машинӓ дон ӱдӹмӓшӹм кӹл- 
мӹктӓш кыралмашым, ӓҥӓ-йьфӓн пышкыдэмдӹмӓшӹм 
дӓ молымат контрактацы ь!штьшӓш договорыш пыр- 
талтэш.

Договорышкыжы Ь1ШТЭН шоктэн кэрдмӹ пунктвлӓм 
кок вэцӓт пырташ кэлэш. Шамак толшы, ӱдӹшӹвлӓ- 
лӓн машинӓ дон ӱдӓш договорышты кэлэсьшь! гьшь, 
ӱдӹшӹвлӓ ӱдӹмӹ машинӓм пуаш тэргӹмӓшьш 
пунктышкы пӹртэн кэрдӹт.
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Договорышкы кэрӓл агрикультур йӧнвлӓм пырташ 
кэрӓл гишӓн Рӹдӹ Исполкомын шурны шачыш лӱк- 
тӓлмӹ гишӓн лыкмы дзкрэтшӓт кэлэсӓ; контрак- 
тацы ӹштӹмӓш гишӓн хрэсӓнь халык лошты тэл 
тӹлзӹвлӓ гыдлан попаш шӱдӹмӹ.

Конт' актацы ӹштӹмӓшӹн цилӓ пӓшӓжок сола 
хозанлыкын цьшӹр планжы дон йалшталтшашлык 
ылэш.

Ти шот дон, контрактацы ӹштӹмӓш рӓйонӹшкы 
сола хозанлык машинӓвлӓм, кычылтмы ӓдӹрвлӓм, 
пӓшӓ вольыквлӓм дӓ молымат нӓлӓш колтымы крэ- 
дьитвлӓм, совхозвлӓлӓн пуэн ситӓрӹмӹкӹ пӹтӓрлиок 
контракт ӹштӹшӹвлӓлӓн пумыла.

Миньэрал пӹшкыдэмдӹшьш дӓ йажо йиш вырлӹ- 
кым нӓлӓш манын колтымы крэдьитвлӓм, опыт ӹштӹшӹ 
учрэждьэньӹвлӓлӓн дӓ совхозвлӓлӓн кэрӓл гӹц код- 
шыжӹм цилӓ контрактацы ӹштӹмӓшкӹ пумыла.

Заводлык таварым пуаш контрактацы ӹштӹшӹ 
хозанлыквлӓлӓн пӹтӓрлиок киндӹм ситӓрӹмлӓ.

Колхозвлӓлӓн дӓ изирӓк хозанлыквлӓлӓн таварлӹк 
шурны шукэмдӹктӓш аванс дон окса пумаш шотым 
шукӹрак пуаш ӹштӹмӹ.

Авансым пӹтӓрлиок сола хозанлык пӓшӓ ӓдӹрӹм 
дӓ пӓшӓ вольыкым икуэш нӓлӓш пумӹла. Тӹҥ шот 
донжы гӹнь, контрактацы шотэш авансым пумыла 
агыл.

Контрактацым шурны лӱктӓлмӓш йӧнвлӓ дон дӓ 
хрэсӓнь хозанлык копэрӓцӓҥдӹмӓш дон йалштэн 
мишӓшлӓнэн, контрактацы сола хозанлӹк копэрацы 
гач ӹштӓлтэш.

Йиш-йиш шурнылан ӹштӹшӓшлык агрикультур 
йӧнвлӓ догывырэш шӹндӓлтӹт. Ти йӧнвлӓм контрак- 
тацы- ӹштӹшӹвлӓ пӓшӓшкӹштӹ пыртӹшашлык ылӹт.

Йӧнӓтӹмӓш ылмы районвлӓ воктэн йӧнӓтӹлшӓш- 
лык сола хозанлык таварлык шурным контрактовай- 
ым вӓрӹштӹш копэрацывлӓ гач пасна догывыр дон 
ӹштӓлтэш.
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Агрономвлӓм дӓ агроном пӓшӓ шотӹштйш 
пӓлӹмӓшвлӓм шӓрӹмӓш.

Мӓ, магань когорак йӧнвлӓ дон шурны, шачышым 
лӱктӓлӓш лимӹ гишӓн кытырышна. Ти кытырымы 
йӧнвлӓм ӹлӹмӓшкӹ пыртэн шокташ пӓлӹшӹ эдэм- 
влӓ: агрономвлӓ, зэмлэьмэрвлӓ, вэтьэринӓрвлӓ дӓ молы 
мӹштышы эдэмвлӓӓт кэлӹт.

Ти шот дон Совэт Ушэмӹштӹш Рӹдӹ Исполком 
агрономвлӓнӹм, мӱлӓндӹ тӧрлэдӹлшӹвлӓньш пӓшӓш- 
тӹм йажоэмдӓш дӓ халыкын пӓшӓ ӹштӓш мышты- 
машыжым шукэмдӓш шукы йӧнвлӓм дэкрэтэш ӓнчык- 
тэн пуэн.

Агрономвлӓнӓ шукэм миӓт гӹньӓт, тидӹ эчэ ак 
ситӹ. Тилэц пасна, агроном пунктвлӓнӓн 20 процэнт- 
шӹн вэлэ ӓдӹрӹштӹ улы, шукы агроновлӓнок сола гӹц 
солашкы кашташышты йдӹрӹштӹ укэ. Агрономвлӓ- 
лӓннӓ ныр пӓшӓм агыл, кынцэльӓр пӓшӓм ӹштӹк- 
тӓт. Шукӹ агрономжок 50 процэнт вэрэмӓдсьш 
кынцэльӓрӹштӹ эртӓрӓ, халӹк лошты агыл.

Тидӹм цилӓ шамланэн, СССР Рӹдӹ исполком 
шурны лӱктӓлмӹ гишӓн лӹкмы дэкрэтэш агроном- 
влӓн пӓшӓм йажоэмдӹмӹ гишӓн тэхэнь йӧнвлӓм ӹш- 
тӓш кэлэсэн:

«МӱлЭпдӹ пӓшӓ видӹшӹ кӹлвлӓлӓн дӓ сола х о зан л ӹ к  
копэрацы н агроном  вӓрвлӓлӓн ӹштӹмӹ планы ш тйм у гӹц 
анчэн лӓкмӹлӓ дӓ, опӹт ӹштэн анчӹктӹшй уч рэж дьэньӹ в л ӓ-  
жӹмӓт т э ҥ эл ӓ о к  ӹштӹмлӓ, нӹнӹм ш ӓрэн мимӹлӓ д ӓ  эдэм -  
влӓштӹм ситӓл йк  пы ртэн мимӹлӓ, ӹштэн .миӓш шӱдӹмлӓ.

Агрономвлӓм канцэльӓр пӓшӓ гӹц караҥды мла д ӓ  молӹ  
пӓшӓвлӓжӹмӓт, х р эсӓ н ь  хозан лы кл ан кэрӓл агроном  пӓшӓ 
а гй л эп  гӹнь, ӹштӹктӹмлӓ агйл.

А гроном , ээм л ьэм зр  дӓ вэтьэринарвлӓлӓн, йӧнӓтӹлмӹ  
пӓшӓштӹ шалгат гӹнь, пӓшӓдӓрӹштӹм лӱктӓлмӹлӓ. б1шкӹ- 
мӹштӹн анчӹмы р а й о н й ш т й  ш урны  шачӹшым дӓ вольӹкы.м 
лӓктӹш п уш анй м  ӹштэн мимӹштӹлӓн прэмим пуаш ӹштӹмлӓ.

Агроном вл ӓлӓн вӓр гӹц вӓрӹш к а ш т а ш й ш т й  кок и лош-  
ты ма кэрӓл ӓдӹрӹм ситӓрэн  шоктымла. А гроном вл ӓнӓ х р э -  
сӓнь халӹк д о н  пй т  йалш талтйш ты  м ан йн, пӓшӓштӹм  
йӧнӓтӹлмӓн кӓҥӓшӹшгӹ, конф эрэнцӹ ш тӹ , хр эсӓ н ь  ха л й к
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уш эмӹштӹ мимӹлӓ м ан йн ,  кӹ13Ь1ТШӹ пӓшӓ ӹштӹмӹ сэмӹш-  
тӹм вашталтӹмла. Иӹтӹ 'лачокок сола хозанлы к пӓшӓ нӧнӓ-  
тӹлмӓшӹм у сэмӹнь колтэн кэрдшь '1 лиштӹ».

Шурнӹ лӱкталмӓш пӓшӓштӹ тымдышы учрэж- 
дьэньӹвлӓ: анчыкташ ӹштӹмӹ нырвлӓ, станцывлӓ, 
наукым тымдымаш инстьитутвлӓ когон палшышы 
ӹлӹт. Наукым тымдӹшы учрэждьэньӹвлӓ у йиш 
вырлыкым лӹктыт, магань районэш магань шурнан 
нырышкы ванчаш кэрӓльш анчӹктат, магань райо- 
ныштӹ, кыцэлӓ ӓҥӓ йӹрӓн пӓшӓм видӹмлӓ дӓ мам 
ӱдэн пуры дӓ молымат тымдат.

Наукым пушы учрэждьэньӹвлӓлӓн пӓшӓштӹм йа- 
жон колташ, нӹнӹн кэрӓлӹштӹм ситӓрӓш кэлэш дӓ 
совхоз, колхозвлӓ дон дӓ нэзэр кӹдӓлӓш хрэсӓнь 
халык цуца дон йалшталташ кэлэш.

Кӹзӹт йактэ мӓнмӓн наукы пушы учрэждьэньӹв- 
лӓн мыштымашышты шукы ылӹн гӹньӓт, о' сашты 
укэ дон хрэсӓньвлӓлӓн анчӹктэн кэрдтэлӹт.

1929/30 ии РСФСР-ышты 126 опыт анчыктымӹ 
станцӹвлӓ пӓшӓм ӹштӓш тӹҥӓлӹт. Нӹнӹн пӓшӓштӹм 
йажоэмдӹшӓшлӓнэн, Рӹдӹ иснолком пынцалын:

«Сола х о зӓ н л й к  пӓшӓлӓн палшӹшы н а у к й  (тйм ды ш ) тӹш-  
лӹшӹ уш эм влӓм цилӓ сэмӹнь ш ӓрэн цӓтк ӹ дэм дэн  миӓш  
йӧнӹм мон мимӹлӓ. М ӱлӓндӹ пӓшӓ видӹшӹ кӹлвлӓн дӓ  сола  
х озан л ы к копэрацӹн агроном  вӓрвлӓлӓн ӹштӹмӹ планӹ ш -  
тым у гӹц анчэн лӓкмӹлӓ дӓ, опыт ӹштэн анчыктӹшй уч- 
рэж дьэньӹ влӓж ӹ м ӓт тэҥ эл ӓ о к  ӹштӹ.мӹлӓ,— нӹнӹм ш ӓрэн ми- 
мӹлӓ дӓ эдэмлӓш тӹ м ситӓлыкок п й р т э н  мимӹлӓ, ӹ ш тэн  
миӓш шӱдӹмлӓ.

С о в х о зй н ,  к о л х о зй н ,  ӹшкэ ту р эш  ӹштӹшӹ хозанлйквлӓн,,  
опӹт анчы ктйлмй станцйвлӓн м ы ш тйм аш йш тйм  цилӓгэок  
ш ӓрэн колташ .манын, йбнвлӓм кйн д о н  колтэн мимӓшӹм  
.мон лӹктӓш кэлэш. Ти ш от д о н  нӹнӹн ӹштэн анчы м аш йш -  
тйм  й а р а л а к й а р э ш  лйкташ  лӹмӹн аййртэм влӓм  ӹштӹ.мӹлӓ».

Сола хозанлык пӓшӓ ӹштэн мыштымаш пӓлӹмӓ- 
шӹм хрэсӓнь халык лошкы шӓрӹмӓшӓт шурны лӱк- 
тӓлмӓштӹ кого шотан, кэрӓл пӓшӓ ылэш. «Пӓлӹ- 
мӓштэ, культуртэ социальизмӹм мӓ ӹштэн ана шок- 
тӹ», манын В. И. Лэньин шукы кӓнӓк попэн.

Кого шурны вэрц кӹрэдӓлӓш, кыцэ тӹдьш ӹштӓш,
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пӓлӓш кэлэш. Цилӓ хрэсӓньлӓнок изиш дӓ, агроном 
мыштымашым пӓлӓш кэлэш. Тӹнӓм партьӹ дон пра- 
витьӹльствӹн шурны лӱктӓлмӓш йӧнвлӓжӹм лачокок 
цилӓ хрэсӓньок ыҥылэн шокта.

Анчалӹна: сола хозанлык пӓшӓ ӹштӓш тымдӹмаш 
шотӹштӹ ма-мам мӓнмӓн кӹзӹт йактэ ӹштӹмӹ дӓ 
анцыкылажӹ мам ӹштӓш сӧрэнӓ?

Кыцэлӓ мӓнмӓн анчыктымаш нырвлӓнӓ, сола хозан- 
лык выставкывлӓнӓ, хрэсӓньвлӓлӓн лӹдмаш лэкцы- 
влӓнӓ, кружоквлӓнӓ дӓ конкурсвлӓнӓ кушкын миӓт, 
тидӹм «50» страньнцӓштӹш картьин гӹц ужаш, лиэш.

Лгрономвлӓнӓн халӹк дон йалшталт мимӓшӹштӹ 
кушкынок миӓ. 1926/27 ии районвлӓ воктэн ылшы 
агрономвлӓ 30 тӹжэм докладым халыкйӓл ушэмвлӓ- 
лӓй ӹштэнӹт, 1925/26 ии 25 тӹжэм ӹлӹн. Тэҥэ 
гӹньӓт халык дон йалшталтмаш агрономвлӓн эчэ 
пиш чӹдӹ.

Сэдӹндон совэт Ушэмӹн Рӹдӹ исполкомжы хрэсӓнь 
халык лоштӹ сола хозанлык пӓшӓ ӹштӓш тымдӹма- 
шым кого пӓшӓэш шотла.

„Ӓҥӓ-йӹрӓн пӓтӓ ӹштэн мыштӹмашьш халыкйӓл 
лошкы когон шӓрэн шоктышашланэн:

а) тымэньӓш тӹҥӓлмӹн толшаш инок ӓҥӓ-йӹрӓн 
пӓшӓ тӹмэньмӓшӹм тӹҥӓлтӹш школышты дӓ кӹдӓ- 
лӓшӹнӹштӹ тымдаш тӹҥӓлмӹлӓ, сӓмӹрӹк хрэсӓнь 
тымэньмӓшӹм йажоаҥдымла;

б) 1929 ии кӓҥӹжӹм ӓҥӓ-йӹрӓн пӓшӓм тымдымы 
цилӓ.тьэхньикумыштӹ, вузӹшты учитьӹльвлӓлӓн сола 
хозанлӹк пӓшӓм тымдаш лӹмӹн курсвлӓм пачмыла;

в) толшаш тымдымы и гӹц пэдагогим тымдӹмы 
ВУЗвлӓн дӓ тьэхньикумвлӓн програмышкӹшты агро- 
номии дон сола хозанлык пӓшӓм видӹмӹ гишӓн сола 
хозанлык копэрацы гишӓн дӓ кольэктьивӹ ӹштӹмӓш 
гишӓн тӹмдаш лӹмӹн курсвлӓм пачмыла;

г) 1928/29 ин тэл гач агроном ӹлӹмӹ вӓрвлӓ вок- 
тэн сола хозанлӹк пӓшӓм агроном тӹмдӹмла ӹштӓш 
солаштӹш анцӹлтӹшӹ эдэмвлӓлӓн, сола хозанлӹк пӓ-
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шӓзӹвлӓлӓн, айӹртэмӹнжок сӓмӹрӹк хрэсӓньвлӓлӓн, 
кӹтӹк жэпӓн курсвлӓм пачӹн мимӹлӓ;

д) тонок тымэньмӹ агроном пӓшӓм когон шӓрӹм- 
лӓ, кино дон радьио гач тӹмдэн мимӹлӓ;

е) 1929/30 и гӹц тӹҥӓлӹн, сола хозанлӹк пӓшӓ 
тӹмдымӹ ВУЗ-влӓ дӓ тьэхньикумвлӓ йӧндӓрӹмӓш пӓ- 
шӓ тӹмдӹмы ВУЗ, тьэхньикумвлӓ дон икшотӹштӹ 
шалгӹшӹвлӓм ӹштӹмлӓ манӹн, пӹнцал шамакӹм лӹк- 
мӹла;

ж) агротьэхньик шотан пӓшӓм тӹмдӹмӹ гишӓн дӓ 
кого колхозвлӓм пачӹн мимӹ, видӹмӹ гишӓн шулды 
ӓкӓн кньигӓвлӓм солалан ситӓрэнок лӹктӹн, шӓрэн 
мимӹлӓ. 1930-шӹ ии тэл гач 6 мӹльион тӓрзӹ дон 
нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓнь халӹклан агроном пӓшӓм тӹм- 
дӹмӹ ли эш “.
Агроном йӧнвлӓм дӓ сола хозанлӹк пӓшӓ ӹштӓш пӓ- 
лӹмӓшӹм шӓрӓш тэҥэ РСФСР мӹчкӹ кого сумӹм 
пумӹ лиэш.

Шурнӹ луктӓл кэрдшӹ тӹҥ корныжӹ—сов- 
хозвлӓ, колхозвлӓ ылӹт.

Мӓ, ӹшкэ турэш хозанлӹк пӓшӓ видӹшӹ хозанлӹк- 
влӓлӓн шурнӹ лӓктӹшӹм 30—35 процэнт лӱктэн 
кэрдшӹ йӧнвлӓ гишӓн кӹтӹрӹшна.

Шурнӹ лӓктӹшӹм 30—35 процэнт лӱктӓлмӓшэш 
сӓндӓлӹкэшнӓ 25 мӹльион тонн киндӹ у гӹц шукэ- 
мэш. Тэҥэ гӹньӓт хрэсӓньвлӓлӓн цилӓлӓнок тидӹм 
пӓлӓш кэлэш: ӹшкэ турэшӓн хозанлӹк йӓштокок 
хрэсӓнь ӹлӹмӓшӹм йажоаҥдэн шоктэн ак кэрдт. 
Л1ондаш аккэл; тӹгӹдэм шӹцшӹ пӹйӹрка хозан- 
лӹк шэргӹ ӓ к ӓ н  ӹлэш дӓ лактӹш нӓлмӓшӹжӓт 
тӹдӹн пиш чӹдӹ.

РКИ-и анчэн лӓкмӓшӹжӹ гӹц кайэш: тыгыдӹ хо- 
занлӹкӹшты итӹн лӓктӹш гэктӓр гӹц 112 килограмм 
ӹлэш, шалдыраштыжӹ 336 килограмм, кым кӓнӓк шукӹ,
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Тӹгӹдӹ дон шалдӹра хозанлӹквлӓн доходӹштӹм 
тӓҥӓштӓрэн анчӹмӹкӹ кайэш: тыгӹдӹ хозанлӹкӹн 
кэчэш вацшӹ доходшӹ 40 ур ӹлэш, шалдӹражӹн 
1 тӓҥӓ дӓ 25 урӹш шоэш, кӹм кӓнӓк шукӹрак. Тидӹ 
итӹн ӱдӹмӓш шот Смолэнск губэрньӓштӹш ӹлэш.

Маньарак хозанлӹк шалдӹра ӹлэш, тӹнӓрӹ тӹдӹ 
кого дохотан , тӹнӓрӹ пӓшӓ ӹштӹмӓшӹжӓт куш- 
тӹлгӹ. Ик гэктӓр итӹнлӓн тӹгӹдӹ хозанлӹкӹштӹ 72 пӓ- 
шӓ кэчӹ эртӓрӓлтэш, шалдӹранӹштӹ 37 кэчӹ вэлэ 
кэлэш. 1)

Тэҥэ гӹнь, нэзэр-покшал хрэсӓнь халӹк ӹшкэ ӹлӹ- 
мӓш сэмжӹм пӹток йажоаҥдӹнэжӹ гӹнь, тӹгӹдӹ 
хоз^нлӹкӹм пӹрахэн шалдӹрашкӹ ванчӹшашлӹк.
Шукӹ йиш пӓшӓм ӹштӹшӹ машинӓвлӓ, трактӹрвлӓ, 
тӹрэдмӹ машинӓвлӓ, комбайнь1влӓ пӓшӓм когон ашӹн- 
дарэн кэрдӹт. Комбайнӹжӹ у гӹц шанэн лӹкмӹ ма- 
шинӓ ӹлэш. Тидӹ тӹрэдэш, кӹлтэм шиэш, тӹнӓмок 
вагонвлӓшкӹ опта. Ти машинӓ дън пӓшӓм ӹштэн цэнт- 
нэр киндӹм 70 ур шулдэштӓрӓш лиэш.

Киндӹ шӹндӹмӹ машинӓвлӓӓт пиш кэрӓл ӹлӹт.. 
Кӹзӹт тэхэнь машинӓвлӓдон Гэрманьӹштӹ хрэсӓньвлӓ 
пӓшӓм ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт, киндӹм ак ӱдэн, машинӓ 
дон шӹндӓт, Тэҥэ шӹндьшӹ дон киндӹ лӓктӹшӹм 
гэктӓр гӹц 8 цэнтнэрӹм нӓлмӹнӓ вӓрэш 100 цэнтнэр 
йактэ шокташ лиэш. Ти шӹндӹмӹ машинӓвлӓ Италь- 
иштӹ 30 процэнт йактэ вӹд кӹшкӹмӓшэш лӓкшӹ 
роскотӹм кӧтӹртӓт, пӓшӓ ашӹндарӹмашӹжӹ нӹнӹн 
кэчэш—2—3 гэктӓр ӹлэш.

Эчэ кукурузы итрӓйӹмӹ у машинӓвлӓ улы. Ти ма- 
шинӓ дон кок эдэмок 4 гэктӓр шурным кэчӹштӹ 
погэн кэрдэш. Пэрви гӹнь, машинӓдэ 15 эдэм кэлэш 
ылын. Шуды цымырымы машинӓӓт улы. Ти машинӓ 
икӓнӓшток шудым цӹмыра, кошта, аравашкы опта, 
шывтэн кэӓ, эдэм кид кычылтмашат ак кэл.

' )  РКИ -н шотлӹмашыжӹ.
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Пӓлӹмлӓ, тэгэнь машинӓвлӓм кого кольэктьивӹ* 
влӓ вэлэ нӓлӹнжӓт кэрдӹт.

Хрэсӓньвлӓ, пӓшӓзӹвлӓ дорц худан ӹлэна манын, ик- 
пылотракок попат. Тэвэ пӓшӓзӹвлӓ 8 цӓш, ӓльӹ 7 вэлэ 
кэчэш пӓшӓм ӹштӓт, мӓ тидӹм омӹнэшӓт ана уж. Хрэ- 
сӓньвлӓн уты кӹрэдӓлмӓш виржӹ пӓлӹ: нӹнӹ тыгыдэм 
шӹцмӹштӹ гищӓн дӓ шайылан кодмыштылан тэҥэ 
кӹрэдӓлӹт. Хрэсӓнь хозанлыкат, тыгыды йӧнӓтӹмӓш, 
алаштышы кид пӓшӓзӹвлӓн хозанлык постол ӹлэш. 
Кид пӓшӓзӓт мастарлымы ӹщкӹмжӹн вӓрӹштӹжӹ 
йӹдщы, кэчӹжӹ пӓшӓм ӹштэн эртӓрӓ. Тэҥэ гӹньӓт, 
шалдыра кого, фабрикӹм тӹдӹ ак шо. Фабрикӹштӹ 
мащинӓвлӓ, пӓшӓ ашӹндаралт ӹштӓлтэш, олтымы 
ддӹр, таварлык ӓдӹр когон пэрэгӓлтэш, пӓшӓм 8 цӓш 
ӹштэнок тавар лӓктӹш шукы лиэш дӓ ӓдӹржӓт кид 
мастарын дорц йажорак лиэш, кэрэк тӹдӹ 11 цӓш 
кэчӹ йӹдэ эртӓрцӹжӹ. Пӓшӓ шукы гӹньӓт, кынжӹ 
чӹдӹ. Кид пӓшӓзӹвлӓ 8 цӓшӓт утла пӓшӓм ӹштэнӓ 
манын койырэн ак кэрдтэп. Фабрикӹштӹ цилӓ пӓшӓ- 
жок кынэштӓрӹмӹӓт, цымырӹмат вэлэ кого сила 
ылэш.

Цымӹргалтмашты кого сила ылэш. Хрэсӓнь халык 
йажо ӹлӹмӓшӹм ӹштӹнэжӹ гӹнь, цымыргалтман 
корны дон, копэрӓцӓҥмӹ корны дон кэщӓшлык. Вла- 
димир Ильйич Лэньин 1918 инок эчэ комун дон ком- 
бэдвлӓн погынымашышты кэлэсэн:

|'«Тыгыдэм шӹцшӹ т й г й д ы  х о з а н л й к  гЫц цймӹ ргалтман  
хозан лы кы ш к й ванчймаш  лин ш окта йл гэцӹ , кок-кым кӓнӓк  
мӱлӓндӹ пӓшӓ ӹштӹшӹн с и л а ж й  п эр эг ӓл тн эж ӹ  йльй>.

Совэт власть ылмашты Владимир Ильйич Лэньин 
копэрацым кого пӓшӓ ӹштэн кэрдмашэш шотла. Тэ- 
вэ мам ти гишӓн Лэньин сирэн:

«Кугижӓншӹштӹш власть пӓшӓзӹ й й х  кидӹштӹ й л эш  
гӹнь, ти кугижӓнш ӹ власть кидӹштӹ йӧнӓтӹлмӹ цилӓ ӓдӹр-  
влӓ й л й т  гӹнь, лачокок мӓнмӓн халыкӹм к о п эр ӓ ц ӓ ҥ дӹ и ӓ ш  
иӓшӓнӓ вэлэ  ӹштӓшнӓ кодэш>.

Шукы мӹльионан хрэсӓнь халык Лэньин дон ко- 
муньист партьын пӓшӓ шамакшым (лозуҥжым) йажон
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пӓлэн шон. Нэзэр хрэсӓнь халык дӓ кӹдӓлӓшӹжӓг 
Ильйичӹн согоньжым ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртэнок миӓ. 
1930 иштӹ сола хозанлык пӓшӓ ӹштӹшӹ копэрацыш- 
кы 167г мӹльион хрэсӓнь хозанлык ушэналтэш. Тидӹ 
совэт Ушэмӹштыш цилӓ хрэсӓнь хозанлык шотын 
64 процэнтшӹ лиэш. Хрэсӓнь халык шукы йиш копэ- 
рацы ушэмӹшкӹ цымырналтэш: крэдьит шӓлӓтӹлшӹ 
тӓҥлӓнӹмӓш (товарищество) ушэмӹшкӹ, йарвӓр вы- 
жалымы тӓҥлӓнӹмӓш ушэмӹшкӹ машинӓ нӓлмӹ 
тӓҥлӓнӹмӓш ушэмӹшкӹ,шӹшэр-тарык, роколма ӹш- 
тӹмӹ ушэмӹшкӹ дӓ молы ушэмвлӓшкӓт йалшталтэш. 
Ти копэратьивӹ ушэмвлӓ цилӓгэ солам социальизм 
сэмӹнь колтӹмашкӹ изин-ольэн пыртэн миӓт.

Пытарак копэрацы корны дон кэшӹжӹ кольэктьи- 
вӹшкӹ, кӹтӹкӹн манмаш, колхозышкы ушналтшӹ 
нэзэр-покшал хрэсӓньвлӓжӹ ылыт. Молы сола хозан- 
лык копэрацывлӓ дорц колхозвлӓжӹ иквӓрэш пӓшӓ 
ӹштӓш ушналтмы дон вэлэ айырлат. Кольэктьивӹш- 
тӹ хрэсӓньвлӓ иквӓрэш нӓлмӹ, выжалымы гӹц пасна 
иквӓрэш мӱлӓндӹ пӓшӓм ӹштӓт, иквӓрэш шурным 
цымырат.

Пӓлӹмлӓ, цилӓ колхозвлӓжок цилӓ пӓшӓмок эчэ 
иквӓрэш ак ӹштэп. Иужыжы шукӹрак пӓшӓмок иквӓ- 
рэш ӹштӓт, кыдыжы кыды-тидӹжӹм вэлэ эчэ ӹш- 
тӓш цацат. Сола хозанлык пӓшӓм кольэктьивӹш 
ушнэн, иквӓрэш ӹштӹмӓш нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓнь 
халыклан социальизмӹшкӹ кэӓшӹжӹ кӹзӹт тӹҥ 
кого корнӹ ылэш.

Кольэктьивӹ хозанлыквлӓ кӹзӹт кок йиш ылыт: ӓр- 
тьэль дӓ комун.

Артьэльӹштӹ пӓшӓ, мӱлӓндӹ, пӓшӓ вольык, пӓшӓ 
ӓдӹр, лӓктӹш пушӹ вольык икуаҥэш (иквӓрэш лиӓл- 
тэш). Икуаҥдымашты кэрӓл ӹлӹшвлӓӓт артьэльӹнэ- 
шок шотлалтӹт.

Комунышты пӓшӓ иквӓрэш ӹштӓлтэш дӓ йӧнӓтӹл- 
мӹ шотыш пырышывлӓжӹ: мӱлӓндӹжӹ, пӓшӓ воль-
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ыкшы, лӓктӹш пушы вольыкшы, пӓшӓ ӓдӹржь!, 
Ь1лӹшӹжӹ дӓ молывлӓжӓт икуэмӹт.

Колхозвлӓ ньима гӹцӓт когон сола дон солам, пӓ- 
шӓзӹ дон нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсӓнь халыкым лишь1- 
лэмдӓт. Колхозвлӓ хрэсӓнь хозанлыкым цаткыдэм 
дӓт, мӱлӓндь! пӓшӓкӹ йиш-йиш машинӓвлӓм шукок 
пыртэн миэн, пӓшӓм куштӹлтат. Нинь! аланлаок пӓ- 
шӓм пылан шот дон виктӓрэн миӓш йӧным пуат.

Солам кулакын кабала гӹц ирӹкӹшкӹ лыкмы 
пӓшӓштӹ кольэктьивӹ хозанлӹквлӓ когон палшат. 
Незэр —кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓн шӓлӓн ӹлӹмь1штӹ кулак- 
влӓлӓн пӹзь1рть1ль!ктӓш пиш палша. Нэзэрвлӓн цы- 
мыргӹмаш кулаквлӓлӓн пурым ак пу. Кулаквлӓ кол- 
хозлан тупыньэш ылыт. Колхозышкӹ тӓрзӹвлӓ, нэ- 
зэр хрэсӓньвлӓ, кӹдӓлӓшвлӓ ушналтыт. Колаквлӓм 
колхозышкы ак пыртэп. Ньшӹм худа мӱлӓндӹщкӹ 
колтат. Колхозышкы пырымӹ дон нэзэр дон кӹ- 
дӓлӓш хрэсӓньвлӓ кулакын кабала гӹц йаралэш ок 
айырлат.

Кулак колхозышкы пырэн гӹнь, тьщӹм колхоз гӹц 
лыкташ кэлэш.

Ти кок йиш кольэктьивӹ хозанлыквлӓ— артьэль 
дон комун — солаштыш социальизмӓн хозанлыкэш 
шотлалтыт. Совэт правитьӹльствӹ комуньист партьы 
видӹмӹ дон, пӓшӓ ӹщтэн анчыктымаш дон, пӓшӓ 
Ь1шть1мӓш дон ушналташ палша.

Магань палшымашым совэт власть кольэктьивӹшкӹ 
ушналтшы нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓлӓн пуа?

Пӹтӓрлиок партьы дон правитьӹльствӹ кольэктьи- 
вӹшкӹ ушналтшы хрэсӓньвлӓлӓн цилӓ сэмьшь пал- 
шымашым пуаш вӓрвлӓ воктэншӹ совэт кӹлвлӓлӓн 
шӱдэн.

Колхозышкы пырышы хозанлыквлӓлӓн вэлэ мӱлӓн- 
дӹм пӹчкэдэн, тӧрлэн цумы лиэш, машинӓвлӓмӓт, крэ- 
дьитӹмӓт, шӹргӹмӓт пӹтӓрлиок пуат, тӱлӓшӹжӓт 
тӓржӹм куштылтэн миӓт. Сола хозанлык налогым 
валтэн тӱлӹктӓт: комуныш пырышывлӓлӓн 60 про-
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цэнтӹм валтат, артьэльӹ атӹшӹвлӓлӓн 40 процэнтӹм, 
тӓҥлӓнӹмӓш ушэмӹщтӹшӹвлӓлӓн 25 процэнтӹм 
1928/29 ии колхозвлӓлӓн 72 мӹльион тӓҥӓ крэдьи- 
тӹм пумы. Эртӹшӹ инжӹ 60 мӹльионым пумы ыльӹ.

1930 ии колхозвлӓлӓн 500 мӹльион пумы лиэш.
Сола хозанлыкым копэрӓҥдӹмӓштӹ дӓ колхозаҥ- 

дымашты маньарак ӹштэн шоктмашна кайэш?
Колхозвлӓ (комунжы, артьэльжӹ, тӓҥлӓньшӓш 

ушэмжӹ) 1929 иштӹ 200 процэнт кушкыныт. 1 ок- 
тьӓврэш 1929 ии СССР мычкы 75000 колхоз нӓрӹ 
ылын. Колхозвлӓн ӱдӹмӓш кымдэм 4.260.000 гэктӓр 
лин, вэс шамак, 1928-шӹ и дорц 30 процэнт шукэ- 
мӹн. 1930 иштӹ колхозвлӓ цилӓ хрэсӓнь шотын 
30 процэнтшӹмӓт утла ӹшкэ йӹрӹштӹ цымырат.

Кольэктьивӹ ӹштӹмӓш пӓшӓ планнам цилӓжӹмок 
эртӓрэн ӹштӹмӹ. Кӹзӹт район—район хӓлӓ, округ, 
область хӓлӓ колхоз ӹштӓш тӓрвӓнӹмӓш кэӓ. Тӹҥ 
киндӓн районвл^ӓнӓм (йыдвэл моҥыр Кавказым, Пок- 
шал дон Ул-Йылдӹр районвлӓм) кольэктьивӓҥдэн 
шоктымаш 1931-шӹ иштӹ шошым, ӓльӹ шӹжӹм ли- 
эш. Молы киндӓн районвлӓштӹжӹ 1931-шӹ ин шӹ- 
жӹм, ӓльӹ 1932-ии шошымэш, ӹштӓлт шот. (Рӹдӹ 
партком пынцалмашыжы гӹц).

Нэзэр паштэк кӹдӓлӓш хцэсӓнь халыкат колхозыш 
пыраш тӓрвӓнӹш.

Колхозвлӓн цилӓ лӓктӹш шотшы 340 процэнт шукэ- 
мӹн, таварлык лӓктӹш шотшы 378 процэнт кушкын.

Шот дон кушмы гӹц пасна, зчэ шурны шачыш 
лӓктӹшвлӓжӓт ӹ ш кэ—турэнвлӓн дорц 20—-25 процэнт 
лӱктӓлтӹн.

Тэвэ колхозвлӓн дӓ ӹшкэ-турэшӓн хрэсӓньвлан 
шурны шачыш лӓктӹш гпотын цифӹрвлӓжӹм район- 
влӓ йӹдэ цэнтнэр шот дон анчыктымаш.
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Йажорак колхозвла воктэнжӹ кӹзӹтӓт шурны лӓк- 
тӹш ӹшкэ-турэшӓнвлӓ дорц 3—4 пачаш шукырак 
ӹлэш. Тидӹм цэнтнэр шот дон анчӹктымы ти ци- 
фӹрвлӓ дорц ужаш лиэш ’)

Ш ӓдӓҥӹ б1 р ж  а .

Й ы двэл м оҥ й р  

К авказ рай он

П окш ал вӓ- 
рӹштӹш й ӧ-  
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р ай он

К ол хозв л ӓ в о к т э н . . .  . . . 22,5 18,8

Ӹ ш кэ-турэш ӓн хр эсӓ н ь  х о -  
зан лйк влӓ воктэн ................... 5,4 8,3

Колхозвлӓн дохотӹм Ь1шкэ-турэшӓн хозанлыквлӓн 
дохот дон тӓҥӓштӓрэн анчӹмыкы кайэш )̂.

’) РКИ -н анчӹ ктӹ маш йжы  гӹц.
М)>лӓндӹ паш ӓ ты мдйш ы  ин стьи тутй н  анчӹктӹмаш ӹжы.
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чӹ йӹ дэ вацш й д о -  
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Ти цифӹрвлӓӓт тэвэ, колхозвлӓ ӹшкэ турэшӓн 
хозанлӹк дорц пытыракон йажо ӹлмым анчыктат.

Сэдӹндон тэвэ 1929 ии нойӓврӹн лишӹ Рӹдӹ 
комитьэт партьын плэнумжӹ пынцалэш;

„Сола хозанлӹкӹм кольэктьивӓҥдӹмӓш пӓшӓштӹ 
хрэсӓнь халык лошты сӓрнӓлтӹш лимӓшӹм толшаш 
шошӹм ӱдӹмӓш пӓшӓм эртӓрӹмӓштӹ нэзэр-кӹдӓлӓш 
хрэсӓнь хозанлыквлӓм анцӹк колтымы шот дон дӓ 
солам социальизӹмӹшкӹлӓ сӓрӹмӹ шот дон у гӹц 
тӓрвӓнӹшӓшлык. Цилӓ пӓшӓшток капитальиз тӹш- 
лӹквлӓ вӹкӹ тӓовӓнӹмӓшӹм ӹтэн миэн, дӓ цилӓ ста- 
тьан социальизмӓн индустрин (фабрик-заводвлӓн) сола 
хозанлык дон йӧнӓтӹмӓш вӓш пижӹкӹштӹм цаткы- 
дэмдэн миэн, партьы ушэмвлӓ толшаш ӱдӹмӓш 
пӓшӓм эртӓрӓш силаштым вэрэмӓштӹ мобльизовой- 
ышашлык ылыт. Кого ӹштӹмӓш пӓшӓжӹ: пӓшӓ йӧнӓ- 
тӹм копэрацывлӓм, хрэсӓнь хозанлык кольэктьивӓҥ- 
дӹмӓшӹм дӓ совхозвлӓм ӹштӹмӓшӹм когон шӓрӹ- 
шӓшлык ылыт.



59

Рӹдӹштӹш Исполком (ЦИК) вӹц и пӹтӹмӓшэш 
шурны лӓктӹшӹм- 60 процэнт йактэ лӱктӓл шокташ 
колхозвлӓлӓн шудэн.

Тошты совхозвлӓм цаткыдэмдӹмлӓ дӓ ув- 
лӓм пачын шӓрэн мимӹлӓ

Сола хозанлӹк пӓшӓштӹ совхозвлӓ изин-олэн (после- 
довательно) социальизмӹшкӹлӓ сӓрнӓлтшӹ прэдпри- 
йӓтьӹвлӓ ӹлӹт. Нӹнӹн лоштӹ тоштӹжат ужат—пӹр- 
цӓнжӹ, у дон шӹшэр, пай, итӹн ӹштӹшӹвлӓжӹ дӓ 
молӹвлӓжат эчэ улӹ.

Тоштӹ совхозвлӓн цилӓ мӱлӓндӹ шотшӹ 1929 и пӹ- 
тӹмӓшэш 1 мӹльион 816 тӹжэм тэктӓр, уилӓ ӱдӹ- 
мӓшнӓн 1, 6 процэнтшӹ нӓрӹ, шотлалтэш. Йажо йиш 
вырлӹк дон ӱдӹмӓшӹжӹ цилӓ ӱдӹмӓш кӹмдэмӹн 
11 процэнтшӹ 1925 ии ӹлӹн, 61 процэнт 1928 ии.

Шукы совхозыштӹжок шурны лӓктӹш ӹшкэ турэ- 
шӓн хрэсӓньвлӓн дорц айӹртэмӹнок йажо. )̂.
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Совэт Ушэмӹн Рӹдӹштӹш Исполкомжӹ 1928 ии 
дьэкаврӹн шурнӹ лӓктӹшӹм 60 процэнт совхоз- 
влӓлӓн лӱктӓлӓш шӱдэн.

Тоштӹ совхозвлӓм цаткыдэмдэн мимӹ годымок 
эчэ увлӓжӹмӓт пачӹн миӓш правитьӹлствӹ мӱлӓндӹ 
пӓшӓ видӹшӹ кӹлвлӓлӓн шӱдэн. У гӹц пачмы сов-

Й а к о в л ь э в ӹ н  д о к л а д  гӹ ц
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хозвлӓ айӹртэмӹнок пӹрцӹ киндӹм ӹштӹшӓшлык 
ӹлӹт.

У совхозвлӓ йӓрӓ кшнӹ мӱлӓндэш (Йыдвэл Кавка- 
зӹштӹ, Уралыштӹ, Йӹлдӹр воктэн, Сибирӹштӹ, 
Кримӹштӹ, Казакстанӹштӹ, Украинӓштӹ) ӹштӓлтӹт. 
Хрэсӓньвлӓн мӱлӓндэш совхозвлӓм ӹштӹмӹ ак ли.

У совхозвлӓ кок иштӹ 1 мӹльион 640 тӹжэм тонн 
таварлӹк киндӹм пушашлӹк ӹлӹт. 1929-шӹ ии пӹр- 
цӹ пушӹ совхозвлӓ 8 мӹльион тонн таварлӹк кин- 
дӹм пуэнӹт.

У совхозвлӓм пачаш 335 мӹльион тӓҥӓм пуаш 
ӹштӹмӹ.

Совхозвлӓнӓ и йӹдэ 1 мӹльион 640 тӹжэм тонн 
киндӹм пуаш тӹҥӓлӹт гӹнь, окса шавӹмӓшнӓм 
мӹҥэшок пӧрӹктӓт. Тидӹм нэзэр—^кӹдӓлӓш хрэсӓнь- 
влӓлӓн цилӓлӓнок пӓлӓш кэлэш. Тидӹ киндӹ ситӓрӹ- 
мӓштӹнӓ кого пэркэм пуа.

Совхозвлӓ, колхозвлӓ нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсӓнь ха- 
лык дон пытӹрак вӓш каштшашлӹк ылыт. Тӹҥ 
хрэсӓнь халӹкшат, совхозшат дӓ колхозшат цилӓн 
ик кого пӓшӓм— киндӹ шурным 30—35 процэнт 
лӱктӓлмӹ пӓшӓм, ӱдӹмӓш шӓрӹмӹ, кымдаэмдӹмӹ 
пӓшӓм—ӹштӹшӓшлӹк ӹлӹт.

Йӧндӓрӹмӓш (промышльэннысть) шурны лӱктӓл- 
мӓш вэрц когон дӓ когон вэлэ кӹрэдӓлэш. Сола 
хозанлыклан кэрӓл машинӓвлӓм ӹштӹмӓшӹжӹ, трак- 
тырвлӓжӹ, миньэрал пышкыдэмдӹшвлӓжӹ, локтӹлшы 
шукш дон кавшаҥывлӓ дон кӹрэдӓлмӹ йӧнвлӓжӹ 
цилӓ тидӹ хозанлӹк пӓшӓм лӱктӓлшӹ, шурны лӓк- 
тӹш шукэмдӹшӹ кого силан ӓмӓлвлӓ ылӹт. Йӧндӓ- 
рӹмӓшӹм шӓрӹдэ сола хозанлыкымат шӓрэн шок- 
таш ак ли.
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Сола хозанлыклан крэдьитӹм пумаш.
Шурны шачаш лӓктӹшӹм лӱктӓлмӹ пӓшӓштӹ сола 

хозанлыклан крэдьитӹм пумашат совэт правитьӹль- 
вӹн пиш кого кэрӓл йӧнжӹ ылэш.

Кугижӓн правитьӹльствӹн сола хозанлӹклан шӓвӹ- 
мӹ роскотшӹм совэт правитьэльствӹн дон тӓҥӓш- 
тӓрэн анчьшӹкӹ кайэш; 1913 ии кугижӓн правитьӹль- 
ствӹ сола хозанлыклан 200 мӹльион тӓҥӓм чэрвонцы 
шот дон пуэн, совэт правитьӹльствӹ 1927/28 ии 
771 мӹльион тӓҥӓм пуэн, 1928/29 иштӹжӹ 1 мӹльи- 
ӓрд 800 мӹльионым.

Айӹртӹшӹжӹ сола хозанлыклан шукы окса пумаш- 
тӹ вэлэ агӹл. Ти шот дон совэт правитьӹльствӹ 
кугижӓн правитьӹльствӹ гӹц когон айырла.

Вэс шот дон эчэ крэдьитшӹмӓт пэрвишӹ дорц вэс 
эдэмвлӓлӓн вэлэ пуат. Кугижӓн правитьӹльствӹ го- 
дым крэдьитӹм солаштӹш уланрак эдэмвлӓлӓн вэлэ 
пуат ылын, пӹйӹрка цуца солаштӹш пайанвлӓлӓн пал- 
шаш манӹн вэлэ крэдьитшӹмӓт пуат ӹлӹн. Нэзэр- 
влӓжӹ крэдьитӹм нӓлӹн кэрдтэлӹт. Нӹнӹм тӱлэн 
кэртӹдӹмӓшэш шотлэныт.

Крэдьит пумашӹм мӓнмӓн кӹзӹт вэс корнӹ дон
колтэнӹт. Вэс корныдон колтымӹжӹм тэвэ ти ци-
фӹрвлӓ вӹлэц ужаш лиэш:

1926 ии крэдьит нӓлшӹвлӓм процэнт дон анчӹк- 
тӹмаш;

Пӓшӓ ӹштӹшӹ вольӹктӹмвлӓ . . . .19,8
1 в о л ь ӹ к а н ...............................................  56,1
2 ,   16,1
3 „ ................................................. 5,2
4 „ дӓ к ӱ ш к ӹ л ӓ .............................. 2,8

Цилӓжӹ . . .  100

Крэдьит ушэмӹштӹ шалгӹшӹ чльэнвлӓжӹ, крэ~ 
дьит нӓлшӹвлӓжӹ нуждавлӓ дӓ кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓ 
ӹлӹт.
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Нэзэрвлӓлӓн крэдьитӹм пуаш гасна сӱм улы.
Хрэсӓньлӓн магань кэрӓлвлӓэш крэдьитӹм пуат? 

Пӹтӓрлиок пӓшӓ вольык нӓлӓш. Тидӹ нэзэр хрэ- 
сӓньвлӓлӓн дӓ кӹдӓлӓшвлӓлӓн пишок кэрӓл шотан 
крэдьит ӹлэш. Ти крэдьит нӹнӹм йалвӹкӹ шагал- 
таш, таварлык шурнӹм ӹштӹктӓш палшӹшӹ ӹлэш.

]Машинӓвлӓм нӓлмӓштӓт хрэсӓнь халыклан крэдьит 
когон палша.

Сола хозанлӹк пӓшӓ ӹштӹмӓш ӓдӹр шот 1920 ии 
годшы шот дорц кушкын гӹньӓт, кӹзӹтӓт эчэ мӱ- 
лӓндӹм 60—80 процэнтшӹм шагавуй дон пӹргэдӹт. 
Цилӓ вӓрэок машинӓвлӓ, запас ӓдӹрвлӓжӹ дӓ мол- 
жат ӓк ситэп. Ти культур шотан ӓдӹрвлӓн ситӹдӹ- 
мӓш шурнӹ лӱктӓлмӓшӹм ӓптӹртӹлэш.

Тидӹм шамланэн, солалан машинӓ нӓлӓш крэдьит 
пумашым правитьӹльствӹ шукы колта.

Шурны шачыш лӱктӓлмӹ пӓшӓштӹ дӓ хрэсӓнь 
хозанлӹкым виӓҥдӹмӓштӹ вольӹк урдӹмаш когон 
палша. Вольӹк шукӹ лиэш гӹнь, намозат шукы 
лиэш. Намозыжӹ лиэшӓт, шурнӹжат шачышан лиэш. 
Сэдӹндон ышкал нӓлӓшӓт хрэсӓньвлӓлӓн крэдьитӹм 
шукӹ пуат. Сола хозанлӹк крэдьитӹн палшымыжы 
дон хрэсӓньвлӓ 1923 и гӹц 1926 и йактэ 820 тӹжэм 
ӹшкалым нӓлӹнӹт. Тидӹ Совэт Ушэмӹштӹнӓ, тӹ 
жэпло годымок, цилӓ вольык шот кушмын 20 про- 
цэнтшӹ лиэш.

Вырлык ситӓрӹмӓшӓт дӓ йажо йиш вӹрлык ӱдӹ- 
мӓшӓт когон шурнӹ лӓктӹшӹм лӱктӓлэш, манын по- 
пӹшна. Лу и лошты вӹрлык пӓшӓлӓн 97 мӹльион 
тӓҥӓ нӓрӹ шӓвӹмӹ.

Мӱлӓндӹ т( рлӹмӓш, пайылӹмаш пӓшӓ внктӓрӓшӓт 
крэдьит когон палша. Лу и лоштӹ мӱлӓндӹ тӧрлӹ- 
мӹ, пайылымы пӓшӓлӓн 80 мӹльион тӓҥӓм пумы.

Крэдьит пуэн палшӹмӹ дон нэзэр кӹдӓлӓш хрэ- 
сӓньвлӓ 1 мӹльионашат утла пӓшӓ вольыкым, 820 
тӹжэм ышкалым, мӹльионак пэлӓк плугвлӓм, 420 тӹ- 
жэм ширэм, 98 тӹжэм ӱдӹмӹ машинӓвлӓм, 92 тӹжэм
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кӹлтэ шимӹ машинӓвлӓм, 184 тӹжэм пӹрцӹ иштрӓйӹ- 
мӹ машинӓвлӓм дӓ трийэрвлӓм нӓлӹнӹт.

Тидӹ цилӓ 2 мӹльион 200 тӹжэм гэктӓр мӱлӓндӹм 
у гӹц пыдырташ палшэн. Тидӹ тиун эртӹшӹ ивлӓ 
кӹдлаштӹ ӱдӹмӓш кӹмдэмнӓм 10 процэнт шукэмдӹш.

Хрэсӓнь хозанлыкнан лӓктӹшӹжӹ крэдьит палшӹ- 
мӹ дон 200 мӹльион тӓҥӓшӓт утла лӱктӓлтӹ.

Сола хозанлыкӹм социальизм корнӹ дон вэсэмдӓш 
(рэконструкцандаш) крэдьитӹн палшӹмӹжы гишӓн 
айыртэмӹнок кэлэсӓлӹнӓ. Тиштӹ пӹтӓрлиок трактьф 
нӓлӓш крэдьит пумашьш кэлэсӓлтэш. Трактыр мӱлӓн- 
дӹ тӧрлӹмӓш пӓшӓм, халӹк копэрӓҥдӹмӓшӹм, нӹр 
пӓшӓ йажоэмдӹмӓшӹм дӓ молӹмат пӹт тэргӓ. Трак- 
тӹр нӓлӓш кого сум пуалтэш.

Шукӹ нӹрӹш ванчымаш шурны лӱктӓлмӓшӹн кого- 
рак йӧн шотӹштӹшӹжок ӹлэш. Шукӹ ньфӹш ван- 
чаш кӹльэвӹр, шудӹ нӱшмӹ кэлэш. Шудь! нӱшмӹм 
хрэсӓньлӓн вазаш куштӹлташ эртӹшӹ ти кым и лош- 
тӹ 20 мӹльион тӓҥӓӓт утла пумы. Ти окса дон хрэ- 
сӓньвлӓ 300 тӹжэм цэнтнэр шуды нӱшмӹм нӓлӹнӹт.

Шурнӹ лӱктӓлмӹ пӓшӓштӹ тэвэ сола-хозанлӹк 
крэдьитэт мам пуа.

Сола хозанлӹк виӓҥмӓш гишӓн, совхоз дон колхоз- 
влӓ, машинӓ-трактӹр станцы копэрацӹ дӓ эчэ молы- 
влӓ кушмӹ гишӓнӓт кэлэсӹмӓшвлӓнӓ сола хозан- 
лӹк вала манмӹ гишӓн вургьшлашкь! лӹпшалтшӹвлӓн 
шайам йардӹмэш лӹктӹт. Хрэсӓньвлӓ колхозӹш ак 
пӹрэп, колхозвлӓм ӹштӹмӓш дӓ кулаквлӓ ваштарэш 
кэмӓш сӓндӓлӹкнӓм киндӹдэ кодымла манмӹ, вургьш- 
лашкӹ лӹпшалтшӹвлӓн шайа, шӱкшэш лӓктӹн.

Вургӹмлашкӹ лӹпшалтшӹвлӓн пророкланӹмашӹш- 
тӹ шӹрпӹн шӓлӓнэн.

Троцкиствлӓн, ӹньӓндӓрӹмӓшӹштӓт: пӓшӓзӹ йӹх 
хрэсӓнь халӹкьш социальизм ӹштӹмӓш пӓшӓштӹ паш- 
тэкшӹ нӓҥэн ак кэрдт манмаш ташкалт кэн.
^  ЬГндэ кӹдӓлӓш хрэсӓнь колхозыш пӹрӹмӹм сӹнцӓ- 
дӹмӹжӓт ужэш.
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1930 ии шошӹм ӱдӹмӓшэш пытырак кого 
ӹштӹшӓшлӹк пӓшӓвлӓ.

Шурнӹ лӓктӹш лӱктӓлмӹ гишӓн лыкмы СССР Рӹ- 
дӹ Йсполкомӹн законжы нэзэр хрэсӓньлӓн дӓ кӹдӓ- 
лӓшвлӓлӓн йаралла ӹштӹмӹ.

Нэзэр хрэсӓньвлӓ дӓ кӹдӓлӓшвлӓ ӱдӹмӓш кӹмдэ- 
мӹм, шурнӹм шӓрӓш цацат. Кулаквлӓ тидӹ ваштарэш 
кӹрэдӓл шалгат. Нэзэр дон кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓн 
ӹлӹмӓш пыжлалтмаш кулаквлӓлӓн вэлэ пайда: нӹнӹн 
пӹжлалтшӹ ӹлӹмӓш кулаклан нэзэр-кӹдӓлӓш хрэ- 
сӓньӹм кормэштӹлӓш куштӹлта вэлэ. Нэзэр хрэсӓнь- 
влӓн хозанлык лӱктӓлтмӓшӹжӹ кэрэк маганьжат ку- 
лакӹн кид лӹвӓц кэдӓрӓ вэлэ. Сэдӹндон нэзэр дон 
кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓ удӹмӓш кӹмдэмӹм шӓрэн миэн, 
шурнӹ лӱктӓлмӹ агрикультур йӧнвдӓм пӹртэн миэн, 
ӹшкэ хозанлӹкӹштӹм когонрак копэрацӓҥдэн дӓ 
кольэктьивӓҥдэн миэн, пӹтӹрак кулак ваштарэш ша- 
галшашлӹк ӹлӹт.

Сэдӹндон сола скотвлӓштӹ сола совэтвлӓн вуйлал- 
тӹшӹвлӓн отчот пумӹ годӹм, кантон совэтвлӓн погӹ- 
нӹмашвлӓштӹ кантон вуйлалтӹшӹн отчот пумӹжӹ го- 
дӹм дӓ областьӹштӹш совэтвлӓн погӹнӹмашӹштӹ 
область вуйлалтӹшӹн отчог пумӹжӹ годӹм, погӹ- 
нӹмашӹшкы толшӹ дьэлэгӓтвлӓлӓн шурнӹ лӱктӓл- 
мӓш пӓшӓвлӓм вӓрвлӓ воктэншӹ совэтвлӓн ӹштӹмӹш- 
тӹм тэргэн шалгаш кэлэш.

Маньарак нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓньвлӓ дӓ вӓрвлӓ вок- 
тэншӹ хӹлвлӓнӓ шурнӹ лӱктӓлмӹ гишӓн лӹкмы за- 
конӹм ӹҥӹлэн шомӹштӹм 1924-шӹ ии шошӹм ӱдӹ- 
мӓш пӓшӓм эртӓрӹмӓш анчӹкта.

1929-шӹ ии СССР Рӹдӹ Исполком шошым ӱдӹ- 
мӓш пӓшӓм эртӓрьшӹ годӹм удӹмӓш кӹмдэмӹм 7 
процэнт шӓрӓш, шурнӹ лӓктӹшӹжӹм 3 процэнтлӱк- 
тӓлӓш шӱдэн ӹльы.

Кыцэлӓрӓк ти шӱдӹмӓшӹм ӹштэн шоктӹмӹ? Р ӹ - '  
дӹштӹш статьистьӹк пӓшӓ видэмӹн шотлӹмашӹжӹ
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ӱдӹмӓш кӹмдэм 1929 ии 6 процэнт кушмӹм анчӹкта. 
Кушмашӹжӹ колхозвлӓн, совхозвлӓн, нэзэр-кӹдӓлӓш 
хрэсӓньвлӓн шотэш лин. Кулаквлӓ ӱдӹмӓгп кӹмдэмӹм 
йори кӧтӹртӓт. Ти шот дон солаштӹш тӹҥ халӹкшӹ 
{нэзэрвлӓжӹ, кӹдалӓшвлӓжӹ) шурнӹ лӱктӓлмӓш пӓ- 
шӓштӹ пыт кӹчэн ӹштэнӹт.

Ма ӹндэ вэс шошӹм Удӹмӓш пӓшӓм эртӓрӹшӓш- 
лӹк ӹлӹна. Тидӹ халӹк хозанлӹкӹн пӹтӹрак кого 
кэрӓл пӓшӓжӹ ӹлэш.

Сола хозанлыкӹм виӓҥдӹмӹ, социальизм шот дон 
колташ, ӹштӹшӓн! пӓшӓжӹ 1930 ии тидӹвлӓ лит;

Пӹтӓрлиш пӓшӓ—сола хозанлӹк пӓшӓштӹ соци- 
альизмӓн сэктӹрвлӓм (совхозвлӓм, колхозвлӓм, ма- 
шинӓ-трактӹр станцӹвлӓм) когон шӓрӓш дӓ йажоаҥаш 
кэлэш.

Вэс пӓш ӓ—шурнӹ лӓктӹш лӱктӓлмӓштӹ, ӱдӹмӓш 
кӹмдэмӹм шӓрӹмӓштӹ, пӹрцӹ ситӓрӹмӹ шотан пӓ- 
шӓштӹ планӹштӹ шӱдӹмӹм ӹштэн шокташ цацаш 
кэлэш.

Кьшшӹ пӓшӓ — вольык виӓҥдӹмӓш пӓшӓштӹ 
тураракынок сӓрнӓлтӹшӹм пуаш кэлэш.

Нӹлӹмшӹ пӓшӓ—таварлӹк шурнӹ лӓктӹшӹм дӓ 
кавштавичӹнӹм, садӹнӹм пӹтӹрак виӓҥдьшӓш.

Вӹзӹмшӹ пӓш ӓ—сола хозанлӹк мэханьизӓҥдӹмӓ- 
шӹм, химӓҥдӹмӓшӹм дӓ индустиӓҥдӹмӓшӹм цилӓ 
сэмӹнь вӓшкӓш.

Кӱдьшшӹ пӓшӓ—контрактацӹ ӹштӹмӓш договӹр- 
влӓм эчэӓт шукэмдӹмӓш, айӹртэмӹнок шукӹ иэнг 
ӹштӹмвлӓм, сола хозанлӹкӹм кольэктьивӓҥдэн миӓш 
палшӹмӹ шот дон ӹштьшӓш.

Шӹмӹмшӹ пӓш ӓ—нэзэрлӓн пӓшӓ шотан кого пал- 
шӹмашьш цилӓ шот дон шӓрӹмӓш дӓ кӹдӓлӓшвлӓлӓн 
когон копэрӓҥӓш дӓ икуаҥаш палшӹмаш. Пӓшӓжӹ 
кулак ваштарэш пӹт кӹрэдӓлмӓш шот дон дӓ тӹдӹм 
йӹх ӹлмашӹжӹм пӹтӓрӹмлӓ кэшӓшлык.

Ти пӓшӓвлӓм ӹштэн шоктӹшашланэн, Халӹк Коми- 
сарвлӓн Совэт ти йӧнвлӓм пӓшӓшкӹ пӹрташ лин.
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Удӹмӓш кӹмдэмӹм 11 процэнт шарӹмлӓ

Совэт сӓндӓлӹк мӹчкӹ ӱдӹмӓш кӹмдэм 11 процэнт 
шӓрлӹшӓшлӹк, РСФСР мӹчкӹжы 1929 ии дорц 14,5 
процэнт, Украинӹштӹ 10,4 процэнт.

Пасна сэктӹр шот дон ӱдӹмӓш кымдэм шӓрӹмӓш 
тэгэнь лишӓшлӹк:

Шошӹм ӱдӹмӓшнӓн цилӓ кымдэмжӹ РСФСР-ӹштӹ 71 
мӹльион гэктӓр лиэш, Украинӹштӹ 26,3 мӹльион гэк- 
тӓр нӓрӹ. Социальизмӓн сэктӹрӹн (совхозӹн, колхо- 
зӹн) ӱдӹмӓш шотшӹ шукӹракок шӓрлӓ. РСФСР мӹч- 
кӹ социальизмӓн сэктӹр икиӓш шурнӹштӹ 1929-шӹ 
иштӹш 5,4 процэнт ӱдӹмӓш гӹц, 1930-шы ииЗбпро- 
цэнтӹш цилӓ ӱдӹмӓш кӹмдэм шотӹштӹ лӱктӓлтэш.

Ти шот дон сэктӹрвлӓ воктэнжӹ тэҥэ лишӓшлӹк: 
совхозвлӓ воктэн 3 мӹльион гэктӓр, колхозвлӓ воктэн 
24 мӹльион гэктӓр, ӹшкэ-турэшӓн хозанлыквлӓ вок- 
тнн 44 мӹльион 900 тӹжэм гэктӓр.

Совэт Ушэм мӹчкӹжӹ 30 мӹльион гэктӓрӹм кол- 
хозвлӓ ӱдӹшӓшлӹк ӹлӹт.

Айӹртэмӹнок таварлӹк шурнӹ ӱдӹмӓшӹм шукэм- 
дӓш пӓшӓм виктӓрӓш кэлэш.

СССР мычкӹ шурнӹ лӓктӹшӹм 8 процэнт 
лӱктӓлмӹлӓ.

»
СССР-ӹн контроль цифӹрвлӓжӹ дон (анцыц анчӹк- 

гӹмаш) 8 процэнт гӹц кӱшкӹлӓ шурны шачӹшӹм 
лӱктӓлӓш ӹштӹмӹ. РСФСР мӹчкӹ 8-9 процэнтӹм, 
Украинӓ мӹчкӹ 15 процэнт гӹц кӱшкӹлӓ, ӹшкэ-турэ- 
шӓн хозанлӹквлӓштӹ; колхозвлӓштӹ ӹшкэ турэшӓн 
хозанлӹквлӓ дон тӓҥӓштӓрӹмӓштӹ 25 процэнтӹм, 
совхозвлӓштӹжӹ 100 процэнтӹм.

Шурнӹ шачӹшӹм лӱктӓлшӓшлӓнэн, шукӹ нӹрӹш 
ванчӹмашӹм РСФСР мӹчкӹ 1929-шӹиштӹш 17 мӹльм- 
он гэктӓр дорц 34 мӹльион гэктӓрӹш шокташ кэлэш.
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Пӹрцӹ ирӹктӹмӓшӹм цилӓ, 100 процэнтгэ, ӹмӹшт- 
лӓ, трийэр донжӹ улӹ пӹрцӹн 74 процэнтӹм ирӹк- 
тӹмлӓ.

Йажо йиш (сортан) пӹрцӹ дон ӱдӹмӓш кӹмдэмӹм 
■СССР мӹчкӹ имэшӹ 8,5 процэнт дорц 13 процэнтӹш 
шоктьшла. РСФСР мӹчкӹ 22 процэнт гӹц кӱшкӹлӓ 
лӹрцӹ культур шотыштӹ шоктӹмла.

Миньэрал пӹшкӹдэмдӹшвлӓ дон 2720000 гэктӓрӹм 
лӹшкӹдэмдӹмлӓ. Ти шотыштӹ РСФСР мӹчкыжӹ 
504000 гэктӓрӹм.

Ир кӹралмӹ паржӹ дӓ йажоаҥдӹмжӹ шӹжӹ ӱдӹ-
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шӓш кьшдэмӹн РСФСР мӹчкӹ 53 процэнтшӹ лишӓш* 
лык. Икиӓшӹм машинӓ дон ӱдӹмӓшӹм 39 процэнт 
йактэ шоктӹмла.

Кӹлмӹктӓш кӹралмашӹм 1931-шӹ ии икиӓш ӱдӹм 
вӓрлӓн 65 процэнт йактэ шоктӹмла. Сола хозанлӹк 
пӓшӓ локтӹлшӹвлӓ (саранча, сусльик, алӹк лӹпӹ) дон 
кӹрэдӓлмӓш йӧнвлӓм шукэмдӹмлӓ.

Совхоз, колхоз, машинӓ-трактӹр станцӹвлӓштӹ 100 
ироцэнтгэ ирэ сорт вӹрлӹк дон ӱдӹмлӓ. Агроминьиму- 
мӹм вольык урдӹмаш йӧнвлӓ (зоо дон вэт миньимум) 
дон тэмӓш.

Агро-зоо-миньимумым цилӓ солашкок пйрташ  
кэлэш.

Вольык урдымаш пӓшӓм виӓҥдӹмӓш.

Эртӹшӹ ти кок и лошты вольык урдымаш когон 
шӓрлӹдэ. Тидӹ социальизм ӹштӹмӓш пӓшӓлӓннӓ ко- 
го лӱдӹш лин кэрдмӹм анчыкта. Сэдӹндон вольык 
урдымаш пӓшӓнӓ шошӹм удӹмӓш пӓшӓ планышты 
пӹрцӹ пробльэмлӓок (пӓшӓлӓок) покшал вӓрӹштӹ 
лишӓшлык.

1930-шы ии вольык шот кушмаш СССР мычкы ти 
шот дон лишӓшлык: имньи вольык 3, 5 процэнт, шу- 
ран вольык 4,5  процэнт (ти шотышты РСФСР мӹч- 
кы 4, 9 процэнт), сасна шот 10 процэнт. (РСФСР мӹч- 
кы 28 процэнт) шарык дон кэсӹ шот—3,2 процэнт 
(РСФСР мычкы 5,1 процэнт).

яВольык шукэмӓлтмӹм айыртэмӹнок шалдӹра хо- 
»анлыкышты, совхоз дон колхозвлӓштӹ анчаш кэлэш “.

Ти шот дон йори вольык урдымы шалдыра сов- 
хозвлӓ, колхозвлӓ— пай вольык, саснан, шарыкьш дӓ 
молы вольык урдыманвлӓӓт ӹштӓлтӹт.

Цилӓ совхозышток дӓ колхозыштаг вольык шукэм- 
дӹмӓшӹм пыт анчаш кэлэш. 1930-шӹ ии пӹтӹмӓшэш 
совхоз дон колхозвлӓштӹ вольӹк шот СССР мӹчкы
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цилӓ вольык шот гӹц 5, 4 процэнтшӹ, 1929-шӹ ииш- 
тӹш 1, 2 процэнт вӓрэш, шукэмшӓшлы.

РСФСР мӹчкӹ вольык шотым совхоз дон колхоз- 
влӓштӹ 1,2 процэнт дорц 19,6 процэнт йактэ шок- 
таш кэлэш.

Совхоз дон колхозвлӓштӹ вольӹкӹм шукэмдӹмӹ 
годӹмок эчэ ӹшкэ турэш ӹлӹшӹ нэзэр-кӹдӓлӓш хо- 
занлӹкын вольӹк шукэмдӓш цилӓ йӧнвлӓмок моаш 
кэлэш дӓ таварлык вольӹк шотшымат шукэмдӹмлӓ. 
Шӹшэр лӓктӹшӹм РСФСР мычкы 7 процэнт куш- 
тымла.

Вольыктӱлэт шотым дӓ тӹдӹн лӓктӹшӹжӹм шукэм- 
дӹшӓшлӓнэн, дӓ кормыжӹм йӓжоэмдӹшӓшлӓнэн, шудӹ 
ӱдӹм кӹмдэмӹм РСФСР мычкӹ 7 процэнт шукэм- 
дӹмлӓ.

Сола хозанлыкэш шуды нӱшмӹ кэрӓлӹм ситӓрӹ- 
шӓшлӓнэн, вырлык шудым ситӓлыкок кодымла. Ти 
шот дон совхозвлӓэш, колхозвлӓэш, машинӓ-трактыр 
районвлӓэш нӱшмӹлӹк вӓрвлӓм ӹштӓш айыртэмӹнок 
шамланымла.

Алыкым, кӹтӧ кашмы вӓрӹм СССР мӹчкы 1600000 
гэктӓр йажоэмдӹмӹ лиэш (ти шотышты РСФСР мыч- 
кӹ 880 тӹжэм гэктӓр). Кормӹ шуктым башньывлӓм 
2500 СССР мычкы ӹштӓш лимӹ дӓ 12000 пэл башньан- 
влӓм, дӓ йӓмвлӓм, дӓ 100 тӹжэм нӓрӹ тӹгыдӹн шук- 
тӹм варвлӓм ӹштӓш сӧрӹмӹ. Тэҥэ ӹштэн Р/гмӹльи- 
он шуран шалдыра вольӹкым шукэмдэн кэрдӹнӓ.

Шӹшэр лӓктӹш контрактовайымашым шукэмдӓш 
кэлэш. Вольӹк контрактовайымашӹм СССР мычкьг 
2 тӹжэмӓт утла ӹштӓш кэлэш. Йӧндӓрӹмӓшӹн когон 
виӓҥмӓшӹжӹ шукы мижӹм тэргӓ. Сэдӹндон кужы 
вӹцкӹм мижӓн шарыкым 1130000 вуй нӓрӹш 1930-шы ии 
шокташ шӱдӹмӹ дӓ цаштырарак мижӓн шарык дон 
каракуль йиш шарыквлӓлӓнжӓт йӧнвлӓм шукэмдӓш 
шӱдӹмӹ.

1930-шы ии 40 тӹжэм вольык витӓм, 10450 сасна



72

витӓм дӓ 3 тӹжэм шарӹк витӓм икуаҥдыманвлӓм 
(обобществленных) ик РСФСР-ӹшток ӹштӓш лимӹ.

Контроль ӹштӹшӹ ушэмвлӓ 300 тӹжэм ышкалым 
РСФСР мӹчкы ӹшкӹмӹштӹн анчымашкӹ нӓлшӓшлык 
ӹлыт. Ти шотӹшты 200 тӹжэмжӹ совхозвлӓнӹм.

Ужӹда тэвэ, магань кого пӓшӓвлӓм вольык урдӹмаш 
пӓшӓштӹ ӹштӹшӓшлӹк ӹлына.

Совхоз дон козхозвлӓн кушмашӹм шукэм- 
дӹмлӓ.

Нэзэр-кӹдӓлӓш хрэсӓнь халӹкӹн ӹлӹмӓшӹм йаш- 
токок йажоэмдӹмӓш дӓ цилӓ сола хозанлыкнам виӓҥ- 
дӹмӓш социальизм шотан мулӓндӹ пӓшӓ видӹмӓшӹм 
ӹштэн шокта, манын ма кӹтӹрӹшна.
,г Сэдӹндон тэвэ 1930 ии совхозвлӓмдӓ колхозвлӓм эчэ 
когон шӓрӓш лимӹ. Совхозвлӓн мӱлӓндӹ кымдэмжӹ 
8 ,2  мӹльион гэктӓр 1929-шӹ ии дорц 18,5 гэктӓрӹш- 
кӹ 1930 ии шӓрэн шоктымы лиэш. Ти шот дон у гӹц 
179 совхоз ӹштӓлтэш.

Пӓшӓм йажон ӹштӹмӓшӓт пӱлӓ шукэмэш. Ь1шкӹ- 
лӓн шагалмы лӓктӹш ӓк тоштӹ совхозвлӓн 20 процэнт 
валышашлык, пӓшӓ ашӹндарымашыжӹ тошты сов- 
хозӹштӹ 30 нроцэнт дӓ эчэ кӱшкӹлӓлӓжӓт лӱктӓлт- 
шӓшлык, у совхозвлӓштӹжӹ 50 процэнт кузышаш- 
лык. Машинӓ дон ӹштӹмӓш тошты совхозӹшты 47 про- 
цэнт гӹц 71 процэнт йактэ шошашлык, у совхозвлӓ 
БОКТЭНЖӸ 80 процэнт.

Эчэ пакылажы, 1930 ии 129 машинӓ трактыр стан- 
цывлӓ у гӹц пачылтшашлык. Ти станцывлӓ лимӹ дон 
шукы иӓш контрактацывлӓм ӹштӹмӓшвлӓ дон дӓ мол 
йӧнвлӓ донат 400 рӓйоным кымдыкэшок кольэктьи- 
вӓҥдӹмӓнӹм ӹштӹмлӓ. Ти районвлӓ воктэн 90 про- 
цэнт нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсӓнь хозанлыкым пӹрцӹ 
ӹштӹмӓнӹшкӹ кольэктьивӓҥдӹмлӓ, молы районвлӓ 
воктэнжӹ 75 процэнтьш.

Р айон-кымдыкэш кольэктьивӓҥдӹмӓш гӹц пасна
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эчэ 1040 шалдыра колхозым РСФСР мычкы шӓрэн 
колташ лимӹ.

Колхозвлӓн цилӓ шотшы 1930 илӓн шошымэш 
РСФСР ышты 56000 лишӓшлык. Тӹшкӹ 6 мӹльион 
640 тӹжэм нэзэр—кӹдӓлӓш хозанлыкым пыртымы 
лиэш, вэс шамак, РСФСР-ыштыш цилӓ хрэсӓнь хо- 
занлыкын 34 процэнтшӹм.

1930 ин шошым колхозвлӓн ӱдӹмӓш кымдэм СССР 
мычкы 30 мӹльион гэктӓрӹм эртӓрэн шукэмэш.
5, Шот дон кушмы шотышты колхозвлӓн йажоаҥ- 
машӹмат анжалмы ли.^ш. Колхозвлӓн шӓрлӹмӓш 
икиӓш ӱдӹмӓштӹ икпораткан шотлэн 70 гэктӓр ик 
колхозлан вӓцмы шотым 428 гэктӓрӹш шоктымла, 
вэс шамак, 19 куды йиш гӹц 120 куды ийш йактэ. 
Б1лӹшӹм, пӓшӓ ӓдӹрӹм дӓ лӓктӹш пушы вольыкым 
икуаҥдымашат когон кушкэш. Тӓрзӹвлӓм, нэзэрвлӓм 
колхозвлӓштӹ шукэмдӹшӓшлӓнэн, 400 тӹжэм тӓрзӹ 
куды йишӹм колхозышкы пырташ ӹштӹмӹ. Контрак- 
тацӹ ӹштӹмӓш шӓрлӓ, СССР мычкы икиӓш ӱдӹмӓ- 
шӹн 90 процэнтшӹ нӓрӹ контрактайалтшашлык.

Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓлӓн пӓшӓ ӓдӹрвлӓм 
ситӓрӹмӓш.

Сола хозанлык шошым ӱдӹмӓш пӓшӓлӓн кого 
палшымашым кугижӓншӹ гӹц ужэш. Сола хозанлык 
пӓшӓ ӹштӹмӹ мӓшинӓвлӓм, запас ӓдӹрвлӓм 141 мьТ 
льион тӓҥӓшӹм шошымэш РСФСР мычкы колташ 
лимӹ, 41430 имньи силаш трактырвлӓм колталтэш.

Миньэрал пышкӹдэмдӹшӹм сола хозанлыклан 
270'/2 т ӹ ж э м  т о н н ы м  ш о ш ы м  пумы лиэш. Рэмонт 
ӹштӹмӓш мастарлымы вӓрвлӓ, машинӓ тӧрлӹмӹ вӓр- 
влӓ шукэмӹт (пӹтӓрлишӹжӹ 30 дон, вэсӹжӹ 300 дон).

Прокатэш пушы шалдыра машинӓ станцывлӓ 1000 
у гӹц ӹштӓлтӹт дӓ 5420 пӹрЦӹ итрайӹм пунктвлӓ 
лачылтыт.



Удӹшӓшлык вырлык ситӓрӓш 14 мӹльион цэнтнэр 
запас вырлыкым опташ кэлэш. Йажо йиш вырлыкым 
госсортфондышкы йӓмдӹлӹмӓшӹм совхозвлалӓн кол- 
хозвлӓлан дӓ сола козанлык копэрацывлӓлӓн 47.930.000 
цэнтнэрӹш шоктымла. Ти шот гӹц 2.111.000 цэнтнэр- 
жӹ анцыкылаш шӓрӹмӓшлӓн. Шуды нӱшмӹ 770,6 
тӹжэм цэнтнэр пуалтэш.

Рӹдӹштӹш с/х банк шошым ӱдӹмӓш пӓшӓэш 
имычкы пушашлык крэдьитӹн 60 процэнтшӹм пу- 
шашлык. Тидӹ 814 мӹльион тӓҥӓ лиэш.

Кугижӓншӹн палшымашӹжы кого гӹньӓт, тидӹ 
хрэсӓньвлӓн ӹшкӹмӹштӹн ылмаш дорц изи шот вэлэ 
ылэш. Сэдӹндон цилӓ нэзэр—кӹдӓлӓш хозанлыклан, 
цилӓ колхозлан дӓ совхозлан ӹшкӹмӹштӹн ылма- 
шыштым пиштӓш кэлэш, ӹшкӹмӹштын ӓдӹрвлӓн, 
пӓшӓ вольыклан пӓшӓм ситӓрэнок ӹштӹктьшлӓ. Ӱдӹ- 
мӓш нырым кымдаэмдӓш дӓ шурны лӱктӓлӓш ӹшкӹ- 
мӹн улы вырлыкым цилӓгэок пиштӹмлӓ.

Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓ йӹр халӹкйӓл ӹҥӹ- 
лымашым кымданок шӓрэн колтымла.

,Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓвлӓм цилӓгэок ӹштэн шок- 
тӓш пӓшӓзӹ йыхын, тӓрзӹн дӓ нэзэр—кӹдӓлӓш хрэ- 
сӓнь халыкын цацымашыжым, мӹштӹмашӹжӹм дӓ 
анцӹлтӹмашӹжӹм когон тӓрвӓтӓш кэлэш“. |

Ти шот дон солӓ хозанлык пӓшӓ ӹштӹмӓш кӓҥӓш- 
влӓн пӓшам цилӓ солашток шӓрэн колташ кэлэш. 
Пӓшӓ йӧнӓтӹм каҥӓшӹм икпылоток погэн миэн, 
тӹшкӹ колхозньыквлӓн, тӓрзӹвлӓн, нэзэр—кӹдӓлӓш 
хрэсӓньвлӓн анцылтышы эдэмвлӓштӹм дӓ агроном- 
влӓм, учитьӹльвлӓм дӓ комсомольцывлӓм шывшыҥ 
шолгэн, кӓҥӓшвлӓм ӹштӓш кэлэш.

Цилӓ совхозышты, колхозышты, трактыр станцыш- 
ты дӓ солашты социальизмӓн тӓҥӓштӓрӹмӓшӹм ӹш- 
тӓш кэлэш, цилӓ хозанлык пӓшӓн йажоаҥмашым.
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ашындарымашым, вольык дон пӓшӓ ӓдӹрвлӓм пӓшаш- 
кӹ шывшын шоктымашым, вольык урдымашын 
йажоаҥмашыжым, вольык шотын, лэлӹцшӹн, йажон 
анчалтмашын кушмашыштым, шукы пӹрэзӹ кушты- 
машым* шӹшэр лӓктӹш шукэмлӓшӹм ӹштӓш цацаш 
кэлэш.

Тидӹм йӧндӓрӹмӓш пӓшӓштӹш ударный бригадӹ- 
влӓн ӹштэн анчымашвлӓм анчен ӹштӓш кэлэш. Удар- 
ный бригадыжым цилӓ пӓшӓлӓнок ӹштӹмлӓ. Тӹшкӹ 
тӓрзӹ, солаштыш ' нэзэр—кӹдӓлӓш хрэсань, колхоз- 
ньык, тракторист, агрономвлӓ ло гӹц йажорак эдэм- 
влӓжӹм пыртымла.

Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓлӓн йӓмдӹлӓлтӓш дӓ эртӓрӓш: 
4 тӹжэм пӓшӓзӹ бригадым колтымы лиэш.

Тилэц пасна, алаштыш агрономвлӓм, сола хозанлык 
спэциальиствлӓм мобльизацы шот дон солашкы кол- 
тымы лиэш.

Шошьш ӱдӹмӓш пӓшӓэш йамдӹлӓлтӓш дӓ эртӓрӓш 
2000 студьэнтӹм, сола хозанлык пӓшӓ тымдымы ву- 
зыштышывлӓм, тьэхньикумыштышывлӓм 1— 2 тӹлзэш 
солашкы колтат.

Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓ ӹштӓш 25 тӹжэм пӓшӓзӹм 
колхозвлӓшкӹ, машинӓ—трактыр станцывлӓшкӹ, тӹш- 
кӓн цымыргымаш ушэмвлӓшкӹ колтат.

РСФСР мычкы 215 тӹжэм агро-зоо уполномочы- 
ныйвлӓ пӓшӓм ӹштэнӹт. Шошым удӹмӓшэш нинӹ 
500 тӹжэм лит. Нинӹ лӹмӹн ӹштӹмӹ кӹтӹк сро- 
кан курсым тымэнь лӓктӹт. Курсышкыжы колхозньӹк- 
влӓм шукырак пыртымла: нӹнӹ вара срла хозанлык 
пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ инструктырвлӓ лин кэрдӹт.

Вольыкым пӹтӓрӓш цацаш ак кэл, колхоз!>1ш пы- 
рым анцыц выжалымла агыл. Выжалэн колтышывлӓ- 
лӓн мӹҥэшок нӓлӹктӓш кэлэш, ӓльӹ выжалым вольык 
таржӹм колхозын казнашкы пиштӹктӹмлӓ, колхоз 
вара вэс вольыкым нӓлэш.

Шошым ӱдӹмӓш пӓшӓнӓ йых лоштӹш кӹрэдӓлмӓш 
когон тӓрвӓнӓлтмӹ шотан лиэш. Эчэӓт кулаквлӓ (со-
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циальизм ӹштӹмӓшьш ӓптӹртӓш цацаш тӹҥӓлӹт.
Ти шот дон тӓрзывлӓлӓн, нэээр—кӹдӓлӓш хрэсӓнь- 

влӓлӓн шошым ӱдӹмӓш пӓшӓм рэвольуцы ӹштӹм 
шотон, вырсы пӓшӓлӓ эртӓрӓш кэлэш. Социальизм 
щотан корны дон солам колташ, капитальизмӹн важ- 
:шым куклэн лыкташ, кулак йыхьш пытарэн ш уаи  
кого пӓшӓм ӹштэн шокташ кэлэш.
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Мэтӹр шот дон висӹмӹ табльицӹ.

Кыт шот висӓ

1 киломэтӹрӹштӹ 1000 мэтӹр ӹлэш;
1 мэтӹрӹштӹ (м)— 100 саньтьимэтӹр; 1 саньтьимэтӹ- 
рӹштӹ (см) —10 мильимэтӹр; (мм).

Лэлӹц шот висӓ.

1 тоннӹштӹ (т) 10 цэнтнэр ӓльӹ 1000 килограмм 
ӹлэш; 1 цэнтнэрӹштӹ (ц)—100 килограмм; 1 кило- 
граммӹшты (кг)— 1000 грамм (г)

Кьшдэм шот висӓ.

1 гэктӓрӹштӹ (ш) 10.000 квадрат мэтӹр ӹлэш.

Вишкӹдӹ дон йӹштыра ӓдӹрвлӓм висӹм шот,

1 гэктольитӹрӹштӹ (гл) 100 литӹр (л)

Мэтӹр ШОТ ДОН БИСӸМ табльицӹм, когон  
кэрӓлжӹм, рушдависӓ дон тӓҥӓштӓрӹмӓш.

1 киломэтӹр—ик уштӹш нӓрӹ. 16 киломэтӹр— 
15 уштӹш.

1 мэтӹр—22 вэршок дӓ пэлӹ.
1 тонн—61 пуд дӓ 2 кӹрвэҥӓ.
1 килограмм—кӹрвэҥӓ дӓ нӹл луаш пай (2,4 кӹр) 

Ик кӹрвэҥӓштӹ—400 грамм.
1 гэктӓр—0,9 сэтьинӓ, ӓльӹ 2200 квадрат вочӹк. 
1 гэктольитӹр—16 пылыштоп.
1 льитӹр— 1,6 пӹлӹштоп.

0  Скопкӹ кӧргӹш тӹ ( ) кньигӓэш  кӹ ӹкӹн сирӹмӹм аи- 
чйктӹмӹ.
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Ш ошӓм ӱдӹмӓш пӓшӓм эртарӹмӹ 
гишӓн кӹрӹк марӹ йӹлмӹ дон си* 

рӹмӹ кньигӓвлӓ лӓктӹнӹт:

Ш Колхоз пӓшӓн когон шӓрлӹмӓшӹжӹ 
вуйӹм сӓрта (Стальин). ^

Сола хозанлык артьэлӹн уставшӹ дӓ
молы гишӓнӓт.

И л ь м э н ь э в  С. И. Шукӹ шурнӹш 
ванчӹмаш.

К и н д е е в  К. Я. Иквӓрэш пӓшӓ ӹш- 
тӹмӹ хозазлыкышкы кӹцэ ванчӹмла.

м К и н д е е в  К. Я. Шурнӹ лӓктӹшӹм 
кӹцэ шукэмдӹмлӓ.

I -
Ш Ти кньигӓвлӓм ЦИк ала дон иӱрнӹ  

кантон копэратьив лапкаштӹ цилӓ 
0 вӓрэ нӓлӓш лиэш.
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