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I, Тавӓрым кэлыштарэн сойлымаш.
1. Мо туганьэ тавар ассортимэнт.

Потрэбпчыл обшэства тӱрлӧ-тӱрлӧ тавар дэн 
сатула. Тавар лӱм-влак шӱдылэн чотлалтыт.

Ты тавар-влакым к э л ы ш т а р э н  саплы-  
маш а с с о р т п м э п т  манылтэш.

Иктаж могань обшэствын тавар ассортпмэнт- 
шым тавар лӱм-влак гыч гына ончыман огыл, 
шуко-шагалжымат ончыман. Вэс сэмын манаш, 
кажнэ таварын ассортнмэнтыштэ моганъ вэр нал- 
ын шогымыжым, просэн дэн ончыктыман. Тэвэ, 
мут гыч, потрэбобшэствэ мануфактур дэн сатула 
манмэ годым, ту мануфактуржо ассортимэнтыштэ, 
мутлан манаш, 25% лийэш.

2. Потрэбобшэствэ могань тавар дэн сатула.
Йал калыклан тӱрлӧ-тӱрлӧ .тавар кӱлэш. Ик 

могырым, тудлап йал озанлык курал (тарман) кӱ- 
лэш, кӱлэш адак тудлан урлукаш, мландэ ӱйаҥ- 
дыш да монь, — нк манаш, чыла крэстйан озан- 
лыкыштэ кучылтмо арвэр (ӱзгар) кӱлэш. Вэс 
могырым, тудлан шкаланжэ кучышаш таварат 
(кочыш-йӱыш, чийэм, молат), пӧрт кӧргыштӧ 
кучышаш арвэрат кӱлэш.
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Тугэ гынат потрэбнчыл обшэствэ шкэ члэн- 
жэ-влакын чыла кӱлэшыштымак тэмаш тӧчыман 
огыл. Тудып посна пӧлэн ойырымо пашажэ уло.
Ты паша — члэп-влаклан ш к а л а н ы ш т  да ш к э  
п ӧ р т  к ӧ р г ы ш т ы ш т  к у ч ы ш а ш  таварым пуэн 
шогаш. Йал озанлык кучаш кӱлэш таваржэ пот- 
рэбобшэствын ассортимэнтышкыжэ пурыман огыл. 
Крэстйанлан тугань таваржым: йал озанлык копэ- 
ратсэ пуэн шогыман.

3. Тавар тӱшка.

ПотрэбобшэстБын ассортимэнтышкыжэ иуры- 
шо таварым чыла?кымат радамын каласэн пуаш 
лийэш. Ты илымэ кэчылан могань тавар кӱлэшым 
палэмдынэшт гын, лач тугак ыштат. Тугэ да, 
адак эрэак тугань спискым кидыштэ кучылташ 
йӧсӧ, огэшат лий. Сандэнэ могань тавар дэн об- 
шэствэ сатула маннэшт гын, ты тавар--влакым 
тӱрлӧ т ӱ ш к а ш  ушэн, тӱшкажым лӱмдат. Кузэ 
вара иктаж таварым ты тӱшкаш альэ вэсышкэ 
ушаш? Тудо тыгань палыжым ончэн ышталтэш: 
1)тытавармоланкучылталтэш, 2) тудо ик тӱрлы- 
рак моло тавар дэн сатулаш кэлша альэ укэ. А

Ты годым йал. нотрэбобшэствэ дэч чот-кон- * 
дыштмо нашам сай шындаш йодылтэш. Тудлан 
шкэ ассортимэнтыштэ улшо тавар тӱшка-влакым 
кузэ гынат сайрак лончылэн чотлыман. Тулэч 
носна, калыкын ыогань тавар йодмыжым ончы- 
ман: калык тавар тӱшкам гына огыл, йужо тава- 
рым посна-иосна шкэтшымак шукырак йодэш. 
Чыла тидым ончыма гыч, йал потрэбобшэствын



ассортимэнтшым тыгань винаштарымэ спискэ дэн 
чотлат:

1. Шыдаҥ ложаш.
2. Уржа ложаш.
3. Шэмшыдаҥ шӱраш дэн тар (вир) шӱраш.
4. Уй дэн туара.
5. Моло йал озанлык лукмо арвэр.
6. Сакыр.
7. Чай (оҥа чай, шудо чай).
8. Макорко.
9. Тамака арвэр (тамака, попэрос, шуишмо' 

кагаз).
10. Нӧшмӱй-влак (кэчйыр, йытын, киньэ, 

горчитсэ, кокос ӱй да монь).
11. Шӧнчал.
12. Арака, арака арвэр, пура (сыра).
13. Сэльодко.
14. Кол (илэ, кылмэ,- шӧнчалан, коштымо, 

лывылггымэ, вобло, снэтки, молат).
15. Моло бакалэй дэн кочыш-йӱыш тавар: 

кофэ, какао, чай олмэштышэ наста-влак, шово, 
тӱрлӧ тамлэ вӱд, коштымо йэмыш, пакча йэмыш, 
тамлык дэн спэций-влак, шыл, калбаса, вэтчина, 
консэрвэ, карамэль, кампэт, пэчэньэ, кӱйэштмэ 
киндэ, тӱрлӧ шӱраш (шэмшыдаҥ дэн тар дэч 
посна), макарон, молат.

16. Красин (корачэм).
17. Шырпэ (сиичка).
18. Моло тӱрлӧ чийа дэн химий тавар (тыг- 

лай шовын, содо).
19. Мамык-кагаз куыш (ситса (пасма), муслин,

сатин, фульар, мэжкуыш, порлат (тарай), сар-



пэҥга, мамазин, байка, бӓз, мадэпалам, кагаз 
виньэр, патист, нансук да монь).

20. Моло мапуфактур, йамдэ вургэм, вуйэш 
чиймэ (мэж куыш: посто, пэлпосто, шалвардык, 
ӱмбаллык, йымаллык; иктылэн ужалымэ тавар- 
влак: солык, шӓл, тӱшак-ӱмбал, шӱргӱштыш; пор- 
сын дэн йытын арвэр).

21. Галантэрэй (тигыдэ тавар) дэн парфӱмэр.
22. Суран йол чийэм дэн- суран арвэр-влак.
23. Кнага дэн кагаз арвэр.
24. Мэталл дэн кӱртпьӧ арвэр (лампэ тавар 

дэч посна).
25. Тӧрзӓ (окна) йанда.
26. Тӱрлӧ атышӧр (мэталл дэч посна) да лам- 

пэ тавар.
27. Моло промышлэнныс тавар.

4. Молан копэративлан таварым кӱлэш сэмын кэлыш- 
тарэн сайлыман.

Копэратив лапкыштэ тавар калыкын кӱлэш- 
ыжым опчэн кэлыштарэн сайлалтшэ. Тунам вэлэ 
потрэбобшэствэ шкэ пайшпкшэ-влак пумо па- 
шам кӱлэш сэмын шуктэп кэртэш. Сандэнэ чыла 
потрэбобшэствыштат ассортимэнт ыштымэ пашам 
пэш сайын ончаш кӱлэш.

Кузэ ты пашам тӱҥалаш вара?
Потрэбобшэствэ эн ончычак тэвэ мом ышты-' 

жэ: сатулаш ннжгааш вэрч м(Н1ар окса улмым 
раш налэн нал^т, ту оксалан кӧра вэлэ ассор- 
тимэнтым ногыман — йа кугыы, йа изынрак. Мо- 
нарат обшэствэ начар калан (куатан), монарат



тудын кидыштэ окса шагал уло, тунарат тудын 
ассортимэнтыштыжэ тавар тӱшка шагал лийэш.

Тыгэ лийын, могань тавар тӱшка дэн сатулы- 
шашым палэмдымӧнтӧ, потрэбобшэствэ шкэ кун- 
дэмыштэ калыкын могань посна тавар йодмыжым 
сайын эскэрэн налман. И к кундэмыштэ нӧшмӱй- 
ым утларак, йодыт, вэс вэрэ — йытын ӱйым. Ик 
кундэмыштэ макорко кайа, вэсыштэ — поиэрос 
тамака, кумышышто — йамдэ попэрос. Тидым чы- 
лажымат ушыш налман, вэт ассортимэнтэт ты 
кундэм калык йодмылан чынак кэлша гын ижэ 
тудо сай кэлыштарэн сайлалтмашэш чотлалтэш.

Калык могань тавар йодмым тудын мо паша 
дэн илымыж гычат палаш лийэш.

Тэвэ, мут гыч, мэ киндэ вӱдэн илымэ кундэ- 
мым налына. Ты кундэмыштэ копэративлан ло- 
жашым ужалаш лукташ йалт ок кэлшэ. Кӱлэш 
гынат, ланкыштэ ложашым мландэ паша дэн илы- 
дымэ пайшик-влак йодмылан кӧра вэлэ кучы- 
ман, адак Лхапшэ дэнэ ош ложашым калык йод- 
мылан кэлыштарэп кондэн нюгыман.

Утларакшым чодра паша дэн илымэ кундэмым 
налат гын, тыштыжэ паллэ — эн ончычак копэ- 
ратив кэвытыштэ ложашым кучыман, вэт тыштэ 
ложаш алщ кӱйэштмэ киндэ эн кӱлэш сату 
(тавар). Альэ адак тыгэ: шэмшыдаҥ вӱдымӧ вэр- 
ыштэ шэмшыдаҥ шӱраш дэн сатулаш ок тол, 
тудым нигӧ ок налыс.

Тыгэ манмат ок ситэ. Тавар тӱрлӧ сорт уло, 
тувэчын ты кундэмыштэт кудыжым утларак йод- 
ыт: ты сортым альэ вэс сортым? Тудымат палэн 
на.1аш кӱлэш. Иктаж шулдырак сорт таварым



йодмо вэрыш шэргылшш кондэт гын, пайшик- 
Блак шкэ копэративыштым йӧратыдымэ лийыт.

Пытартышэш, потрэбобшэствын ассортимэнт- 
шым палэмдымэ годым тэвэ адак мом ончыман: 
вэрыштэ йодмо таваржымат ужалаш сайлэн кон- 
дэн мошто. Тидым тыгэ умландарэна: йужо тавар- 
влак иктэ-вэсэ дэнэ чакак кылдалт шогат, ик 
куго таварын тӱрлӧ ужашыж ганьэ улыт, иктыжэ 
вэсыж лэч посна кучылталт ок кэрт. Тэвэ ламнэ 
арвэрым налына. Потрэбобшэствэ' лампэ дэнэ 
сатула гын, ланкыштэ кӱлэш сэмын йандажат, 
чылтаржат (горэлкэ), лэмдэжат (лэнтажэ) лийман. 
Вэс таваржым, сай кайжэ манат гын, тӱрлӧ сор- 
тым, тӱрлӧ кугутым кучаш кӱлэш. Тэвэ, мут 
гыч, конэратив кэм-катам да колошым ик кугыт- 
ым гына кучэн ок кэрт. Тудлан лапкыштэ калы- 
кын шукырак йодмо кугытшым чыла кучаш кӱ- 
лэш. Тугак ланкыштэ пудамат ик кугытым гына 
кучаш альэ ик сорт ложаш дэн гына сатулаш 
ок лий. Налшэ йэҥлан тӱрлӧ сорт, тӱрлӧ кугыт 
тавар кӱлэш, тудо кэрэк кунамат шкаланжэ кӱ- 
лэш таварым сайлэн налын кэртшэ. „Айда ит 
кычалтыл, мо уло, тудым нал“ маньыч гын, нал- 
шэ йэҥым тыглай сатузо дэк шӱкалат.

Тыгэ манынат, чыла тӱрлӧ таварым, чыла сор- 
тым кондаш ок лий, — эн шукырак йодмыжым, 
эн шукырак шарлышэ сортшым гына кондаш 
тӧчыман. Калык коклаштэ тӱрлӧ йэҥат уло, йужо 
йэҥ ала монэстамат йодын кэртэш. Потрэбобшэс- 
твэ шкэ ассортимэнтшым чыла вэрыссэ калык 
тамлан, чыла йодмылан кэлыштараш тӧчэн ок 
кэрт. Тудлан нэш куго окса кӱлэш лийэш и.тьэ,



1 а ту оксажэ шуко потрэбобшэствын укэ вэт.
I Сандэнэ тудлан шкэ ассортимэнтыштыжэ шуэн
I йодмо таварым кучыман огыл, посна йэҥ-влак

кӱлэшым тэмаш тӧчымӧ ок кӱл.

I  ̂ 5 . Ассортимэнт палэмдымэ годым да тавар налмэ
) годым мом пэш ончыман.
I

Мэ кӱшнӧ тыгэ каласышна: потрэбобшэствы- 
лан ты кундэмыштэ эрэак да шукырак йодмо 
тавар дэн гына сатулаш кӱлэш, манна. Т ы г а н ь  

1 т а в а р э т  к а й ш э  тавар манылтэш.

Илыш тыгэ ончыкта: кэрэк кудо обшэствынат 
лапкыштыжэ, шагалын гынат, шагал кайшэ тавар 
лийдэ ок код. Тидэ копэратив пашайэҥ-влакын 
шагал тунэммышт дэнат лийэш; нуно шкэ райо- 
ныштышт могань тавар, моннарэ каймым раш 

1 огыт шинчат, тугэ лийэш. Тудо адак тыгат
лийэда: иктаж тавар тӱшкам кэлыштарэн сайлымэ 
годым тушко пурышо ик посна сортшо ту тӱш- 
канак вэс сортшо лэч шагалрак йодылтэш, ту 
сорт шагал кайшэ сорт лийэш. От кучо ильэ 
тудым лапкыштэ — ок лий: тудо ассортимэнтын 
кӱлэш ужашыжэ.

Сандэнэ потрэбобшэствэ ончылно тыгань 
паша шога: а) иктаж тавар калык йодмо тавар 
огыл гын, тудым ассортимэнтыш пуртыман огыл; 
б) калыклан кӱлэшак шагал кайшэ йа тутыш 
йоддымо таваржым ассортимэнтыштэ шуко кучы- 
ман огыл, налшэ йэҥлан сайлаш лийжэ манын 
гына кучыман.
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Баражым, потрэбобшэствылан тавэ тидым 
шиичымап: шуко таварым ик иипыштэ шукырак 
налыт, моло кунамлгэ шагал налыт альэ йалт 
налмым чарнат. Сандэнэ тугань ■ аварым шкэ 
жапыштыжэ („сэзонышто" маныт) ситышып ку- 
чыман, ан кӱлэш годым, калык йодмо годым тудо 
пытэн ынжэ кайэ. Тугань сэзон тавар ыш ситэ 
гын, потрэбобшэствэ шкэ паишикшэ-влак кӱ- 
лэшым тэмэн ок кэрт, тулэч посна, адак тудо 
оборотымат кэртшаш кугыт ыштэп ӧк кэрт. Вэс 
могырымжо, ту таварэт калык йодмым эрта гын, 
сэзон пытымӧҥгӧ, копэратнв лапкыштэ йалт нп- 
могань пайдам пудэ уто тавар кийаш тӱҥалэш, 
вэс сэмын манаш — ту таварыш пуртымо оксат 
йалт нимогань пайдам пудэ кинаш кодэш.

Тугак йу?ко таварым лӱмын иктаж пайрам 
кэчэ ончылан шукырак йодаш тӱҥалыт. Обшэс- 
твылан тудымат ушыш налын, ту таварым ончы- 
чак йамдылэн шогыман. Ш уко годым тунам ты- 
гань таварым йодыт: ош ложашым, сакырым, 
пэсокым, моло тамлым, макым, таркан-йэмышым 
(ӱзӱмым) да монь.

Тулэч посна, пайрам ончыланак моло тӱрлӧ 
таварымат — чийэм арвэрым да мопь— йодаш тӱ- 
ҥалыт: мануфактурым, галантэрэйым, кэм-катам, 
атышӧрым, молымат.

Тидын ӱмбач, адак потрэбобшэствылан кажнэ 
сатулымо таварын шкэ сэмынжэ саклымэ (аралы- 
мэ) да ужалымэ ратшым пшнчыман. Копэратив 
пашайэҥ-влак ты ратым кӱлэш сэмын шинчат 
гын, шкэ ужалымэ таварыштым сайын кучылт 

•моштат гын, — тунам ижэ копэратнвын сатулымо
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(тӧргаймэ) пашажэ са£ кайэн кэртэш. Сандэнэ 
копэратив, пашалан тӱҥалмыж годым альэ сай 
тунэмшэ пашайэҥжэ укэ гын, тавар ассортимэн- 
тым пэш шэкланэн ончыжо.

Ассортимэнт кумдаҥдымэ годым кэрэк кунам- 
ат ончычын шкэ райсойузэт дэн каҥашэн ончаш 
кӱлэш: могань у таварым ужалаш нижаш, кузэ 
тудым саклаш, кузэ вискалаш, ала лапкэ кӧр- 
гыштӧ тудлзн лӱмын иктаж йӧндартышым ышты- 
ман — чыла налэн налман.

Сатулымаштэ эн куго йӧсылыкым мапуфактур 
тавар копда, сандэнэ тудлан уста йэҥым мумӧҥгӧ 
альэ тунэм шумӧҥгӧ ия:э сатулаш ни:кман. Ма- 
нуфактур — шэргэ тавар, тудым нэш кэлыштарэн' 
сайлэн кондыман, саклэнат моштыман. Мануфак- 
турым сайын кучылт от мошто гын, посна каш- 
таш (оҥаш) от онто гын, эрэ (ару) ӱстэлым от 
ыштэ гын,—тудымтургкын йа лавыртэн кэртат, а 
тугэл;э тудын акшым волтэт.

К1ыл дэнат шогылташ нэш йӧсӧ. Шыл — ваш- 
кэ пужлышо тавар. Тудым эртак тазан кучыман, 
сандэнак тудым лапкыштэ пытымькк сэмын пэш 
моштэн ӱстарэн шогыман. Тулэч носна, обшэс- 
твэ чонан вольыкым налын шӱшкылынат ужалэн 
кэртэш, тунам чонан вольык дэнэ шылжын нэл- 
ытшым ойыркалэн моштыман. Лдак шӱшкылмӧ 
вольык капымат шкэ сэмынжэ атлэн налаш — 
тӱрлӧ акан пайлан ужашлэн налаш кӱлэш. Ат- 
лымэ годым моштэн ыштыман, укэ гын тӱрлӧ 
сорт П1ЫЛЫМ зийанлын лугэн пытарэт. Чылажат 
тидэ йал потрэбобшэствыштэ шыл дэн сатулаш
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пэш эскэрэн пижшашым ончыкта — уста йэҥ, 
ишан йэҥ уло гын вэлэ пижаш лийэш.

Моло тавар коклаштэ вашкэ иужлышо кочыш- 
йӱыш арвэрым, парфӱмэрым, аптэкэ таварым да 
галантэрэным пэш сак (чот) ончыман.

Молан вашкэ пужлышо кочыш-йӱышым ассор- 
тимэнтыш пэш эскэрэн пуртыман? Потрэбобшэс- 
твылан алама арвэр дэн сатулаш ок лий, сату- 
лыман огыл. (Зандэнэ кочыш-йӱыш лапкыштэт 
ынжэ пужло; тудо кучылт ' моштыдымо дэнат, 
адак утыж дэн налын кондымо годымат лийын 
кэртэш. Лач ты арвэр-влакым кучылташ тунэм 
шуын от ул гын, тугак лийэш. Эн тигыдэ галан- 
тэрэй таварым — имым, шӱртым, полдышым — кэ- 
рэк кудо потрэбобшэствыланат лапкыштыжэ ку- 
чаш кӱлэш, крэстйан сурт нунын дэч посна 
илэн ок кэрт. Ш уко дэн кучымыжо да кӱлдымаш 
сортым альэ шагал йэҥ йодмо сортым кондымыжо 
гына ок кӱл.

Куго обшэствыштэ галантэрэй таварым шукы- 
ракат да тӱрлӧ-тӱрлыжымат кэлыштарэн налын 
кондаш лийэш. Тугат нэш эскэрэн кондыман, 
укэ гын лапкыштэт „иытэн кэртдымэ“ тавар ала 
монар ийышкэн кийаш кодын кэртэш.

Эн кӱлэшыжэ—вэрыссэ калыклан мо кэлшы- 
мым да тудын мо йӧратымыжым шинчыман. Ма- 
рий илымэ вэрым налат гын, марий ӱдрамашын 
йодмыжлан кэлыштарэн ыошташ кӱлэш.

Аптэкэ тавар дэн парфӱмэрым налат гын, ту- 
дын дэнэ чоткыдо копэративлан, оксалан йӱдыгы- 
дымӧ копэративлан гына сатулаш пижман. Ты 
пашалан тӱҥалмэ годым тушко монар окса пыш-
12



тэн кэртшашым лач гыпа Палэмдымап. Эн ончы- 
чак ты тӱшкаштэ эн кӱлэш аптэкэ таварым, та- 
зылык да эрэлык кучаш эн кӱлэш тӱҥ арвэрым, 
путракшым ава дэн йочалан кӱлэшым, кондыман. 
Тыгань арвэржым: пудрам, тамлӱпш-влакым, одэ- 
колоным, моло туганьымат налаш кузэ гынат 
шогалрак шоныман.

6. Пашалан тӱҥалшэ дэн изэ потрэбобшэствылан он- 
чыктымо эн вийаш тавар ассортимэнт.

Мэ кӱшнӧ тыгэ каласышна: изэ копэративлан 
альэ пашалан пӧрвӧй пижшылан пэш вийаш 
(шагал) тавар ассортимэнтым кучыман. Пашалан 
тунэммэ сэмын да потрэбобшэствэ вийаҥмэ сэ- 
мын вэлэ ассортимэнтымат умбакыжэ шараш лий- 
эш.

Ындэ мэ тугань обшэствэ-влаклан ассорти- 
мэнтышкышт пуртышаш тавар спискым пуэн он- 
чэна. Тугат ты снискэ шынаматлан гына иуал- 
тэш, тудым Совэт Ушэмын тӱрлӧ районыштьтжо, 
калчнэ вэрлан посна кэлыштарэн, молэмдылаш 
лийэш.

П ӧ р в ӧ й  ч э р э т  т а в а р - в л а к .

Тӱрлӧ ложаш. Тӱрлӧ шӱраш (манпэ, тар, 
шэмшыдаҥ), рис, шӧнчал, нӧшмӱй-влак (кэчйыр, 
киньэ). Сакыр (иэсок, рафинад).

Чай (оҥа, шудо, йэмыш чай).
Тамака арвэр (тамака, макорко, попэрос, шупш- 

мо кагаз).
Кол—шӧнчалан дэн кукшо.
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Сэльодко. Калбаса арвэр (копчоной). Сушка. 
Прӓньык. Пэчэньэ. Камнэт. Маннасий. Карамэль.

Ламнэ тавар (ламнэ, йанда, чылтар, лэмдэ).
Мануфактур (ситса, миткаль, бӓз, ӱмбал вур- 

гэмлык, мамыкан, солык, мамык шӱртӧ).
Галантэрэй (шӱртӧ, шэмэ дэн ошо, имэ, бу- 

ланкэ, нолдыш, вуп шэргэ).
Пуда.
Красин. Тыглай шовын. Тыглай содо.Кандар 

(синька). Шырнэ. Орва мазь. Тэгыт.‘ Пэлэгудрон.

К о к ы м ш о  ч э р э т  тавар.

Кэчныр (кэчшудо). Пӱкш. Коштымо йэмыш. 
Узӱм (таркан-йэмыш). Сабза. Урӱк. Шэмыслив. 
Мӱй. Горчитса. Уксус.

Калбаса (шолтымо). Кончоной кол. Шыл (шӧн- 
чалан).

Чийа-влак. Вар. Ош-нор. Пу ӱй. Шолтымо 
ӱй. Сэзонлан кэлшышэ мануфактур, мамык-кагаз 
арвэр, шӓл тӱшак-ӱмбал, шӱргӱштыш. Чулка (пош- 
мак). Изэ чулка. Пэрчатка. Пиж (нижгом). Удрамаш 
шэргэ. Пидмэ дэн тӱрлымӧ кагаз. Оймак (нарньаш). 
Пидмэ-имэ. Кантырма. Кнонко. Буй-имэ. Шӱштӧ 
т^вар (шӱштӧ, омыта, нундаш, ултрак).

Пошто кагаз дэн сэрымэ кагаз. Камбэрт, маркэ, 
карандаш, нэра, чэрннла, ручка, ӱштмӧ рэзэьгга, 
кнонко, нижыктыш, ' чэтрач, сэралтыш кнага, 
гриныл, аснид оҥа. Калэндар. Кнага-влак. Тӧрза 
йанда. Панар йанда. Тӱрлӧ кӱртньӧ (лэвэдыш, 
шнн, шӱдӱш). Чаниык, стакан, корка, тарилка, 
ланкатэ, файанс дэн шун миска, кӧршэк, крун;ка, 
эмальан ланкатэ, круннса, тарилка.
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Калай корка, вэдра, чойн кӧршэк, салма, паньэ 
(совла), кӱзӧ.

Кӱртньӧ кольмо дэн шаньык, товар, пискэ, 
чӧгыт, сура, укат, тулвондо, вӱрӱж.

Пу паньэ (совла), ний шоктэ, вочко, кольмо, 
шаньык, волак, вӱдвара, вэдра.

Опса кыл, чизэ, виитэ, гайкэ, тӱкылмӧ ргак.
Мэшак^кандра, рогаза, шпагат.
Аптэкарвэр (эрыктымэ содо, кастор ӱй, вазэ- 

лин, чизаш, лу шӧргаш, тальк, борной кислата, 
анис капльэ, нод, мамык, марльэ бинт, клэйонко).

К у м ы ш о  ч э р э т  тавар.
Кофэ, какао. Тамлык арвэр (пурысь, гвоздикэ, 

корицэ, лавр лышташ). Консэрвэ (шыл, кол, 
пакча-йэмыш). Туара, ӱй, муно, тӱрлӧ арака, пу- 
ра, шово, йэмыш вӱд-влак.

Макарон арвэр.
Шӱргӧ дэн кокос шовын, тамлӱпш-влак, пуд- 

ра, одэколон, пӱй порошок, пӱй шотко. Пос'Го 
дэн мэж да йытын мануфактур. Йамдэ вургэм 
дэн йол-чийэм: брӱкӧ, пэпжак, картуз, кэм, портш- 
кэм, рэзэҥган калош, пӧрйэгг ката, рвэзэ дэн 
ӱдрамаш ката. Фуфайкэ. Чылтар, лэмдэ, тасма, 
кыл, шырча, рэзэҥга лэмдэ. Бумажньык, мундш- 
тук, зажигалкэ, чылым (трунка).

Кунорос, поташ, пча.11-тар, ваксэ.
Шар-шоктэ, чоргат (вроҥга), совла, шӧр-шоктэ.
Про, пй, стамэскэ, иго, рончыктыш.
Кӱнчыла шӱдӱр, кӱнчыла вондо.
Чыла та таварым монар кучаш манмаштыжэ 

тышак мэ лышыл чотшымат каласэн она кэрт.



Чылажат вэрыштэ кузэ йодмым онча. Ту калык 
йодмылан кӧра, адак шкэ пашаштэт да моло са- 
тулышо ушэм-влак пашамат ончэн тунэмын, шка- 
ланэт можым монар кондышашым чотлэн лук.

II. Тавар налмаш.
^1. Таварым курылтдэ кондэн шогаш кулэшыжэ.

Потрэбичыл обшэствылан кӱлэш -таварым эрэ- 
ак кондэн шогыман. Пайшпк-влак шкэ лапкыш- 
тышт кэрэк кунамат кӱлэш таварым муаш иша- 
нэн илышт. Тыгань ишанымаш ок лий гын, па- 
ша нимолан ок йӧрӧ. Мо, тачэ лапкыштэ эн кӱ- 
лэш тавар-влак лийын, эрлак укэ лиймӧҥгӧ, ва- - 
ражым иктаж кэчэ гыч адак лийын, адак ужалалт . 
нытымӧҥгӧ—тылэч начар пашам от му.

Тыгэ лиймэ годым найшик шкэ копэратившы- 
лан нигунамӓт ишанэн ок кэрт. Тудын эрэак та- 
вар почэш поктэн коштын шэржэ тэмэш, сандэнэ 
тудо эрэак налын кэртмэ вэрыш кошташ тунэ- -V 
мэш— пазарыш, шкэт сатузо дэк.

Тыгань ситыдымаш ынжэ лий манат гын, та- 
вар кондэн шогымо пашам пэш сай ончаш кӱ- 
лэш. Могань таварым кузэ налыт, тудо кунам 
лапкыштэ пытышаш ганьэ койэш—тидым ончэн, 
шкэ жапыштьгкэ тэмэн шогаш кӱлэш. Эн ончы- 
чак эн кӱлэш тавар снтыдымэ ынжэ лий. Тугэ 
гынат, начар копэратив вэлэ тугэ ышта. Сай ко- ‘ 
пэративыштыжэ могань ассортимэнт ышталтын, 
туш пурышо чыла таварат кэрэк кунамат лап- 
кыштэ лийман. Тӱвӧ тугэ эрэак кӱрылтдэ тавар ,
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лийын шога гын, иккана ыштымэ ассортимэнт 
чоткыдэмэш манын ишанаш лпйэш. Тунам пай- 
шик-влакат шкэ копэративыштым эи тӱҥ тавар 
налмэ вэрэш чотлаш тӱҥалыт.

'М

2. Кӧ лэч таварым налаш. ;
Потрэбобшэствэ таварым тӱрлӧ вэр гыч налын 

кэртэш: шкэнжын конэратив ушэмжэ'гыч, моло 
копэратив ушэм-влак гыч, кугужаныш сатулымо 
вэр-влак гыч (трэст дэн синдикат гыч да монь), 
шкэт сатузо лэч, адак тӱн тавар ыштымэ вэр 
гычат.

Ойлымат ок кӱл, потрэбобшэствылан шукыжым 
шкэ копэратив ушэмжэ гыч тавар налын шо- 
гыман.'^

Посна найшикым налат гынат, туганьак: та- 
варым тудлан пэлнэ (ӧрдыжыштӧ) налэдыман 
огыл, шкэнжын члэн лийын шогымо конэративыш- 
тыжэ налэдыман.

Райсойузым налына. Тудым ӱлӱл потрэбоб- 
шэствэ-влак ыштэныт, тушто члэнлан шогат. 
Тудо нотрэбобшэствэ-влаклан пашаштым сайрак 
колтэн шогашышт иолшаш да нунылан кӱлэш 
таварым нуэн шогаш ышталтын,—вэт посна об- 
шэствэ-влак нырльа ушнэн тавар налмаштэ гына 
утларак пайдам муыт.

Потрэбобшэствэ таварым шкэ райсойузыштыжо 
ӧк нал гын, моло вэрэ налэш гын, тудын дэнэ 
ужалышыж коклаштэ сатулымо шинча дэн гына 
ваш-ваш ончымаш лийэш: иктэ ужала, вэсэ на- 
лэш. Иктэ кузэ гынат шэргынрак ужалаш тӧча,
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вэсэ кузэ гынат пайдалынрак иалшашым онча. 
Ужалымэ тавар умбакыжым кузэ кайшаш, налшэ 
потрэбобшэствэт тудын дэн кучылт моштышаш 
альэ укэ — уягалышэт тудым нигунамат ок шоналтэ. 
Крэдитэш (вучымаш) ужалыхмы:к годым гына 
тудо кузэ гынат таварлан шкэ ӱкапыштыжэ тӱ- 
лалтшэ манын тырша. Тудат садак ужалышын 
пайдаЖхГан вэрч гына ышталтэш, налшэ потрэб- 
обшэствӹЖлан ты тӱлымаш кузэ логалэш—тудо 
Ёалт ок ончалт.

Шкэ райсойузшо дэн потрэбобшэствым нальыч 
гын, нуно иктэ вэсым йалт вэс тӱрлын ончат.

Райсойуз эн ончычак потрэбобшэствэ кушшо 
да чоткыдэм/кэ манын шона. Обшэствылан тава- 
рым пушыла райсойуз налэн налдэ ок кэрт: ку- 
зэ тудыжо сатулэн шога. Тпдым тудо потрэбоб- 
шэствын йэҥжэ лэч гына огыл, шкэ инструктыржо 
лэчат йодэш, варажым, тыгэ йодыштма гыч паша 
кузэ каймым налэн налын, тӱрлӧ каҥашым нуа:— 
потрэбобшэствылан ты таварым альэ тудым мон- 
нарэ налаш сайрак лийэш, сэзон тавар налаш 
кунам кожганыман, лаикыштэ шагал кайшэ та- 
вар йатыр жап кииа гын, тудын дэч кузэрак ут- 
лаш,—моло каҥашымат райсойуз шкэ нотрэбоб- 
шэствыжлан пуа.

Йужо таварым кучылташ лӱмын шкэ сэмжэ 
лийэш; тудым кузэ саклаш да ужалаш садак 
райсойузышто палэн налаш кӱлэш. •

Пытартышэш, райсойузышто кэрэк кунамат 
потрэбобшэствын чумур пашажэ кузэ каймым 
налэн илаш тӧчат, иктаж вэрэ шӱртнымащ ынжэ
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лий манын нюнат, нотрэбобшэствылгн чыла па- 
шаштыжат полшат.

Тыгэ лийын, райсойузым нигузат моло сату- 
лышо ушэм-влак дэнэ ик ратыш шогалташ ок 
лий. Мом гына райсойузышто налын кэртат—чы- 
ла туштак налман. Иктаж могань таваржэ моло 
Бэрыссэ тавар лэч начаррак да акшэ кугырак 
гын вэлэ тудым тушто от нал. Тыганьыж годым 
потрэбобшэствылан кузэ гынат шкэ пайшикшын 
кӱлэшы:кым опчыман— сайрак таварым да пайда- 
лынрак налмап. Тугэ гынат, илышым ончэт гын, 
тыгэ шкэ райсойузыштэт тавар уло ӱмбач вэсэ 
дэк кычал каймэ шагал лийэда. Потрэбобшэствы- 
лан райсойуз эн ишанлэ, эн пайдалэ тавар пушо 
ушэм лпйын шога.

Тыгэ кӱшнӧ ойлыма гыч адак чыла кӱлэш тава- 
рымат потрэбобшэствэ шкэ райсойузыштыжо гы- 
на пал/кэ манын шоныман огыл. Молан тугэ? 
Тӱрлӧ вэр гыч налшаш вэрч гына мо? Укэ, тэвэ 
молан чыла 100®/о таварым пк вэр гыч налаш ок 
лий: пк рансойузат чыла потрэбобшэствэ йодмо 
таварым пӱтӱньэк пуэн ситарэн ок кэрт. Сандэнэ 
эрэак шкэ райсойузшо гыч налэдэн шогаш тыр- 
шышэ обшэстват шуко годым моло вэрыш тавар 
йодаш кайдэ ок кэрт. Моло дэк ок кайэ ильэ 
да, мом ыштэт: тыгань-тугаиь кӱлэш тавар шкэ 
райсойузыштэт укэ лаваса, йалТ ту тавар дэнэ 
тудо ок сатуло.

Тугань годым, шкэ райсойузыштэт кӱлэш та- 
вар укэ годым, потрэбобшэствылан кӧв дэкэ та- 
вар йодын мийман вара? Тыгань вэржэ райсойу-
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зэт почэш моло копэратив ушэм дэнэ кугужаны- 
шын сатулымо ушэмжэ лийэш.

Туштат кӱлэш таварым муын от кэртгын вэ- 
лэ вуйым удурэнак шкэт сатузо дэк тавар налаш 
мийдэ от кэрт. Миймыжэ мийэт да, тэвэ мом ит 
мондо: чынак ту тавар к^^лэш гын вэлэ, чынак 
тудым копэратив дэн кугужаныш складыштэ му- 
ын от кэрт гын вэлэ частник дэкэ мийэ. Потрэб- 
обшэствын правлэнжэ ынжэ мондо: частник дэч 
тавар налэдымэт шинчаш пэрныдэ ок код, тудым 
пэш эскэрат, молан тугэ ыштылмэтым сайынак 
йодышташ пижыт. Райсойуз гына огыл, рэвиз 
комиссат, пайшик-влакат тудым йодыштдэ огыт 
кодо, тувэч вара обшэствын мо йотын копэратив 
корно дэн сатулымынгым ончат.

Викак тавар ыштымэ вэрыштыжак налмэ 
шотыштьпко тидым шинчыман: ту таварэт потрэ- 
обшэствэ сатулымо районышто ышталтэш гын 
вэлэ, адак тудо потрэбобшэствэ коштмо пазарыш 
луктылтэш гын вэлэ ыштышэ-влак лэчак налат.

Вэс районыштыжо, потрэбобшэствэ лэч йалт 
ӧрдыжыштӧ шогышо районыштыжо—тугэ тавар 
налэдаш нигунамат ок кӱл.

3. Нузэ таварым налэдаш.
Могань жапыштэ монар таварым ужалаш лий- 

эш, тудым потрэбобшэствэ лышкырак намийэн 
чотлэн кэртэш.

Мо гынат, потрэбобшэствылан коч эн кугып 
сатулымо тавар-влак—мануфактур, шӧнчал, шыр- 
пэ, краспн да монь—кузэ каймым тугэ чотлыман.
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Чыла ты кизыт каласымэ тавар-влак, адак моло 
промышлэнныс тавар-влакат эн шукыжым кугу- 
жаныш пабрик дэн завот-влакэш ышталтыт.

Потрэаобшэствэ-влак монар ужалэн кэртша- 
шыштым шинчат, пабрик дэн завот-влак монар 
ыштэн кэртшашыштым шинчат.

Сандэнэ, тавар налшаш чотым кэрэк кунамат 
угыч начаш ыштыл шогылтмэшкэ, ты шотышто 
ик кана да кужырак жаилан кэлшымашым ыш- 
таш утларак толэш.

Кэлшаш манын, иабрик дэн завот-влак кажнэ 
иотрэбобшэствэ дэнэ носна-носна кэлшымашым 
ыштэн огыт кэрт вэт. Нуно шкэ ыштымэ тава- 
рыштым шкэныштын трэстышкышт да моло вэ- 
рэат кугужаныш сатулымо ушэмлашкэ иуэн шо- 
гат. Нуныжо вара потрэбобшэствэ дэнэ моло та- 
вар налшэ-влаклан ужалат.

Потрэбичыл конэратсылан, ты таварым куз? 
гынат эн пайдалын налшаш вэрч, кугужаныш 
промышлэнныс ончыко, посна-посна, пушкыдо 
Бийан нотрэбобшэствэ гань огыл, куго вийан ик 
ушэм лийын шогалман. Тудо тыгэ ышталтэш: 
кугу:жаныш промышлэнныс дэнэ чумур кэлшы- 
машым мэмнан ССР Ушэм иотрэбичыл копэрат- 
сын Рӱдӧ Ушэм:кэ—Цэнтросойуз—ышта. Ты до- 
говор почэш кугужаныш промышлэнныс коиэрат- 
сылан раш каласымэ чот дэнэ да раш ончыктымо 
ак дэнэ иуаш лийэш. Тулэч посна, нотрэбоб- 
шэствэ-влакат шкаланышт кӱлэш таварым Цэн- 
тросойуз дэн кугужаныш нромышлэнныс кок- 
лаштэ ыштымэ договор почэш налнэшт гын, ты- 
гэ ышталтэш: йужо тавар налаш Цэнтросойуз,
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кугужаныш промышлэнныс дэн пырльа кэлшэн, 
потрэбобшэствэ-влаклан посна договорым сэрэн 
ончыктэн пуа, ту договорым вара потрэбобшэствэ- 
влак шкэ райсойузышт коч ыштат. Ты посна 
Д01'0В0рЫМ „тип (типовой) договор" маныт. Ты 
договор почэш потрэбобшэствэ таварым шкэ- 
вуйак налэш, льготшым Цэптросойузын чумур 
договорлш ончыктымо ганьак ужэш.

Ты ончыктымо договор-влак дэч посна потрэб- 
обшэствэ моло договорымат райсойуз дэнэ альэ 
вэрыссэ кугул^аныш сатулымо ушэм-влак дэнэ 
ыштэн кэртэш. Тыгань договоржо тэвэ кунам 
ышталтэш: кунам договорэш каласымэ таварым 
вэрыссэ кугугканыш нромышлэнныс ышта альэ 
райсойуз шкэ тудым погэн йамдыла.

Ты договор-влак молан кӱлэшым мэ ындэ 
ойлэнна ильэ; нуно потрэбобшэствылан кугын 
йодмо тавар-влакым шкэ жапыштьнкэ кӱлэш па- 
рэ налын пюгаш полшат. Договор ыштымӧҥгӧ, 
паша ту налмэ таварым жапыштыжэ кондымаштэ 
да жапыштылгЭ акшым тӱлэн шогымаштэ вэлэ.

Чыла таварымзт тыгань договор почэш налмэ 
сайат, кнзыт потрэбобшэствЗ' шкэ сатулымо па- 
шаяшм пӱтӱньэк ту корно дэн колтэн ок кэрт. 
Сандэнэ потрэбӧбшэствэ договор дэч поснат та- 
варым йатыр налэдэн шога.

Тудыжо гына уло: ты налмэ пашан шуко го- 
дым ратшэ ок лий. Ш уко годым иктаж тавар 
палаш колтатат, эрлашыжымак адак вэс тавар 
налшашым ушэштарэн, адак почэшы-как налаш 
колтат. Чыла тудо уто роскотым ышта, :капым 
арам эртарыкта, чыла сатулымо пашаланат зий-
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аным конда, вэт тугань годым вашкымаш да ту 
вашкымаштэ йоҥлымашат лннэда. Тыгань кӱлэш- 
огыл паша лийдымашын, потрэбобшэствылан та- 
вар налмыжым ратлын колтыман. Лапкыштэ мо- 
гань тавар пытэн шога, тудым, коч кугыракшым 
гынат, эрэ чотлэн шогыман. Тудлан правлэн 
спискым ышта, спискэш каяҥ1Э тавар лӱм ва- 
шэш тыгэ ончыктыман;

1. Могань срокышто ты таварым тэмэн шо- 
гыман.

2. Ты срокышто лапкэ монар таварым ужала.

Мут гыч, тыгэ:

сӓ '
о
ӧ

Тавар лӱм

Могань сро- 
кышто запа- 
сым тэмы- 

ман.

Ты срокыш- 
то монарта- 
вар '̂■жалал- 

тэш.

1. Ложаш 7 кэчыштэ 3 мэшак

2. Сакыр 30 4 „
3. Красин 30 „ 1 пэчкэ

4. Шырпэ 30 „ 1 йашнык
' 5. Тувурлык шовын 15 2 „

тугак умоакат.
Ты таблитсэ нравлэнлан эрэак ончыктэн шо- 

га: лапкыштэ ложаш 3 мэшак лэч кэм (шагал)
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ынжэ лий, манэш. Тугак моло таварат монар 
лийшашым ончыкта. Пктаж могань тавар таблит- 
сэш ончыктымо снпр дэк лышэмэш гын, угыч 
кондаш кожганыман. Тыгань таблитсым эн куго 
тавар-влаклан гына ышташ лийэш. Моло таваржэ 
ланкыштэ монар лийшашым, могань срокышто 
тэмышашым сынэн ончыма гыч налэн налман.

Тавар налаш каймэ годым нутракак сайын 
каҥашэн налаш кӱлэш.

Могань тавар налшашым ончычак сэрэн йам- 
дылыман, чыла сэралтын, укэ—угыч-начаш он- 
чыктыман. Снискэтым кидэш кучэн ланкэ кӧргым 
коштын налын, чыла таварым ончэн лэкман. Ты- 
гэ сэрымэ снискым чыла нравлэн ончьгко, каҥа- 
шыжэ. Тушто могань тавар налшаш нэргэн гына 
каҥашыман огыл, монарэ, кӧн лэч да мо шот 
дэнэ налшашымат ончыман. Кӧн лэч да мо шот 
дэнэ налаш манын шӱдымыжым налаш кайшэ 
йэҥ нӱтӱньэкак ок шукто гынат (вэт тудым кузэ 
сайрак ышташ эн налмыж годым гына ужат), 
садак тудым ончыктэн колтыдэ ок лий: нашам 
виктарэн шогымаш кэрэк кунамат лийжэ.

Обшэствын ланкыжэ иктэ гына огыл, йатыр 
уло гын, кажнэ лапкэ вуйлатышэ кунам таварлан 
кайшашым шинчэн шогыжо. Шинчымэ шагал, 
тудо каймэ лэч иктаж кэчэ ончыч йа каймэ во- 
дын шкаланжэ кӱлэш тавар снискым нравлэнлан 
нужо. Ты спискым тыгань нормо дэн ышташ 
лийэш:
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Л а п к а н у р  п о т р э б и ч ы л  о б ш э с т в ы н  К ӱ й -  
а н п а м а ш  о т д э л э н ь ы ж л а н  к ӱ л э ш  тава-

рым

Й О Д М А Ш .

о
Тавар лӱм.

Йодмо кэчы- 
лан монар 

кодын

Монар кон- 
даш кӱлэш

1

2

3

4

5

1929 ий 10 йанвар
Отдэлэньэ вуйлатышэ Т о к т а р  Йамай,  

Чыла йодмашым ончэн лэктын, нуным иктыш 
ушэн, налшаш тавар спискым ыштымӧҥгӧ, прав- 
лэн налаш кайшэ йэҥлан йодмашым офитсиальнэ 
сэра. Ту йодмашэш монар таварым, могань сор- 
тым налшашэт чыла радамын сэралтэш. Ты йод- 
маш, ик могырым, налаш кайшылан мондыдыма- 
шын ышталтэш, вэс могырым— тугэ ыштымӧҥгӧ, 
тавар налмылан ик налшэ гына огыл, иӱтӱнь 
иравлэн мутым куча, тыгэ правлэн обшэствын 
сатулымо пашаж дэкэ утларак лышэмэш. Кумушо 
сайжэ—ты йодмашым ончымӧҥгӧ, тавар колтышо 
райсойуз альэ кугужаыышын сатулышо ушэмжэ
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„чыпак тидэ тыгань-тугань тавар ту потрэбоб- 
шэствылан налылтэш улмаш“ манын ишана.

Тыгак тавар налмэ пашаштэ тэвэ адак мом 
сайын ончаш кӱлэш: монар чӱчкӱдын таварлан 
кошташ да мон кугыт дэнэ налэдыман.

Ть1штыжэ нимоланат лачак кэлыштарэн кала- 
сага ок лий, вэт чылажат сатулымо оборотын ку- 
гытшым, обшэствын монар окса улмыжым да 
адак обшэствын тавар ужалышэ рӱдӧ лэч мо йо- 
тын вэрыштэ илымыжым онча.

Кокла чотым каласаш гын, тылзылан нил ка- 
на лэч утла коштман огыл, манаш кӱлэш. Чӱч- 
кӱдынрак коштат гын, тудо шэргэш войзэш, рос- 
котым кугэмда да тавар акым кӱзыкта. Сандэнэ ты 
ончыктымо кокла чотым кучаш тӧчыман, нэш кӱ- 
лэш годым вэлэ чӱчкӱдынрак кошташ лийэш.

Мон кугыт дэнэ налэдыман манмаштыжэ—ка- 
ласымэ чӱчкӱдылык дэн коштат гын, тувэчын 
монар тавар налшашат наллэ лийэш. Ик манаш, 
тылзылан пил кана коштмо годым таварым йа- 
тыр налаш лийэш, коштмо роскотым пэтырэн 
кэртэш. Чӱчкӱдынрак коштмо годымжо тэвэ мом 
ушышто кучышаш: коштмо роскот пэтыралт кэрт- 
шэ, зийан ынжэ лийын кайэ. Сандэнэ тавар на- 
лӓш коштмашын роскотшым чотлэн налман. Мут 
гыч, 6 пут тавар кондымыланат 20-30 путлан тӱ- 
лымӧ нарак тӱлаш вэрэштэш гын, пмньым нок- 
тэн лучо пт кошт. 20 тэҥгашым налат мэ, 500 альэ
1.000 тэҥгашымналат,—шуншыктымыжо пк акыш 
мпйа, жапымат шукырак оксалан налмэ годым 
пэш кугынак утыжым от эртарэ. Тугэ гынат, пзын
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налмэт годым коштмо роскотэт налмэ тавар акым 
йатыр кӱзыкта.

 ̂ 4 . Кӧ таварым налэш.

Кӧ потрэбобшэствыштэ тавар налаш коштман?
Чуза, ончычын мэ кӧ коштман огылжым кала- 

сэна^
Иужо рвэзэ потрэбобшэствыштэ тавар налмэ 

пашам рэвиз комиссэ члэн-влаклан пумо уло. 
Тыгань. пашам рэвиз комиссылан нпгунам шкэ 
ӱмбакыжэ налман огыл. Тудо вэт шкэ тэргэн шо- 
гышаш пашажым шкэ нпгунамат ыштыман огыл.

Тыгэ лпйын, тавар Т?алаш йа правлэн члэн- 
влак йа тарлымэ слу:жышо-влак коштман.

Ты пашам правлэнын пктаж члэнжэ ыштэн 
кэртэш гын, тудлан пуман. Правлэныштэ тугань 
шпнчышэ йэҥ укэ гын, ӧрдыжыштӧ пктаж пшан 
йэҥым, кэртшаш йэҥым кычалман. Мо гынат, 
тавар налаш эрэ пк йэҥ коштман, тачэ—иьтэ, 
эрла—вэсэ, кумышто—кумышо да монь лийман 
огыл. Нуно эрэ вашталтылаш тӱҥалыт гын, та- 
вар налаш нигунамат тунэм огыт шу, налмэ та- 
варыштым сайынак шпнчыдымэ лпйыт, на.тмэ да 
вӱдӱлмӧ патпаштат кузэ ышташашым шпнчыды- 
мэ лпйыт. Эрэ пк йэҥым кошташ шогалтэт гын, 
тудо коштын-коштын тунэмэш, йоҥлышым да 
моиь ыштылаш ок тӱҥал.

Иужо обшэствыштэ таварлан пк пэҥым огыл, 
кок-кум йэҥыхМ колтат. Тыгэ ыштымэ нимоланат 
ок йӧрӧ, тудо уто роскотым гына ^шта. Тавар 
налаш пк йэҥ гына коштшо. Икталс договор ыш-
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таш йа кугын тавар налаш кӱлэш годым вэлэ 
налшэ воктэн правлэныя члэнжэ мийэн кэртэш.

Тавар налшылан могань полномочо (права) 
пуалтмым правлэн пунчалмутэш каласыжэ; тава- 
рым тудо мояар налын кэртэш, обшэствэ лӱм 
дэнэ вэксылым пуэн кэртэш альэ укэ, монар акаш 
вэксылым пуэн кэртэш. Тыгань пунчалмут почэш 
правлэн налаш коштшылан ишанымэ кагазым (до- 
вэрэннысым) пуа.

Налшылан пашадар тӱлымыжӧ тӱрлӧ обшэст- 
выштэ тӱрлӧ лийын кэртэш.

Тэвэ тыгат ышташ лийэш:
Куго , потрэбобшэствыштэ тавар налшэ йэҥ 

служышо чотыш пурыман, пашадарым коллэктив 
договор ончыктымо почэш налман.

Изырак потрэбобшэствыштэ тавар на.тмэ па- 
шам мо^о паша дэн пырльа ушэн, налшыжланэ 
тугак пашадарым тылзэ дэн тӱлаш лийэш. Тыг- 
пырльа ушаш ок лий гын, тудлан потрэбобшэст 
выштэ ыштымэ жапшылан гына тӱлыман. Тид- 
лан вэрчын, ваш-ваш кэлшэн, тылзаш пашадарын 
кугытшым ончыктат — эрэак шогышо служышо 
лийэш гын, тунар налэш ильэ манын ыштат. 
Мут гыч, 30 тэҥгэлан кэлшэныт. Тудым кумлы- 
лап ужашлэн кэчыдарым палат—мэмнан чотлы- 
маштэ тудо 1 тэҥгэ лийэш. Тылзыштэ 8 кэчэ 
коштын гын, тудлан обшэствэ кандаш тэьггэм 
тӱла. Тылэч посна, тавар налшылан корно (чойн 
корно, паракот, имньэ) роскотым да „суточный 
окса“  манмым тӱлалтэш; суточныйжо кочкаш- 
йӱаш да пачэрлан чотлалтэш.
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Корно роскот дэнэ суточныӧ окса пашадар 
налшэ служышо-влакланат тӱлалтэш.

Суточныйын кугытшым коштмо Бэрыштэ 
илыш монар шэргэ-шулдым ончэн ыштат.

Тугэ гынат тудын кугытшо ты потрэбобшэст- 
выштэ тӱлымӧ эн куго тылзаш пашадарын ик 
кумлымшо ужашыж лэч куго лийман огыл.

Тылэч посна, иктаж изэ копэратив альэ па- 
шалан гына тӱҥалшэ коиэратив тыгат тӱлэн кэр- 
тэш: налмэ тавар ак гыч иктаж просэным тӱлаш 
ышта. Мут гыч, тавар налшылан 2®/о тӱлаш 
лийыт. Тылзылан 1.000 тэҥгаш таварым нальэ 
гын, тудлан 20 тэҥгэм пуат.

Ты йӧн шуко йэҥлан сай чучэш. Тудо вэт 
чотлаш нэш куштулго (нимогань корно роскот, 
суточный да монь укэ), тулэч посна, налшэ йэҥы- 
мат утларак тырэ (кожмак) ышта. Раш ончык- 
тымо пашадар налшэ йэҥ таварым конда гынат, 
йара пӧртылэш гынат, чыла иктэ кэчыдар уло. 
Просэн дэн тӱлымӧ годым йара толат гын, нимо- 
мат от нал.

Тугэ гынат, иктым ушыш налман: просэн дэн 
тӱлымӧ годым тавар налшэт кузэ гынат шукырак 
налаш тӧча, кӱлэшыжым нэш ок ончо. Потрэб- 
обшэствэ налмэ таваржым кӱчӱк срокышто ужа- 
лэн кэртэш альэ укэ, тудым ок ончо, шкэнжын 
пашадаржым кугэмдаш тӧча. Сандэнэ просэн дэн 
тӱлымым сайэш чотлаш ок лий, обшэствэ-влак 
тудлан ынышт кэланэ. Тугэ ыштымэ вэржэ лий- 
эшак гын, правлэнлан тавар налшын пашажым 
чот ончаш кӱлэш—монар таварым да мо шот дэ- 
нэ налман, тудым раш ончыктэн пуман.
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5. Тавар налмэ дэн кондымс.

Потрэбобшэствын кажБЭ налмэ таваржылан 
докумэнт лийжэ. Таварын сортшо, чотшо, акшэ 
моганьэ, адак кунам налылтын, кӧ лэч налылтын, 
тудын адрэсшэ—тидым чыла ту докумэнтэш он- 
чыктыман, Чылажат тудо чоткондыштмо кнагаш 
сэрышашлан кӱлэш, тушко йэҥ мут гыч огыт 
сэрэ вэт, докумэнт гыч сэрат.

Тыганъ порадкэ годым осал пӓшат лпйын ок 
кэрт. Монар тавар да мо шот дэнэ тудо налылт- 
мым ончыктышо докумэнт укэ гын, осалжэ шуко 
лпйын кэртэш.

Адак тыгат лийын кэртэш: тавар налшэ йэҥ 
ужалышыж лэч кӱлэш докумэнтым налын ок 
кэрт—мут гыч, тудыжо сэрыш шпнчыдымэ йэҥ 
лпймэ годым. Тыгань годым налшэ йэҥ доку- 
мэнтым шкэ ышта, тушак тэвэ мом ончыкта: 
тавар налмэ жаным, вэрым, ужалышын лӱм дэн 
пампльыжым (могань йал гыч тудо), налмэ тава- 
рын лӱм/кым, чотшым, акшым, пӱтӱнь тӱлымӧ 
оксан кугытшымат. Тыгэ налэдымьтжэ нэш ша- 
гал лпйэда—обшэствэ оборотын пктал; пычрик 
ужашыжэ вэлэ, тугат налшэ йэҥ-влаклан кэрэк 
кунамат ужалышэ йэтг лэч чот-кагазым налаш 
тӧчыман.

Тавар налшэ тавар впсымэ да оптымо годым 
туштак лпйэш гын, тудо сайын вӱдӱлалтмым ои- 
чыжо, укэ гын начар вӱдӱлмА тавар вэрышкыжэ 
эсэн (тазан) мнйэн ок шу. Иужо тавар йалт ок 
вӱдӱлалт—мут гыч, кӱртньӧ, отга, молат. Ш укы-
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жо сайыи вӱдӱлмьш йодэш, адак кажнэ тавар 
шкэ сэмынжэ вӱдӱлалтмап. Вашкэ пудургэн кэрт- 
шэ таварым (чай коркам да монь) пэш жаплэн 
чоткыдын да пушкыдо паста дэп вӱдӱлмап, адак> 
тушто корпымат опчыдэ ок лий (импьэ дэп гына 
паҥгайшашан, альэ, тулэч поспа, чойн корно 
да паракот дэнат наҥгайаш возэш). Тугак йанда 
атэш пыштымэ вишкыдэ арвэрымат пэш санып 
вӱдӱлмап. Тудым, адак садэ атэ-шӧр арвэрымат 
олым дэп вӱдӱлын посна йашпыкыш чык ныш- 
тыман—ЫНЫП1Т кошт да пктэ вэсэ дэн ынышт 
тӱкныл.

Тавар пзэ кашак дэп налы.дтмэ годым (паб- 
рпк тарэ лэч поспа) пк йашныкыш пктэ-вэсылан 
логал кэртдымэ таварым гыпа пыштыман. Тэвэ, 
мут гыч, шовыпым, тамакам, чайым да монь 
пырльа пышташ ок лий: шовып тамака дэп чай 
пачкым шӱта, чапэт тамака да шовып дэн ӱпшал- 
таш тӱҥалэш.

Ик таварым пушкудо тарэш вӱдӱлаш лпйэш, 
васыжым пэшкыдэ дэнэ вӱдӱлдэ ппгузэ ок лпй. 
Тэвэ, шырпэ дэн попэросым мэшакыш пыштэн 
колтэн ончо, калтат дэч нпмат ок код, чылажат 
туржылтып, пудыргэп пыта.

Тарэ шкэ сэмыпжэ чоткыдо лнймап, корнэш 
ынжэ шаланэ да тувэч нпгузэат палым кодыдэ 
тавар луктын палаш ынжэ лпй. Тулэч посна, 
мануфактур колтымо годым тпдымат ончаш кӱ- 
лэш: вӱдӱлмӧ рогазажэ йа мэшакшэ рожып ынжэ 
лпй, лаврам ынжэ колто, укэ гын тӱрыштӧ кпй- 
шэ вӱдӱлка-влак пужлат да тудып дэп обшэствэ 
зийапым ужэш.
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III. Таварлан ак пыштымаш.

1. Копэративыштэ ак пыштымэ годым мом ончЪ1ман.
Иктаж граждан тӱшка потрэбичыл обшэствым 

ыштымыж годым альэ посна граждан-влакат пай- 
шпкыш пурымышт годым пктым гына шонэн 
ыштат: кӱлэш таварым копэратпв коч шкала- 
нышт' эн пайдалын налаш тыршат.

Сандэнэ шкэ пашажым нрамай умлышо но- 
трэбобшэствэ шкэ таваржылан акым пайшпклан 
пайдалэ лпй?кэ манын пышта.

Тугань обшэствыш граждан-влакат найшпклан 
йыбыртэн пурат, тушто пайдагкым ужыт.

Тыгэ лпйын, нотрэбобшэствыштэ акым мош- 
тэн ныштэт гын, утыр у пайпшк-влакым шукы- 
рак муын шогэт. Акым кугын ныштэт гын, ту- 
намжым пайшпкыш пураш шонышо-влакым шӱ- 
калат. Тудо гына огыл, тошто найшпк-влакат 
эркын-эркын обшэствэ гыч лэкташ тӱҥалыт.

Конэративыштэ акым кэлшышын пыштымыжэ 
вэс могырымат кӱлэш.

Мэмнан кугужаныш кпдыпгтэ чыла эн кӱлэш 
пабрпк дэн завот-влак кучалтыт. Сандэнэ ту паб- 
рпк дэн завот-влакэш ыштымэ тавар кугужаны- 
шын таваржэ лпйэш, совэт влась ты тавар-вла- 
кым калыклан кузэ гынат копэратпв коч пуаш 
тырша. Сандэнэ ту тавар-влак эн ончычак кугу- 
жаныш сатулымо ушэмлан да эн шукыжым конэ- 
ратсылан ужалалтыт. Тыгэ ыштышын, кугужаныш 
шона: калыклан тавар кузэ гынат шулдэш толжо, 
тудым пабрпк гыч йалыш колтымо годым сатузо-
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влак кид гыч кидыш ужатэн тэк укэлан ынышт 
пайдаланэ, манэш.

Коиэратсым тыгэ чыла лэч сайэш ужмӧҥгӧ, 
совэт влась коиэратсэ дэчат шуко йодэш. Копэ- 
ратсэ ты таварым калыклан иайда лийшашын 
ужалыжэ, манэш совэт влась.

Тыгэ ындэ мэ мом ужына? Коиэратсыштэ та- 
вар ак паша—пэш куго иаша, ту иашам жаплэн 
ыштыман. Копэративыштэ ак кэлшышэ лиӓ:-кэ 
манын, пайшик-влак шкэ чот тыршышт. Совэт 
власьат, иашазэ дэн крэстйан кӱлэшым аралы- 
мӧҥгӧ, тавар ак иаша сай кай:жэ манын ончыдэ 
ок кэрт.

Копэратив правлэнжэ таварлан ак пыштымэ 
пашам пэш сайын гына ончьгжо, ты пашам шкэ 
виктарэн шогыжо.

Ты пашам ирамай наҥгайшаш вэрчынжэ ак 
иыштымэ паша дэн мо кылдалт шогымым чыла- 
жымат пэш сайын умлэн налман.

2. Копэратив ак могань лийман.
Мэ кӱшнӧ тыгэ каласышна: копэратив ак 

налшэ-влаклан пайдалэ лийжэ манна.
Тидэ тэвэ мо лийэш.
Ш кэ коиэратив лапкыштыячЭ налшэ каж,нэ 

>крэстйанат кэрэк кунамат таҥастарэн онча (таҥа- 
старыдэ огэшат кэрт)—кӧн тавар шулдырак: ко- 
иэративын, кугужанышын, шкэт сатузын лапкыш- 
тэ. Потрэбобшэствэ ак моло ты вэрыссэ лаикэ 
ак лэч кӱкшӧ огыл гын, крэстйан ты акым кэл- 
шышэш чотла.
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А чыла ты вэрыссэ лапкылаштэ тавар акшэ 
ик ганьэ липын кэртэш мо? Паллэ, копэратив дэн 
кугужаныш лапкэ-влаклан иктэ вэсэ дэнэ ӱчашаш 
тӧчыман огыл, ик тӱрлӧ таварым нунылан ик ак 
дэнак ужалыман.

Шкэт озан (частный) лапкыжэ—вэс паша.
Ш кэт сатузо—конэратсын пэш куго тушман- 

жэ. Тудын дэн кучэдалшаш паша—потрэбобшэст- 
вын ик эн куго нашажэ. Кузэ ку.чэдалаш? Кажнэ 
нотрэбобшэствэ, тудын районышто шкэт сатузо- 
влак улыт гын, шкэ таваржым кузэ гынат нунын 
лэч шулдынрак у.жалаш тыршыжэ.

Шулдын манын, адак зийанлын от ужалэ. Сан- 
дэнэ кэрэк изын гынат тавыш налаш тӧчыдэ ок 
лий. Мон кугыт тавыш налшашыжым кажнэ но- 
трэбобшэствэ члэн-влак шкэ погынымаштышт шын- 
дат, палэмдат.

Ты пашам лончылэнрак каласыдэ ок лий. 
Шуко вэрэ ты шотышто аптранэн шогымо уло.

Эн ончычак, тэвэ тидым ончалына: тавар акым 
нимогань тавыш налдымашын шындаш лийэш 
альэ укэ?

Нимогань потрэбобшэстват чыла лпйшаш рос- 
котым ончычак чотлэн луктын ок кэрт. И к тыл- 
зыштэ тудо изэ лийэш, взс тылзыштэ кугырак— 
тӱрлӧ могыр гычат роскот вашталт шога. Тэвэ 
ик ты чий дэнак потрэбобшэствэ шкэ таваржы- 
лан акым тавыш налдымашынат, зийан уждыма- 
шынат пыштэн ок кэрт. Тыштэ кэрэк кунамат лач 
кэлштарэн чотлаш ок лий, лышкырак намийэн 
гына чотлэн кэртат—тавыш налмаштэ альэ зий- 
ан ужмаштэ йа тышкэ, йа тувэкэ йоҥлыш лийэш.
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Тулэч посна, потрэбобшэствын тӱрлӧ ончыч шин- 
чэн кэртдымэ роскотшат лийын кэртэшыс, ту 
роскот тыньын пэш лач чотлышым манмэтымат 
вашталта. Тынь тавышат, зппанат ынжэ лий ма- 
нын тавар акым пыштэт, варажым ужат: йа йужо 
таварлан кэрэк могань чий дэн гынат акым вол- 
тыдэ от кэрт, йа йужо таварэт йалт пужлэн кол- 
тат, уншлэн от кэрт—тэвэ зийан ужмашэт.

Тыгэ лийын потрэбобшэствэ, шкэ таваржым 
зийандэгэч альэ тавышдэгэч улсалаш тырша гы- 
нат, тугэ ыштэн ок кэрт. Кэрэк кудыжо гынат 
лнйдэ ок код—йа тавышым налат, йа зийаным 
ужат.

Ш кэ акшэ дэн ужалаш тӱҥалат гын, тудыжо 
пэш куго йоҥлыш лийэш. Тугэ ыштышэ потрэб- 
обшэствэ пэш вашкэ тӱлӱжга, илымыжымат чарна.

Потрэбобшэствэ ик вэрыштэ ок шого гын, 
эрэак кушкэш гын, пэҥгыдэмын ончык кайэн 
шога гын, тунам вэлэ шкэнжым тазалан чотлэн 
кэртэш. Ончык кайашыйсат тӱрлын лпйэш: йа 
шкэ йол ӱмбалнэт щогэн пэҥгыдын кайэт, йа 

' вэсылан эҥэртэн кайэт,—сандэнэ шкэ вийжэ дэн, 
вэс сэмып манаш, шкэ оксажым куштэн кайшэ 
потрэбобшэствэ вэлэ чынак таза лийэш. Ш кэ ок- 
сажэ кок вэр гыч толын кэртэш—члэн-влакын 
пай оксашт дэнэ сатулымо тавыш гыч.

Сандэнэ тавыш налшэ нотрэбобшэствэ шкэ 
оксажым кугэмда, тыгэ шкаланжэ ончык кайаш 
вийым налэш.

Йӧра, тавышым налмыжэ налат, а пайшик- 
влаклан тидэ пайдалэ лийэш вара? Пэш пайдалэ.
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Монарат потрэбобшэствэ пэҥгыдэ, мопарат ту- 
дып шкэ оксажэ шукырак (кӱсып палмэ дэн та- 
ҥастарымаштэ), тупарат тудын пашажэ шулдэш 
толэш, тавар акшэ изырак лийэш.

Тыгэ лийып, мэ тыгапь ойым кошартэн лук- 
тыпа:

1) Потрэбобшэствылап сатулымаштыжэ пзы- 
рак тавышым палаш тӧчыман.

2) Копэративыштэ ак томам (кэлшышэ) лпй- 
ман, шкэт сатузо-влакып акышт лэч изырак лий- 
мап.

3. Кузэ копэратив ак потрэбобшэствын роскотшым
онча.

Ты кошартэп лукмо кок ойым копэратив па- 
шайэҥ • влак чылан шипчат. Тудьтм опчэп тавар 
акымат пыштат. Сандэпэ мэмпан копэратпв акпа 
шкэт сатузын ак лэч изырак, тудо ыпдэ закоп 
сэмып лийып. Тугэ гыпат коклап-коклап вэс тӱр- 
лат лийэда—копэратив ак шкэт сатузын акшэ 
лэч кугырак лийэш, тӱҥ ворпым пудуртат. Ш у- 
кыж годым зийап лиймэ дэч лӱдып акым кӱзык- 
тат. ]\1олап тугэ вара? Тавар акып кугырак йа 
изырак лиймыжэ мом опча?

Чылажат потрэбобшэствып пӱтӱпь роскотшым 
опча.

Тэвэ, мут гыч, тыгапь пашам ончалыпа.
Потрэбобшэствэ шкэ-акшэ ӱмбак кокла чот 

дэпэ 20% пышта. Тидэ ты райоплап пэш куго, 
тудым волташ кӱлэш. Тугэ да, обшэствып рос- 
котшым опчэтат, тудо 19% улмаш, пыкшэ-пыкшэ
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гына 1% пайдам налэш. Ты 1% пайдам налды- 
машын ыштэиа гынат, мэ шкэ-ак ӱмбак пышты- 
мынам улыжат ик просэн вэлэ волтэн кэртына 
ильэ, ак тошто сэмынак куго лийын кодэшильэ.

Акым тулэч кугынрак волташ гын,— ок лий: 
19% роскот лиймӧҥгӧ, иайда тудым ок иэтырэ 
ильэ, зийаным ужэш ильэ.

Оандэнэ мэ мом ужына? Мланна, коиэратив 
акым изырак ыштышаш вэрч, копэративын рос- 
котшым изэмдыман. Куго роскот годым — кӧнэт 
гынат, укэ гынат—акат куго лийэш.

Тывэчын мланна иотрэбобшэствын роскотшо 
кувэч лэкмым пэш сайын гына ончаш кӱлэш.

4. Потрэбобшэствылан шкэ роскошто дэн акшэ нэр- 
гэн мом шинчаш кӱлэш.

Чыла сатулымо иаша тавар палмашэш да 
ужалымашэш эрта. Сандэнэ потрэбобшэствын 
чыла роскотшат садэ тавар налмэ дэн ужалымаш 
гыч лэктэш.

Сандэнэ эн тӱҥалтыш гыч тӱҥалына—потрэб- 
обшэствын тавар налмыжым ончэна, вара муча- 
шыш шумэшкэ могань рӧскот лиймым ончэн лэк- 
тына.

Обшэствэ, тавар налмыж годым, ужалышылан 
(райсойузлан, кугужаныш магазинлан альэ шкэт 
сатузылан) таварын мош шогымыжым тӱла. Т ы 
у ж а л ы ш ы л а н  тӱ л ы м ӧ  о кс ам  налмэ ак 
м а н ы т.

Ш уко годым ужалышэт тавар счотыш налмэ 
ак лэч посна моло тӱрлӧ оксамат сэра. Тыгэ, мут 
гыч, гэрб погыш йа тавар вӱдӱлмӧ ак сэралтэш.
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Тыштэ иктым мондыман огыл: чыла ту сумма- 
влак таварын налмэ акышкыжэ огыт пуро, нуно 
посна роскот лпйыт. Ту роскот нэргэн тэвэ ой- 
лыд§, ок лпй.

Иӧра, тавар налылтын. Налылтын да, потрэб- 
обшэствэ лапкыштэ огыл; туш шумэшкэ тудым 
кучылтын йатыр зийаным ужат. Йужо роскотшым 
мэ тэвэ кпзыт гына каласышна—тудым ужалышэ 
йэҥ (ушэм) счотыш сэра. Иужыжо счотыш ок 
сэралт, обшэствэ роскотым шкэ куча. Тэвэ тудо 
могань роскот-влак.

Т а в арл ан  к о ш тм о .  Тавар налаш мийэн 
коштдэ ок лпй, налшылан суточныйым тӱлэт.

Б п р ж э  дэн г эрб  п о г ы ш .  Мэ гэрб погыш 
роскотым ындэ ончыч каласэнна. Тулэч посна, 
тавар налмым тавар биржэш сэрымыланат роскот 
лпйын кэртэш.

Вӱд ӱлм ӧ .  Тышкэ тавар пӱтӱрымӧ арвэрлан 
—рогазалан, капдралан да монь—кучымо окса 
пура; ту арвэр-влакым вара ужалаш ок лпйыс, 
сандэнэ роскот кучалтэш.

Ш у п ш ы к т ы м о .  Тышкэ ужалышэ дэч по- 
трэбобшэствэ лапкыш шумэш чыла корнылан ку- 
чымо роскот пура: таварым стансаш йа присти- 
ныш шупшыктымо, оптымо, корно ак, настарымэ, 
корнышто страковатлымэ да моло корно роскот, 
варажым станса гыч йа прпстпн гыч потрэбоб- 
шэствэ лапкыш шупшыктымо.

Та в а ры н  сп ты ды мы ж э.  Кондэн шукты- 
мӧҥгӧ, тыгэ лпйын кэртэш: таварын нэлытшэ йа 
чотшо счотэш ончыктымо лэч шагал лэктэш. Ты 
сптыдымашэт ужалышын, чойн корнын, вӱд кор-
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нын йа шупшыктышын йолаж дэн лийэш гын, 
нунын ӱмбакак кудалталтэш, вэо сэмын манаш— 
потрэбобшэствэ нунын лэч ты ситыдымашым тэ- 
маш йодэш. Нунын йолашт укэ гын, тунам кор- 
нэш .тнйшэ тугань зийан обшэствын шкэнжын 
роскотышкыжо пура.

Та р ы н  пытымыжэ.  Тарын акшэ налмэ го- 
дым счотыш нурэн гын, ланкыш ту ак дэнак 
пуалтэш, тунам роскот ок лнй. А  ужалаш тудо 
ок йӧрӧ гын, обшэствылая роскотым ышта. Адак 
тыгат лийын кэртэш: ужалашыжэ йӧра да, шкэ 
акшэ лэч нзынрак кайа. Мут гыч, тудо 2 т. 50 
ырэш аклалтын, а ланкыш 1 т. 20 ыр дэн вэлэ 
нуэныт; тунам тарэ акын счот ончыктымо акшэ 
дэн чынак шогымо акшэ коклаштэ ойыртышэт 
(мэмнан ончыктымаштэ— 1 т. 30 ыр) обшэствын 
роскотшо лнйэш.

Чыла к ӱ ш н ӧ  о н ч ы к ты м о ,  тавар нал- 
мэ дэн ш у н ш ы к т ы м о  годым л н й ш э  рос- 
к о т  н а к л а т  р о с к о т  манылтэш.

Таварым лапкыш шӱктглмӧҥгӧ, обшэствэ шнн- 
чэн налэш:

1) Ужалышылан монар тӱлэн (таварын налмэ 
акшым).

2) Тудын ӱмбач таварын шкэ лапкышкыжэ 
шумэшкэ шуншыктымылан монар тӱлэн (монар 
наклат роскот лийын).

Мут гыч, тыгэ лийэш:
Обшэствэ 640 тэҥгаш тӱрлӧ таварым налын. 

Ты налмаштэ 19 тэҥгэ наклат роскот лнйын. 
Тыгэ лнйын обшэствылан ланкыссэ тавар 659 тэн- 
гэш шога.
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Чыла ты 659 тэҥгэт таварын шкэ-акшэ лий- 
эш, вэс сэмын манаш — обшэствылан тудо ту- 
нарэш шога, тудым ончэн вара тудо ужалы- 
мэ акым шында.

Тыгэ  лнйы н, налмэ ак дэн н а к л а т  ро- 
с к о т э т  ш к э - а к  ма ныл тэш .

Налмэ акым обшэетвэ шкэ вашталтэн ок кэрт, 
тудо—ужалышэ лэч. Наклат роскотшо—вэс паша. 
Чылажынак огыл гынат, кэрэк изышыжым об- 
шэствэ изэмдэн кэртэш. Наклат роскот изэмды- 
мыжэ налмэ таварын шкэ-акшым волта, тыгэжэ 
ужалымэ акымат волтэн кэртэш.

Наклат роскот изэмдышаш годым иутракшым 
мом пэш ончаш кӱлэш?

Йал потрэбобшэствэ-влакын пашашт гычын 
эн ончычак таварлан коштмо дэн тавар шуишык- 
тымо роскотым изэмдэн кэртшаш налэн налылтын.

Чын, йатыр потрэбобшэствын тавар шупшык- 
тымо роскотшо шкэ лэчшэ ок лий. Тэвэ, мут гыч, 
потрэбобшэствэт чойн корно станса лэч йа вӱд 
нристин лэч пэш мӱндӱрнӧ гын, тудо таварым 
имньэ дэн шупшыктыдэ огэшак кэрт. Кӧнэт гы- 
нат, укэ гынат, тыгэ тавар шупшыкташ станса- 
лан йа пристиплан лышнэ шинчышэ обшэствэ 
лэч кугырак роскотым кучыдэ от кэрт.

Тугэ гынат, тыгань годымат наклат роскот 
изэмдымылан кидым рӱзалтыман огыл. Мэмнан 
кизыт шуко ик сэмынрак илышэ потрэбобшэствэ- 
влакат тӱрлӧ наклат роскотым ыштат. Иктыжын 
тудо налмэ роскотлан 2— 8% лийэш, вэсыжын— 
6—7%, кумушын 10 просэнышкат шуэш. Молан
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тыгэ лийэш? Кӧргынчаш тӱҥалатат муат; иктыжэ 
чынак тавар кӱлэш годым гына коштэш, конды- 
мыжат куго партий дэн конда, наклат роскот изын 
логалэш. Вэсыжэ эрэ мӧҥгэш-оньыш коштэш, шу- 
кыракшым шкэ йалыштыжэ илымэ лэч олаштэ 
почаҥэш, таваржымат лачэ дэн кондымо ганьэ 
гына конда, тыгэ наклат роскотым кугэмда.

Сандэнэ потрэбобшэствылан наклат роскотым 
кузэ гынат изынрак ышташ тӧчыман.

Кузэ наклат роскот лийэш, кузэ тудо тавар 
акым кӱзыкта—мэ ындэ шинчэна.

Наклат роскот дэн гына паша ок пытэ. Налмэ 
таварым ужалышаш вэрчын, ик манаш гын—чыла 
сатулымо пашам ыштышаш вэрчып обшэствылан 
моло роскотымат кучаш вэрэштэш. Мэ чьшажым 
лончылэн она каласэ, тышак кугыракшым гына 
палэмдэна. ,

С л у ж ы ш ы м  кучымо.  Тышкэ чыла слу- 
жышым — тарлымымат, сайлымымат (правлэн дэн 
рэвиз комиссым) — кучымо роскот пура: пашадар, 
социалрнэ стракованьэ, профсойузыш пыштымэ.

С у р т - о р а л т э  кучымо.  Потрэбобшэствын 
шкэ сурт-оралтыжэ укэ гын, тудо арэндэ акым 
тӱла. Уло гын, шкэ сурт-оралтыжым кучаш тудо 
страковойлан да амортизатсылан роскотым ыштыдэ 
ок кэрт (амортнзатсэ — сурт-оралтэ эрэ пытэн 
шога, пытымэ акшым кажнэ ийын посна кучымо 
амортизатсэ каппталыш пыштыдэ ок лий).

Адак чыла потрэбобшэствэ-влак — сурт-орал- 
тышт шкэныштын гынат, арэндыш налмэ гынат 
— тудым олташ, волгалтараш да ачалаш кайшэ 
роскотым кучыдэ огыт кэрт.
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Сатулымо роскот .  Тышко тыгань роскот 
пура; лапкыштэ тавар вӱдӱлмӧ арвэр налаш (кагаз 
мэшаклан, пӱтӱрымӧ кагазлан), тигыдэ арвэр (сус- 
кыч, пӱкэн да монь) ачалкалаш, лапкыштэ да скла- 
дыштэ улшо тавар страковатлаш' кучымо роскот, 
адак тавар саклымэ дэн ужалымэ годым шкак 
кэма (шагалэмэш), ту роскотымат чотлыдэ ок лий.

В и к т а р ы м а ш  роскот .  Тышкэ тыгань ро- 
скот пура: йа чыла члэн-влак погынымаш ыштал- 
тэш, йа сатулымо паша дэч посна моло сомыл 
дэн иктаж вэрэ коштмо лпйэш (мут гыч, копэ- 
ратпв ушэм уполномочэн погынымаш - влакым 
ӱжыкта, лӱмын иктаж сомыл дэнэ каҥашымашым 
ышта, адак курсым ышта, молат). Варажым, ты 
пӧлэмышкак пошто-тэлэграп дэн тэлэпон роско- 
тэт, чот-кондыштмо кнага да кансэльар ӱзгар 
налмэ роскотэтат пура.

Н а л о г  дэнэ п о г ы ш .  Потрэбобшэствэ-влак, 
— мо дэн сатулымыштым ончэн, сатулымыштын 
кугытшылан кӧра, 'адак кӧ лэч тавар налмыштым 
ончэн, — нунылаи вочшо иалог дэн погыш-влакым 
тӱлат (пачэнт, уравничэлнэ).

Окса п у р т ы м о  рос кот .  Потрэбобшэствы- 
лан сатулымо пашам ышташ шкэ оксажэ ок сптэ, 
тудлан пэ.тычын (ӧрдыж гыч) оксам кӱсын пур- 
таш возэш. К.ӱсынэшыжэ йарак нигат пуэн ок 
кэрт, тудлан просэным I, тӱлаш возэш. Тэвэ ту 
просэнэт ты роскот пӧлэмыш пура.

Тугань тӱвӧ потрэбобшэствын эн куго окса 
кучымо вэржэ.

Ты каласымэ лэч посна, коклан-коклан моло 
роскотат лийэш. Тэвэ, куго потрэбобшэствэ-влак,
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оборотым кугын ыштат гын, пашаштым са й на н 
гайат гын, шкэ роскот чотышкышт туныктымо 
пашалан пушаш оксам пуртат.

Иуя:о роскотым ончыч нигузат ужаш ок лий, 
тудо вучыдымо годым толэш, тэвэ: тавар пуж- 
лымо, пудургымо, ситыдымэ, шалатымэ, моло ву- 
чыдымо зийанат лийэш. Чыла ты роскот чумур 
роскот чотыш пурэн ок кэрт (садэ опчыч ужаш 
лийдымыланак, тудо лийдэат, лпйынат кэртэш 
вэт), сандэнэ потрэбобшэствын зпйанжэ манылтэш.

Роскот чотыш пурышо кӱшнӧ каласымышт- 
влак сатулымо роскот маны.ттыт.

Обшэствын сатулымо роскотшым шинчыыӧҥгӧ, 
мланна таварын ужалыыэ акшыыат шындаш йӧсӧ 
ок лий.

Тэвэ тыгэ лиймыы налыпа.
Обшэствэ тылзылан, кокла чот дэнэ, шкэ-акшэ 

дэн 6.000 тэҥгаш таварым у:кала. Сатулымо 
роскотшо, тугак кокла чот дэнэ, 600 тэҥгэ лнйэш. 
Ты сатулымо роскотым обшэствэ 6.000 тэҥгэш 
ӱстарыдэ (йэшарыдэ) ок кэрт, укэ гын ужалымэ 
годым зийаным ужэш. Обшэствылан адак зийан 
ынжэ лий гына огыл, пайдамат налшашаныс.

Пайдаягэ ты обшэствыштэ тылзылан, кокла 
чот дэнэ, мут гыч, 100 тэҥгэ лийэш. Тугэ лий- 
шып, ты 100 тэҥгэмат 6.000 тэнтэш ӱстараш 
кӱлэш, тунам ижэ мэ таварын лапкэ гыч у:жа- 
лымэ акышкыжэ шуына. Тыгэ, 6.000 тэҥгэ (шкэ-ак), 
ӱыбачшэ 600 тэҥгэ (сатулымо роекот), ӱмбачшэ 
адак 100 тэҥгэ (пайда, тавыш) чылажэ 6.700 
тэҥгэ (ужалымэ ак) лийэш.
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Вэс мут дэнэ каласаш, ш к э - а к ,  сатулымо 
р о с ко т ,  тавыш,  п ы р ь ла  ч о т л а л т ы н  тава- 
рын ужал ымэ  а к ш э  лийыт .

Тӱрлӧ потрэбобшэствып пашажым ончаш тӱ- 
ҥалына гын, мэ роскот чотышто пэш ола-вула 
сӱрэтым ужына. Иктын роскотшо изэ гына, вэсып 
кугырак да чыташ кизыт лийэш, кумушыжын 
лыҥ куго.

Молан тыгэ ола-вула лийэш? -
Чӱчкӱдынак потрэбобшэствылаштэ тыгань пра- 

влэн лийэш; йа тудо йалт пашам ыштэн ок 
мошто, йа копэратив оксам саклэп ок кучылтат, 
пэш куго, кӱлдымаш роскот-влакым ыштылэш.

Тэвэ, мут гыч, коиэративын пэлычын кӱсын 
пуртымо оксалан тӱлымӧ проеэнжак роскотым 
пэш кугэмда. Монарат обшэствын кӱсын налмэ 
оксажэ шкэнжын лэч шукырак, тунарат тудо 
шукырак просэным тӱлыдэ ок кэрт, сандэнэ йал 
потрэбобшэствэ тэвэ тыгань ик эн куго пашажым 
ынясэ мондо: кузэ гынат шкэ оксам шукэмдаш 
тӧчаш, тудлан члэн-влак лэч пан оксам погаш 
да тавышымат погаш кӱлэш.

Служышо-влаклан тӱлымӧ пашадарат роскотым 
йатыр кугэмда.

Тэвэ, шуко потрэбобшэствыштэ служышылан 
тӱлымӧ пашадар чыла роскотын 30—50% лийэш. 
Тулэч изырак просэн лиймэ обшэствыштат ты 
роскот моло роскот коклаштэ садак эн кугыжо 
лийэш. Тышто шуко уто роскот кучалтэш. Прав- 
лэн гыч тӱҥалына, тушто кум члэп пашадарым 
налэш, ончэт гын, иктыжат чыла пашам впктарэн
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кэртэш. Тугак тарлымэ служышымат шуко об- 
шэствыштэ утыжым кучат.

Чыла ты уто роскотым кӱчӱкэмдэт гын, об- 
шэствын чумур ^оскотшо йатырак изэмэш.

Пытартышэш, сатулымо оборотым ончалдэ ок 
лий. Госкотын куго альэ изэ лпйшашыжэ туды- 
мат пэш онча.

Монарат обшэствын оборотшо куго, тунарат 
тудын ростотшо шагал лийын кэртэш. Тэвэ кузэ 
тудо: потрэбобшэствын йужо посна роскотшо 
йатырак куго лийэш, тудо оборотымат ок ончо. 
Мут гыч, тэвэ чоткондыштшылан (счэтоводлан) 
кучымо роскотым налына.

Чоткондыштшо куго обшэствыланат кӱлэпг, 
изыжланат кӱлэш — 1.000 тэҥгэ оборот ышты- 
шыланат, 10.000 тэҥгэ оборотанланат. Пӧрвой 
обшэствыштэ тудлан 30 тэнтэм тӱлат лийжэ, 
вэсыштыягэ — 80 тэҥгэм. Пӧрвой чоткондыштшэт 
оборотын 8 просэнжым налэш, вэсыжэ, пашада- 
рым кугыпрак налэш гынат, обшэствылан оборот 
тэҥгэн ик просэнэшыжат ок шого.

Моло служышым ончэт гынат, садак толэш.
Куго обшэствыштэ тавар налшэт тылзылап

20.000 тэҥгаш оборотым ышта, а изыштыжэ ту- 
гань тавар налшак 10.000 тэҥгаш альэ 5.000 
тэҥгаш оборотым вэлэ ышта. Тудын пашадар- 
жым оборот чотлап пайлэн пыштэт гын, мом 
ужат? Пӧрвойжын пашадаржэ оборот тэҥгэлан 
йалт куштулгын войзэш, вэсэ дэн кумышо об- 
шэствыштыжэ тавар налмаш сайак логалэш.

Прикашыкым налына. Тудо кэчэш 100 тэҥ- 
гашым ул;ала. Обшэствын обортшо кугэмэш гын,
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садэ прикашыкак 300 тэҥгашым ужадэн кэртэш. 
Ш кэ тудо тупам обшэствылан кум кана шулдын- 
рак логалэш.

Куго оборот ыштымын пайдажэ адак служы- 
шым кучымо гыч гына ок кой. Моло тӱрлӧ па- 
шамат тунам шулдынрак ышташ лийэш.

5. Потрэбобшэствэ шкэ таваржылан ак пыштымэ 
годым мом шинчыдэ ок. кэрт.

ПотрэбобшэстБЭ шкэ ужалымэ таваржылан акым 
тӱрлӧ сэмын нышта. И к таварлан шкэ-ак ӱмбак 
шукырак пышталтэш, вэсылан—шагалрак. Тидэ 
иктал: правлэн члэнын шонымыж сэмып ок ыш- 
талт, тӱрлӧ таварын тӱрлын ак пыштымым чыты- 
мыжым ончэн ышталтэш.

ПТуко потрэбобшэствэ-влак тудым огыт ончо. 
Таварэт шкэ-ак ӱмбак пыштымым кузэ чыта да 
монь манын ушыш огыт нал, ты районыссо моло 
лапкэ акым ончат.

Тэвэ, мут гыч, тувур шовын йырым-йыр 50 
ыршийэш ужалалтэш гын, мэмнан потрэбобшэ- 
ствына шуко шонэн ок шого, шкэ-акшымат да 
тудын ӱмбак монар пыштэн кэртшашымат ок 
ончо—тугак килограмжылан 50 ыршийым нышта, 
йа, волтышаш вэрч, 45 ырымат пыштэн шында.

Потрэбобшэствылан тыгэ ничкэмшыштэ кош- 
таш ок лий. Чын тудо, потрэбобшэствылан вэ- 
рыссэ акым кэрэк кунамат сайын эскэрэн шогы- 
ман, ты нэргэн мэ ындэ ойлышна. Молым пок- 
тэн гына коштмыжо йалт ок йӧрӧ. Потрэбобшэ- 
ствэ шкэ таварлхылан ак пыштымэ годым эн он-
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чычак тэвэ мом ончыжо: шкаланжэ ты тавар мош 
тӧлын да тудын ӱмбакыжэ, кокла чот тавыш нал- 
шаш вэрч, монар пышташ лийэш.

А к пыштымым тыгэ ончӹшаш вэрчынжэ эп 
куго пашам раш умлаш кӱлэш: молан тӱрлӧ та- 
варлан шкэ-акшэ ӱмбак тӱрлын пышталтэш.

Тудым ойдаш тӱҥалмэшкэ, мланна адак пк 
иашам ончыдэ ок лий. Пашажэ туганьэ: потрэб- 
обшэствэ чыла таварланак акым шонымыж сэмын 
пыштэн ок кэрт. Йужо таварлан лапкыш пуры- 
мыж лэч опчычак ак пышталтэш, потрэбобшэ- 
ствылан ту ак дэнэ ужалаш гына кодэш.

Утларакшым пабрик вӱдӱлмӧ дэн кайшэ та- 
вар-влак тугэ ужалалтыт (чай, попэрос, шырпэ). 
Тыганъ тавар акым пабрикак вӱдӱлмӧ ӱмбаланжэ 
ончыкта, тыгань ак „этикэт ак“ манылтэш. Ты- 
гань таварым потрэбрбшэствылан налмыж годымак 
этпкэт ак лэч шулдынрак пуат.

Тэвэ, мут гыч, потрэбобшэствэ куго йашнык 
шырпым (5.000 калтам) налэшат, 75 тэҥгэш 
ужала (калтажым РД ьтр дэнэ). А копэратив 
ушэмл;э тудлан ту йашныкым 68 тэҥгэш пуэн. 
Тыгэ лийын, обшэствэ ты йашнык гыч 7 тэҥгэ 
тавышым налэш (тувэчын наклат роскотымат, са- 
тульшо роскотымат пэтыра).

Йужо таваржылан этикэт ак ышталтын огыл 
гынат, тудын шкэ-акшэ ӱмбак кугын пышташ ок 
лий: мучашыжэ ончыкталтэш.

Кажнэ губэрнаштэ, обласыштэ „внуторг“  манмэ 
учрэждэньэ уло (рушла ,,отдел внутренней тор- 
говлп“  гыч тугэ кӱчӱкын каласалтэш). Внуторг- 
влак, шкэ вэрыштлан кэлыштарэн, тугань тавар-
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лан шкэ-ак ӱмбакыжэ пыштымэ мучашыл^ (нор- 
мым) ыштат, ту ончыктымо лэч кӱшкӧ ик по- 
трэбобшэотват шкэ-ак ӱмбак пыштэн ок кэрт.

Йу;кгунам адак внуторг-влак таварын шкэ- 
акшэ ӱмбакэ (нацэнкэ) пыштымэ нормын мучаш- 
ы:кым гына огыл, тавар акынак мучашыжым, мо 
Гютын пыштышашым ончыктат.

Чыла тыгань пунчалмут-влак, сиркульар-влак 
чыла йал потрэбобшэствыш колталтыт, тудым 
потрэбобшэствэ-влаклан рашт шуктэн шогыдэ ок 
лий.

Тыгэ, ындэ мэ ужына: йужо таварлан ок пыш- 
тымэ паша потрэбобшэствын кидыштыжэ огыл, 
потрэбобшэствэ шкэ шонымыж дэн акым кӱзык- 
тэн ок кэрт.

Ындэ ак пышташ лиймыжым ончэна. Ак 
пыштымаштэ, кугын йа изын ыштымаштэ мом 
ончаш вэрэштэш?

Тэвэ, мут гыч, тыгэ лийжэ.
Обшэствэ, моло тавар дэн пырльа, шырпэ дэн 

кӱртньым улгала. Кок таварышкат 1СЮ тэҥгэлэн 
пышталтын. Идалык эртымӧҥгӧ, обшэствэ ,,мо- 
нар тэҥгаш тавар ужалалтын“  манын чот- 
лаш ппжэш гын, тэвэ мом ужэш ильэ: шырпэ 
1.200 тэҥгаш ужалалтып, кӱртньыжӧ 4СЮ тэҥгаш 
вэлэ. Кок таварланат шкэ-акшэ ӱмбакэ пкканьэ, 
мут гыч, 15% пышталтэш гын, тавыгш чот тынар 
лэктэш ильэ: шырпыш пыштымэ 100 тэҥгэт чу- 
мур пайдам 180 тэҥгэм кондэн, кӱртньыш пыш- 
тымэ садэ 100 тэҥгэтак 60 тэҥгэм вэлэ кондэн— 
кум кана шагалрак. Молан тыгэ лийэ? — манат 
гын, раш каласаш лпйэш: шырпыш пыштымэ 100
48



тэҥгэ идалыклан 12 кана пӧртын савырнэн, 1.200 
тэҥгэ оборотым ыштэн, а кӱртньыш пыштымэ 
100 тэҥгэ садэ пдалык жапыштак 4 кана савыр- 
нэн, 400 тэҥгаш оборотым вэлэ ыштэн.

Илышыштэ ончэт гын, тыгэ лиймым мэ она 
уж; шырпэ ак ӱмбак кӱртньылан пыштымэ нарак 
ок пышталт. Кӱртньыш пыштымэ окса ольан 
пӧртмыж дэнэ йомдара гын, тудым ак ӱмбак ку- 
гынрак пыштымэ дэнэ мӧҥгэш пӧрылта.

Тывэч мэ ужына: ак ӱмбакэ мон нарэ ныш- 
тышашэт тудын вашкэн альэ ольан пӧртмыжым 
онча. Ончыкыжым мэ ак пыштымаштэ моло он- 
чышаш шотым ончэпа. Кизытшым тэвэ тидым 
сайрак опчыдэ ок лпй: таварын вашкэн альэ ольап 
пӧртмыжӧ кувэч лпйэш? Тпдым ончымо годым 
мэ таварна лапкыштэ кӱлэш сэмын эртак лийып 
шогэп мапына, кӱрылтыш лийын огыл.

Чын, мэмпан потрэбобшэствэ-влак чӱчкӱдынак 
ты таварым альэ вэсым утыж дэн кондат. Тыгань 
годым оборот ольапрак кайа. Тугэ гынат' ты 
шотшо тавар лэч шкэ лэчшэ огыл, копэратив 
вуйлатышэ - влакын ыштэн моштыдымышт гыч 
лпйэш.

Таварын вашкэн альэ ольан пӧртмыжым ончаш 
тӱҥалшып, эп о н ч ы ч а к  тӱр л ӧ  та вар л а н  
тӱр л ӧ  йодмаш  лпйм ы м  ончы дэ ок лпй.

Тутыш кучылтмо, шуко калык кучылтмо тавар 
пзэ йэҥ кашак кучылтмо тавар лэч вашкэнрак 
пӧртэш. Шырпым, сакырым, караспным да монь 
калык тутыш йодэш, тулэч посна плэн ок кэрт, 
сандэнэ ту тавар-влак вашкэн пӧртыт. Вэс мо- 
гырым, йужо бакаЛэй тавар манмэтшэ, путракшым
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ӱпшан пастат (пурысь, горчитсэ да монь) эркын- 
рак пӧртэш, тудым шагалрак калык йодэш.

Варажым, таварын вашкэн альэ ольан пӧрт- 
мыжӧ тудым кэлыштарэн кучымо гыч лийэш.

Шырпым кэрэк лшгань совэт пабрик ышты- 
мымат ужалаш лийэш. Карасин, сакыр, шӱраш, 
ӱй—чыла ты тавар копэративыштэ шукыж годым 
ик сорт лийэш.

Кэм-катам, мануфактурылх, атыщӧрым, галан- 
тэрэйыл! лшньыч гын—папш йа.тт вэсэ. Ты тавар- 
влакым ик сорт дэн гына сайын ужалэн от кэрт, 
тӱрлӧ-тӱрлӧ сортым, тӱрлӧ-тӱрлӧ кугытым кэл- 
ыштарэнкучаш кӱлэш. Шуко тӱрлӧ сортым кучэт 
гын, лапкыштэ запасыл! кугэмдэт, пӧртл1ыжыл1 
чаралтэт. Тулэч посна адак, шуко тӱрлӧ сорт 
тавар кучымо годым, ик жап эртымӧҥгӧ, кэрэк 
кунамат пуыдашэш кодмо лийэш; тудылг тавар ак 
пыштымэ годьш ушыш налдэ ок лий.

Тыгэ лийын, таварым вашкэн альэ ольан пӧр- 
тыктышӧ чийжэ, кугырак гыч, коктыт лэктэш, 
тидэ— тавар йодмаш (тутыш йодмо, уло калыкак 
альэ посна йэҥ-влак гына йодмо), кэлыштарэн. ку- 
чылшш (ик-кок тӱҥ сортьш альэ кумда асорти-
Л1ЭНТЫМ).

Ындэ адак тэвэ тидым ончэна: шкэ-ак ӱлюак 
кугын альэ изын пыштылшш мо гыч лэктэш.

Йужо таварын (л1ут гыч, шырпын) чотшо сак- 
лымаштэ альэ ужалымаштэ ок кэмэ (ок шага- 
лэлг). Обшэствэ 5.000 калтан йашныкылг налын 
гын, йашныкыштэ садэ впч тӱжэл1ак лийэш, ту- 
нарак ужалалтэш лшнын шонаш кӱлэш.
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Иктаж Ёэс таваржэ (тугань тавар шуко) са- 

клымэ срокым опчэн альэ ужалымэ ратлан кӧра 
шагалэм кэртэш— йога, кошка, пураклийэш. Ту- 
лэч носна, шуко тавар висымаштэ кэма. Тэвэ, мут 
гыч, лаикэ 20 килограм калбасам налжэ. Тудо вӓра 
изын-изын ужалалтэш — иэл кило дэн, 250 грам 
дэн да моиь. Тыгэ тигыдын ужалэн иытарымӧҥгӧ 
чотлэн иалыт — 20 кило олмэш 19 килограмат 
иэлэ вэлэ ужалалтын. Ситыдымэ пэл киложо ви- 
сымашыш кайэн. Ужалышэт налшэ-влакым олта- 
лэн кэм ок вискалэ гын (коиэративыштыжэ тугэ 
олталаш йалт ок лий), калбаса гань тигыдын ви- 
скалымэ тавар шагалэмдэ ок код.

Шагалэмдэ ок код манын, тидым каласаш кӱ- 
лэш: кажнэ таварын шкэнжын тыгэ кэмымэ нор- 
мылго уло. Ты нормо сынэн ончэн иалэн налыл- 
тын, сандэнэ могаиь жаныштэ могань тавар монар 
кэмышашым иотрэбобшэствэ оичычак шинчэн, 
иалэмдэн кэртэш. Тудым таварлан ак пыштымэ* 
годымак ушыш налаш кӱлэш, сандэнэ ушалымэ 
годым ' кэмышаш чотым ак ӱмбак кудалтыман. 
Тыгэ, тэвэ, калбасам ончымаштэ, тудо 20 кило- 
грам налмӧҥгӧ ужалымаштэ 19 килограмат пэлэ 
гына лэктэш гын, ситыдымэ пэл кило мош шо- 
гымд чотым ак ӱмбак иыштыман. "

Иужо тавар адак, йогымо, кошкымо, иурак- 
лиймэ ганьак, пудыргыл кэртэш. Тудат акым 
изыш кӱзыкта. Тыштэ ик ойыртышым гына ушыш 
налман: йогымо, кошкымо, пуралиймэ чотышто 
таваржак туганьэ, нигузат тувэч утлаш ок лий 
манат гын, иудыргымо чотыштыжо тугэ каласаш 
ок лий. Тавар шагал годым шкак иудыргылшан
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лийэш, шукыж годым тудо кучылтшо-влак йола 
дэн пудыргылэш,

Чын тудо, надра атышӧр дэнэ йандам кэрэк 
кузэ шэкланэн ит кучылт, тудын изышыжэ ну- 
дыргылдэ ок код. Сандэнэ тыгань таварлан ак 
пыштымэ годымат пудыргышаш чотым ак ӱмбак 
кудалтыдэ ок лий.

Пытартышэш, вашкэ пужлышо тавар дэн са- 
тулымаштэ лӱдмаш улмым каласыдэ ок лий. Ту- 
гань тавар дэн сатулымо годым - тудын иктаж 
ужашыжэ, шкэ жапыштэ ужалалтдымэ дэнэ, пуж- 
лэнат кэртэш. Тугэ зийан ужылтэш. Тудым 
ушыш налман. Зийан лийдымашын, адак ак 
ӱмбакак пышташ кӱлэш.

А к ӱмбак пыштымэ годым адак тавар ужалы-- 
машэш монар жап эртымымат ончыдэ ок лпй.

Мэ ындэ нк кана тыгэ ойлэнна ильэ: йал 
потрэбобшэствын нэл роскот нарыжэ слулшшо- 
влакым кучаш кайа; ланкыштэ оборот куго гып, 
адак служышылан пашажэ кӱлэш сэмын ситэн 
логалэш гын, тунам ту роскот нзырак лийэш.

Тавар ужалымэ годым жап тӱрлын эрта. Он 
кӱлэш таварым (шӱрашым, ложашым, сакырым, 
красиным да монь) налшэ йэҥэт сайлэн ок шо- 
гылт, тудым висашат, вӱдӱлашат жап шагал эрта. 
Пабрик вӱдӱлын йамдылымэ таваржым (шырпым, 
чайым да монь) улчалаш :жапэт тулэчат шагал 
кайа.

Сайлэн налшаш таваржым ужалымаштэ паша 
йалт вэсэ. Тугань таварын тӱрлӧ сортшым он- 
чыкташ кӱлэш, налшэ йэҥ дэнэ кутурыдэ ок лий, 
адак сайжым-осалжым ойлэт, висэн ончашат нуэт
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(кэм-катам да монь). Чыла тидэ йатырак жапым 
налэш.

Йӧра ильэ адак кажнэ ончышо, сайлэн шо- 
гылтшо ту тав§,ржым налэш ильэ гын. Чылажак 
ок нал вэт. Ыужыжо тушкалэн-йодыштын шо- 
гылтэшат, нимо налдэ лэктын кайа— йа тавар ок 
кэлшэ, йа аклан ок кӧнӧ, йа адак моло чийжэ 
лэктэш.

Адак таварэтшэ шэргэ акан лийэш гын, йӧра 
тудо — эртарымэ жапэтым ужалымэ тавар (ману- 
фактур, кэм-ката) акэт пӧрылта.

Чылажэ тугань огыл шол. Йужо таварым 
шуко дэн огыт нал. Путракшым галантэрэй ар- 
вэр тугань лийэш. Тӱрлӧ шырча-марчатым, ка- 
дыр-кудырэтым нигат кугын ок нал, а йал по- 
трэбобшэствыштэ тудым кучыдэ ок лий, марий 
ӱдрамашлан кӱлэш арвэр-влак кажнэ лапкыштэ 
лийман. Тыгань тавар ужалымэ годым эртарымэ 
жапым кугын тавар палмэт ок пӧрылтӧ, ак ӱмбак 
пыштымэт пӧрылта.

Йужо таварлан адак лӱмын пышташ вэр ыш- 
тымэ дэнат ак ӱмбакыжэ изыш кудалтыдэ ок лий.

Пачэрым арэндыш налаш, утларакшым копэ- 
ратив лапкэ ышташ йатыр окса кайа. Чотлэн 
ончэт гын, лӱмын йамдылымэ вэрэт — олымбалэт, 
шкапэт, тӱрлӧ лар дэн йашныкэт — чыла тавар- 
ланак ок кӱл. Тэвэ, мут гыч, кӱртньым кэрэк 
куштат йучэн ужалаш лийэш— тудлан сарайат, 
кудат йӧра. Бакалэй таварым налат гын, туды- 
жым кукшышто, эрэштэ кучыдэ ок лий, лӱмын 
кашта дэнэ лар-влакым ыштэн, тудым шкэ ратшэ 
дэн оптыдэ ок лий. Мануфактур дэнэ галантэ-
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рэйжым тулэчат сай ончаш кӱлэш. Тугань тавар 
иктаж вэсэш тӱкныш гын, пужлэнат кэртэш сан- 
дэнэ тудлан лӱмын олымбал дэнэ кашта-влак^^кӱ- 
лыт (мануфактурлан), йа тудЫм йанда канкасан 
сондыкышто кучыдэ ок лий (галантэрэйым).

Тыгэ лиймӧҥгӧ, чыла ты лапкэ ышташ да 
йӧнэштараш, арэндэ дэн ачалкалымылан тӱлаш 
кайшэ оксат чыла тавар ак ӱмбакэ тӧр вочман 
огыл, кӱлэшыжлан кӧра гына нышталтмап.

Тыгэ ындэ мэ тавар ак ӱмбакэ’ могань-могань 
роскот-влак пышталтшашым эн кугыжым ончэн 
лэкна. Ту роскотлан кӧра тавар ак кӱлэшыж дэн 
кӱзыкталтхман. Таварлан ак пыштымэ годым ту- 
дым пэш сай ончаш кӱлэш.

Ындэ ты иаша нэргэн кутурымо мучашэш тыгэ 
гынакаласыдэ ок лии: ты кӱшнӧ ончыктымо чий- 
влак садэ ик таварланак тӱрлын логалман—иктыжэ 
ак ӱмбак кугып пыштымэ вэлыш, вэсыжэ изын ныш- 
тымашкэ. Кажнэ чийжым ончымына годым мэ 
мутлан тӱрлӧ-тӱрлӧ тавар-влакым каласкалышна, 
тувэчын ты кугын да изын ак ӱмбак пыштыша- 
шым раш уягаш лийэш.

Потрэбобшэствэ иравлэнлап тавар ак пыштымэ 
годым пашам тӱрлӧ могырымат ончаш кӱлэш, ик 
чийжым ушыш налын, вэсыжым мондэн кодымо 
ок йӧрӧ.

6. Посна тавар тӱшка-влаклан ак ӱмбак кузэ 
пыштышашым сынаматлан ончыктымо.

Тавар ак иыштымэ годым пашам тӱрлӧ мо- 
гырым ончаш кӱлэш манна. Тӱрлӧ жапыштэ, 
тӱрлӧ вэрыштэ тавар ак кӱзыктышӧ чий тӱрлӧ
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лийын кэртэш. Ик кана садэ ик таварланак ак 
ӱмбакыжэ ик сэмын, вэс кана вэс сэмын пышталт 
кэртэш.

Тугэ лиЁмӧҥгӧ, ӱлиӧ сынаматлан ончыктымо 
чотым лач тугак ышташ кӱлэш манын ончымаи 
огыл. Тудо чыла йал потрэбобшэствэ-влаклан 
шукташак ыштымэ нормо огыл, тудым покташ 
тӧчымӧ ок кӱл. Мэмнан ончыктымо чотна иктым 
гына каласа; йал потрэбобшэствыштэ кугырак 
тавар-влак ак ӱмбакэ пыштымэ годым ту пайгалан 
кувэчын, мо сэмын тӱҥалман да кузэ ту пашам 
шуктымаи манэш.

Нормыжым вэрыссэ копэратив ушэм гына 
кажнэ поспа потрэбобшэствылан ыштэн кэртэш, 
тудо вэт шкэ члэнжын окса нашажымат, молы- 
жымат чыла раш шинча. Ушэмат адак ты нор- 
мым шкэж гыч ок лук, тудо вэрыссэ впуторг- 
влакын посна таварлан ак ӱмбакэ эн кугын пыш- 
тэп кэрташ ончыктымо норлшшгг почэш ышта.

Чыла йал потрэбобшэствэ-влаклан ик гапь 
пормым тэвэ адак молан ышташ ок лий: ик та- 
варак тӱрлӧ иотрэбобшэствынассортимэнтыштыжэ 
тӱрлӧ вэрым налын шога, тӱрлӧ обшэствып обо- 
ротшат тӱрлӧ лппэш.

Йал потрэбобшэствэ носна тавар-влаклан акым 
пыштылэш. Ты паша ыштымэ годым тудлан та- 
вар-влакым посна-посна гына ончыман огыл, чыла 
сатулымо пашам ончыман — тавар ак ӱмбак ныш- 
тымэт тавышым альэ зийаным кондышаш, тудым 
шпнчыдэ ок лип.

Ты пашам раш лопчылэн налшаш вэрч потрэб- 
обшэствэ правлэплап тэвэ мом шинчаш к^^лэш:
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1) шкэнжып тылызэ вуйэш лэкшэ роскотшо 
кокла чот дэн монар лийэш;

2) ту роскотым пӧрылтэн, изыш йандар та- 
вышымат кодышаш вэрч уло тавар ассортимэн- 
тын ак ӱмбакыжэ кокла чот дэнэ монар прооэн 
пышталтэш;

3) ассортимэнтыштэ тӱҥ тавар тӱшка ак ӱм- 
бакэ кокла чот дэнэ монар просэн пышталтэш;

4) шкэ ассортимэнтыштыжэ тӱҥ тавар тӱшка- 
влак мо чот улыт.

Раш умлышаш вэрч мутлан тыгэ каласэна:
Потрэбобшэствын ассортимэнтышкыжэ тыгань 

тӱ1Г тавар тӱшка-влак пурат:
мануфактур.......................... 80 прос.
галантэрэй, сэрымэ кагаз

арвэр, парфӱмэр . . .  5 „
бакалэй дэн моло . . . .  65

Тыгань ассортимэнт лиймэ годым правлэн ак 
ӱмбакэ кокла чот дэнэ тынар пышта: мануфак- 
турлан — 20%, галантэрэйлан — 80%, бакалэй дэнэ 
молылан — 8%. Тыгэ ыштымэ годым тэвэ мо 
лэктэш:

Тавар тӱшка лӱм

Улоассор- 
тимэнты- 
штэ тӱшка 
чот монар 

просэн

Тӱшкалан 
ак ӱмбак 
пыштымэ 
кокла чот 

просэн

Тӱшка 
гыч пӱ- 
тӱнь та- 

выш

Мануфактур . . . 30 20 6,0
Галантэрэй . . . . 5 30 1,5
Бакалэй дэн моло . 65 8 5,2

Чылажэ шкэ-ак ӱмбак пыштымаш 12,7



Ты пыштымашым мэ шкэ-ак ӱмбак огыл,
, ужалымэ оборот гыч чотлэна гын, 11,2% лэктэш.

Обшэствын роскотшо кокла чот дэнэ 9% лий- 
жэ, тыгэ тудо йандар тавышым 25%нарэ налэш.

Ындэ тыгэ лийын кайжэ: тавар ситыдымэ дэнэ 
альэ моло чий дэнэ обшэствэ мануфактурым ожно 
налмыж нарак налын ок кэрт, тыгэ мануфактур 
ассортимэнтыштэ 30% гыч 10%-ыш вола.

Потрэбобшэствэ тудым шкэ жапыштыжэ ушыш 
ок нал гын, тавар акым кӱлэшыж дэнэ ок мо- 
лэмдэ гын, тыгэ лэктэш:

Тавар тӱшка лӱм

Улоассор-
тимэнты-

штэтӱшка
чотмонар

просэн

Тӱшкалан 
ак ӱмбак 
пыштымэ 
кокла чот 

просэн

Тӱшка 
гыч пӱ- 
тӱнь та- 

выш

Мануфактур . . . 10 20 2.0

Галантэрэй . . . . 5 '  30 1.5

Бакалэй дэн моло . 85 8 6,8

Чылажэ шкэ-ак ӱмбак пыштымаш 10,3

Шкэ-ак ӱмбак ныштымэ 10,3% ужалымэ обо- 
рот гыч 9,3% лэктэш.

Вэс сэмын манаш, пӱтӱнь тавышэт обшэствэ 
роскотым пыкшэ-пыкшэ гына лэвэдэш, обшэствы- 
лан нимомат ок кодо (0,3% йандар тавышэт дэнэ 
обшэствэ нэш куго найдамак ок уж). Тыгэ ко- 
пэратив йол ӱмбалнэ пэҥгыдын шогэн ок кэрт.



йктаж шыгыр тольо гын, тудо . сатулымаштыжэ 
зийанымат ужаш тӱҥа.11эш.

Молан паша тыгэ молэм кайэн вара?
Ассортимэнтыштэ тавар тӱшка-влакын чотышт 

(просэн чот) молэммӧҥгӧ, ак ӱмбак пыштымэ 
чотшо кӱлэшыж дэн молэмдалтын огыл, сандэнэ 
тугэ лийын кайэн.

Молан бакалэйжылан ак ӱмбакэ 2% вэлэ 
пышталтын? Потрэбобшэствын аесортпмэнтыш- 
тыжэ 30% мануфактур улмо годым ту мануфак- 
турэт, ак ӱмбакыжэ кугынрак пышталтмылан 
лийын, пӱтӱнь тавыш гыч пэлыж нарым пуэн 
(12,7% гыч 6,0%), сандэнэ бакалэйлан 8% пыш- 
таш лийын. Тудым ужын, мануфактур шагалэм- 
мӧҥгӧ, тудлан ак ӱмбак пыштымым 25% мартэ 
кӱзыкташ, а бакалэйжылан 9% ышташ кӱлэш 
пльэ. Тунам копэративын пӱтӱнь тавышыл;э шкэ 
акын 11,1 просэнжэ мартэ кӱза ильэ альэ ужа- 
лымэ оборот гыч 10,0 прос. липэш ильэ. Тунам 
вара потрэбобшэствэ пк-магал Лгапым эркын ву- 
чэн, палэн налын кэртэш пльэ: ассортпмэнтыштэ 
тавар тӱшка чотшо кӱчӱк лсаплан альэ кужыла- 
нак молэмын.

Тыгэ мэ мутлан каласаш ассортпмэнтын кэ- 
нэта кугын молэммыжым нална. Тыгань годым 
ПЭП1 вашкэн гына ак ӱмбак пыштымэ просэны- 
мат молэмдаш кӱлэш. Илышыштэ тыгэ шуко 
лийэда. Тыглайжат ассортимэнтыштэ тавар тӱшка- 
влакын просэн чотышт эрэ ик сэмын, молэмдэ 
шога манын шоныман огыл. Тудо йа ик вэлыш, 
па вэс вэлыш эрэ тайнылэш — сэзонымат, моло 
чийымат онча. Ты тарванылмым пэш сайын эс-
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кэрэн илыман. Тугэ гынат, молэммаш нэш нзе 
лийэш гын, кӱшнӧ каласымэ ганьэ зийан лий- 
шаш укэ гын, ак ӱмбак ныштымымат молэмдымэ 
ок кӱл.

Потрэбобшэствэ нравлэнлан нк кӱлэшым гына 
ПЭН1 мыклын шпнчэн илыман. Сатулымо ассор- 
тимэнтыштэ могань тавар тӱшка могань вэрым 
налын шога, ту тавар тӱшка-влакын иктэ-вэсэ 
коклаштэ чотышт молэммэ годым нӱтӱнь тавыш 
кугэмэш альэ изэмэш, тӱвӧ тудыжым раш шин- 
чаш кӱлэш.

Ындэ мэ йал потрэбобшэствыштэ ассортимэнт 
могань лийшашым да тавар ак ӱмбак кузэ ныш- 
тышаш чотым, сынаматлан ончыктэн нуэна. Ты 
шотышто могань корным ончыкташ лийэш?

Илышыштэ шуко сынэн ончэн, тыгэ палэн 
налыныт: йал нотрэбобшэствын ассортимэнтшэ 
куго альэ изэ лийшашым оборотын кугытшо па- 
лэмда. Монарат потрэбобшэствэ изэ, тунарат ту- 
дын ассортнмэнтшат изэ, тунарат тудо шагал 
тӱрлӧ тавар дэнэ сатула. Тэвэ, мут гыч, шуко 
потрэбобшэствэ мануфактурым ок ужалэ; лышнэ 
кугырак, вийанрак конэратив тӱрлӧ-тӱрлӧ тава- 
рым шуко куча гын, потрэбобшэствэт пэш ша- 
гал тӱрлӧ тавар дэн сатула. Тулэч носна адак, 
тавар тӱшка-влакын иктэ-вэсэ коклаштэ улмо 
чотыштат обшэствын сатулымо оборот кугытшым 
онча.

Тэвэ, изэ копэративыштэ бакалэйын пайжэ 
уло ассортимэнтыштэ 70% мартэ лийэш гын, 
вийанрак обшэствыштыжэ, кугырак оборот ыш- 
тымаштэ, бакалэйын пайжэ изэмэш, 60—50—40%
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мартэнат вола. Олмэшыжэ мануфактурын пайжэ 
кӱза, адак йалт у тавар тӱшка-влакат лапкыш пурат.

Чын тудо, ассортимэнтын могань лийшашыжэ 
ик оборотым гына ок ончо. Тудын дэн пырльа моло 
чийжат уло. Тугэ гынат, оборотын кугытшо — 
ик эн куго чийжэ, сандэнэ кэрэк кунамат тудым 
тӱҥ чотыш пуртэт гын, куго йоҥлыш ок лий.

Тыгэ лийын, чыла йал потрэбобшэствэ-влакым 
тылзэ йэда оборот ыштымыштым. ончэн, мэ куд 
тӱшкалан ойырэна:

1 тӱшка — 1.500 тэнтэ оборотан
2 „ — 1.500 т. гыч '5.000 т. мартэ оборотан
3 „ — 5.000 „ „ 10.000 „
4 „  — 10.000 „ „ 20.000 „
5 „ — 20.000 „ „ 30.000 „
6 „ — 30.000 тэҥгэ утла оборотан.

Тыгань потрэбобшэствэ - влаклан кэлшышэ 
ассортимэнт дэнэ кажнэ тавар тӱшкан шкэ-акшэ 
ӱмбак пыштымэ кокла чот просэн тыгань лийэш 
(61 стр. таблитсым ончо):

7. Таварлан кӧ, нузэ аиым пышта.
Потрэбобшэствыштэ ак пыштымэ паша пэш 

куго паша, тудым правлэн шкак виктарэн шо- 
гыжо манын мэ ындэ ончыч ойлышна. Шуко 
годым правлэн ты пашам сатулыыо паша вуйла- 
тышэ ӱмбак пуа.

Правлэнын ак пыштымэ паша ончышо члэн- 
жылан тыгэ ыштыман:

Налмэ таварлан счот кидыш пурымӧҥгӧ,тудо на- 
клат роскотым чотла, таварын шкэ акшым палэн 
налэш. Тыштэ кок тӱрлын лийын кэртэш: ик- 
тыжэ — наклат роскот раш чотлалт кэртмэ годым,
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иал потрэоичыл оӓшэствыштэ ассортимэнт могакь лийшашы1и да
кузэ пыштышашым сынаматлан ончыктэн пумаш

тавар тушна ан умбак

Тавар тӱшка 

лӱм
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вэсыжэ — тудым лышэмдэн гына чотлаш лиймэ 
годым. Тудлан кӧра шкэ-акат кок тӱрлын па- 
лэмдалтэш: ик каиажэ — раш, вэс канажэ — лы- 
шэмдэн гына. Лышэмдэн чотлымо годымат пэш 
изын гына йоҥлыш лукмо лийын кэртэш, — туд- 
лан правлэн члэнэт ак пыЛтэн тунэмшэ лпйжэ, 
обшэствэ пашам тудо чылажымат сайын шинчэн 
илыжэ.

Шкэ-акым палэмдымӧҥгӧ, правлэн члэн счот 
тупэш кажнэ таварын чотшым, ужалышаш ак- 
шым сэрэн, кидшым пышта.

Тыгэ сэркалымэ счот чоткондыштшылан до- 
кумэнт лийэш; тувэч тудыжо кӱлэш сэмын кна- 
гашкэ сэра, кӱлэш пормо дэнэ раш калькульат- 
сым ышта.

Сынаматлан, счот ты тӱсан лпйэш:
Счот ЧУРИЙ МОГЫР.

„Куат“ кэм ургымо копэратив артэл лэч 
Тӱчанур потрэбичыл обшэствылан.

Тланда ужалалтын:

Л ӱ м Чот Ак Чумыр-
чот

I' Ш чэблэт............................... 4 10.50 42 тэҥгэ

' К а т а ............................... • 4 10.50 42 „

Пӧрйэп' к э м ....................... 5 19.— 95 „

■

_ — 179 тэҥгэ

Шӱдӧ шымлэ вич тэҥгэ пӱтӱньэк налылтын 
1929 ий 29/1У. (ки д -п ы ш ты ш ).
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ТУП МОГЫР. 
Шчэблэт . 4X12 т. 50 ыр. чумыржо 50 тэҥгаш
Ката . . 4X12 „ — „ „ 48
П Ӧрйэҥкэм5х21 „ — „ „ 105 „

203 ТЭҤГЭ.

1929 ий 29/1У. (Кид-пыштыш)
Иужгунам, тавар ак ӱмбак ончычак палэмдымэ 

просэн пыштымэ годым, акшэ пайан сппр дэн 
чотлымашкэ лэктэш (мут гыч, 4*/2 ыр). Тыгань 
годым пӱтӱньыш шуктэн чотлыман (ты сынама- 
тыштэ 5 ыр),

Правлэнын члэнжэ, у таварлан ак пыштымэ 
годым, кэрэк кунамат туганьак таварып лапкыштэ 
ожно налмэ гыч монар кодмыжым ушыш налжэ. 
Кодшо тавар дэнэ у толшо тавар ак коклаштэ
куго ойыртыш укэ гын, лучо тошто акымак ко- 
даш кӱлэш, укэ гын кодшо таварлан акым мо- 
лэмдаш вэрэштэш, адак кӱлэш-огыл годымак та- 
вар ак чӱчкӱдын ӱлкӧ да кӱшкӧ кошташ тӱҥа- 
лэш. Акым чынак волташ лиймэ годым гына ту- 
дым нигунамат шӱкалмап огыл.

Потрэбобшэствын тавар акшэ кажнэ тавар на- 
лэдышылан паллэ лийжэ. Сандэнэ кажнэ конэ- 
ратив лапкэш прэйскурантым луктын сакыман, 
тушак коч кугырак тавар-влакын акыштым па- 
лэмдыман. Ак молэммэ годым тудым прэйску- 
рантэшат тунамак ончыкташ кӱлэш, укэ гын та- 
вар ак прэйскурантыштэ иктэ, ужалымаштэ йалт 
вэсэ лиймэ годым кумача лийын колта, — тудым 
правлэн шинчэн шогыжо.

А к пыштымэ пашам эрэак ончэн, виктарэн 
шогаш правлэн гыч лӱмын ик члэн ойыралтэш
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гынат, пӱтӱнь правлэнжат ты паша лэч пэлкэ 
ынжэ кораҥ.

Сайын шонэн ончэт гын, тавар ак поҥлыш 
пышталтмылан паншик погынымаш ончылан пос- 
на члэн-влак огыл, пӱтӱнь правлэн мутым кучас. 
Сандэнэ кажнэ правлэн погынымашэш ак пыш- 
тымэ паша ончышо члэнжэ шкэ ыштымыж нэргэн 
доклад сэмын каласкалэн пудэ ок кэрт. Ты ка- 
ласкалымаштэ тудо лапкышкэ могань-могань ку- 
гырак тавар пурымын, тудын налмэ акшым, на- 
клат роскотын кугытшым, адак шкэ-ак ӱмбак мо- 
нар пыштымым ончыкта.

Потрэбобшэствыштэ тавар ак пашам тыглай- 
ланак тугэ сай ончыман ошл. Ак паша—копэ- 
ративын ик эн куго пашажэ. Пайшик-влакат та- 
вар акым укэланак пэш сайын огыт ончыс. Нуно 
копэратив пашам, эн ончычак, тавар акын изы- 
жым-кугыжым ончэн аклат.

Сандэнэ копэратив иравлэн тавар ак пашам 
шкэ погынымашэшыжэ гына ончэн сэрлагэн ок 
кэрт, тудлан пайшик-влак ончылан отчот пумыж 
годымат таварлан ак пыштымэ пашам кӱлэш сэ- 
мын аклыдэ ок лий.

Тулэч посна, пайшик-влакын (альэ уполно- 
мочэн-влакын) идалыкаш погынымашэшышт пра- 
влэнлан тавар ак пыштымэ шотышто тӱҥ кор- 
ным ончыкташ лӱ.мын пунчалмутым лукман. Ты 
пунчалмутэш тидым ончыкташ кӱлэш:

1) чыла роскотын мо лэч куго лийын кэрт- 
дымэ нормыжым (оборот гыч иктаж иросэным раш 
ончыктыман);
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2) чыла таварлан кокла чот дэнэ ак ӱмбак 
пыштымэ нормым (чыла оборот гыч);

3) кугырак тавар-влаклан ак ӱмбак пышты- 
маш мо лэч куго лийын кэртдымэ нормым.

8. Роскот, ак ӱмбак пыштымэ, тавыш нормо.
Копэративыштэ ак иыштымэ паша пэш куго 

паша манна. Ак кӱлэш сэмын нышталтшэ ма- 
нат гын, ты пашам вэрыссэ копэратпв пашайэьг- 
влаклан гына шкэ сэмынышт ышташ пуэн ко- 
дыман огыл. Йал потрэбобшэствэ-влак пэш шуко 
улыт, нунын кокла гыч пӱтӱнь Совэт Ушэм кӧр- 
гыштӧ пктаж гынат пктажыягЭ йоҥлыш ыштыдэ 
код. Нунын йоҥлышыштым найшпк-влак гакэ 
тӧрлатат манынат кодаш ок лпй — мэмнан кпзыт 
пайпшк-влак копэратпв пашаш кӱлэш сэмын 
шупшылтын огыт ул вэт, посна сптыдымаш-вла- 
кым тӧрлаташ нуно кизыт шагал кыршат.

Вэрыссэ внуторг-влакын тавар ак дэнэ ак 
ӱмбак пыштымаш мо лэч куго лпйын ок кэрт 
манын ончыктымышт уло да, тудат йал потрэб- 
обшэствылаштэ ак полптпкым кӱлэшыж дэн ку- 
чаш раш корным пӱтӱньэк ок ончыкто. Внуторг- 
влак ту эн мучаш акшым чыла тавар-влакланак 
огыт ончыкто, шагал таварлан ыштат, а потрэб- 
обшэствэ шуко тӱрлӧ-тӱрлӧ тавар дэнэ сатула.

Трлгань йӧсылык гыч лэкташ пӱтӱнь потрэ- 
бпчыл копэратсыштэ пк кӱлэш йӧнжӧ уло. Тудо 
тыганьэ: Цэнтросойуз посна потрэбобшэствэ тӱш- 
ка-влаклан, нунын оборотыштым ончэн, роскот- 
лан, ак ӱмбак пыштымылан, тавышлан эн мучаш 
нормым ышта.
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Цэнтрсойузын посна потрэбобшэствэ тӱшка-влаклан тавыш калаш 'ыштымэ эн

мучаш нормо.

Тылзэ йэда 

ужалымэ обо- 

ротын кугытшо

Сатулымо Сатулымо Т у в э ч ы н Сатулымо
оборотгыч

чумыр
роскот

оборотгыч
пӱтӱнь
(валов.)
тавыш

Шиждэ 
толшо 

зийан пэ- 
тыраш

Чумыр 
копэра- 
тив рос- 
котлан

Йан- 
дар по- 
гымаш 
(тавыш)

оборотгыч 
ак ӱмбак 
пыштымэ 

нормо

1. 1.500 тэҥгэ мартэ 10,0 4,0 0,5 1,2 2,3 14,0
2. 1.500—5.000 тэҥг. 8,0 4,0 0,5 1,2 2,3 12,0
3. 5.000—10.000 „ . 7,5 3,5 0,5 1.0 2,0 11,0
4. 10.000—20.000 „ . 7,0 3,0 0,5 ‘1,0 1,5 10,0
5. 20.000—30.000 „ . 7,0 3,0 0,5 1,0 1,5 10,0
6. 30.000 утла „ . 7,0 2,5 0,5

1
0,7 1,3 9,5
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Ты нормо йал потрэбобшэствэ-влакын пашаш- 
тым сынэн ончэн ышталтын.

Ты годым Цэнтросойуз тыгань нормым ыштэн:
Кӱшнӧ ончыктымо нормо-Блак эн мучаш нормо 

улыт, тудым эрташ ок лип.
Ты нормым ончэн, Бэрыссэ копэратив ушэм- 

влак калшэ потрэбобшэствышт-влаклан посна нор- 
мым пуат; ту нормыжо эн мучаш нормо лэч пзы- 
рак лпйман. Ты посна нормо-влак „дпрэктпв" 
(кӱштымӧ) нормо манылтыт; тудо потрэбобшэ- 
ствылан кӱшӱч кӱштымӧ паша лийэшат, сандэн 
тугэ манылтэш.

Потрэбобшэствылан дпрэктив нормым пушыла, 
ушэм оборот кугытым гына огыл, моло палымат 
ушыш налэш:

1) обшэствын могань ассортпмэнтшэ улмым;
2) монар тавар налын кэртмыжым (чыла кӱ- 

лэш таварым сптарэн налын кэртэш альэ укэ);
3) шкэ окса дэнэ кӱсын океа чотым;
4) оксан вашкэн альэ ольан пӧртмыжым.
Тпдым чылажымат ушэм ушыш налэш, обшэ- 

ствын чумыр пашажэ кузэ каймымат ончыдэ ок 
кодо, вара тудлан кэлыштарэн ончыкылан шук- 
тэн шогышаш нормым нуа.

Ту Лганыштак ушэм потрэбобшэствылан кузэ 
пашажым колташ, кузэ дирэктивым шуктэн шо- 
гаш кӱлэш йӧнжымат ончыкта.

Дпрэктпв нормым нотрэбобшэствэ пайшик- 
влак (альэ уполномочэн-влак) шкэ чумыр погы- 
нымашэшышт ончыдэ, пэҥгыдэмдыдэ ынышт кодо.
5»
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