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Мар.‘

Шурно погымо пашам вуйлаташ.

„Кодшо ийысэ пасу гыч шурным погымо кампаньыштэ 
турлӧ ситыдымаш-влак лиймылан кӧрӓ мэ, сай шочшо 
шурным чылажымак кӱлэш сэмын погэн ышна кэрт. Тывэч 
маланна шурным погэн налашлан кузэ йамдылалташ кӱлэ- 
шым тунэмман“ .

Молотов йолташын ты шомакышт-влакым кажнэ кол- 
:хозниклан, кажнэ посна крэстйанлан да кажнэ совхоз па- 
шазылан шинчэн шогыман. Кодшо ийысэ шошым вӱдымӧ 
кампаньым мэ пэш сай эртарышна. Вӱдымӧ мыландым 8 
мильйон гэктар утла шукэмдышна. Ты шукэммашэш утла- 
ракшым пырчэ шурным да тэхникэ культурым вӱдышна. 
Пырчан шурно дэн тэхникэ культурын лэктышыжэ кокла 
чот дэчат кӱшнырак ильэ. Тугэ гынат, шошым вӱдымӧ кам- 
паньэ годым сэҥымынам, мэ, шурным погэн налаш йамды- 
лалтмэ да погэн налмэ пашана дэнэ сайынак, чот пэҥгы- 
дэмдэн ышна шукто. Пасу гыч шурным погэн налаш ва- 
рашырак кодна. Тэвэ, Шишак дэн Опошньак районлаштэ 
'(Украина) йатыр мландыштак шыдаҥ адак моло шурнат 
тӱрэдалтын огыт ул ильэ. Нуно йогэн пытышт.

Курганэнск, Ванновск, Кропоткинск районлаштэ адак 
изыш Армавир районышто (Йӱдвэл Кавказ) колхоз-влак 
■сайын йамдылалтын шуын огытыл ильэ. Шурным вашкэ 
погэн налын ышт кэрт. Сандэнак шурно кошкэн, чот йогаш 
тӱҥальэ.

Шурным погымо паша вараш кодмым, ты пашам мы- 
жыкланэн—шурно шумо жап дэч вараш кодмым—пэш шуко 
лримэр дэнэ ончыкташ лийэш ильэ. Тугэ лиймыланак лулэн
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да шӱдылэн г^ктар сай шыдаҥ тӱрэдалтдэ кодо, мэ шӱдӧ 
тӱжэмлэн сэнтнэр дэн киндым очыни йомдарышна.

Адак погэн налмэ шурным кырмэ (шиймэ) пашаштат 
тулэч сай ильэ манаш огэш лий. Шурным погэн налмэ дэн 
кырмэ паша ойырлэн шогышт. Йатыр районлаштэ шурным 
погэн пытарымӧҥгат, кырмэ паша пэш аламан ышталтэ. М ут 
гыч, Украипын 24 кругыштыжо 8-шэ августлап 5314 тӱжэм 
сэнтпэр киндэ вэлэ кыралтын ильэ. Тыдэ туссо колхозлаштэ 
чыла погымо шурнып улыжат 5”/о вэлэ лийэш.

Бугуруслан МТС‘ыштэ (Кокла-Йул кундэм) шурно погы- 
мып эп вийып талышнымыж годым пэш куго йоҥылышым 
ыштэныт. Колхозник-влак солымо шурным копналаш кӱлэш 
манын ойлэныт. МТС‘ан агрономжо тугак, солымо касак 
дэнак кодшо манын. Агрономын чапшэ сэҥэн. Срок дэч он- 
чычак солэн пытарэныт.

Солэн пытарымӧҥгӧ икмонар кэчэ гыч йӱр лийаштӱҥа- 
лын. Солымо шурно садыгэ пасуэшак кодын, пэрэшташат 
тӱҥалын. Садыгэ кугыжанышлан пушаш йандар, урлыкаш шы- 
даҥ 32.760 сэнтнэр нарэ—нэрэштын. Тӱрэдмэ альэ солыма 
п^урнып пэлыжэ нарымат сайын кырэн (шийын) ышт шук- 
то. Пэлэ утлажэ пасуыштак солымо дэнэ кийыш. Йӱр чӱч- 
кыдынак лийэдыш—шурно шӱйашат тӱҥальэ.

Тыгай примэр-влакат пэш шуко ильыч. Тыгэ лиймэ дэ- 
нат шӱдӧ тӱжэм сэнтнэрлэн киндьга локтылалтэ.

Шурпым погымо пашаштэ клас кучэдалмашат уло кэрт- 
мыж дэнэ талышна. Тыдым чыла йэҥат шипча.

Шурным погымо пашаштэ тӱрлӧ кӱчыкым, йоҥылышым 
муын кулак чыла пашамат пужаш тырша. Тудо шкэнжын 
осал пашажым тӱрлынат шукташ тӧча. Кодшо ий шурно 
умэн шочмо районлаштэ, путыракшым Украиныштэ кулак- 
влак тыгай мутым колтэныт: шурно. чот умэн шочмо годым 
крэстйапын погэн налагн вийжэ садак ок шуто, сандэн шур- 
по умэн шочмо годым йатыр ужашыжэ „садиктак“ погалтдэ 
кодэш, маныныт.

Тыгай шомак дэп пырльа адак вэс мутымат шаркалэ- 
ныт.- Кулак мэмпан лозупгна-влакым пэш сак лийын колыш-



тэш. Тудо мэмнан конвэйэр лозунгнамат,—кырмэ(шиймэ) ма- 
шин гыч викок элэватырыш альэ сыпной нунктыщ—манмым 
шуалтэн налын, ты ой почэш шкэнжын врэдичыл пашажым 
вийаҥдаш пижын. Кулак-влак тыгэ „умландарэныт кэ 
ойыштым шукташ тӧчэныт): „конвэйэр сэмын ыштымэ го- 
дым паша чарныдэгэч ышталтэш, тӱрэдмэ шурным кырмэ 
машинаш кондаш, машина гыч—умбӓкэ, сандэн сложнэ кыр- 
мэ машина укэ гын, тугай вэрыштэ (чылалан палэ тунам 
кырмэ машин шагал ильэ) шурным тӱрэдаш вашкаш ок 
кӱл “ — маныныт.

Кулакын тугай врэдичыл-тушман ойжо ваштарэш чыла 
вэрэак кӱлэш сэмын кучэдалын огытыл. Тугай ой дэнэ 
кэлшышэ-влакат лийэдэныт. Кырмэ годым да чыла йал озанлык 
пашаштат куго (сложнэ) машина-влак ситыдымэ годым тӱр- 
лӧ йӧн дэнат куштылго — тигыдэ машина-влакым пашаш 
ушымо нэргэн ончыктымым тугай пашайэҥ-влак ушыш на- 
лын огытыл.

Куго машина-вЛ&кым ,йӧратышэ-влак“ кокла гыч йуж- 
иктыжэ шурным тӱрэддэ кодымын зийанжым (врэдичыл - 
ствыжым) умлэныт улмаш. Тугэ гынат, нунат тӱрэдмэ кин- 
дым ик-кок тылызышкэн каваныш альэ скырдыш оптэн куго 
машина-влак йарсымэшкэ кыраш огэш кӱл, маныныт.

Партий Рӱдӧ Комитэт 1930 ий 26 ийульышто „Шурным 
погымо ^кампаньэ" кайымэ нэргэн лукмо пунчалыштыжэ 
тыгэ ончыктыш: „колхоз ыштымаштэ куго сэҥымына-влакым 
пэҥгыдэмдымаштэ да колхоз шарлымашым ончыкыжат 
вийын колтымаштэ адак шижым вӱдымӧ кампаньым эрта- 
рымаштэ ончыл, куго вэрым налын шогышо шурным погымо 
кампаньэ кизыт альэ куго кӱлэшан озанлык-политикэ кам- 
паньыш савырнэн шуын огыл. Тудым эртарымаштэ (прак- 
тикыштэ) пашам сайын организоватлымым, колхозлаштэ 
докотым ужашлымым кӱлэш сэмын ушыш огыт нал. Ш кэт- 
посна крэстйан-влаклан копэративнэ формо-влакым органи- 
зоватлэн шурным погаш да кыраш полшымо наша пэш на- 
чар шукталтэш. Йатыр районлаштэ (Йӱдвэл Кавказ, Крым, 
Украина) трактырым, шурно погымо да кырмэ машина-



влакым чылажымак олмыктэн шуктэн огытыл. Шур- 
ным да урлыкаш фондым оптышаш вэр-влакым йамдылэн 
огытыл. Совхоз дэн колхоз-влакыштэ сотсиалист таҥасы- 
машат кулэш сэмын шарлэн огыл“ .

Рӱдӧ Комитэтын пунчалэшыжэ ончыктымо ситыдымаш- 
влакым йужо вэрэ тӧрлатэн ышт шукто.

Тэнэйэ млана кодшо ийысэ шурно погымо кампаньын 
сай могыржымат, ситыдымашыжымат чот ушыш валман.

Тэнэйсэ шурно погымо кампаньэ озанлык-политикэ 
шотышто куго лэч куго вэрым налын шога.

Шижым малана шурным сай погымо гына огыл, вӱдымӧ 
кампаньымат тугак сайын эртараш вэрэштэш. Ты пашаштэ 
млана тэвэ мом шинчэн шогыман;— ту кампаньэ кизыт мар- 
тэ посна озанлыкыштэ ыштымэ дэн таҥастармаштэ пырльа 
ыштымашын куго пайдалыжым умлэн шуктыдымо йорло 
дэн кокла крэстйан-влакым уэш, куго массэ дэнэ колхозыш 
пурташ полшыжо.

Тэнэйсэ шурно погымо кампаньын тӱҥ шкэ шотшо 
(особенность) тыгайэ: тэнэйэ чыла погымо шурнын пэлыжэ 
йал озанлыкын пырльаштарымэ сэктырыштыжэ лийэш. 
Кодшо ий пырльаштарымэ сэктырыштэ чыла вӱдымӧ млан- 
дын 35 просэн нарыжэ ильэ, 1929 ийыштэ улыжат 6 просэн 
вэлэ ильэ. Тыдым сайын ушэштарэна гын, йал озанлы- 
кыштэ пэш куго савыртыш лиймым путыракат ' рашын 
умлэна.

Палэ, тыдэ тэнэйсэ п^урно погымо кампаньылан вэс 
тӱсым пуа. Совхоз дэн колхоз-влакым шурным погымо кам- 
паньым вуйлатымэ вэрыш шогалта. Нунын ӱмбак шкэныш- 
тын шурныштым погэн налын да сай саклаш гына огыл, 
адак посна крэстйан-влакынат шурныштым сайын погэн 
налаш таварлык уто шурным жапыштыжэ кугыжанышлан 
пумо пашаштэ отвэтствэносым пышта.

Тэнэйсэ шурно погымо кампаньын вэс шкэ шотшо ты- 
ганьэ: тэнэйсэ шурнын таварлык, уто ужашыжэ (тэхникэ 
культурынат, пырчан шурнынат) пашазэ район-влакыштэ 
кочкаш да паврик-заводлашкэ молэмдэн ышташ калык



озанлык кушмо вичийашлыкын пытартыш — нилымшэ ийыш- 
тыжэ пуалтыт.

Кажнэ колхозниклан, кажнэ посна крэстйанлан тыдым 
шинчэн шогыман: вичийашлык иланым тэмымэ шурнын мо- 
наржым да тудын жапыштыжэ заводыш, паврикыш пурмы- 
жым, адак шурнын да тэхникэ культурын сайлыкшым ояча. 
Сандэнак кажнэ йэҥланат пасу гыч шурным вашкэ погэн налаш 
да продуксын сайлыкшым нӧлталаш уло вий дэнэ тыршыман.

Тэнэйэ вӱдымӧ мландэ латик (11) просэнлан шукэмэш, 
чылажэ 141 мильйон 460 тӱжэм гэктарыш шуэш. Ту чот 
гыч пырчан шурно вӱдымаш 6,5“/о, тэхникэ культур 27,5о/о 
шукэмэш. Пэшак палэ, вӱдымӧ мландэ шукэммэ дэнэ шурно 
погымо лэч ончылео пашажат (сомлымо, шуэмдымэ, рокым 
урымо), погымо пашажат шукэмэш. Путыракшым тэхникэ 
культур-влак дэнэ (йытын, киньэ, хлопок, ушмэн, тамака да 
монь) шуко ышташ вэрэштэш, адак вӱдымӧ мландыжат 
утларакшым тэхникэ культур вӱдымаштак кугын шукэмэш.

Колхозлаштэ паша шукэммэ пашазэ вийым шукэм- 
даш кӱлэшымат ончыктэн ок кэрт. Колхоз-влаклан пашам 
прамай организоватлаш, улшо пашазэ вийым пашашкэ мош- 
тэн шогалташ да чыла тэхникэ йӧн дэнэ кӱлэш сэмын пай- 
даланаш тыршыман. Тыдэ тэвэ мом ончыкта: шурно погы- 
маштэ сайын шуктэн ышташ, погымо пашам жапыштыжэ 
пытараш да чыла шурным пӱтӱньэк погэн налашлан ишан- 
лык лийжэ манын пашам прамай организоватлаш, пашазэ 
вийым прамай пӧлкалаш, адэмэ дэн машина пашам кэлыш- 
тарэн мошташ кӱлэш.

Адак ушэштарэна: пашам прамай организоватлаш да 
шурным погымо паша сайын эртыжэ, йоҥылыш дэн ситы- 
дымаш-влак шагалрак лийышт манын тыршыман. Шурно 
погаш йамдылалтмэ годым план нэргэн кутырымашкэ, посна 
участкылашкэ пашам организоватлымашкэ колхозник-влакым 
шуко шупшаш кӱлэш. Сандэн кажнэ колхозниклан произ- 
водствэннэ совэшчаньыштэ каҥашымашкэ, бригадэ дэн 
участкэ-влакыш каҥашымаш мийэн, пашам сайын лончылэн 
кутураш г.олшаш тыршыман.



Адак йалсовэтлан, йалысэ партйачэйкылан, шурным по- 
гаш^йамдылалтмым талын вуйлатэн шогыман. Кажнэ йал- 
совэт члэн, йалысэ комунист, комсомольэс-влак пасушто 
сотсиалист таҥасымашым тӱҥалшэ, сай ударник, пэҥгыдэ 
пашазэ дисиплин вэрч кучэдалшэ лийаш кӱлэш, пашазэ 
вийым моштэн пӧлкалышаш вэрч тыршыман,

1 апрэльлан колхозышто 10,5 мильйон крэстйан озанлык 
шога. Тыгэ кизыт 14,5 мильйон крэстйан озанлык-влак кол- 
хозышко ушнэн огытыл. Нунын тэнэйэ 70 мильйон гэктар 
вӱдымӧ мландышт уло. "*

Сандэн шурно погымо кампаньыштэ посна илышэ ужа- 
шым аклэн. шуктыдымо пэш куго йоҥылыш лийэш. Йалсовэт 
дэн колхоз-влаклан шкэт-посна илышэ озанлык-влак шур- 
ныштым жапыштыжэ да сайын погэн налышт, манын уло 
вийышт дэнэ тыршыман. Посна крэстйан-влак дэнэ ушнэн 
шурным пырльа погымашым организоватлаш тыршыман. 
Почэш кодшо посна озанлык-влаклан, путыракшым имньы- 
дымэ й орло озанлык-влаклан колхоз полышым ] ыштыжэ. 
Пытартышыжлан, колхозлаштэ шурно погымо кампаньым 
чын, сайын эртарэн, колхоз докотым прамай пӧлкалэн посна 
озанлык-влаклан примэрым ончыктыман. Чыла пашамэт' тӱ- 
рыс да сайын шуктэн посна озанлык дэн илышэ йорло дэн 
кокла крэстйан-влаклан шуко тӱшка дэнэ колхозыш пура- 
шышт полшыман.

Мутат укэ, колхозлаштат,* посна озанлыкыштат пасу 
гыч шурным погэн налаш тыршымэ ваштарэш кодшо ийысэ 
сэмынак, кулак-влак тэнэйат чот кучэдалаш тӱҥалыт. Нуно 
колхозник-влак коклаштэ „йэдак“ да шкэ вэрч гына шоны- 
маш-влакым шаркалаш пижыт, колхозник дэн посна крэс- 
тйаным кок вэлкэ шогалташ 'толашыдэ огыт код. Кулак- 
влак тэнэйат „шурным погаш шӱвалмэ паша вэлэ, вӱдалтын 
гына лийжэ“— манмэ ойым шаркалаш пижыт. Кулак-влак 
колхозым шалатышаш вэрч имашсэ ганьак изэ йоҥылыш- 
влакымат тӱрлын шойаклэн ойлаш тӱ^галыт. Колхозник дэн 
посна крэстйан-влакым лӱдыктышаш вэрч тэнэйат тӱрлӧ 
тул пыжыктылмаш, пуштмаш-влак да монь лийдэ огыт код«



Кулак-влакын чыла тугань осал пашашт ваштарэш уло вий 
дэнэ, пэҥгыдын кучэдалаш тӱҥалаш кӱлэш. Тэнэйсэ пасу 
гыч шурным погэн налмэ кампаньэ йал озанлыкым мучко 
колэктивыш ушэн шуктымо пашаштэ адак ту нэгызэш 
кулакым клас шотышто пытарымаштэ кугын полшаш 
тийыш.

Кӱчӱкын чумырэн каласымэ годым 1931 ийысэ погымо 
кампаньыштэ ыштышаш паша-влак тӱвӧ туганьэ улыт.

Вӱдымашым шурно погымо дэн ушаш.

Мэмнан дэнэ оссэк тыгэ шонаш тунэмыныт, пуйто вӱ- 
дымӧ паша — ик паша, шурно погымо — вэс паша. Нуно 
кок посна иктыж-вэсыж дэч ойырлэн шогышо кампаньэ 
улыт манын шогат.

Тыгэ ойырлымаш крэстйанын шкэ аҥажым вӱдэн, уло 
чон йӧсыж дэнэ тушак „йумо иктаж мом шочыкта гын, альэ 
нымомат ок шочыкто“ манын, "шонэн илымэ жапыштыжак 
лийын. Тунам крэстйан пэш нужнан да пичкэмыштэ илымыж 
дэн нымом ышташат ӧрын, шурно сай лийжэ манын, адак 
шурно лэктышым нӧлталшаш вэрч кучэдалын огыл. Тунам 
крэстйан кузэ кучэдалаш кӱлэшымат, кучэдалаш лиймы 
мат шинчэн огыл.

Тошто жап-влак эртэн кайышт. Йал озанлыклан полшаш 
науко (шанчэ) тольо. Кизыт ындэ колхозник дэн 
шкэт-посна илышэ крэстйан шурно лэктышым нӧлталшаш 
вэрч, сай шурным налшаш вэрч кучэдал кэртэш, тудлан 
кучэдалашат кӱлэш. Тӱвӧ сандэнак вӱдымӧ дэнэ погымо 
пашам посна шогышо кок пашалан чотлымо йоҥылыш, 
зийаным вэлэ конда. Ик-шкэт пасу паша вэлэ уло, тудо 
вӱдымӧ гыч тӱҥалын шурным погэн налмэ дэнэ, киндым 
йамдылымэ да тэлылан (кылмаш) курал кодымо дэнэ вэлэ 
пыта. Тыгэ, вӱдымӧ пашӓм шурным ончэн куштымо шуйа, 
ончэн куштымын мучашыжэ пасу гыч шурным погэн налмэ 
лийэш, шурным погэн налмэ пашан мучашыжэ киндэ йам- 
дылымэ дэнэ кылмаш куралмэ лийэш.



Вӱдымӧ паша шурным погымо паша дэн ушнэн шогы- 
мае. Мэмнан дэнэ шуко годым тыгэ шонат: кушак вӱ- 
дышашым ончаш ок кӱл, вӱдалтшэ вэлэ, маныт. Тыгэ 
ойлымышт годым шурным погаш вашкэрак да сайырак 
лийжэ манын, вӱдаш кӱлэшым мондат. Мут гыч, тыгэ вӱ- 
дат: изи гына пасуэш вашкэ (эр, ончыч) шушо шурнымг 
тудын воктэнсэ варарак шушо шурным вӱдат, вара адак 
ончыч шушым вӱдат. Тыгэ ончыч шушо шурно, вара шу- 
шо шурно дэнэ авыралтэш. Шурным погымо годым ик уч- 
асткэ гыч вэс участкыш кошташ, ончыч шушо да вашкэ 
погэн налаш кӱлэшан участкым ончаш вэрэштэш. Тугэ ик 
вэр гыч вэс вэрыш кошташ, инвэнтарым шупшыкташ да 
монь шуко жап йара эрта. Адак тыгат лийэда: пушкыдо 
шыдаҥым изэ участык дэнэ вӱдат, нунын коклашт пэш тора 
лийэш. И к участкэшыжат кырэн налаш вэрым ышташ огэш 
лий — пайдалэ огыл. Тугэ пушкыдо шыдаҥым пырльа кы- 
рымэ вэрыш ала монар киломэтыр коклашкэ шупшыкташ 
логалэш. Шупшыктымо годым пушкыдо шыдаҥ пэш чот 
йога. Тыгэ шуко шурно пырчэ очыни йомэш, йужгунам 
чыла шурнын 10-15°/о нарыжэ йогэн пыта.

Вӱдымӧ годым сэдэ амал-влакым чылажымат ушыш на- 
лаш кӱлэш. Шурным кушак вӱдышашым, шурным ончэҥ 
куштымо да погэн налмэ кӱлэшлык дэнэ кэлыштарыман,

Шурным ончэн куштымо паша пэш кӱлэш паша. Йуж- 
гунам гын тӱҥ кӱлэш вэрым налын шога. Чылалан палэ, 
мут гыч, шӱкшудо-влак дэнэ от кучэдал гын шуко шурным, 
йужгунам чыла шурнымат йомдараш лийэш. Кизыт посна 
тигыдэ аҥа-влакым куго колхоз пасушко савырымэ дэнэ 
шӱкшудо шочмо пужаш — йыраҥ-влакым пытаралтэш. Млан- 
дым куралмэ паша да моньат сайэмэ. Шукыжым сортовой,. 
кочо вӱдэш мушмо урлык дэнэ вӱдалтэш. Машина дэнэ 
вӱдымашат ий гыч ийыш шукэмэш. Тыдэ чылажат шурнын 
шӱканлыкшым кугынак изэмдыш. Тугэ гынаттыдын дэнэ гына 
шӱкшудо ваштарэш да йандар шурно лэктышым шуко нал- 
шаш вэрч кучэдалшаш пытыш, манын каласаш огэш лий. 
Шӱкшудо-влакым йӧршынак пытараш альэ шуко тыршаш



лӧгалэш. Мут гыч, чыла колхозлаштат шудӧ-влӓк иэлэдаш 
тӱҥалмэ дэч оячыч йыраҥ, корно тур, йара кийшэ вэр, 
сурт олмо, корэм, канава-влакым да монь солэн налаш тыр- 
щыман. Такыр пасушто шӱкшудо лэкташ тӱҥаяэш гын, тыр- 
малаш, уэш куралаш альэ талкан куралын шындаш кӱлэш. 
Йытын, киньэ, ушмэн, парэҥгэ, кукуруз, кэчэвӧртэм сайын 
ончымым йӧратат, сайын ончэт гын, нунын лэктышыштат 
сайрак, шукырак лийэш. Тугай культурым вӱдымӧ пасуым 
сайын куралат, шуэмдэт, рокым урэн шындэт — лэктышыжат 
сай лийэш; аламан, начар ыштэт гын, лэктышыжат шагал 
лийэш, йа вэкат ок лий.

Вӱдымӧ годымӓк, чыла ончэн куштымо пашам сайьш 
чотлыман. Ончэн кушташ монар ыштымэ-кэчэ (трудо-день) 
кӱлэшым колхоз ончычак шинчэн шогыжо. Тыгайымат ужаш 
вэрэштэ: йужо колхоз-влак тугай культурым (йытын, киньэ, 
парэҥгэ, ушмэн, кукуруз, кэчэвӧртэм да монь) вӱдымашым 
шукырак кумдаҥдаш тӧчэныт, вара вӱдымӧ почэш толшо 
паша-влаклан нунын йэҥышт дэн машинашт пэлыжлан вэлэ 
ситышашлык лийын. Палэ тугэ вӱдымӧ дэн нымогай шоты- 
мат муаш ок лий.

Посна участкылаштэ вӱдымашым ончымо пашам посна 
бригадэ-влаклан пӧлкалыман. Кажнэ бригадэ могай пашам, 
могай жапыштэ да могай участкыштэ ыштышашым сайын 
шинчэн шогыжо. Участкысэ паша монар ыштымэ-кэчылан 
аклалтмымат шинчэн мийжэ.

Шурно лэктышым нӧлталмаштэ йал озанлык локтылшо 
шукш копшаҥгэ да тӱрлӧ кольа-влак дэн кучэдалмат тулэч 
изэ вэрымак налын ок шого. Чын, шӱкшудым пытарымэ 
тыштат изыш полша. Шуко шукш-копшаҥгэ-влак эн ончычак 
шӱкшудо коклаш пужашым оптат, вара ижэ шурно парчаш 
вончат. Йатыр шукш-копшаҥгылан шӱкшудо кочыш лийын 
шога.

Тугэ гынат шукш-копшаҥгэ да моло врэдичыл-влак дэн 
кучэдалмым шӱкшудым пытарымэ дэнэ гына чарнаш огэш 
лий. Ты врэдичыл-влак йал озанлыклан пэш куго зийаным 
ыштат. Мут гыч, рэвольутсо дэч ончыч тут^ай врэдичыл-



влак кажнэ ийын йк мильйард тэҥгэ лышкэ зийаным ыштат 
ильэ. 1924 ийыштэ озым шукш пасуым локтыльо, 25 миль- 
йон тэҥгаш зийаным ыштыш. 1929 ийыштэ олык лывэ (лу- 
говой мотылек) чыла вӱдымӧ ушмэнын пэлыж нарыжым 
пытарыш. 1923 ийыштэ гэссэн кармэ ик Украиныштэ гына 
мильйонат пэлэ тон шурно пырчым пытарэн, тыдэ чыла 
шурнын 15 просэнжэ лийэш.

Шукш-копшантэ да врэдичыл-влак дэнэ кучэдалаш кӱ- 
лэшым, адак нунын дэнэ сайын, чарныдэ кучэдал шогымо 
годым монар шурным аралаш лиймыжым кӱшак каласымэ 
примэр влак гыч чыла йэҥланат раш койэш.

Врэдичыл-влак дэнэ мэханикэ да тэхникэ-химик йӧн 
дэн тӱрлӧ айарым (йадым), газым, тулэч моло кочо арвэ- 
рым шавэн кучэдалаш лийэш. Совэт правичылствэ тугай 
врэдичыл-влак ваштарэш кучэдалаш тӱрлӧ сэмын тырша. 
Мут гыч РСФСР кумдыкэш 15 мильйон гэктар мландыштэ 
суслик-влак дэнэ кучэдалаш палэмдалтын. Тувэч 14 мильйон 
гэктарыштэ химий йӧн дэнэ, ик мильйон гэктарыштэ мэха- 
никэ йӧн дэнэ кучэдалаш пижыт. РСФСР кумдыкэш врэди- 
чыл-влак дэнэ кучэдалмэ паша 60-75 мильйон тэҥгэш ло- 
галэш.

Палэ ты роскот-влак утыж дэнэ пӧрылталтыт. Тыштэ 
иктым каласаш гынат сита; ик гэктарыштэ суслик дэнэ ку- 
чэдалаш 50-60 ыршийэш вэлэ логалэш, аралымэ шурным 
налаш гын 5-10 тэҥгэш шуэш.

Врэдичыл-влак дэнэ кучэдалмым кажнэ колхоз шурно 
погымо кампаньэ планын тӱҥ ужашыжлан шотлыжо. Ты 
кучэдалмаш сай ышталтшэ манын, колхозышто лӱмын посна 
бригадым ойыраш кӱлэш. Бригадэ шошым тӱҥалын шижэ 
эртымэшкэ врэдичыл-влак дэн кучэдалмэ пашам виктарыжэ. 
Кажнэ колхозышто моло пашалан кэлшыдымэ шоҥго дэн 
рвэзэ-влакым ончэн коштшо бригадыш ушыман. Ты бри- 
гадэ ончымо вэр (наблюдат. пост) - влакым ыштэн кажнэ 
кэчын кушто врэдичыл-влак койэдымым эскэра, вара чыла 
нэргэнат кучэдалшэ бригадылан шижтара.
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Вашкэ йамдылалташ, план вэрч кучэдалаш.

Тэнэйэ шошо вараш кодын толэш, вӱдашат варашырак 
кодын тӱҥалалтэш. Тыдлан лийын шурно погаш йамдылалт- 
мэ срокат, адак погымо кампаньат кӱчӱкэмэш. Сандэнак 
жапыштыжэ йамдылалтмэ, вийым моштэн пашалан шогал- 
тымэ, инвэнтар дэн шупшмо вийым чылажымат ( 1 0 0 “/о) па- 
шаш ушымо чыла шурно погымо кампаньыштат тӱҥ вэрым 
налын шога.

Пасу гыч шурным погэн налаш кизытак йамдылалташ 
тӱҥалман. Чыла вийым, чыла инвэнтарым, чыла шупшмо 
вийым палэн налаш кӱлэш. Могай инвэнтарым олмыкташ 
кӱлэшым, могай запас ужаш-влак кӱлэшым да монь шинчэн 
налын, тыдлан кэлыштарэн шурным погэн налаш йамды- 
лалтмэ плавым, вара погэн налшаш планым ыштыман.

Кузэ вара планым ышташыжэ?
Мут гыч, колхозын^) 219 гэктар кок ийаш шыдаҥжэ, 

119 гэктар уржа, 173 гэктар ушмэнжэ, 50 гэктар шож, 40 
гэктар икийаш шыдаҥ, 21 гэктар тар (просо), 10 гэктар 
силослан вӱдымӧ кукуру ;, 30 гэктар кэчэвӧртэм, 18 гэктар 
ончыч шушо да 15 гэктарвара шушо парэҥгэ, 3 гэктар поми- 
дор, 2 гэктар кийар, 3 гэктар ончыч шушо да 2 га вара шушо 
ковышта, 15 га вольыклан пукшымо ушмэн, 72 га викэ- 
шӱльӧ шудылан, 19 га бакча, 15 га викэ-шӱльӧ урлыклан.

Колхозышто пашалан йӧршӧ пӧрйэҥ 178 йэҥ, пашалан 
йӧршӧ ӱдрамаш 197 йэҥ да 107 кугырак рвэзэ-влак улыт. 
Служышым, пэлыл пашашкэ кайшым да тунэмшэ-влакым 
кудалташ гын, пашалан йӧршӧ-влак тыгэ лийыт: пӧрйэҥ— 
166, ӱдрамаш — 194, ырвэзэ — 102.

Шупшмо вийжэ колхозын тыганьэ: 59 имньэ дэн 59 ӱш- 
кӱжшӧ уло. Инвэнтаржэ: 18 культиватыр, 19 каток, 2 им- 
ньан да 2 трактыран шорвондо, имньэ дэн кырмэ машина — 
1, пуалтымэ машина 7, двигачыл 1 да 2 шкэ пидшэ тӱрэдмэ

') Ты примэр „Незаможник колхозын (Украина) пзша ■'рабочий) 
планжэ гыч налмэ.



1 колхоз члэнлан тынар

Пӧрйэҥ Ӱдрамаш Рвэзэ
17 38 38
17 17 17
27 27 27

машина. Чылам чотлэн налмӧҥгӧ кокла ыштымэ нормо 
лиймэ дэнэ да тунар инвэнтар улмо годым колхозлан ку- 
шан ӧнчыктымо культур-влакым ыштымэ жапыштэ (куралмэ, 
тырмалмэ, вӱдымӧ ончэн куштымо) 5 май гыч 2-шо ийуль 
мартэк 13.125 ыштымэ-кэчэ, 2.938 шупшмо-кэчэ нарэ кӱлэш 
лийын; погымо жапыштэ 20 ийуль гыч 20-шо август мартэк 
7.425 ыштымэ-кэчэ да 2.300 шупшмо кэчэ адак шижэ жа- 
пыштэ 20 август гыч 10 нойабр мартэк 10 033 ыштымэ кэчэ, 
6095 шупшмо-кэчэ кӱлэш лийын.

Чыла кӱшагын каласымэ шурным сайын да жапыштыжэ 
погэн налшаш вэрч кажнэ 
вэрэштэш:

Жап-влак
Ыштымэ жапыштэ . .
Погымо жапыштэ . .
Ш иж э ж а п ы ш т э ...................  27

Тыгэ ыштымэ годым чыла шурнымат жапыштыжэ кӱлэш 
сэмын погэн налаш лийэш.

Тыгэ чотлэн ончэн колхоз планым ыштэн.
Ыштымэ жап (5-шэ май гыч 2-шо ийуль мартэк).

1. Ушмэным 6 кэчыштэ сомлэн пытараш.
2. Ушмэным 16 кэчыштэ шуэмдэн, рокым урэн тӧрла-

таш.
3. Ушмэным сомлымым да шуэмдымым ончэн, тӧрлатэн 

10 кэчыштэ пытараш.
4. Ушмэным сомлымо, шуэмдымэ да ончэн куштымо 

годым ыштымашым кугынрак чотлалтэш.
5. Шэм такырлан 66 гам куралаш, тудым сайын ончаш, 

тэрысым луктын шалаташ, 13 сантимэтр кэлгыт куралаш, 
кэҥэж коч вич пачаш тырмалаш да кум пачаш культиватыр 
дэнэ пушкыдэмдаш.

6. Вӱдымӧ такырыш 1.250 воз тэрысым лукташ.
7. 30 га кэчэвӧртэмым ончэн кушташ: мотыг дэнэ рокым 

пушкыдэмдаш да сайын сомлэн ончэн кушташ.
8. Такырэш вӱдымӧ тӱрлӧ шурным 43 гам ончэн куш-

таш.
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9. Сакыр ушлГэн дэн вольыклан пукшымо ушмэным’ 
шульым да тарым (313 га) кид дэнэ сомлаш.

10. Шурно локтылшо-влак дэнэ кучэдалаш кок уполномо- 
чэным ойыраш. Нуно патокым шӱрэн волым шындат, шур- 
но кочшо лывым чотлат, айар (яд) арвэр дэн шыжыктылмэ 
наста (оприскиватель) влакым саклат. Шурно локтьишо-влак 
дэн кучэдалаш кок бригадым ышташ.

11. Олык шудым 32 га гыч погэн налаш.
12. Эр шушо пакча йэмышым погэн, жапыштыжэ ужа- 

лаш, тугэ аргэлл^н кӱлэшлык оксам налаш.
13. Шудылан вӱдымӧ викэ-шӱльым (викэ шӱльӧ дэн 

пырльа) 65 гам погаш.
14. Вӱдалтшэ такырым (106 га-м) куралаш да кок па- 

чаш тырмалаш.

Погымо шап.
(20 и й у л ь  г ы ч  — 20 а в г у с т  мартэ ) .

1 Уржам да икийашым — 522 га‘м погэн налаш Кок 
шкэ пидшэ тӱрэдмэ машина дэн латик тӱрэдмэ машина кок 
смэн дэн ышта.

2. Парчан шурным вич кэчыштэ чылажымат погэн пы- 
тараш. Ты жамлан ыштымашым кугэмдэн чотлаш.

3. Кок кырмэ машина дэнэ, кок смэнэ дэн ыштэн чыла 
парчан шурным 19 кэчыштэ кырэн пытараш.

4. Шурным тӱрэдмӧҥгак копна-влакым идымыш шуп- 
шыктыдэак 150 га‘м сакыр ушмэным вӱдышаш вэрыштэ 
отылым куашын куралаш.

5. 49 га‘м шурным погымӧҥгак куралын кок пачаш 
тырмалэн шындаш.

Шмжэ жап.
(20 а в г у с т  г ы ч  — 10 н о й а б р  мартэ) .

1.218 гэктар тӱрлӧ культурым (пропашным) погэн налаш.
2. Ушмэным кӱнчэн, луктын да шупшыктэн пытараш. 

Ушмэным лукташ кажнэ кэчын 173 йэҥым ушаш.
3. Ушмэн лукмо пашлан ыштымашым кугэмдэн-чотдаш.
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4. Кукуруз дэн молым 260 тоным силосоватлаш.
5. Уржам вӱдаш. Шэм такырыштэ ик пачаш тырмалаш, 

вӱдымӧ такырыштэ — кум пачаш.
6. Кылмаш — 462 гам куралаш.
Сэдэ ончыктымо план дэч посна адак инвэнтарым ол- 

мыктымо планымат ыштыдэ огэш лий.
Олмыктымо планым ышташ тыдым шинчыман: могай 

инвэнтар уло, тудын можым олмыкташ кӱлэш, могай запас 
ужаш-влак улыт, могай мачэрйал уло да олмыкташлан могай 
кӱлэш, колхозын вийжэ монар уло (апшат, сльэсыр, мэха- 
ник монарэ), нуно могай срокышто олмыктэн шуктат, пош- 
кыдо колхоз гыч альэ машина-трактыр стансэ гыч могай 
полышым йодаш вэрэштэш.

Колхоз озанлыкын кажнэ участкыштыжэ палэмдымэ 
паша планым да мачэрйалым йодын зайавкым ыштыман. 
Мут гыч, имньэ ончышо-влак имньэ-влакым шурно погашлан 
йамдылаш планым ыштат, шурно погымо жаплан монарэ 
курго кӱлэшым чотлат, могай шурным да монарэ участкэ- 
влакыш намийаш кӱлэшым чотлат, кичкымэ жватам олмык- 
тышашым палэн налын, тудым олмыктыктат, у кичкымэ 
швата кӱлэш альэ укэ — шинчэн шогат, кӱлэш гын колхоз 
правлэнлан зайавкьш пуат.

Трактырист-влак тыдым ыштат: трактырын можым ол- 
мыкташ кӱлэшым, могай запас ужаш-влак кӱлэш лиймым, 
шурно погымо жаплан йӱлатымэ дэн ӱйлымӧ арвэр монар 
кӱлэшым, могай участыкыш д)а монар йӱлатымэ арвэр на- 
мийшашым палэмдат.

Шупшыктышо бригадэ кандра, ыргак, пошартыш монар 
кӱлэшым да монь палэмда.

Тылэч посна план ыштымэ пораткэ дэнак чыла колхоз 
пасуым участкэ-дэнэ ужашлыман. Кажнэ участкыштэ монар 
наша ышташ кӱлэшым, паша ыштымэ нормым ончэн кажнэ 
участкыштэ пашам тӱҥалмэ дэн ыштэн пытаршаш срокым 
палэмдыман. Колхозын шкэ кӧргысӧ чыла условийжым уш- 
ыш налын кажнаг посна пашалан, йэҥлан, шупшмо вий дэн 
инвэнтарлан паша нормым палэмдыман.
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Планэш адак кырмэ вэрым да бригадэ-влаклан канымэ 
вэрым кушагын ыштышашым, пасу гыч шурным шупшык- 
тымым, склад дэн оптымо арвэрым (тара), пожар ваштарэш 
кучэдалшашым, тулэч молымат ончыктыман.

Кажнэ план правилэ сэмын чыла вийым, паша нормым 
да кулэшлыкым прамай чотлэн, тудым ушыш налын — ту 
нэгызэш ышталтшэ. Мут гыч, колхоз 1000 га шыдаҥым ву- 
дэн. Паша нормо шкэ кышкышэ турэдмэ машиналан 4 га, 
йэҥ кышкыманлан 3,5 га ончыкталтын. Колхозын кок тур- 
лыжат 4 машина дэнэ уло. Тыгэ ик ыштымэ-хэчыштэ сай 
ыштымэ годым колхоз 30 гам турэд кэртэш. Тыштэ пашам 
кок смэн дэнэ ышташ войзэш, тугэ ыштымэ годымат 17-18 
кэчэ нарэ турэдаш логалэш. Палэ, тыдэ пэш кун<о жап, 
чыла йӧным кычалын тудым кучукэмдаш тыршыман. Тыштэ 
кид дэн турэдшэ да солышо бригадэ-влакымат ышташ вэ- 
рэштэш, машинамат тигыдэ' тарманымат пырльа пашашкэ 
ушэн турэдмэ жапым 7—8 кэчыш шумэшхэ кучукэмдаш тӧ- 
чыман. Сандэнак ик планымат тыгэ сайын, прамай чотлыдэ 
ышташ огэш кул, укэ гын тугай план — план огыл, нымо- 
лан йӧрдымашыш савырна.

Колхоз правлэнын пасу паша-вуйлатышэ-влак дэнэ 
пырльа ыштымэ планжын обэзачылнэ паша каҥашэш, учас- 
кыласэ бригадэ-влакын да чыла колхозник-влакын погыны- 
машэшышт лончылэн кутурыман. Ты планым кажнэ кол- 
хозникат шинчэн мийжэ. Кашнэ колхозник ты планын могай 
ужашыжым тудлан ышташ вочшашым чот шинчэн шогыжо. 
Сандэнак планым тывэч-тувэч лумжылан гына кутурэн, 
ушыш налаш манын ойлыман огыл. Ты планым кутурымо 
годым кажнэ колхозник шкэ ойжым, шонымыжым, озанлы- 
кысэ сынымыжым каласэн пужо, планым чот умлыжо, са- 
йынрак ышташ полшыжо. Тыгэ от ыштэ гын план вуйлатышэ 
докумэнт огэш лий, пашам пужгалаш вэлэ йӧра.

Ончычак сайын йамдылалтмэ дэн планым прамай ышты- 
мэ—шурно погымо пашан туҥжӧ. Тыдым сайынрДк умлышаш 
вэрч примэр дэнэ ончыктэна. Йал озанлык арчэл-влакын 
Суворовскысо кустышт (Нижньэ-Чирский район, Ӱлул Йул
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кундэм) шурно погаш пэш кӱчӱк срокым ончыктэн ильэ 
гынат. сро'< дэч 4 кэчэ оячыч пытарэн. Йамдылалтм^ годы- 
мак Суворовск колхозник-влак шурно погашлан ик йэн’ 
сэмын рӱж шогальыч, шурно погаш йамдылалташ посна 
крэстйан-влакымат кырыштарышт. Колхозник-влак вуйла- 
тымэ дэнэ посна крэстйан-влак бригадэ-влакым ыштэн шур- 
ныштым колхоз дэн пырльа погэн нальыч.

Колхозник-влак шурно погымо дэн кырымэ жапыштэ 
ыштымашым аклымэ нэргэн чот лончылэн кутурышт, пэҥ- 
гыдэ паша нормым нэгызэш чотлэн сдэлшчиныш лэктыч. 
Пашам ударнэ шот дэнэ сай ыштышэ бригадэ дэнэ посна 
колхозник-влакым пӧлэклаш лӱмын пӧлэклымэ фондым 
ыштзныт. Ты фондыш ты пашалан палэмдымэ акын Ю̂  ̂ ц-жэ 
нарэ ойырэныт. Адак колхозник-влак тыгай ойым ыштэн 
пэҥгыдэмдышт: шурно погымо пашам срокыштыжо от 
шукто гын, паша ыштымэ ак гыч кучэн кодаш, тыгэ 
кучэн'кодыма гыч срок дэч ончыч ыштэн шуктышо удар- 
ник-влакын ыштымыштым шэргынрак чотлаш.

Шурным погаш тӱҥалмэ дэч ончыч колхозник-вляк шкэ 
вийышт дэнак '̂ О тӱжэм пут шурно оптышашлык амбарым 
ыштэн шындышт. Пасулаштэ пырльа кочышым да моньат 
ышташ чыла йамдылэныт.

Планым колхозник-влак дэч посна да аламан йамды- 
лалтмэ вэрлаштэ колхоз-влак сай йамдылалтдэгэчак шурным 
погаш тӱҥальыч. М ут гыч, Рӱдӧ Шэмро:<ан Кундэмыштэ, 
Свэрдловский районышто шурно погымо кампаньэ тӱҥалмэ 
годымат 43 колхозын пашазэ (рабочий) планышт укэ ильэ. 
Сандэнак шурно погымо инвэнтарым чотлымо да олмык- 
тылмо кужэш шуйныш. Машина-влак шурным погаш йамдэ 
огыт ул ильэ. Колхозник-влак' кажныжылан монар паша 
кэчэ логалмым шинчэн огытыл. Йатыржэ пашам ыщташ 
созхозыш кайэн.

Пашам прамай организоватлашат йамдылалтын огыт 
ул — бригадэ-влӓк ышталтыныт огыл. Тыгэ лиймылан кӧрӓ 
шурно погымо кампаньэ кужэш шуйяыш, шуко киндэ 
йогыш, изишыжэ погалтдэак кодо.

16



Тэхникэ культурым погэн налаш йамдылалтмэ дэн пла- 
ным ыштымэ паша — пэш куго, кӱлэш паша. Тэхникэ куль- 
турын (сакыр ушмэн, парэҥгэ, йытын, киньэ, хлопок, кэчэ- 
вӧртэм, тулэч моло) пашажэ пэш шуко уло, адак кӱчӱк 
срокышто погэн налаш кулэш. Сандэн тэхник культурлан 
лӱмын посна планым ыштыман.

Планым ышташлая монар вудалтмым прамай чотлэн, 
пашазэ вий, шупшмо вий дэн инвэнтар монар кулэшым 
сайын, чын чотлыман.

Паша програмым ыштымэ годым лиймыж сэмын погаш 
туҥалмын да погэн шытарымын срокшым ончыктыман. Ты- 
дым ушыш налын чыла погымо жаплан адак кажнэ кэчылан 
монар пашазэ вий кулэшым чотлыман.

Шурно погымо срокым кучукэмдышаш вэрч уло вий 
паша кэчым пэҥгыдэмдаш, паша диссиплиным чоткыдэ.мдаш 
тыршыман. Колхозысо улшо чыла вийымат пашашкэ ушыман.

Пэш кулэш жапышта. колхоз-влак ситыдымэ пашайэҥ- 
ышт олмэш йыр илышэ калык кокла гычат налаш лийэш.

Пашазэ план-влакым ончэн, иктэ-вэсышт кокласэ улшо 
расчотым ушыш налын райколхозсойуз-влаклан пашайэҥ- 
влакым ик колхоз гыч вэс колхозышкат колтэдыман.

Шушаш шурно погымо жаплан кичкэн коштмо да шуп- 
шыктымо ӱзгар-влакым да моло кулэш инвэнтарым ончыл- 
тэнак йамдылэн шогалтыман,

Утларакшым вара шушо шурным погэн налмӧҥгӧ сак- 
лаш вэрым кэлыштарэн йамдылыман.

Парэҥгым, моло пакча да сат 'йэмышым, тамакам, тулэч 
моло аралымэ вэр-влачым сайын ончэн налман, кулэш го- 
дым турлӧ йӧн дэнат вашкэ гына тӧрлатэн да монь шынды- 
ман.

Колхоз-влаклан шкэ озанлыкысэ йэмышым вэстурлэм- 
дэнат аралаш тыршьтман (кийарым, ковыштам шӧнчалтымэ, 
сат йэмышым шэрэмдымэ), тулэч молат. Тыдлан вэрчын 
чыла улшо атэ-узгарым (пэчкэ, бочко) ончычак йамдылыман.

Погымо шурным конвэйэр сэмын оптымо вэр-влакыш 
шупшыктымо сынымаш йатыр уло колхоз-влаклан вара
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шушо икийаш шурным погымашкат ту сынымаш-влакым 
кэлыштарэн пурташ тыршыман. Путыракшым вашкэ пуж- 
лышо продукто-влакым (ушмэн, парэҥгэ, пакча йэмыш дэн 
сат гыч погымо йэмышым) конвэйэр сэм дэнэ погыман.

Кажнэ колхозышто посна культур погьшо кампаньым 
эртараш пэҥгыдэ отвэтствэнносым ышталтэш. Чыла колхоз- 
ник-влаклан тэвэ тыдым чоткыдын ушэштарыман: шкэ чу- 
мыр озанлыкын ик килограм продуксыжымат турлӧ ситы- 
дымаш дэн вуйлатышэ-влакын йоҥылыш ыштымыштлан 
лийын йомдараш эрыкым пуыман огыл. Сандэн шурно по- 
гымо кампаньылан пашазэ планым ыштэн пэҥгыдэмдымэ 
годым погынымаштэ паша ыштымэ годым лийшаш тӱрлӧ 
тигыдэ сомыл нэргэнат сайын лончылэн каҥашаш кӱлэш.

Мушлан вӱдымӧ культур-влакым погымо пашам орга- 
низоватлымэ годым (йытын, киньэ, хлопок, кэнаф, тулэч 
моло) жапыштыжэ кырэн пытаршашымат, пэрвой пашажым 
ыштымымат ушыш налман (шарымэ, нӧртымӧ, тулэч 
моло).

Мушлан вӱдымӧ культур-влакым заводыш тугак пуша- 
шан годым, пушаш культурым кырмӧҥгӧ тунамак (вашкэрак) 
вэстӱрлэмдымэ вэрыш нантайаш кӱлэш.

Пырчан шурным да тэхникэ культурым погаш планым 
ыштымэ годым, планым сайын шонэн ыштыман. Пырчан 
шурным погымо паша тэхникэ культурым погышашым пӧ- 
лэн ынжэ шого.

Тошто Пэрмэ округышто, йытыным шуко вӱдымӧ вэ- 
рыштэ, тудым погэн налмэ паша пырчан шурно погымо 
паша дэнэ адак парэҥгым, вожсаскам да киньэм погымо 
паша дэнэ таҥгал толын. Пашам сайын пӧлкалаш шудымо 
колхозлаштэ йа йытын погымо паша, йа моло культурым 
погымо паша чарнэн. Сандэн тыгай ситыдымаш-влак ынышт 
лий манын, ончычак сайын йамдылалташ кӱлэш.

Колхозын тӱрлӧ ужашлаштыжат шурным погаш жа- 
пыштыжэ йамдылалтын,-чыла могьтрым лончылэн планым 
ыштэн да ту планым прамай шуктэн гына, пасу гыч шур- 
ным погэн налмэ кампаньэ сай эрта,
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Пашам организоватлымын тӱҥ формыжо —  бригадым 
ыштымэ.

Колхозын шурно погымо пашам сайын альэ аламан эр- 
таршашыжэ тудын пашазэ вийым монар прамай пӧлымыжым, 
кажнэ колхозникым пашашкэ моштэн шогалтымыжым онча. 
Тыдым вэстурлын каласаш гын, тыгэ лийэш; колхозын по- 
гымо пашам тӱрыс шуктышашыжэ шурно погымо кампа- 
ньыштэ пашам прамай организоватлымым онча.

Пашам прамай организоватлымын эн кӱлэш, рӱдӧ вэ- 
рыштэ шогымыжым тыгай примэр гыч раш палэн налаш 
лийэш. Мут гыч, „Победа пролетариата" ■ лӱман колхоз. 
(Рӱдӧ Шэмрокан кундэм) ик гэктар уржам (тышкэ: куралмэ, 
тырмалмэ, вӱдымӧ, погэн налмэ, кырмэ да шупшыктымо 
пура) чылажэ 15 кэчэ ыштэн. Вэс колхоз Кокла Йул кун- 
дэмыштэ тугай пашаланак 23 кэчым пытарэн. „Коммуна 
Ильича“  колхоз — 25 кэчым пытарэн. Тэвэ адак Украиныштэ 
ик колхоз садэ пашамак 13 кэчыштэ ыштэн пытарэн. Агро- 
ном-влак чотлымо дэнэ ик гэктар уржам куралма гыч тӱ- 
ҥалын шупшыктэн пытарымэшкэ 15 кэчэ нормальнэ жаплан 
чотлалтэш. Тугэ 15 кэчэ ыштышэ „Победа пролетариата“ 
колхоз пыкшэрак гына пашазэ вийым прамай пӧлкалыма- 
шыш шуын, а 23-да 25 кэчым пытарышэ колхоз-влак ту кокла 
нормымат ала монар кугэмдэныт. Тывэчын тэвэ мо койэш: 
сэдэ колхозлаштэ паша ыштымаш прамай организоватлал- 
тын огыл, колхозник-влак пашам йолколанэн ыштэн, па- 
шазэ вольыкым пашашкэ ушэн моштэн огытыл, адак маши- 
на-влакымат кӱлэш сэмын ыштыктэн огытыл.

Шурно погымо кампаньыштэ пашам тугэ йоҥылыш 
организоватлымэ кампаньым кӱрлэш, шурнымат погыдэ ко- 
даш вэрэштэш, адак погалт пытаралтэш гынат, йатыр шурно 
йомын пыта.

Паша ыштымашым прамай организоватлымэ мо лийэш 
вара?

Тыдэ, тэвэ мо лийэш: бригадэ-влакым ыштымэ, нунын 
коклаштэ шурно погымо заданьым ужашлаш, кажнэ бри- 
гадэ мом ыштышашыжым ончычак шинчэн шогыжо.
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Тыдэ, адак тэвэ мо лийэш: сай ыштышэ ударникын па- 
шажым ончэн пэҥгыдэ паша нормым ыштымэ да сдьэл- 
шчиным пуртэн ту нормым тэмэн шуктыкташ тыршымэ.

Кумытшылан, тудо паша диссиплиным чоткыдэмдымэ, 
адак кажнэ колхозниклан тыдым сайын, мондыдымашын 
умландарэн пумо лийэш: „кӧ  сайынрак да шукырак ышта^ 
тудо шукырак налэш, кӧ ок ыштэ, тудо нымомат огэш нал“ .

Пытартышлан, тыдэ адэмэ дэн машина ыштымэ пашам 
сайын кэлыштарэн организоватлымэ лийэш. Машина-влак 
чыла пуэн кэртмыштым пуышт, вэс мут дэн каласаш гын, 
машина-влакым шукырак пайдам пуышт манын ышты:<ты- 
ман.

Бригад-влак дэнэ ыштымэ формо шкэнжын найдалыжым 
сайынак ончыктэн пуо. Сандэнак шурно погымо кампаньыш- 
тэ бригадэ-влакым прамай ыштымэ — колхозын тӱҥ ыш- 
тышаш пашажэ.

Бригадэ-влакым пырльа ушнэн шогышо икмонар пашам 
шукташат ышташ лийзш. Мут гыч, солымо, солымым радам- 
лэн удырымо да оптэн шындымэ, тулэч моло пашам ик 
брнгадыланак пуаш лийэш. Мут гыч, ик бригадылан ик 
участыкымат—солымо гыч тӱҥалын идымыш шупшыкты- 
мэшкэ ышташ пуашат лийэш. Тугай бригадым чумыр бри- 
гадэ манылтэш.

Адак спэтсиальнэ бригадэ-влакьшат, кажнэ пашалан 
посна бригадым ышташ лийэш. Мут гыч, солышо бригадэ, 
удырышо-влак бригадэ, шупшыктышо бригадэ, тулэч молат.

, Колхозник-влакын могай нашам ышташ кэлшымыштым 
ончэн кӱмул шупшмо дэнэ бригадым ыштымэ сайрак лийэш. 
Кӧ кӧн дэнэ пырльа ышташ шона тудын дэнак бригадыш 
возалтэш.

Бригадын кугытшым пашан могайжым ончэн, ыштышаш 
участкын кугытшым да машина-влакын ыштэн кэртмыштым 
ончэн палэмдалтэш. Бригадыштэ йэҥ чот 40 гыч 60 шу- 
мэшкэ лийын кзртэш — тыдэ правилэ.

Ӱдрамашым ушаш лиймэ паша-вла:<лан—сомлымо, уры- 
мо, ушмэным да парэҥгым кӱнчэн лукмо, кэчэвӧртэмым
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погымо, йытын курмӧ, тулэч молат лумын удрамаш брига- , 
дэ'вла:<ым ышташ кӱлэш.

Кажнэ бригадын пашажым колхоз правлэн ойырьшо 
бригадир вуйлата. Бригадирлан эн сай ыштышэ ударник- 
влак кокла гыч шогалтыман. Тудо колхозник-влакын йӧра- 
тымэ йэҥышт лийжэ.

Бригадир шкэ бригадшын чыла пашажланат отвэтствэн- 
носым умбакыжэ налэш. Тудо колхозник-влакын усталык- 
шым, моштымыштым ончэн бригадэ кӧргыштӧ пашалан уша, 
пашашкэ лэкмым эскэра, пашашкэ лэкдымын чийжым тэк- 
шьфа, бригадник-влаклан пумо пашам палэмдымэ срокышто 
шуктымым, ыштымэ пашан монаржым да сайлыкшым чотла; 
колхозник-влакын паша ыштымыштым табэль дэнэ чотла; 
инзэнтарын могайжэ дэн бригадник-злакын инвэнтарым да 
пашазэ вольыкым жаплэн (чаманэн) кучылтмыштым эскэрэн 
шога.

Бригадышкэ пашазэ вольык дэнэ йал озанлык инвэн- 
тарым налмэ годым, нуно ик турлырак лийышт, манын, 
тыршыман. Мут гыч, ик бригадлан йэҥ кышкыман турэдмэ 
машина (лобогрэйкэ) дэн шкэ кышкышэ машинам налман 
огыл. Йа иктыжым гына, йа вэсыжым гына, налаш тыршыман.

Тугак бригадлан икканаштэ имньым, ушкыжым да монь 
пуаш огэш кул, йа имньым йа ушкыжым пуыман.

Бригадылан кужо жапыштэ ышташ палэмдымэ заданьым 
налаш тыршыман, кампаньэ пытымэшкак тугай палэмдымэ 
заданьым (пашам) налэш гын, тулэчат сай лийэш. Мут гыч, 
бригадэ изэ заданьым, ик-кок кэчыштэ ыштышашым налэш 
гын, тудым (бригадым) ик участкэ гыч вэс участкыш, ик 
паша гыч вэс пашаш кондышташ туҥалыт гын, тыдэ пашам 
организоватлымэ огыл, пашам пужымо вэлэ лийэш.

Бригадылан пумо заданьэ рашын палэмдалтын лийжэ. 
Могай паша пуалтмым, могай срокышто ыштэн пытарша- 
шым, могай да монар участык, монар ыштымэ-кэчым ыштымэ 
пашажлан чотлалтмым, могай инвэнтарым налмыжым, уй- 
лымӧ дэн йулатымэ арвэрым да кургым адак тулэч молым 
монарэ налмыжым бригадэ сайын турыс шинчэн шогыжс*
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Колхоз. правлэн бригадлан план-нарӓдым пуа.
Бригадир план-нарӓдым налмыжмӧҥгӧ шкэ бригадшын 

паша каҥашыжым (производст. совещ.) пога. Сэдэ каҥашы- 
машэш колхозник-влак коклаштэ паша пӧлалтэш, кажнэ 
йэҥлан инБЭнтарым пэҥгыдэмдалтэш, кӱлэш лиймэ годым 
бригадым посна тӱшка-влаклан (звенья) пӧлэн тӱшкалан 
кугыракым сайлат, пашам шукташлан кэчым, часым ончык- 
тэн срокым ыштат (календарные сроки), тулэч молат.

Бригадирлан адак тыдым ыштыман: пасушто пырльа 
кочмашым ышташ тырша, бригэдник-влак дэн пырльа па- 
шазэ вольыкын да инвэнтарын могай улмыштым тэкшырэн 
налэш, вольыклан курго йамдылмым палэн шога, пасуш лэк- 
шаш срокым палэмда, тэдын нэргэн чыла бригадник-влаклан 
увэртара, пасушто бригадлан канымэ вэрым (мӱндӱрнӧ улмо 
годым илымэ вэрым) ойырэн ончыкта, вӱдым кондэн шогы- 
машым да мояь ишанлык ышта.

Чылалан палэ, чыла ты пашам бригадирлан ыштэн 
шукташыжэ йӧсӧ, тудо шкаланжэ полшаш моло колхоз- 
ник-влакымат ушыжо.

Пашам ыштымэ нормо, сдэлшчинэ, учот.

Паша нормым ыштымаштэ ындэ колхоз-влакын сыны- 
машышт уло. Кодшо ийыштак нунын паша нормышт ильэ,- 
тудым кодшо ийысэ шурно погымо годым паша дэнэ тэр. 
гэн нальыч. Тугэ гынат, тэнэйэ паша нормым палэмдымэ 
годым имашсэ нормо-влакым йатырак вашталташ вэрэштэш. 
Имаштэ паша нормым колхозникын кокла шот дэн ышты- 
мым паяэмдэяыт ильэ. Тэнэйэ гын паша нормын монар- 
жым да сайлыкшым ончымаштэ сай колхозник-влакын сот- 
сиалистла таҥасэн да ударлын ыштымыштым ончэн палэм- 
даш кӱлэш.

Тӱвӧ сандэнак тэнэйэ паша нормо-влакым йатыр кугэм- 
,даш, нӧлталаш вэрэштэш.

Паша лэктышым нӧлталмаштэ ик эн куго—тӱҥ йӧнлан 
паша ыштымым сдэльнэ аклымэ чотлалтэш. ПӱтӱньУшэмы-
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сэ совэт-влакын У1-шо погынымашышт чыла колхоз-влак- 
лан паша ыштымым сдэльнэ шот дэнэ аклаш кӱштыш. 
Сдэльнэ аклымаш колхозник-влакым шкэ илышыштым са- 
йэмдаш кугынрак таратымэ дэнэ пырльа паша лэктышым 
нӧлталаш да паша диссиплиным чоткыдэмдаш кугын полша. 
Мут гыч, крымышсэ „им. Калинина“ , „им. Осоавиахима“ , 
„им. Первого мая“ лӱман колхозлаштэ, моло колхозлаштат 
ик гэктар тамакам шындымэ годым 148 кэчьш пытарат ул- 
маш. Вара ты колхозлаштак пашам сдэльнэ аклаш тӱҥал- 
мӧҥгӧ ту пашаланак 68 кэчэ вэлэ пытэн. Кокла Йул кун- 
дэмысэ Лэнин лӱмэш ыштымэ колхозышто имаштэ шурным 
погымо годым колхозник-влак пашашкэ 60°/о нарэ вэлэ 
лэктыныт. Колхозышто сдэльнэ шот дэнэ ышташ тӱҥалмӧҥгӧ 
пашаш лэкшэ 84“/о-ыш шуын. Дэмйан Бэдный лӱмэш ышты- 
мэ колхозышто сдэльшчиным сотсиалист таҥасымаш дэнэ 
сайын ушэн моштэныт. Тугэ ыштымылан кӧра копналымэ 
нормо 1,6 гэктарыш, моло бригадлаштыжэ 2,3 гэктарыш 
шуын. Ту жапыштак „Сэрп и Молот“ колхозышто кэчэ дэнэ 
аклымэ годым паша нормо сайын ыштымэ годымат пыкшэ- 
рак гына 0,5 гэктарыш шуын.

Кӱшагын ончыктымо примэр-влак пашам сдэльнэ аклы- 
мын паша лэктышым нӧлталмыжым да паша диссиплиным 
чоткыдэмдымыжым пэш рашын пэҥгыдэмдэн пуат. Тыштэ 
сдэлшчинын пайдалыжэ пашам ик кэчэ ыштымым аклымэ 
дэн огыл, пашам монар ыштымым, вэс мут дэнэ монар вэ- 
рыштэ (площадь) альэ чотлэн монар продуксым ыштымым 
ончэн аклалтэш. Сдэлшчинэ годым колхозник-влак монарат 
шукырак да сайынрак ыштат, тунарэ шукырак налыт. Шо- 
налтэ йан, вэт колхозник кажнэ ыштымэ гэктар мландылан 
тичмаш акым налшашыжым шинчэн шога гын, тудо мут 
гыч, 5 гэктар олмэш 6 гэктарым солаш тыршаш ок тӱҥал 
мо? Мутат укэ, тудо шукырак налаш шонэн шукырак ыш- 
таш тырша. Адак, вара 6 гам солышо колхозник 5 гам со" 
лышо дэч шукырак налэш, тыдэ тӱрыс огыл мо? Мутат укэ, 
пэшак тӱрыс. Ш кэжак палэ ыштымашьш шукэмдымэ дэнэ 
пашан сайлыкшым (качэствыжым) волтыман, начарэмдыман
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огыл. Кажнэ бригадирлан тыдым чот эскэрэн шогыман; 
колхозник-влаклан пумо паша са^^ын ышталтын лийжэ, сдэл- 
шчинэ колхозник-влакын инвэнтарым, вольыкым, тулэч мо- 
лымат ончымыштым ынжэ начарэмдэ. Мут гыч колхозник 5 
гэктарым солшаш нормо олмэш 10 гэктарым сола гын, адак 
пэлыжэ альэ чэрыкшэ шаланэн, йогэн пыта гын, тыгай па- 
шан могай пайдажэ лийэш. Вара, колхозник 5 га олмэш 
7-8 гам солэн имньэ-влакым ранчыкта гын, эша машинам 
монь пудырта гын могай пайда лийэш. Тугай пашалан акым 
кӱзыктымӧ огыл, нормо дэн ончыктымо акымат волташ, 
штрафым пышташ кӱлэш.

Сдэлшчинэ дэнэ шкэтынат, тӱшка дэнат, бригадэ дэнат 
ышташ лийэш.

Сдэлшчинэ дэнэ шкэтын бригадэ альэ тӱшка дэн ыш- 
таш лийдымэ пашам гына ыштыкташ кӱлэш.

Сдэлшчинэ сэмын тӱшка дэнэ ыштымэ годым бригадэ 
ик монар тӱшкалан шэлылтэш. Тыгай годым заданьым, мо- 
нар ыштымым да ыштымэ пашам аклымэ кажнэ тӱшкалан 
посна ышталтэш. Канснэ колхозникын ыштымыжэ чыла тӱш- 
кан монар ыштымыжым ончэн палалтэш. Мут гыч, тӱш- 
каштэ машина гыч кышкэн коштмо ик йэҥ, имньым пасты- 
рышэ иктэ, удырэн коштшо иктэ да ик йэҥ погэн коштшо 
уло. Нуно чылан пырльа 20 гам погэныт, тыдлан 22 ышты- 
мэ-кэчым налыныт. Сэдэ 22 ыштымэ кэчэ гыч погэн оптышо 
дэн машина гыч кышкымэ (лобогрэйкэ дэн ыштымэ годым) 
йэҥ-влак 6 ыштымэ-кэчэ дэнэ налыт, солымым удырэн кошт- 
шо 5 ыштымэ-кэчым, имньым пыстырышэ 4 кэчым 
налэш.

Вара адак бригадэ дэн ыштымэ сдэльш чинэ уло. Бри- 
гадэ дэн ыштымэ годым кажнэ колхозникын монар ышты- 
мыжым чотлымо да пашажым аклымэ годым чыла бригадын 
кокла шот дэн монар ыштымыжым ончалтэш. Мут гыч, 
тӱрлӧ пашам ыштышэ (чумыр) брига 1ыштэ: 10 йэҥ машика 
гыч кышка, 10 йэҥ имньым пастыра, 10 йэҥ удыра, 10 йэҥ 
пӧгэн опта, ик йэҥ машина пӱым шума, ик йэҥ кургым 
йамдыла, 2 йэҥ кочышым шолта, ик апшатым да ик шор-
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ник (кичкымэ жватам ачалышэ) ышта. Нуно 5 кэчыштэ 300 
га шурным турэдын, погэн шындэныт. Бригадэ чыла 
пашажлан 305 ыштымэ-кэчым налын. Бригадэ кӧргыштӧ 
кажнэ йэҥжэ тыгэ налэш: машина гыч кышкышэ-влак 7,5 
кэчым, имньэ пастырышэ-влак 4,5 кэчым, солымым удыры- 
шо-влак 6 кэчым, погэн оптышо-влак 7,5 кэчым, шумышо 
апшат да шорник кажныжэ 9 кэчэ дэнэ, кургым йамдылышэ 
дэн кочыш шолтышо-влак 7,5 кэчэ дэнэ налыт.

Бригадыштэ йэҥ-влак пырльа ыштэн тунэмын пэҥгы- 
дэммышт годым да бригадэ гыч йолколанышэ да йэҥ вий 
дэнэ пайдаланаш шонышо-влакым пастырэн лукмӧҥгӧ гына, 
пӱтынь бригадэ дэн сдэльнэ ышташ кӱлэш.

Утларакшым сдэльнэ ыштымьпан акым шындымылан 
(рассэнкым ышташ) пэш йӧсӧ. Кизыт мартэ колхоз-влак 
шкэ члэнышт-влак дэн росчотым окса чот дэнэ ыштэн 
тольыч. Росчотым тугэ ыштымылан лийын колхоз- 
ник-влакьш ыштымыштым аклымэ пӱтӱнь колхозын докотшо 
дэчат шукырак лийэш ильэ. Чыла докотым ужашлымӧҥгат 
колхозын шкэ члэнышт-влаклан пушашыжэ кодмо ганьэ 
лийэш ильэ. Окса дзнэ аклымым колхозник-влак пэҥгыдэ 
пашадар манын, умлэныт. Санлэн колхозник-влак колхоз 
дэч акым кӱзыкташ, кол.хозын нымогай оксажэ укэ годым 
росчотым ышташ да монь йодыныт. Тыгай ситыдымаш- 
влакым ужын кулак-влак колхоз пашам пужаш тӧчышт- 
Кулак-влак мэмнан изэ йоҥылышна-злак дэнат пайдаланаш 
тыршат. Тугэ ыштымылан кӧра паша диссиплин начарэмэ, 
шукыжо пашашкэ ыш лзк, колхоз гыч лэкмаш дз моньат 
лийэ.

Сандэч пашам окса чот дэнэ аклымым йӧршэш кудал- 
тэн, сдэльнэ ыштымэ пашам, ыштымэ-кэчэ дэнэ аклаш тӱ- 
ҥалман.

Сдэльнэ ыштымэ пашам ыштымэ-кэчэ дэн аклышаш 
вэрч колхозлан чыла пашам тӱрлын пӧлкалаш кӱлэш: куш- 
тылго, кокла, нэлэ паша, посна усталык, кӱлэшан паша, 
шинчымаш дэн моштымаш (квалифицированные) кӱлэшан 
пашд.



Ик кэчыштэ ыштышаш нормым кажнэ тушкалан ыш- 
тымэ-кэчэ дэнэаклыман. Мут гыч куштылго паша-влакз/4  ыш- 
тымэ-кэчылан аклалтыт, кокла шотан паша — 1 ыштымэ- 
кэчылан, нэлэ паша дэн усталык кӱлэшан паша 1‘/* ыш- 
тымэ кэчылан да квалификатсэ кӱлэшан паша 1,5 ыштымэ- 
кэчылан аклалтэш.

Сдэлшчинэ дэн ыштымылан палэмдьшэ росчотым Са- 
йынрак умлаш лийжэ манын, колхоз правлэнлан паша нормо- 
влакым ончэн колхозникын ыштымэ пашажлан монар ыш- 
тымэ кэчэ чотлалтшашым ончыктыман. М ут гыч, рокым 
урымо дэн ик гэктарым шуэмдымэ (ушмэным да монь) кокла 
пашалан чотлалтэш, ик га 15 ыштымэ-кэчылан аклалтэп;. 
Лобогрэйкэ дэнэ тӱрэдмэ (шкэ кышкэн кошман) нэлэ па- 
шалан чотлалтэш, ик гэктарым тӱрэдмэ 3,5 гэктарлан аклал- 
тэш— 1VI ыштымэ-кэчэ. Кӱлтам пидын тӱрэдмэ машияа дэнэ 
ыштымэ — квалифицированнэ паша (шинчымашым да мош- 
тымашым йодшо) ик гэктарым ыштымэ 5- гэктарлан чотлал- 
тэш— 1,5 ыштымэ-кэчэ, тулэч молат. Тыгай годым бригадэ 
альэ тӱшка кӧргыштӧ росчотым кузэ ышташ кӱлэшым 
ончыланак каласэнна ильэ.

Вашкэрак ыштэн пытараш кӱлэшан паша-влакым (сом- 
лымо, рокым урымо, погэн налмэ, да монь) жапыштыжэ 
ыштэн шуктышаш вэрч колхоз-влак тугай пашалан ыштымэ 
кэчым артырэн кэртыт, артыраш кӱлэшат. Мут гыч сай 
условий годым ик гэктарым сомлымо дэн шуэмдымэ—15 ыш- 
тымэ-кэчылан аклалтэш. Условийым да кӱлэшыжым ушыш 
налын колхоз правлэн ту пашан 20 альэ 25 ыштымэ-кэчы- 
ланат аклэн кэртэш; чылан палэ тугэ артырэн чотлымашым 
пэш чӱчкыдын ыштыман огыл.

Бригадылан пумо нарӓдэш пумо пашалан монар ыш- 
тымэ-кэчэ чотлалтмым, да кажнэ спэтсиальныслан паша 
нормым обэзачылнэ ончык ыман.

Сдэлшчинэ паша диссиплин дэнэ паша лэктышым ку- 
гынак нӧлталэш. Тугэ гынат паша лэктышым нӧлталаш да 
паша диссиплыным чоткыдэмдышаш вэрч кучэдалмаштэ 
адак моло йӧн-влакат улыт.
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Паша лэктышьш тулэчат кугыя нӧлталшаш вэрч кол- 
I хозлаштэ пӧлэклымашымат ыштылман.I
I Пӧлэклаш кажнэ колхозышто лумын посна, пӧлэклымэ
I фонд ышталтэш. Пӧлэклымашӹм тӱрлынат ышташ лийэш-

мут гыч, оксам пумаш, промтаварым пуэдымэ, куго пашаш- 
кэ шогалтымэ, тунэмаш альэ экскурсийыш колтымо, тулэч 
молат.

Паша диссиплиным пужышо дэн паша нормым шукты- 
дымо адак пашан сайлыкшым (качэствыжым) волтышо, 
сдэлшчинын правилыжым пужгалышэ-влак дэнэ тӱрлынат 
кучэдалаш кӱлэш, ик жаплан пашадэ кодымашкат шуктыман.

Тӧрлаташ лийдымэ лодӹр-влакым да пырльа паша дэнэ 
гына пайдаланаш йӧратышэ-влакым колкоз гычак луктын 
кудалтыман.

Лӱмын погым пужгалшэ дэн врэдичылствым ыштышэ- 
влакым колхоз гыч луктын, пашам судыш пуаш кӱлэш.

Пашаыштымым чотлышаш вэрч кажнэ колхозниклан ки- 
дышкыжэ кнагам пуаш кӱлэш, ту кнагаш колхозникын 
ыштымыжлан монар ыштышэ-кэчэ чотлалтмым сэралтэш. Ту 
кнагаш арньалан ик кана дэч шуэн огыл бригадир сэрэн 
шога. Тыдлэч посна шкаланжэ вэс кагазэш кажнэ бригадни- 
кын монар ыштымыжым, бригадыштэ лийшэ тӱрлӧ вашталт- 
машым, планнарӓдым шуктэн толмым да монь сэрэн ила.

Адэмэ дэн машина ыштымым сайын кэлыштараш нУлэш.

Адэмэ да машина ыштымэ пашам кэлыштарымэ адак 
чыла машинамат изыжгэ кугыжгэ пашалан ушымо шурно по- 
гымо кампаньыштэ эн ончыл вэрым налын шогат.

Кодшо ийыштэ колхозннкын да машинан пашажым кэ-- 
лыштарэн шуктыдымо йатыр ильэ. Бригадлан машина-влакым 
утыж дэнэ пуэдылмэ-влакат лийыныт ильэ. М ут гыч, 25—-30 йэ- 
ҥан бригадышкэ 10 лобогрэйкым пуэдэныт. Ончэт гын ик 
смэнэ дэнэ ыштымэ годымат 10 лобогрэйкым пашалан ушаш 
шагал гыч 40—45 йэҥ кӱлэш. Машина влак ыштэн кэрт- 
мышт нарэ ыштыштэ, шукыжым йара шогышт. Йужгунам
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адак вэстурлынат лийын: 40 йэҥан бригадыш 5 лобогрэйкым 
пуэныт, тыгай годым пашам кок смэнэ дэн ыштымаштат 
колхозник-влак машияа йыр пашадэ коштын эртарэныт.

Адак йужо вэрэ тыгат лийын, колхозник-влак тигыдэ 
машина дэнэ ышташ кӱлэшым ушыш налын огытыл, оп- 
портунист койыш сэмын илэпыт. Донской округышто „Лэ- 
нинский шлях“ лӱман колхозышто кырмэ машина-влак си- 
тэн огытыл гынат, каток дэиэ кырмышт шуыногыл. Ты кол. 
хозыштак 12,5 тӱжэн пашззэ ыштэн кэртшэ йэҥ коклагыч, 
шурно погымо да кырмэ пашаштэ улыжат 3 тӱжэм йэҥ 
вэлэ лийын.

Адак йужо вэрэ йал совэт-влак кырмэ машина-влак укэ 
годымат колхоз дэн шкэт посна лзанлык-влаклан каток дэнэ 
кыраш кӱштэн огытыл.

Ш уко колхозышто уто пашайэҥ-влак лийыныт гынат, 
машина-влак пэш шагал годым сорла дэя тӱрэдыктзн да 
сава дэн солыктэн огытыл. Тугэ шурно кошкэн шогэн, шуко 
йогэн, йа йӧршын погалтдэ кодын.

Сложнэ кырмэ машииа-влак шагал ыштэн шукыжым 
пашадэ шогымашат шагал огыл. Адак йатыр колхозлаштэ 
йӱр почэш шкэ кышкэн кайшэ машина дэн тӱрэдаш лиймэ 
годымат тӱрэдын огытыл канэн вэлэ кийэныт.

Пэш шагал колхозышто гына трактыр улмо годымат 
пашам 2 смэнэ дэн ыштэныт. Ончэт гын, чыла колхоз-вла- 
кыштат тугэ ышташ лийэш ильэ, адак чыла годымак панар- 
влакат кӱлэш лийын огытыл. Тугай годым тыгэ ышташ ли- 
йэш: пэрвой смэнэ кум часыштэ пашалан тӱҥалэш, ик час 
канэн 12 час мартэ ышта, вэс смэныжэ кэчывалым 12 час 
гыч тӱҥалын тугак кастэн 9 час мартэ ышта. Кок бригад. 
шат рӱмбалгымэ годым гына изыш ыштат, тугай годым 
йуль дэн август тылызылаштэ пашам сайынак ышташ ли- 
йэш. Тунам машина-влак 16 час ыштат. Мут гыч, смэнэ-влак 
эрдэн 4 час гыч тӱҥалын, кастэн 8 час мартэ ыштат гынат, 
мишина-вла:<лан пашам 14 час ыштыкталтэш. Тыгэ машина- 
влак суткаштэ 1,5ыштымэ кэчым ыштат. Трактыр вий дэнэ 
ыштымэ годым пашам суткаштэ шагал гыч 20 час ыштыман.
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Кырмэ машина-влакым пашаш ушэн кэртшашым утла- 
ракшым ыштыктыш вий (двигательн. сила) укэжэ тормызлэп 
шога. Кодшо ий ик трактырэш кок кырмэ машинам пыжык- 
тэнат сынэн ыштэн ончэныт. Ончалатат ала мо шуко кӱлэ- 
шыжат укэ, пашам йӧнэштарашат шэргэш огэш воч. Тэнэйэ 
ту сынымашым кумдан шараш тыршыман, трактыр-влаклан 
кок кырмэ машина дэнэ пыжыктэн ыштыктыман. Тыдлан 
вэрч кам{нэ колхозышто ышкэныштын мэханик дэн маши- 
нист-влакыштлан тудым йӧнэштараш тыршаш кӱштыман. 
Иал озанлык машинам ыштышэ завод-влаклан тугай йӧнэш- 
тарымэ арвэрым чыла машиналан кэлшышым шуко ыштэн 
лукташ кӱштыман.

Ш уко вэрэ шурно погымо паша тигыдэ сомыл улмыланак 
чарнэн шогэн. Мут гыч куэзэ коча-влак мут дэн кӱлта пи- 
дышым уржа олым дэнэ гына ышташ лийэш. Ш уко райо- 
нышто уржа олым укэ улмашат, шурно погымо (тӱрэдмэ) 
паша кӱлта пидыш укэлан чарнэн шогэн. Тыгай паша дэч 
утлашыжат йӧсӧ огыл, йужо кояхоз-влак тугак эштэныт: 
нуно кӱлга пидышым шудо дэн, кийак дэн моло „кудалтымэ" 
наста-влак дэнат ыштэныт.

Тэнэйсэ шурно погымо кампаньыштэ пашам тугэ шын- 
дыман: адамэ’вг,йымат, мэшина-влакымат пашаштэ кэртмыш- 
тым ыштышт манын, тыршыман, пашям кок альэ кум смэнэ 
дэнат ыштыктыман. Тыгэ ыштымыжэ пэш кӱлэш, мэмнан 
тэнэйатшурно погымо машина-влакна йатырак ситэн огытшу.

Адак тэнэйэ шошо варашырак кодын тольо, тыдлан 
лийын мэмнан шурным погэн налмэ срокнат кӱчӱкэмэш. 
Сандэнак шурно погымо кампаньым прамай шуктышаш 
вэрч пашам сайын организоватлаш — пашазэ вийым ыоштэн 
пӧлкалаш, шупшмо вий дэн машина-влакым чыла кэрт- 
мыштым пашашкэ ушаш кӱлэш.

Шурным погымо дэн —  колхозышто докотым ужашлымэ.
Колхозлаштэ докотым ужашлымэ шурным погымо кам- 

паньын гына кӱлэш ужашыжэ огыл, пӱтӱнь колхозлымо 
пашан ик эн кӱлэш, тӱҥ унгашыжлан чотлалтэш.
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Колхозын ончыкыжо озанлык да политнк шотышто 
йэҥгыдэмшашыжэ докотым прамай пӧлкалмэ дэн ушнэн 
шога.

Кодшо ийыштэ колхоз-влакын шурным— докотым ужаш- 
лымым да сай ыштымэ пашалан мом налын кэртшашым кол- 
хозник-влаклан сайын, раш умландарэн моштыдымыштлан 
шурно погымо кампаньэ начар эртыш, йужо вэрэ кӱрылмаш- 
кат шуо.

Тугань пашам ужын кулак-влак шкэныштын тушман па- 
шатлаа вашкэ кэлыштарышт. Нуно тугай ситыдымаш- 
влакым ончыктышын койын, тӱрлӧ шойакым шаркалэн кол- 
хозым шалаташ тӧчышт.

Тэвэ Балашов районышто кулак-влак тыгай мутым кол- 
тэныт, шурным кырэн пытармӧҥгӧ колхозник-влакын кин- 
дыштым чылажымат налыт, — маныныт. Бэковский райо- 
нышто тыгай ойым шарэныт — пуйто „колхозник-влак та- 
бэль дэнэ палэмдэн ыштымэ годым оксам да продуктым 
чылажэ 300 тэҥгашым ыштат гын, нуным вигэштымат рас- 
кулачиватлаш тӱҥалыт" — манын ойлэныт. Эн куго йоҥы- 
лышыжотэвэ кушто — тугай тушман-влакын шойакым ойлы- 
мышт ваштарэш калык коклаштэ умландармаш пашам кӱ- 
лэш сэмын, кумдан шэрэн огыт ул.

Харьков округышто кулак-влак тыгэ ойлэныт: „кизыт 
кугыжаныш йамдылымэ ак дэн пазар ак коклаштэ куго 
ойыртыш улмо годым, колхозник колхоз гыч лэктын куго 
пайдам налэш, колхозышто гын тудым пайокэш кодат" ма- 
ныныт.

Идолги солашсэ (Татищэв район) дэн. „Путь бедняка“ 
(петроск рзйон) лӱман колхозлаштэ докотым ужашлымэ 
нэргэн вараш кодын гыяа, кутурэнытат паша диссиплин кугы- 
нак'начарэмын, шурнымат йатыр ужашыжак йомда ралтын.

„Путь бедняка" лӱман колхозышто 1.500 пашайэҥ гыч 
пасушко 200—250 йэҥ вэлэ ышташ лэктын, кодшо йэҥышт- 
вла:< кокла гыч шуко йэҥжэ шэргынрак тӱлымӧ пашашкэ — 
посна крэстйанлан тарлалтын да монь ышташ коштын. 
Тыгэ лийымылан, колхоз шкэ члэнышт-влак коклагычак
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шурно погашлан акым окса дэнэ кугынрак тӱлаш йодмо 
дэнат кэлшэн шуын улмаш.

Йэршов да йатыр вэрэ моло районлаштат йужгунам 
шурным кырмэ годым машина йымачак кажнэ йэдаклан 
2,5—3 сэнтнэр дэнэ нумалыныт. Районысо партий коми- 

тэт-Блак колхоз-влакын тыгэ йоҥылыш ыштымыштым кок - 
кум арньа эртымӧҥгӧ ино шинчэныт. „Старая Борисоглэбка“ 
лӱман колхозышто колхозник-влакын ик ужашыжэ машина 
йымачак 600 сэнтнэр утла киндым наҥгайэныт, кугыжаныш- 
лан ту жапыштак улыжат 160 сэнтнэрым вэлэ пуэныт.

Адак шуко районлаштэ вэрысэ орган-влак шкэштак 
пашам пужгалэныт, колхозник-влакым лӱдыктылыныт.

Мут гыч Будзьак волисполком вуйлатышэ (Сӱас рэс- 
публик) Гильманов колхозник-влакын уто шурным кугыжа- 
нышлан монарэ да кузэ пушаш нэргэн йодмыштлан, тыгэ 
каласэн;

— „Йэҥлан 8—10 сэнтнэр дэн кодэна да кодшыжым 
чыла~налына“ ...

Тугэ умландарымылан лийын 18 озанлык, колхозгыч 
лэктэ.

Чишма райпольэводсойузын политикыжэ тулэчат осал 
улмаш. Колхозлаштэ шурным ужашлымэ пашам эртараш 
уполномочэн-влакым колтэн. Нунылан киндэ-курго балансым 
ышташ, чыла колхозник-влаклан киндым пушаш нормым 
палэмдаш, чыла шурно гыч 25 просэнжым аныклымэ ур- 
лык вундыш'обэзачылнэ пуашлан ончыктэн кодаш кӱштэн, 
тулэч молат.

Мутат укэ, тугай „дирэктив“ -влакым кулак-тушман эр- 
тэн огэш кайэ. Кулак тугэ йоҥылыш ыштылмым шкэ осал 
пашаштыжэ сайын пайдаланаш кэлыштара. Сандэн кулак- 
влак „колхозник-влакым пайокэш кодат“ — манын шойаклэн 
ойлаш тӱҥалыныт.

Чылалан палэ, кулакын тугай тушцан ойжым шала- 
тышаш вэрч колхозлаштэ докотым кузэ ужашлымым сайын 
умландараш’кӱлэш. Докот ужашлымын тӱҥ правилыжэ тэвэ 
моганьэ: кӧ шукырак да сайрак ышта, тудо шукырак налэш,
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кӧ нымомат огэш ыштэ гын, тудо нымомат огэш нал—ты- 
дым чыла колхозникат шинчэн шогыжо. Колхозник-влакын 
дочотышт моганьэ, кажныжын монар налмыжым, колхозник 
дэн шкэт посна крэстйанын дохотшын ойыртышыжым при- 
мэр дэнэ ончыктэн пуаш кӱлэш. Тыгай корныш шогазшэ 
колхоз-влак кулак-влакым шойаклэн ойлымыштым садэшак 
йӧрдымашыш луктыныт; калык паша кузэ ышталтмым умлэн 
налын, кулаклан ишанымыжым чарнэн. Тугай колхозлаштэ 
паша дчссиплинат чоткыдэмын, колхозник-влак колхозышто 
шкэ оза улмыштым умлэн налыныт, пашам сайын ышташ 
тӱҥалыныт.

Тугай колхоз-злак ш^ряыштымат пасу гыч жапыштыжэ 
погэн налыныт, колхозысо докотымат прамай ужашлэн кэр" 
тыныт.

Кодшо ий докотым ужаш 1ымэ пашаштэ куго йоҥы- 
лыш-влакат, осалын кадыртылмаш-влакат шуко лийэдышт.

Тьуков йал колхозышто докот ужалымэ нэргэн ҥюнэ- 
нак огытыл. Тушто, „вуйлатыштэ“ -влак тыгэ каласэныт: 
„ик  гэктар шурным погымылаи 8 тэнтэ дэнэ тӱлалтэш, кол- 
хозник-влаклан киндым йэдаклан нормо дэн кугыжаныш ак 
дэнэ ужалалтэш"— манын, ойлэныт.

Ильин йал „Л уч " лӱман колхо.зышто чыла пашамат 
тэҥгэ чот дэнэ аклэныт, адак ӱдрамаш да рвэзэ-влаклан 
пӧрйэҥ-влак дэн тӧр ыштымэ пашаланак кок кана шагал- 
рак тӱлалтын. Тушто кажнэ колхозник ыштымыжлан оксам 
налын, тудлан колхоз гыч 320 килограм тӱрлӧ шурным 
шулдо ак дэн пуэдэныт, тыгэ колхозник дэн колхоз кок- 
лаштэ росчотым ыштылыныт. Колхозын пайдажэ лийэш, 
альэ колхозлан зийан логалэш—тудым колхозник-влак шо- 
налтэнат огытыл. Тугай порадкэ дэн росчотым ыштылмэ 
годым колхозник колхозын чыла пашажымат оза сэмын 
огэш ончо, тарлалтшэ нашайэҥ вэлэ лийэш. Сандэнак ,,до- 
котым тугэ ужашлымэ" дэч вара эрлашыжымак шуко кол- 
хозник уржам тӱрэдаш пасушко лэктын огытыл. Моланжэ 
шкак палэ. ,,Прогульшчик-влак“  , пӧртыштӧ тыгэ кутурэн 
шынчэныт: ,,Мый шканэм кӱлэшлзн 100 тэҥгэм ыштэв
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нальым, киндым да мойь налаш о:<са сита“ —манын, вэлэ 
ойлэныг. Тыгэ лиймылан кӧра колхозлан пашайэҥ-вла- 
кым пэлнэ кычалпш вэрэштын.

Кулак тугай йоҥылышым вэлэ вуча, тудо кажнэ цашасэ 
изыш гына ситыдымаш альэ кэлшыдымаш лийэш гынат, 
шкэнжыя тушман пашажлан кэлышгараш тырша. Колхоз- 
лаштэ докотым йэдак чот дэн ужашлымэ кулаклан пайдалэ, 
тугэ ьгштэн ум.лышо колхозн.чк дэн кокла крэстйан-влаклан 
ОК' кэлшэ. Адак докотым погым (малым) пыштымым ончэн 
ужашлымат садак кулаклан пайдалэ, тыгэжэ йорло-влаклан 
ок кэлшэ. Тӱвӧ тугэ кокла крэстйан дэн йорлым сыратэн 
кулак колхозым шалатымашкат шукта, шкэнжын позитсы- 
жым пэҥгыдэ.мда. Адак колхозник-влакым киндым шкэдэ- 
кышт нумалын, шалатэн пытарымат, тыдлан лийын киндэ 
йамдылымэ планым кӱрылмашкат лышэмыч—тыдат кулаклан 
пэшак ггайдалэ. Тыгэ ыштымэ дэнэ киндэ кулак дэн спэ- 
кульант кидыш вэрэштэш, кугыжаныш киндэ йамдылымэ 
планым тэмэн ок шукто.

Тӱвӧ садыланак кулак да тудлан полшышо оппор- 
тунист-влак ваштарэш уло вий дэн кучэдалаш кӱлэш.

Пашам сотсиалистла ыштымэ формо-влакым— пусушно.

Колхозын чыла пашаншмат пэҥгыдэмдэн, ончыко вийын 
колташ, да йал озанлык кампаньэ-влакым сайын эртарышаш 
вэрч чыла колхозник-в.лаклан пӧрйэҥгэ, ӱдрамашгэ колхо- 
зышто чыла паша ыштымашкат кажмаклын тыршэн пиж- 
ман.

Колхозник-влак коклзштэ озанлыкым сайын организо- 
ватлэн моштышо, альэ озанлыкын посна участкыжым сайын 
шннчышэ-влак йатыр улыт. Колхозник-влакын тугай сыны- 
машыштым, шинчымыштым да ыштэн кэртшашыштым, кол- 
козлаштэ паша ыштымашым адак уэщ нигушто уждым- 
ганьэ кугын нӧлталаш ушэн мошташ тыршыман. Тэвэ сано 
дэнак чыла колхозник-влакым колхо.!ын чыла пашашкыжэ 
да колхоз пашасэ посна участкылакым вуйлатымашкэ кож- 
маклын шупшын шогыман.
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Мутат укэ ,  кажнэ колхозникын посна озанлыкысэ ыштэн 
толмо да тошто колхоз гыч, эртышэ ийлаштэ колхозышто 
шурно погымо пашашатэ сынымашыжэ (опытшо) уло.

Чыла колхозник-влакым вигэ пашашкат кожмаклын 
ушэн шогымаштэ ик тӱҥ формыжлан паша каҥашым (про- 
изводствэннэ совэшчаньэ) погымо чотлалтэш.

Паша каҥаш-влакым бригадылаштэ бригадэ кӧргысӧ 
паша-влакым каҥашаш да пӱтӱнь колхозышто чыла колхоз 
пашам каҥашаш ышталтэш.

Пасу гыч шурным погымо кампаньылан ыштымэ планым 
обэзачылнэ пӱтӱнь колхозысо паша каҥашэш да бригады- 
лаштэ ыштышаш нэргэн ончыктымым бригадыласэ паша 
каҥашэш лончылэн кутурыман. Тыдлэч посна паша каҥаш- 
влакыштэ планэш ончыктымо куго, тӱҥ паша-влак нэргэн 
посна кутураш кӱлэш. М ут гыч паша каҥаш-влак пашам 
организозатлымэ нэргэн — бригадэ-влакым ыштымэ, паша нор- 
мым пэҥгыдэмдышэ да сдэльнэ ыштымым аклымэ сдэлшчиным 
илышыш пуртымо, инвэнтарым пашашкэ моштэн ушымо, 
адак сотсиалист таҥасымашым да ударлын ыштымашым 
кумдан шарымэ нэргэн да монь обэзачылнэ посна лончылэн 
кутурыман. Ты паша-влак нэргэн каҥашымэ годым чыла 
колхозник-влакым: пӧрйэҥгэ, ӱдрамашгэ погаш тыршыман. 
Ш уко калыкым погэн планым лончылмо пашаштэ „Нэзамож- 
ник* колхозын таранышашлык сынымашыжэ (интересный 
опыт) уло.

„Нэзаможник" колхозышто правлэн лӱмын план коми- 
сым ойырэн, колхозын эртышэ ийлашсэ чыла сынымыжым 
сайын тунэмаш кӱштэн. Комисын пашашкыжэ туныктышым 
йал совэтысэ пашайаҥ-влакым да монь йалыш мийшэ сту- 
дьэнтымат ушэныт. План комисэ шкэ пашашкыжэ колхо- 
зысо активымат ушэн, вара чыла йэҥым 5—6 йэҥлэн ужаш- 
лэн тӱшка-влакым ыштэн. Кажнэ тӱшкалан посна пашам 
лончылаш пуэныт: ик тӱшкажэ пашазэ организоватлымэ 
нэргэн лончылаш налын, вэсыжэ—паша нормым, сдэлшчи- 
ным да ышгымым аклымэ пашам, кумышыжо—машина- 
влакым пашаш ушымо нэргэн, нилы.мшыжэ колхозник-влакым
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ончымо пашам—пырльа кочмашым, эмлымэ пашам, йоча 
йаслэ да культур паша нэргэн; визымышэ тушкажэ—посна 
озанлык дэн илышэ-влак дэнэ кыл кучымо паша нэргэн, 
адак кудымышыжо—докотым ужашлымэ нэргэн.

Кажнэ тушкажэ шкэ пашажым эртышэ ийласэ сыныма- 
шым, да колхозник да бригадир-влакым йодыштын кузэ ты 
пашам сайэмдаш лийшашыш сынэн, тунэмын. Кажнэ тушка 
шкэ пашажым шурно погымо кампаньым умландаршашлан 
да планым ышташ колхозник-влакын ойыштым погышашлан 
кэлыштарэн. Тылэч посна адак шоҥгырак ко лхозник-вла- 
кым—озанлык пашаштэ шуко сынэн илышэ-влакым погэн 
план нэргэн каҥашымашым ыштэныт. Кок-кум кэчэ гыч 
тушка-влак пырльа погынэныт, пбгымо ой-влак нэргэн куту- 
рэн планым тӧрлатэныт. Колхозник-влак шуко, турлӧ ойым 
пуэныт улмаш, нунын ойыштат йуж гунам пэш кулэшан. 
пайдалэ лийыныт. Планын посна тигыдэ ужашышт-влакым 
тӧрлатэн кэлыштарэныт, вара ик сай планым ыштэн паша 
каҥашэш кутыраш шындэныт. Тылэч вара план комисэ погымо 
ой-влак коклагыч паша каҥашэш кэлыштарымэ, пайдалы- 
лан чотлымо ой-влакым пашашкэ пурташ туҥалын. Мут 
гыч, тугэ ыштымылан лийын тыгэ пунчалыныт: участкэ-вла- 
кым угыч ышташ, нуно чыланат ик гай кугытан лийышт. Адак 
тыгат пунчалыныт: чыла тигыдэ машина-влакым шурно 
погымо пашалан ушаш. Кутурымо годым чыланат палэныт: 
тигыдэ машина-влакым пашашкэ ушаш гын шурно погымо 
срок 4—5 кэчылан кучукэмэш, ту чотлан кылмаш куралмэ 
срокым шуйаш лийэш улмаш. Колхозник-влак тыдын дэн 
чылан ик ойан лийын кӧнэныт.

Планым тугэ шуко калыкым погэн каҥашмэ пэшак 
пайдалэ. Тугэ каҥашымэ годым кажнэ колхозник шкэ шо- 
нымыжым каласа, шкэ ойжым пуа, планым чылан шинчэн 
лийыт, могай сынымаш уло гын чылажымат пашашка ушаш 
полша.

Паша каҥаш-влаклан путырдкшым шурно погымо па- 
шашкэ мэхинизатсым пуртымо дз чыла инвэнтар дэнэ пайда- 
ланымэ нэргэн каҥашаш кулэш,
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Йатыр колхозлаштэ инвэтарым, утларакшам куго ин- 
вэнтарым пашашкэ сайын ушэн моштыдымо нэргэн ончыла- 
нак каласэнна ильэ. Мэмнан машинана-влак ситэн огыт шу, 
сандэн тугай йоҥылыш-влакым ончыкыжо тусыман огыл, 
нуным вашхэ тӧрлаташ тыршыман. Мут гыч куго машина- 
влак дэнэнэ ик смэн дэн ыштэн суткаштэ—9— 10 час вэлэ 
ыштат, ончэт гын тугай машина-плак дэнэ кох смэн дэн— 
14— 16 час ышташ лийэш, ышташат кӱлэш. Чӱчкыдынак 
тыгэ лийэш, пашалдн тӱҥалмэ дэч ончыч сайын ончыдымы- 
лан, альэ колхозникын жаплэн кучылтдымыжлан машина 
изыш гына пудырга гынат, шуко жаным йара шогэи эртара. 
План комисылаҥ чыла машинам сайын ончэн олмыктыкташ 
тыршыман. Вэс тӱрлын каласаш гын, кажнэ кэчын пашам 
ыштэн чарнымӧҥгӧ апшат альэ слэсыр машинам сайын он- 
чэн коштшо, иктаж ужашыжэ лушкэмын альэ пужлаш тӱ- 
ҥалын гын, тунамак олмыктэн шындыжэ.

Машинам кучылтмаштэ кажнэ колхозник отвэтстэннэ 
лийжэ манын, пашалан тӱҥалмэ гыч пашам ыштэн пытары- 
мэшкэ колхозникым садэ ик машина дэнак ыштыкташ кӱ- 
лэш. Пашазэ вольык чотыштах садыгах ыштыман. „Знамя 
коммунизма" лӱман кол.хозышто (Ӱлӱл Йул кундэм) кажнэ 
колхозник шкэ машинажлан, вольыкшылан да монь отвэт- 
ствэнносан лийжэ манын, тыгай прапилым ыштэныт: маши- 
нам пудыртымылан лийын йара шогымо жап ок аклалт. 
Тыгай порадкэ лиймӧҥгӧ колхозних-влак коклаштэ кичкымэ 
жватам кушкэдмэ альэ кӱрыштмӧ, инвэнтарым пудыртымо 
вольыкым нойыктарымэ кугынак шагалэмэ.

Сэдэ колкозыштак паша каҥаш тыршымэ дэнэ ик машина- 
шак имньэ дэн ӱшкыжым пырльа кичхымым чарнэныт. 
Имньэ кужын ошхылэш, вашкэ кайа, почэшыжэ ӱшкыжымат 
шупшэш, сандэн имньылан йӧсӧ лийэш. Адак имньэ вашкэ 
каймылан лийын ӱшкыж-влакат тунэммышт дэч вашкэрак 
ошкылаш .тӱҥалыт—тугэ ӱшхыж-влакат вашкэ нойат.

Пэрвой ончалмаштэ тугай тигыдэ ситыдымаш-влак кажнэ 
колхозыштат шуко улыт. Тугай паша-влак нэргэн кажнэ 
колхозысо паша каҥашлан каҥашыман, тӧрлаташ тыршыман.
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Паша каҥашын туҥ ыштышаш пашажэ — сотсиалист 
таҥасымаш дэн ударлын ыштымашым организоватлэн, кум- 
дан шараш тыршыман. Промышлэнносыштэ паша плаяым 
тэмэн шуктышаш вэрч кучэдалмаштэ ударлын ыштымэ 
дэн таҥасымаш эн куго йӧн лийын шога. Имашсэ шошым 
агам вӱдымӧ да шурным погымо кампаньэ, адах тэнэйсэ 
шошым ага вӱдымӧ кампаньэ колхозлаштат сотсиалист та- 
ҥасымаш дэн ударлын ыштымэ планым шукташ ишанлыхым 
ыштымым рас ончыктыш. >

„Рассвет победитель“ лӱманколхозышто (Клобин район, 
Бобруйск округ) чыла шурным срок дэч ■ 2 кэчэ ончыч— 
8 кэчыштэ погэн налыныт. Тушто таҥасэн ыштымым кумдан 
шарэныт пэҥгыдэ нормым да тарификатсым ыштэныт, сан- 
дэнак вашкэ ыштэн шуктэныт.

Тушто шурно погымо годым пасушто 19 ударнэ бри- 
гадэ ыштэн, 13 ӱдрамаш бригадэ да 6 пӧрйэҥ бригадэ 
улмаш. Ӱдрамаш-влаклан паша нормо ик гэктарлан 12 йэҥ- 
кэчэ (человеко-день) палэмдалтын улмаш. Тугэ гынат бри- 
гадэ-влак ту нормым кугэмдэныт 1 галан кокла чот дэнэ 
10 йэҥ-кэчым пытарэныт, йужо бригадыжэ (Сазонова Марйан 
да Ковальэнко Праскийын бригадышт-влак) 1 гэктарлан 
8 йэҥ-кэчым вэлэ пытарэныт. Пӧрйэҥ бригадэ-влак уржа 
дэн шыдаҥым погымаштэ заданьым 25% утларак тэмэныт.

Чын, йужо колхозышто йал озанлык пашаштэ таҥасаш 
ок лий, ударник-влак чыла вол^ыкым нойыктэн пыгарат да 
мэ чыланат умлышо улына, пашам сай ышташ тӱҥалына, 
маншэ-влакат лийэдышт. Тугэ гынат тыгай ой кӧн дэч лэк- 
мым шонэн моштышо йэҥ кажныжат вашкэ умлэн налэш. Тугэ 
кулак вэлэ ойла, тудо тугэ ойлэн колхозым шалаташ тырша.

Таҥасымаш—тыдэ кӱмӱл шупшмо дэн пашам чот ыштымэ 
лийэш. Сандэн паша каҥаш бригадэ-влаклан таҥасаш кӱш- 
тэн огэш кэрт. Тугэ гынат, паша каҥаш вэс колхозым таҥасаш 
ӱжын кэртэш. Тугэ ӱжмӧ лэч вара бригадэ-влак да посна кол- 
хозник-влак коклаштэ таҥасымэнэргэн чотумландарашкӱлэш.

Паша каҥаш-влак сотсиалистла таҥасымашын договор- 
жым ыштэн йамдылат, договорэш палэмдыш-влакым ончык-
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тат: паша ыштымэ тэмп, шуктышаш срок, паша диссиплин, 
паша лэктыш тулэч молат.

Паша каҥаш-влаклан таҥасымаш кузэ каймымат эскэрэн 
шогыман: шойылан кодшо-влакым шупшылаш, таҥасымэ 
кайымэ нэргэн сводкым ышташ, таҥасымаш. кузэ кайымэ 
нэргэн пырдыж газэтым да монь сэраш.

Таҥасымаш вийаҥмэ сэмын посна ударник дэн ударнэ 
бригадэ-влакат ышталташ тӱҥалыт. Сотсиалист таҥасымаш 
дэн ударнэ ыштымашым организоватлымаштэ паша каҥаш- 
влаклан „шкэ каймым“ (самотек) вучэн кийаш огэш кӱл. 
Партий организатсэ полшымо дэнэ ту паша-влак нэргэн 
чыла калыклан умландараш тыршыман. Тыдлан вэрч чыла 
мэр организатсэ-влак дэнэ (пырдыж газэт, лудмо пӧрт, клуб 
тулэч моло) пайдаланаш тыршыман. Ш как палэ, паша каҥаш 
члэн-влаклан таҥасымэ пашаштэ эн ончылно шогыман.

Сотсиалист таҥасымаш дэн ударнын ыштымашым тулэ- 
чат кугын шарышаш вэрч таҥасымаштэ сай ыштышэ ударнэ 
бригадэ дэн посна ударник-влакым полэклаш кӱлэш.

Пӧлэклымэ нэргэн эн ончыч бригадыштэ вара колхоз- 
ник-влакын чумыр погынымашэшышт кутурыман.

Посна саЭ ыштышэ ударнэ бригадэ-влаклан знамым альэ 
моктэн сэрымашым, посна ударник-влаклан моктэн сэрыма- 
шым пуэдымаи. Тулэч посна ударник-влаклан промтовар 
пумо шотыштат сайынрак шоналтыман, пошкыдо совхоз дэн 
колхоз-влакын пашаштым ончашат моло йэҥ дэч ончыч кол- 
тэдыман. И к манаш гын ударник-влакым чылаж годымат 
пагалыман, нуным примэрнэ улмыштлан моло дэч ойырэн 
ончыктыман.

Имаштэ шурным погымо кампаньэ годым таҥасымаш 
дэч посна пашам сотсиалистла ыштымаштэ моло у формо- 
влакат пурэныт ильэ. Мут гыч Вышкил районышто (Урал) 
йатыр йал совэт-влак шурным погаш мэр покотым ыштэныт. 
Ончыч кайшэ колхоз-влак „колхознэ трибунал-влакым" ыштэн 
шойылаи кодшо колхозлашкэ лэктын шурно погымо кампапь- 
ым кӱрлаш тӧчышӧ-влаклан мэр сутым ыштэдэныт. Тугай сут- 
влакыш колхозник-влак пэш шукын погынэныт, суд лэч
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ӧара правилэ сэмьШ колхоз-влак шкэныштым ударнэ лийна, 
манын умландарэныт, пашам сай ышташ тӱҥалын шурным 
срокыштыжах погэн пытарэныт.

Иатыр районлаштэ мэр буксир-влакат лийыныт. Нуно 
сай колхоз-влакыш мийэн, тушто шурным сай погымо при- 
мэрым ончыктэныт, пашам организоватлашышт полшэныт, 
тулэч молат.

Ӱлӱл Йул кундэм дэн Йӱдвэл Кавказын йатыр район- 
лаштыжэ шурно погымо пашам конвэйэр сэмын (конвейер- 
ный принцип) ыштэныт—ик жапыштак тудым, шупшыктэн, 
кырэн, кырмэ шурным эльэватыр-влакыш наҥгайэн шогэныт. 
Конйэйэр сэмын ыштымэ паша лэктышым кугэмда, пашам 
вашкэ шукташ полша. Мут гыч, Ӱлӱл Йул кундэмыштэ, 
Суворов районысо колхоз-влак шурным 6 кэчэ олмэш 3 кэ- 
чыштэ погэн пытарэныт.

Шурным погымо кампаньэ годым колхоз-влакым пасу- 
эшыштпырльа кочмым ышташ кӱлэш. Ты пашаштэ культ 
комисэ-влаклан паша каҥаш-влакат- полшэн шогыман. Ну- 
нылан могай участкэш кочмо вэрым ышташ палэмдэн, да 
мо кӱлэшым йамдылымым эскэрэн шогыман. Киндым кӱйэ- 
шмэ шотыштат тугак ышташ кӱлэш. „Интертруд" дэн „Кол- 
хозстрой колхоз-влакын посна экономийышт-влакыштэ (Улӱл 
Йул кундэм, Йэршовск район) паща каҥаш-влак пасуэш 
пырльа кочмым сайын ыштэн моштэнытат, вара идалук мучко 
тугэ пырльа кочкаш тӱҥалыныт. Тугэ паша каҥаш-влак 
туҥалмэ дэнэ сэдэ колхозлаштэ кочмо-йӱмӧ паша пӱтӱньэк 
пырльаштаралтын. Тыдэ колхозын кугын вийаҥмыжым, 
ончык каймыжым, шуко ыштэн шуктымыжым ончыкта.

Паша комисэ-влак садын сэмынак адак культур-йӱла 
комисэ-влаклан йочо йаслэ-влакым почашышт полшышт. 
Тыдэ колхозышто паша йэҥ шагал годым пэшак кӱлэш.

Йоммаш дэн кучэдалаш.
1930 ийыштэ шурно погымо годым пӱтӱкь ССР Ушэм 

мучко пырчан шурно шу.ко йомо. Чылажэ 700 мильйон гыч 
1 мильйард пут лышкэ чотлалтэш.
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Шурно шуко ын>кэ йом манын, тыдым ышташ к^^лэш.
Шурным шиштаҥ шумо жапышгэ йа 2—3 кэчэ ончыч 

погыман (олым саргаймэ годым погымо). Куго озанлык-вла- 
кыштэ ончэн коштшо бригадэ-влакым ыштыман—100—200 
гам ик йэҥ ончэн коштэш. Нуно шурно шумым эскэрат.

Йоммаш дэн кучэдалмын тӱ ҥ ж ӧ — аҥа ӱмбак шаланышэ 
парчам имньан шорвондо дэн удырэн коштмо лийэш.

Кӱлташкэ пидмэ шурным орваш оптымо годым- шыҥа- 
лыкым шарэн кӱлтам рӱчкалташ кӱлэш. Орва пундашэш 
брэзэнтым, шыҥалыкым (пологым) тугай арвэр укэ гын, йа 
ок ситэ гын олым альэ кийак шудо дэн тодмым пыштыман.

Тӱрэдмэ альэ солымо шурным тунамак кыршаш вэрыш 
кондэн кошташ кӱлэш. Тыгэ ш̂ , ко шурно йогымаш (вэлалт- 
мэ) дэч ик аралалтмаш лийэш.

Шурно йӧралтмэ годым машина дэн кум могырым йа 
кок могырым, пэшак йӧралтмыж годым ик могырым ик оҥай 
дэн гына тӱрэдман.

Шурно пэш йӧралтын лиймаштэ машина дэн парчажэ 
ынжэ пӱчкэдалт манын, лӱмын посна йэҥ-влакым ойырыман. 
Ты йэҥ-влак йӧралтшэ щурным машина дэч ончыч кодшо 
шурно ӱмбакыла оптэдэн оҥайтарэн кайат. Тыгэ ыштымэ 
годым уто паша^ йэҥ лийэш манын, шоныман огыл, ту чо- 
тым шурно пӧрылта, тугэ от ыштэ гын шуко шурно парча 
пӱчкэдалтэш, шурно пырчэ арам лийэш-йомэш. Тугай пашаш- 
кэ ӱ^1рамаш-влакым вэлэ огыл, рвэзэ-влакымат шоголташ 
лийэш.

Машина дэн тӱрэдмэ годым шорвондыжат чӱчкыдын ту- 
гэш. Тыгат аҥа ӱмылаи шурно парча шуко кодэш. Ш кэ пид- 
шэ машина йӧралтшэ шурно ваштарэш кайымэ годым по- 
гымо паша вашкэрак да сайынрак ышталтэш.

Шкэ кӱлтам пидын тӱрэдшэ машинан йужгунам лӱмын 
ыштымэ амалжат лийзш. Тугай годым йӧралтшэ шурнымаг 
погаш лийэш. Ты амалжэ (настажэ) кадыр парньа сэмын, 
тудым машинан пӱйышт-влак ончылан пыжыкталтэш, маши- 
на кайымэ годым садэ парньа гай наста-влак йӧралтшэ шу- 
ряым нӧлталыт.
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Тугэ гынат, тугай арвэр-влак дэнат йӧралтшэ шурным. 
кутэшла тӱрэдаш огэш лий, тугэ шуко парча пӱчкэдалтэш. 
адак шукыжо тӱрэдалтдэак кодэш.

Йӧралтшэ шурным йӧралтмэ ваштарэш гына тӱрэдаш 
лийэш. Шурно пэш кугын йӧралтын огыл гын вэлэ, тудым 
йӧралтмэ аҥгай дэнэ тӱрэдман.

Адак йужгунам шурно пэш лугалтын да йӱр кырмэ дэн 
чот йӧралтэш. Тугай годым пидын тӱрэдмат моло тӱрэдмэ 
машинат налын ок кэрт. Тугай шурным шудо солымо ма- 
шина солэн кэртэш, парчажат ала монорак огэш йом. Чот 
йӧралтшэ шурным шудо солымо машина дэн кок могырым 
солаш лийэш. Шурно чот лугалтын, йалт мландэ воктэн лиймэ 
годым солымо машина дэн ик могырым гына солаш кӱлэш..

Шудо солымо машина дэн шурным тыгэ солалтэш: ма- 
шина оҥажым (кӱваржым) налын, шурно умымым ончэн, ма-- 
шина почэш 10-13 ӱдрамашым шорвондо дэн удыраш шо- 
галтыман. Кажнэ йэҥлан посна каштам пуэн, тушто удырэн 
кӱлтам пидын опта.

Солымо машинан кӱзыжӧ оҥам налмӧҥгӧ мландэ воктэ- 
чак кайа, олымым пӱчкын вэрэшыжак кода. Солымо шур- 
ным тунам кӱлташ пидын копналаш кӱлэш.

Солымо машина дэнэ йӧралтмэ вашэш кайымэ годым 
парча ынжэ пӱчкэдалт манын, йӧралтшэ' шурным нӧлталын 
кодшо шурно ӱмбакыла пыштэн кайыман.

Чын, шудо солымо машина дэнэ ыштымэ годым пашайэҥ 
шукырак кӱлэш гынат, тудым чотлыман огыл. Кузэ гынат 
чыла шурным погэн налаш тыршыман, пасу мучко шалатэн 
кодыман огыл. Сандэнак шуко пашам пытарымэ погэн налмэ 
шурно дэнэ чылажат сулалтэш (пӧрылтэш).

Адак йӧралтшэ шурным лобогрэйкэ дэнат тӱрэдаш лий- 
эш, тудын оҥажым (платформыжым) гына туранрак тайаш 
кӱлэш.

Пасна озанлык-влакыштэ шурно погымо машина-влак 
укэ вэрлаштэ, йӧралтшэ шурным сорла дэн тӱрэдаш да са- 
ва дэнэ солаш вэрэштэш. Тыштат шурно пырчэ ынжэ йогО' 
манын пэш эскэрэн ышташ кӱлэш.



Кукшо ийгэчан шэмрокан кундэмлаштэ шурным погымо 
жапыштэ шуко годым сай кэчэ-влак шогат. Сандэн тугай 
®эрлаштэ оссэкак кӱлтам куго копна-влакыш оптат. Щурным 
тугэ коштэн шуктымым да аралымым сай йӧнэш чотлаш 
вэрэштэш.

Тугэ гынат шуэракын пэш йӱран ийгэчэ лийэда, шурно 
погымо жапыштат, тулэч варажымау йӱр лийэш. Тугай го- 
дым копна-влакым коштэн угыч опташ лагалэш. Тыдлан па- 
шайэҥат шуко кӱлэш, нымогай пайдажат укэ: тугэ кок-кум 
пачаш уэш-уэш оптымо дэнэ шуко шурно йогэн пыта, копна- 
жат нэрэшташ тӱҥалэш. М ут гыч, Рӱдӧ шэмрокан кундэмыштэ 
1925 ийыштэ шурно сай шочын ильэ. Шурным тӱрэдын пы- 
тарымӧҥгӧ йӱр лийаш тӱҥальэ, копна-влакым ала монар 
кана уэш пачаш оптышт, тугэ шуко шурно йомо. Пасушто 
йогышо шурно гыч вӱдымӧ сэмын озым лэктэ.

Сандэн шэмрокан вэрлаштат йӱран ийыштэ тӱрэдмэ шур- 
нӹм шэмрокдымо вэрысэ ганьак опташ кӱлэш: кӱлтам ти- 
гыдын пидаш да йыргэшкэ альэ чуйака суслам ыштэн (ба- 
бки) шогалтыман, тугэ ыштымэ годым коч могай йӱр лийэш 
гынат, кӱлта вашкэ кошка, парчажат огэш нэрэшт.

Колхозлаштэ тӱрэдмэ шурным тунамак шупшыкташ ок 
кӱл манын, ойлышат уло. Шур.ным копналат, тыдлан паша- 
йэҥат шуко кӱлэш, шурно пырчат шуко йога, адак йӱран 
жапыштэ шурно шӱйаш тӱҥалмэ дэчат лӱдмаш уло. Шуп- 
шмо вий да кырымэ машина-влак ситыдымэ годым копна-влак 
пасуэш кужо жаплан кодыт, тыгэ лӱдмаш утларак кугэмэш.

Тӱрлӧ участкылаштэ ик гай шурнан пасушто сынэн он- 
-чымо гыч тыгэ койэш: пиддэ—шала кодымо шурно кид дэ- 
нэ пидмэ дэнэ таҥастармэ годым ик гэктарлан 1 сэнтнэр йо- 
мэш, машина дэн пидмым налат гын шала кодымо шурно 
1 гаштэ 1,5—2 сэнтнэр шагалрак лэктын.

„Красное поле“  лӱман шорык ашнымэ Совхоз воктэнсэ 
колкоз-влак совхозысо сэмын шурныштым тӱрэдмӧҥгак ии- 
,дын оптэнытат моло колхоз-влак дэн таҥастарымаштэ шур- 
но лэктышым ик гэктар гыч 1,5—2 сэнтнэрлан шукырак на- 
лыныт.
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Оласэ пролэтар дэн совхоз-влак колхоз-влаклан полшат.

Оласэ пашазэ дэн совхӧз-влак шурно погымо кампаньыштэ 
колхоз-влаклан кугын полшэн кэртыт.

М ут гыч кодшо ийыштэ пашазэ-влак шурно погымо па- 
шашкэ шуко бригадэ-влакым колтэныт ильэ. Нуно колхоз- 
влаклан шурным погашышт полшышт, инвэнтар - влакым 
олмыктыльыч, тулэч молат.

Псковышто йал озанлык машинам ыштышэ „Мэталист" 
заводысо пашазэ-влак шурно погымо кампаньыштэ колхоз- 
влаклан полшаш округысо профсоюз бригадым ыштэпыт 
ильэ. Псковысо пашазэ-влакын тӱҥалмэ пашашт Лэнинград 
обласышкэ моло районлашкат шарлыш.

Тугэ профсойуз, комсомол да пионэр организатсэ гыч 
члэнышт-влак тужэмлэн совхоз, колхоз-влаклан адак посна 
илышэ йорло озанлык-влакланат шурным погэн налашышт 
шолшышт.

Урицкий лӱмэш ыштымэ заводысо пашазэ-влак ныл кэчэ 
кодэн кажнэ визымышэ—канымэ кэчыштэ заводын шэфлан 
налмэ йалышкыжэ колхозышко бригадым колтэн шогышт. 
Заводысс служышо-влакын колхозын чоткондыштмо паша- 
жым виктарышт. Инжэньэр дэн тэхник-влак посна бригадым 
ыштэн йал озанлык машина дэн инвэнтар-влакым олмы- 
ктыльыч.

Йӱдвэл Кав:<азыштэ'промысла копэратсэ крайысэ колхоз- 
лашкэ 17 слэсарнэ да апшат мастэрскойым колтэн. Тушто 
чылажэ 1.202 пашазэ лийын. Тыдлэч посна 73 олмыктышо 
■арчэл-влак ышталтыныт. Йаллашкэ да станитсылашкэ па- 
шазэ дружин-влакым колтэныт, нуно колхоз дэн посна озан- 
-лык-влаклан—йорло дэн кокла крэстйан-влаклан йал озан- 
лык инвэнтарыштым олмыктылыныт. Дружин-влакым копэ- 
ратсэ шкэ вийжэ дэнак ашнэн.

Шурно погымаштэ совхоз-влакат чот полшэн шогышт.
Донской пырчан шурно|совхоз (Йӱд вэл Ковказ) йал озан- 

лык машинам сайын шиичышэ-влак кокла гыч 10 йэҥ дэнэ 
жок бригадым ыштэн. Сэдэ бригадэ-влак колхоз-влаклан
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йал озанлык инвэнтар дэн шурно погымо машина-влакым 
олмыкташышт полшэныт.

Сэдэ совхозынак рӱдӧ мастэрскойыштыжо ыштышэ па- 
шазэ-влак шкэныштым ударниклан чотлэн 8 час ыштымӧҥгӧ 
адак 2 час ыштэн колхоз-влаклан йал озанлык машина-вла- 
кым олмыкташ полшэныт.

Чыла совхоз-влакат договорым ыштэн лышылсэ колхоз- 
влаклан пасу гыч шурным погэн налашышт полшэныт. Миль- 
йон гэктарлэн погэныт.

Оласэ дэн совхозласэ пашазэ-влак тэнэйат тугак полшаш 
тӱҥалыт.

Колхоз-влак шкэныштын шэфышт дэнэ чоткыдо кыльш 
кучэн, нунын дэнэ таҥасэн ыштымэ договорым да монь сэ- 
раш кӱлэш. Йужгунамжэ вигак ӱжмашымат колтыман.

Совхоз-влак дэнэ йал озанлык машина-влакым о.шыкташ 
(ачалаш) да монь договорым ышташ кӱлэш.

Парторганизатсэ, йалсовэт дэн шурным погымо паша.

Пасу гыч шурным большэзик тэмпэ дэнэ жапыштыжз' 
погэн налшаш вэрч, таварлык уто шурным кугыжанышлан 
жапыштыжэ пушаш вэрч парторганитсэ дэн йал с вэт-влак-' 
лан сайын вуйлатэн, организатыр лийын шогыман.

Парторганизатсылан мэр пашам кумдан шарэн шурно 
погымо кампаньэ нэргэн кӱлэш сэмын у.мландарыман, сотси- 
алист таҥасымаш дэя ударлын ыштымашым вуйлатэн пасуш- 
то пашам у сотсиалист формо-влак дэнэ ыштымашы.м тӱ " 
ҥалын шогаш кӱлэш.

Партийыштэ шогышо правлэн члэн, бригадир да пасу 
пашам вуйлатышэ-влак коч парторганизатсэ-влаклан чыла 
шурно погымо кампаньым талын вуйлатэн шогыман.

Йалсовэт-влаклан посна колхозлаштэ планым шукты- 
шаш срокым да монь палэмдыман. Колхоз-влак коклаштэ 
шурно погымо годым да монь сотсиалистла ваш-ваш пол- 
шымашым организоватлымат пэш кӱлэш паша.
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Тугэ вуйлатэн шогаш йалсовэт-влаклан колхозын чыла 
илыш-пашаж дэнат ушнэн шогаш кӱлэш. Адак^йалласэ чыла 
пашам ыштышаш планышт йалсовэтыштэ обэзачылнэ лийжэ.

Посна колхозлаштэ шурно погымо планыя шукталт шо- 
гымыжым тэкшырэн шогаш кӱлэш. Ты пашам тэвэ кузэ 
шындыман.' йалсовэт прэзидиум-влак колхозыш мийэн прав- 
лэнын отчотшым колыштыт, тушко чыла колхозникат мийэн 
кэртшэ, кутураш полшыжо. Адак колхозлаштэ дэпутат тӱ- 
шка-влакымат ышташ кӱлэш. Сэдэ тӱшка-влак уло вийышт 
дэнэ планым тӱрыс шукташ полшэн шогышт. Йалсовэт кол- 
хозын шурно погымо пашашкыжэ пурыдэак, дэпутат тӱшка- 
влак коч шурно погымо паша кузэ каймым йоҥылыш дэн 
ситыдымаш-влакым палэн налын, адак план кӱрылтшашым 
монь ончычак шижын налын, нуным пытараш, тӧрлаташ чы- 
ла йӧным муын шогыжо.

Йалсовэтын кажнэ сэксийжэ шкэ пашажым— „йал совэт 
чурийэт дэн шурно погымо кампаньэ дэк“ , — манмэ лозунг 
дэн кэлыштарыжэ. Тыдым ыштэн шуктышашлан йалсовэ- 
тыи сэксийлашкыжэ колхозын чыла планжым шукташ тыр- 
шыжэ, большэвикла уло вий дэнэ пашам сай ыштышэ удар- 
ник-влакым пуртыман.

Йалсовэт-влаклан шурно погымо пашам пролэтар сэмын 
вуйлатэн шогаш тыршыман. Нунылан чыла колхозысо массым 
шурно погымо заданьэ^влакым шукташ кожмаклын шогал- 
тыман. Сайын ыштышэ колхозник-влакым пӧрйэҥымат, ӱд- 
рамашымат вуйлатымэ пашашкэ шогалтэн, пашам сотсиа- 
лист йӧн-влак дэнэ ыштымашым кумдан шараш кӱлэш. Адак 
колхозник-влаклан колхоз озанлыкысэ кӱлэшлык тэхникым 
умлэн налашышт полшыман, колхозник-влак кокла гыч у па- 
шайэҥ-влакым (кадыр) йамдылаш тыршыман.

Колхоз-влак дэн посна озанлык-влак.

Тэнэйэ Совэт Ушэмысэ чыла вӱдымӧ мландын пэлыжэ 
пырльаштарымэ сэктырыштэ лийэш. Тыдэ пырльаштарымэ 
сэктырым ончыл, вӱдэн наҥгайшэ вэрыш шогалта, тудлан шкэ
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шурныжым гына огыл, посна озанлык-влакын шурныштымат 
погэн налмэ пашаштэ куго отвэтствэнносым пуа.

Вэс могырым ончалаш гын, тэнэйсэ шурно погымо па- 
ша уэш кугын колхоз-влакыш шуко калыкым пуртымо шо- 
тыштат куго толкын лийжэ манын, тыршыман. Шижым, чы- 
ла озанлыкысэ итог-влакын чотлымо колхоз озанлыкын пай- 
далэ улмыжым раш ончыкта.

Колхоз-влаклан посна озанлыкысэ шурным пырльа уш- 
нэн погымашым организоватлаш чот тыршаш кӱлэш.

Имаштэ Арчадин станитсысэ (Хопэр округ) колхозник- 
влак шурнымшогаш чылан погынэн, знамым кучэн лэкты- 
ныт. Посна озанлык-влак колхозник-влакын шурным погы- 
мо пашашкэ рэвольутсионэрла ик ойан лийын лэкмыштым 
ужын, бригадэ-влакым ыштэн шурным пырльа погаш кол- 
хозник-влак дэк ушнэныт.

Ӱлӱл Иул кундэмын йатыр районлаштыжэ’посна озанлык- 
влак колхозник-влак дэнэ ик ойан лийын шурным пырльа 
погэныт. Шурно погымо кампаньын сай эртымыжым ужын, 
посна озанлык - влак (колхозыш (пураш йодын шуко йод- 
машым пуэныт ильэ. Тугэ шуко калык колхозыш ушныш.

О^эссэ.округышто шурно погьшо.кампаяьэ годым у сэ- 
мын [ваш-ваш полшымо йӧным луктыныт. Колхозник-влак 
посна озанлык-влаклан полшэныт, посна озанлык-влак кол- 
хоз-влаклан. Вӱдымӧ мландэ, кумдаҥмылан, шурно йӧралт- 
мылан шурно погымо паша нэлэммылан дамонь шуко _па- 
шайэҥ кӱлэш лийын— пашайэҥ ситэн огыл.

Адак посна озанлык дэн |̂ иль1шэ-влакат 'шурным погаш 
куго машинашт укэлан лийын, садыгак нэлырак толын.

Тыгэ лиймылан кӧра шуко районлаштэ ваш-ваш кэлшэн 
тыгэ _ыштэныт: колхоз-влак посна озанлыклан тэхникым
иуэныт, посна озанлык-влакшэ колхоз-влаклан пашайэҥым 
пуэн полшэныт.

Колхоз-влакын посна озанлык-влаклан полшэн шогы- 
мыштлан да шурным ужашлымэ нэргэн чыла калыклан сайын 
умландармыштлан лийын колхозлашкэ уэш шуко озанлык 
пурыш.
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Колхоз-влакым да йал озанлык ушэм-влакым чоткыдэм- 
дымэ „тылызыштэ“ 3.000 озанлык ушныш.

Колхоз-влак тэнэйат посна озанлык-влаклан шурным 
погашышт чот полшаш тӱҥалыт, полшашат тийыш улыт- 
Тыгэ полшымо шурно погымо пашам жапыштыжэ пытараш 
ишанлыкым ыштымэ дэч посна колхозыш уэш шуко пурташ 
йӧным ышта, кулак-влакын колхоз ваштарэш колтымо аги- 
татсыштым шалата.

Посна озанлык-влаклан сайын полшымо примэрым Ста- 
линград округ, Суворов районысо колхоз-влак пэшак раш 
ончыктышт. Тушто колхозник-влак посна озанлык-влакын 
чыла машина ӱзгарыштым олмыктэн пуэныт, шурным пырльа 
погашат ушэныт. Нуно шурно погаш 13 колхоз бригадым 
да 18 посна озанлык бригадым ыштэныт. Колхозник-влак 
конвэйэр сэмын ыштэныт — ик жапыштак тӱрэдын, шуп- 
шыктэн, кырэн шогэныт. Мэшак-влак ситэн огытылат кол- 
хозник-влак тӱрлӧ йашнык-влакым олмыктэн шурным опташ 
кэлыштарэныт.

Очаков районышто (Николайэвск округ) вӱма (супряги)- 
влакым моштэн ыштэныт. Тыштэ посна озанлык-влак 30 
протсэн нарэ лийыныт. Нунын кокла гыч шукыжо тӱшка 
дэнэ (звэно) ушнэныт. Тӱшка-влакын сай ыштымыштлан 
лийын посна озанлык-влакын шурно погымо пашашт кол- 
хоз-влак дэч шойылан кодын огыл.

Сальск округ, Срэдний Йэгорлык солаштэ „Путь к  со- 
циализму“ лӱман куго колхоз посна илышэ йорло дэн кокла 
крэстйан озанлык-влаклан шурным погашышт куго мэр 
суботникым ыштэн полшэныт. Колхоз шкэ вийжэ дэнэ 118 
гэктарым погэн. Колхозник-влак пашам ударлын ыштэныт.. 
Бригадышкэ посна озанлык дэн илышэ-влакымат пур- 
тэныт.

Посна озанлык-влаклан шурным погымышт годым кол- 
хозник-влак мэр пашамат кумдан шарэныт. Пасушто канымэ 
годым колхоз устав нэргэн, колхозник-влак коклаштэ доко- 
тым ужашлымэ нэргэн да Йаковльэв йолташын докладшым 
умландарэныт. Пасуэшак листовко-влакым луктыныт.
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Тугэ умландармэ дэч вара 10 йорло да 18 кокла крэс- 
тйан озанлык-влак колхозыш пураш йодмашым пуэныт.

Колхозыш уэш пурышо-влак полшышо комисэ (кимис. 
■содействия) кӱштымӧ дэч ончычак уто шурныштым кугыжа- 
нышлан пуэныт.

Колхоз-влак посна озанлык-влаклан полшымо дэч посна 
пашам пырльа ыштымын пайдалыжымат ончыктэн пуыч. 
Тыдлан вэрч колхоз-влаклан посна крэстйан-влак: ончылан 
шкэ пашашт нэргэн отчотым ыштыман. Чыла колхоз илы- 
шым, пашам да монь сайын ончыктэн умландарэн пуаш 
кӱлэш.

Сэрэдкинск районышто „Звезда“ лӱман колхозышто 
тугэ ончыктымо лэч вара посна озан.так-влак дэн пырльа 
ыштымэ митингэш 10 йэҥ колхозыш, пураш йодыныт. 
„Смычка“ колхозышто 7 озанлык уэш пурэн. „Красный 
пахарь“ колхозышто 5 озанлык пурэн. Прохоров районышто 
„Побэда“ колхозыш — 3 озанлык, „Заря“ колхозыш — 14 
озанлык пурэн. Карамыш районысо „Красное знамя“ колхо- 
зыш — 24 озанлык пурэн.

*

Тэнэйсэ шурно погымо кампаньэ пашан пырльа ышты- 
мын посна ыштымэ дэч чыла могырымат пайдалэ улмыжым 
адак уэш пэҥгыдэмдэн раш ончыкта, тугэ ончыкташат 
тийыш.

Тэнэйсэ шурно погымо кампаньэ кулак дэн оппорту- 
нист-влакым йӧршын лаштыртэн, колхозлашкэ уэш щукын 
лураш тӱҥалмын тӱҥалтышыжэ лийэш.
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