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Шушаш 1930-31 ийысэ сай- 
лымэ кампаньыштэ ышты- 

шаш паша-влан.
Путунь Росий Рӱдӧ Сайлымэ Комисын докладшэ почэш 
Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Номитэт Прэзидиу- 

мын пунчалмыжэ.

Эртышэ кок ий коклаштэ мэмнан элыштэ 
сотсиализм ыштымэ паша пэш кугын шарлыш. 
Ты шарлымыжэ тывэч койэш: партий вуйлаты- 
мэ почэш пашазэ клас чыла пронт мучко капи- 
талист ужаш-влак ӱмбӓкэ кайаш туҥальэ. Пар- 
тий вуйлатымэ почэш, шэмэр крэстйан дэн ушэм 
кучэн илышэ пашазэ клас, элыштэ сотсиализм 
ыштымэ пашам пэш чот ончык колтыш, тугэ 
ончык каймашым тымартэ пӧрыкӓт ужылтын 
огыл. Партий дэн пашазэ клас тыгай паша-вла- 
кым ышташ пижычат „ындэ нуным сайынак 
шуктэн илат; „вич ийаш планым ныл ийыштэ" 
шуктымо пашам, адак йал озанлыкым кашакгэ 
коллэктивыш пуртымым да тугэ ыштэн кулакым 
клас шотышто пытарымэ пашам.

Шудылэн у пабрик дэн завот ышталтын, ну- 
но пашам ышташ туҥӓлыныт. Нунын коклаштэ 
тыгай куго завот-влак улыт: Ростовысо сэль- 
машстрой, Сталинградысэ тракторострой, адак



Турксиб корно, тулэч молат. Сотсиализм ышты- 
мын тӱҥ нэгызшэ улшо мэмнан нэлэ индустрий- 
на пэш кугын кушко, чоткыдэмэ. Завотым да 
моиь пэш шуко ышталтэш. Урало-Кузнэтс бас- 
сэйнэш пэш куго шуй да кӱртньӧ лукмо вэр ыш- 
талтэш. Донбасым у сэмын вашталташ манын 
чот кучэдалына. Пырчэ шурным ыштышэ лулэн 
куго совкоз-влак ышталтыныт. Нуно йал озан- 
лыкыштэ тэкникэ рэвольутсым вуйлатат. Угыч 
вольык ашнымэ совкозым шӱдылэн содор ыш- 
тэн шогэна. Чыла йорло дэн кокла крэстйан 
озанлык чотын чэрыкшэ лэч утлажэ колкозыш- 
то чот шога, тыгэ тудо совэт власын йалыссэ 
пэҥгыдэ эҥэтышыжэ лийэ.

Совэт Ушэмыштэ сотсиализм ыштымаш он- 
чык каймылан й^кэнан элыштат, моло эл-влакыш- 
тат клас тушман-влак пэш чот торэшланэн ку- 
чэдал шогат. Сандэн шушаш сайлымэ кампаньэ 
вийаҥ толшо клас кучэдалмаш годым эрта.

Йалысэ кулак, адак оласэ буржуазий дэн 
нэпман тӱшкӓ-влак совэтыш шкэ пурэн шинчаш, 
альэ шкэ кандидатыштым пурташ чот тыршаш 
тӱҥӓлыт.

Кулак-нэпман-влакын, адак совэт ваштарэш 
шогышо моло тушман-влакын тугэышташ тӧчы- 
мыштым пэш чот пэраш, чактараш кӱлэш,

Совэт гыч, адак исполком гыч пурла тайыл 
ончыктымыла паша ыштышэ-в,;1акым, альэ кокла 
крэстйан шотышто „шола“ политикым шуктэн 
илышэ-влакым поктэн лукташ кӱлэш. Тугэ ыш- 
тэн кулак ӱмбак оппортунист корно дэн ончы- 
маш ваштарэш пэш чот кучэдалаш кӱлэш.

Кызытсэ жап ожсо ганьэ огыл, сандэн совэ- 
тын пролэтар диктатур орган улмыж нэргэн у 
сэмын ойлаш возэш. Округ пытармэ дэч вара



чыла пашан рӱдыжӧ районыш, олаш да йалыш 
кусна. Сандэн сайлымэ кампаньэ годым район 
исполком дэн йал совэтым кузат чоткыдэмдаш 
тыршыман, нуным пролэтар диктатурын чынак 
вуйлатышэ рӱдышкыжӧ савураш кӱлэш.

Капиталист эл-влакыштэ тӱрлӧ кэлшыдымаш 
вийаҥэш, капитализм кризисыштэ почаҥылэш, 
адак калык рэвольутсо корныш пурэн шога. 
Садлан капиталист кугыжаныш-влак сӧй кура- 
лыштым чот шукэмдэн илат, Совэт Ушэм ваш- 
тарэш сӧй лукташ йамдылалтыт, мэмнан тыныс 
йӧн дэнэ сотсиализмым ыштымынам чарынэшт. 
Сандэн сайлымэ кампаньэ годым эн чот ты па- 
шам умландарыман: элын аралал^ кэртмэ вий- 
жым ончыкыжат чоткыдэмдаш, Йошкар арми- 
ын вийжым, куатшым кугэмдаш.

Совэт сайлымэ паша пэш куго политикэ 
кампаньэ. Ты кампаньыштэ чыла совэт мэр пэш 
чот ыштыжэ. Совэт, пропсойуз, адак мэр орга- 
низатсэ-влак сайлымэ, пашалан вараш котдэ пи- 
жышт. Сайлымэ кампаньэш йал крэстйанын тӱҥ 
ужашыжым совэт йыр ущымо пашаштэ пашазэ 
класлан вуйлатэн шогаш, тудо сайлымэ пашам 
эртараш чынак полшыжо.

Кодшо сайлымаш кампаньэ годым мэ шуко 
ончык кайышна. Тугэгынат организатсионно да 
политикэ шотышто шуко ситыдымашна. Нунын 
коклаштэ эн тӱҥ ситыдымаш тыганьэ ильэ: йужо вэ- 
рысэ орган-влак сайлымэ кампаньым пушкудын 
вуйлатышт. Тывэчын моло ситыдымаш-влакат 
лэктыч; йорло дэн батрак коклаштэ пашам эр- 
кын ыштышт, йужо вэрэ кулакын совэтыш пу- 
раш тӧчымыж ваштарэш кӱлэш нарэ чот ышт 
кучэдал, адак сайлымэ комисыш тушман-влак 
пурэн шичмат ильэ, кокла крэстйан да паша ыш-



тэн илышэ моло йэҥымат сайлымэ правадэ ко- 
дымо вэрат ильэ.

Шушаш сайлымэ кампаньыштэ политикэ па- 
ша-влакым сай шуктышаш вэрч чыла совэт дэн 
и полкомлан, РСФСР калык камисариат дэн 
рӱдӧ учрэждэнлан, копэратсэ, пропсойуз, адак 
мэр организатсэ-влаклан чыла Росий Рӱдӧ Ис- 
полничылнэ Комитэт Прэзидиум тыгэ кӱшта;

1. Сайлымэ кампаньэ годым чыла пашазэ 
класлан эн шукыжым ты паша нэргэн умланда- 
рыман: вич ийаш планым ныл ийыштэ шукташ, 
вич ийаш жапын кумышо ийлан ыштымэ пром- 
финпланымат шукташ, адак сотсиалист таҥасы- 
маш дэн ударнэ ыштымашым чот шараш.

Партийыштэ шогыдымо пашазэ-влакым, адак 
ӱдрамаш пашазэ-влакымат совэт пашаш шуко 
пурташ манын чот пижаш.

У пашазэ-влаклан кӱлэшым совэт-влак чот 
ышташ пижышт манын нуным совэт сайлымаш- 
кэ шуко намийман.

Йал совэтым сайлымэ годым пашазэ класын 
йалыштэ вуйлатымыжым ончыкыланат чоткыдэм- 
дыман. Совэтыштэ колхозник, батрак, адак йор- 
ло-влак шкэ политик ойыштым шуктэн шогышт 
манын йӧным ыштыман.

2. Шушаш сайлымэ кампаньыштэ колхоз па- 
шам чоткыдэмдаш, адак колкозыш угыч пурты- 
мо пашам шындаш манын чот пижман. Садлан 
сайлымэ кампаньышкэ колхозник-влакым да сов- 
коз пашазэ-влакым шуко пурташ кӱлэш. Нуно 
политикэ шотыштат, озанлык шотыштат совэ- 
тыштэ шкэ ойыштым чотырак шуктэн илышт.

3. Кулакын сайлымэ кампаньыштэ шкаланжэ 
кӱлэшым шукташ тӧчымыж ваштарэш чот кучэ- 
далшаш вэрч йорло дэн батракым ушаш чот



пижман. Нуным лӱмын погынымаш дэн конпэ- 
рэнсыш кугын чумурэн, тыгэ кучэдалшашым ум- 
ландараш кӱлэш, адак тышан сайлымэ погыны- 
машыштэ ончышаш пашам умландарыман, тулэч 
посна члэныш шогалтышаш кандидатым пэш сай- 
ын лончылман. Ты паша-влак нэргэн кутуршаш- 
лан колкоз дэн кокла крэстйан актив погыны- 
машымат ышташ кӱлэш.

4. Чыла совэт дэн исполком воктэн сайлымэ 
комисым жапыштыжэ ышташ кӱлэш. Тушко клас 
корным чот шуктэн шогышым пуртыман, адак 
тушто пашазэ, колкозник, батрак дэн йорло кокла 
гыч прэдставичыл-влак ситышаш лийышт. Ты 
комисыш кулак альэ моло клас тушман иктат 
пурэн ынжэ кэрт.

5. Сайлымэ учаскэ-влакым кузат сайлышэ- 
влак дэк лышэмдыман. Отчот ыштымэ да сайлы- 
мэ погынымашлан йӧрышӧ пӧртым альэ сай пӧл- 
мам мумо нэргэн эн чот шоналтыман.

6. Сайлышэ-влакын погынымашэшышт тыгай 
паша нэргэн кутурыман; совэт дэн исполкомын 
тӱҥ озанлык-политикэ кампаньэ-влакым (киндэ _ 
йамдылымэ, вӱдымаш, калык оксам чумурымо, 
тулэч моло) кузэ шуктэн илымышт нэргэн, адак 
культур-сотсиальнэ пашашт нэргэн. Тулэч посна 
округ пытарымэ лэч вара совэт дэн райиспол- 
комын пашажым чоткыдэмдымэ да вийаҥдымэ 
нэргэнат сайлымэ погынымашэш кутураш кӱлэш. 
Совэт-влакын пашаштым аклымэ годым нунын 
клас политикым кузэ шуктэн илымыштым, адак 
сайлышэ-влак пумо наказым кузэ шуктымыштым 
ончалаш кӱлэш. Совэт орган-влакын чыла па- 
шаштланат критикэ дэн самокритикым ыштэн 
совэтысэ чот шогыдымо, опортунист-влакым 
тӱжвӓк лукман адак бӱрӧкратизм ваштарэш чот
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кучэдалаш кӱлэш, кугыжаныш аппарат гыч туш- 
ман-влакым луктын кышкыман.

7. Закон почэш сайлымэ правадэ кодышаш 
йэҥ-влакым иктэ кодыдэ чотыш налын спискым 
ышташ кӱлэш. Тыгэ ыштэн йэҥ вий дэн илышэ- 
влакым сайлымэ правадэ кодымо совэт власын 
законжым прамай шуктэн шогалтшэ. Кокла крэст- 
йаным, адак паша ыштэн илышэ моло йэҥым 
правадэ кодымо йоҥылыш паша ынжэ лий.

8. Удрӓмӓш шэмэр совэт пашалан чот пижшэ 
манын, адак тудым совэт ыштымашкэ пуртышаш 
вэрч, ӱдрӓмӓш крэстйан дэн пашазэ дэлэгат по- 
гынымашэш сайлымэ кампаньысэ чыла политикэ 
дэн культур-озанлык паша-влакым сайын лон- 
чылман, адак совэтыш пурташ палэмдымэ как- 
дидат нэргэн кутурыман. Ӱдрӓмӓш дэлэгат- 
влакым сайлымэ кампаньым эртарымэ пашашкэ 
шуко пурташ кӱлэш.

Умаштэ сайлымэ пашам ушэштарэн, тэний 
сайлымэ погынымашым ӱдрамӓш пашазэ дэн 
крэстйанын йара жапыштыжэ ышташ чот тыр- 
шыман, тыдлан вэрч нунылан йоча пӧлмӓм, аза 
ончышо бригадым да монь ышташ кӱлэш.

9. Совэт сайлаш йалысэ да оласэ чыла совэт 
культур паша ыштышэ-влак (агроном, врач, ин- 
жэньэр-тэхник, туныктышо да монь) талын пи- 
жышт манын чот тыршыман.

10. Автоном рэспублик дэн обласыштэ, адак 
тыгыдэ натсий районышто сайлымэ кампансы 
лан йамдылалтын тудым сай эртарымэ нэргэн 
лӱмын посна шоналтыман. Тушто озанлык дэн 
культур шотышто моннар ончык каймыштым, 
адак клас кучэдалмаш мо сэмын шарлымыжым 
ончэн сайлымэ пашам эртараш кӱлэш, лийэш гын, 
лӱмын посна натсий учаскым ыштыман, тудын



коклаштэ ӱдрӓмӓш учаскымат ыштыман. Ты 
учаскэ-влакыштэ погынымашым шкэ йылмышт 
дэн эртарыман. Натсий район-влакыштэ сайлымэ 
паша нэргэн шкэ йылмышт дэн пэчэтлымэ кнагам, 
газэтым, журналым шаркалыман.

11. Чыла пропсойуз-влаклан шукыжым йал 
озанлык дэн чодра пашазэ пропсойуз, кызытак 
сайлымэ кампаньыштэ чот ышташ тӱҥӓлӓш кӱ- 
лэш. Садлан чыла пропсойуз организатсэ шкэ 
ушымо йэҥышт-влакым совэт сайлаш шуко шо- 
галтышаш вэрч мом ыштышашым кызытак куту- 
рэн налжэ, адак ты кампаньыштэ шкэнжын ыш- 
тышаш пашаж нэргэн планым йамдылыжэ, тулэч 
посна вэрлашкэ дирэктивым шалатэн тудым ку- 
зэ шуктэн шогымым кӱрылтдэ эскэрэн илыжэ.

12. Сайлымэ кампаньым сай эртарышаш вэрч 
РСФСР чыла калык комиссариат, дэн рӱдӧ уч- 
рэждэн, нунын органышт-влак, адак копэратсэ 
дэн мэр организатсэ-влак совэт сайлымым кузэ 
эртараш планым ыштэн, ты пашам пэш вийын 
ышташ пижышт.

13. Йалым пролэтар корно дэн вуйлаташ, 
адак тудлан сайлымэ пашаштэ полшаш манын 
митинг ужмӓшым шуко ышташ кӱлэш сотсиа- 
лист таҥасымашым чот шарыман, адак сайлымэ 
кампаньэ годым прэдприйатий, совкоз, шэп об- 
шэствэ гыч пашазэ бригад-влакым шуко колташ 
кӱлэш.

14. Сайлымэ пашам жапыштыжэ да кӱрылтдэ 
вулайтэн илыман. Садлан вэрысэ органв-лакыш 
отвэтствэннэ паша йэҥ-влакым да инструкторым 
колтэн шогыман, адак сайлымэ кампаньэ пашам 
лончылаш лӱмын кок-кум кэчаш курс-конпэ- 
рэнсыы ыштыман,— ты пашам райисполком дэн 
йал совэт кӱдылӓн ыштымэ нэргэн эн чот шо-



налтыман. Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполкомыш сайлы- 
маш кузэ кайэн шогымо нзргэн шйыштьшй 
шуктэн шогаш кӱлэш.

15. Шушаш сайлымэ кампаньэ паша-влакым 
кызытак пэчатьэш ончыкташ тӱҥалмӓн, адак сай- 
лымэ кампаньэ годым пэчэтлымэ отчотым, пла- 
катым, книжкам да монь жапшэ дэн шалаташ 
тӱҥалмӓн, радио дэн киномат пашалан ушыман, 
тулэч молат.

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт
вуйлатышэ М. Калинин.

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт
сэкрэтар А. Нисэльов.

Моско, Крэмль, 1930 ий 3 нойабр.



Совэт сайлымашлан йамды- 
лалтмэ нэргэн.

(ССР Ушэм Рудӧ Исполничылнэ Номитэт сэкрэтарын, 
Йэнукидзэ йолташын, возымыжо).

Шушаш совэт сайлымэ кампаньэ тэвэ тыгай 
жапыштэ лийын эрта: ик могырым, мэмнан
элыштэ сотсиализм паша кумдан ышталтэш, ик 
паша почэш вэа паша ышталт мийа, вэс могы- 
рым, капитализм эллаштэ оз^лы к утур-утур 
шолдыргэн шога, пашадымэ-влак эрэ шукэмыт, 
шужэн, кылмэн, илаш кодыт.

Визымшэ Пӱтӱнь Ушэм совэт погынымаш 
дэч вара кок ий наррак жап эртыш, тугэ гынат, 
ты кӱчык жапыштэ пӱтӱнь калык озанлык мо- 
лэмдалтын сотсиализм корно дэнэ моткоч кугын 
ончык шӱкалалтэ. Визымшэ ССР Ушэм совэт 
погынымашэш пэҥгыдэмдымэ вич ийашлык план 
ты кок эртышэ ийыштэ ыш тэмалт гына огыл, 
утыж дэнат тэмалтэ. Тыгэ, пурла опортунист- 
влакын тӱрлым куктэштмышт, „планым тэмаш 
ок лий,“ эл индустрийаҥдымэ дэнэ йал озанлык 
молэмдымэ пашаштэ „вий шутыдымын" ышташ 
тӧчат, манмышт шаланышт, шойакыш лэктэ.

Вич ийашлык планым пэрвой ийыштыжат про- 
мышлэныс план ончыктымо сипрым эртэн кай- 
ыш, продуксийым тыгэ 21,4 просэн олмэш 24
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планын кокымшо 
продуксийжэ тун-

просэн пуыш, Вич ийашлык 
ийыштыжэ промышлэнысын 
дэчат шукырак кушко.

Совэт кугыжаныштэ индустрий чот кушкэш, 
эн чотшо паша тарман (курал) ыштышэ индуст- 
рий кушкэш. Паша тарман ыштышэ индустрий 
ты кок ийыштэ (планлымэ промышлэныс почэш) 
88 просэн кушшашан, вич ийашлык план ончык- 
тымо почэш 58,4 просэн вэлэ кушшаш ильэ, 
садлан тидэ мэмнан элым мландэ эл гыч индуст- 
рий элыш кӱчык жапыштэ савыраш йӧным чы- 
нак ышта. Тыгэ мэ ты шотышто визымшэ Пӱ- 
тӱнь Ушэм совэт погынымашын лукмо пунчал- 
мутшым илышыш чынак пуртэна.

Тидэ гына огыл. шэмэр калык паша вэрч ку- 
мыл нӧлталт киньэлэ, вич ийашлык планым нил 
ийыштэ тэмаш пижэ, чыла тидэ тэвэ мом ончык- 
та: визымшэ совэт погынымаш ончыктымо куго 
пашам пашазэ клас утыж дэн тэмэн мийа, тыгэ 
мэмнан элым мландэ эл гыч индустрий элыш 
савырымэ жап кӱчӱкэмдалтэш.

Индустрий паша тыгэ чот вийаҥ толмылан 
кӧра, йал озанлыкат сотсиализм корно дэнэ мот- 
коч кугын вийаҥын кайыш, садлан кӧра 1930 
ий шошымлан шурно ыштымэ тӱҥ районлашты- 
жэ крэстйан озанлык 50 просэн мартэ колхо- 
зыш ушнэн, 1928 ий шошым 2—3 просэн озан- 
лык вэлэ колхозлалтын ильэ. Тыгэ ындэ визым- 
шэ Пӱтӱнь Ушэм совэт погынымаш дэч вара- 
эртышэ кок ий жапыштэ сотсиализм пэшак ку- 
гын кушко, ты жапыштэ ССР Ушэм йал озан- 
лык вийаҥмаштэ пэш куго вашталтыш лийэ, ты 
ыштымэ паша пӱтӱнь туньа шотан, историй 
шотан паша. Визымшэ совэт погынымаш дэч 
вара эртышэ жапыштэ Совэт Ушэм шурно пашам
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сайын ыштэн шындыш, адак моло йал озанлык 
паша дэкат чак мийэн шогальэ, тыгэ пурла опор- 
тунист-влакын „йал озанлык щолдыргэн ӱлкӧ 
вола“ манын ойлымышт йӧрдымышкӧ лэктэ.

Эл индустрийаҥдымэ пашам, йал озанлыкым 
сотсиализм корно дэнэ молэмдэн колтымо пашам 
сайын ыштымылан кӧра, совэт правичылствэ 
культур рэвольутсий пашам илышыш пурташ 
тӱҥальэ, ты шотышто—чылам тӱҥалтыш шко- 
лышто туныкташ, манын пижэ.

Совэт Ушэмыштэ сотсиализм кушкэш, пэҥ- 
гыдэмэш, капитализм эллаштэ озанлык шӱйэш, 
шолдыргэн ӱлкӧ вола. Тидым ужын, капиталист- 
влак пэрвойак ССР Ушэм ваштарэш сарым тар- 
ваташ шылтыкым кычалыт, шкэ кугыжаныш апа- 
ратыштым фашизм корно дэн молэмдыл шогат, 
шэмэр калыкым пизыраш вийын пижыныт, эн 
чотшо колоний дэн пэл-колонийэллаштэ—илышэ 
шэмэр калыкым.

Капитализм тӱньа сотсиализм ыштышэ кугы- 
жаныш ваштарэш тэвэ могай тарман дэн кучэ- 
далэш: Эрвэл Китай кӱртньӧ корнышто сарым 
тарваташ тӧчымӧ, крэст покотым ыштымэ, совэт 
сатуым йот элыш лукмо (экспорт) ваштарэш 
кучэдалмэ, ССР Ушэм йыр улшо кугыжаныш- 
влакым совэт ваштарэш ушымо, шойкым шой- 
ыштмо, каргымэ, игылтмэ-да монь. Тыгэ импэ- 
риалист-влак тӱньалан иктэ улшо пашазэ кугы- 
жанышым пиктэн пуштнэшт. Импэриалист-вла- 
кын Совэт Ушэм ӱмбак киньэлмышт ваштарэш 
пашазэ дэнэ нужна-кокла крэстйан-влаклан адак 
пӱтӱнь тӱньа шэмэр калыклан чот шогалашышт 
кӱлэш.

Шэмэр калык совэт кугужанышым аралаш ик 
ССР Ушэмыштэ вэлэ йамдэ огыл, пӱтӱнь тӱнь-

12



аштэ йамдэ. Совэт Ушэм кӧргыштӧ пашазэ клас 
дэнэ чыла шэмэр калык, вич ийашлык планым 
нил ийыштэ тэмэн, сотсиализмым пэҥгыдэмдэн, 
тыгэ капитализмым йӧршэш колымэшкыжэ пэ- 
рэн шындат. Совэт Ушэм пэлнэ (ӧрдыштӧ) илы- 
шэ пашазэ клас дэн чыла шэмэр калык, капита- 
лист-влак ваштарэш кучэдалын, Совэт Ушэмым 
пэҥгыдэмдат.

Шушаш совэт сайлымэ кампаньэ годым, эн 
чотшо совэтын пашажэ нэргэн сайлышэ-влак он- 
чылан отчотым ыштымэ годым, сайлышэ-влаклан 
тӱньамбал илыш нэргэн, совэт кугыжанышын 
тӱньамбал политикыжэ нэргэн сайын каласкалэн 
пуман. Адак совэт сайлымэ кампаньэ годым ка- 
лыкым интэрнатсионал пуш дэнэ туныкташ чот- 
рак пижман, натсий пашаштэ тӱҥ куго корно 
гыч тайныштмэ ваштарэш чот кучэдалман.

Шушаш совэт сайлымэ кампаньэ—пэш кӱлэш 
политикэ кампаньэ, тудо элнан чыла шэмэр ка- 
лыкшым уша, садлан тудо (кампаньэ) сотсиализм 
ыштымэ пашаштэ ончыко моткоч кугын тӧрш- 
таш полшыжо. Садлан совэт, озанлык, копэра- 
тив, культур пашаштэ шэмэр калыкын вийжым 
ушэн кучылтшаш вэрч, кизыт чыла совэт пӧлка- 
влак ӱлӱчын кӱшкӧ шумэш йамдэ лийман.

Иктаж могай организатсэ альэ учрэждэньэ 
совэт сайлымэ кампаньым эртараш сайын йам- 
дылалтэш гын, ты кампаньэ моткоч сайын' эрта, 
тидэ тымарсэк лийшэ совэт сайлымэ кампаньэ 
гыч раш койын шогыш. Тэвэ кодшо ийлаштэ 
эртышэ сайлымэ кампаньэ годым совэт, прэд- 
прийатий, организатсий-влак „сайлымэ кампань- 
ым кӧ эн сайын эртара" манын,таҥасаш пижыч; 
таҥасымашым адак тыгай корно дэн эртарышт: 
паша ыштымашым сайэмдаш, паша дисиплиным
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чоткыдэмдаш, продуксийын сайлыкшэ вэрч, ту- 
дын акшым изэмдышаш вэрч чот кучэдалаш, 
молат. Сайлымэ кампаньым тыгэ ыштэн эртары- 
мэ промышлэныс пашам вийаҥдаш пэш кугын 
полша.

1929 ийыштэ совэт сайлымэ кампаньым эр- 
тарымэ годым мэ колхоз пашаштэ ончыко ку- 
гын кайышна, адак йал совэт сайлышэ-влак кок- 
лаштэ чот умландарымэ дэн 1929 ий шошым 
(1928 ий дэн таҥастарымаштэ) вӱдымӧ мландэ 
йатыр йэшаралтэ, агрикультур минимум манмэ 
илышыш кумдан пураш тӱҥальэ, шурнолоктыл- 
шо-влак ваштарэш кучэдалаш сайын йамдылалт- 
мэ, адак моло пашат шуко ышталтэ. Сайлымэ 
кампаньылан совхоз пашазэ-влак пэш чот пол- 
шышт, совхоз йал совэт сайлымэ кампаньым 
вуйлатышэ политикэ штабыш савырныш, тыгэ 
йалыштэ пашазэ-влакын вуйлагымэ пашашт пэҥ- 
гыдэмэ, адак батрак дэнэ нужна-кокла крэстйан 
коклаштэ кучымо ушэм чоткыдэмэ.

Шушаш совэт сайлымэ кампаньэ сотсиализм 
паша талын ышталтмэ жапыштэ эрта: эл инду- 
стрийаҥдымэ паша, колхоз-совхоз паша моткоч 
кугын шарлэн мийа, ты куго пашалан чыла шэ- 
мэр калык шкэ вийжым чаманыдэ пуэн шогы- 
ман. Ты совэт сайлымэ кампаньэ годым шэмэр 
калыкым сотсиализм ыштымаштэ улшо йӧсылы- 
лым сэҥаш чотрак ушыман. Садлан ты кампа- 
ньэ годым ожнысо паша ыштымэ йӧн, пормо 
пэҥгыдэмдалтман, адак у йӧнат, вэс пормат лэк- 
тын шогыман. Совэт дэнэ исполком-влак чыла 
ыштымэ пашашкышт ударничэствэ йӧн дэн сот- 
сиалист таҥасымаш йӧным пуртэн шогыман, 
адак продуксийым сайэмдышаш вэрч, паша лэк- 
тышым нӧлтышаш вэрч, ваштарэш толшо пром-
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пинИланым, сквозной ӧригадэ манмым ыш- 
тыман.

Шушаш совэт сайльшэ кампаньэ адак тидым 
тэргэн налаш шэмэр калыкым ушыжо: совэт 
пӧлка-влак партийын да совэт власын кушты- 
мыштым кузэ шуктэн шогэныт, кузэ шуктэн 
шогат. Партий дэнэ совэт правичылствэ кугы- 
жаныш апаратым сайэмдаш, тушко пашазэ-вла- 
кым шукырак пурташ, бурӧкратизм дэнэ чот 
кучэдалаш кӱштэн. Ты кӱштымӧ илышыш кузэ 
пурэн шогымым ола дэн йал шэмэр калык тэр- 
гэн налжэ. Кугыжаныш апаратышкэ пашазэ гыч, 
нужна гыч, колхозник гыч, ончылно шогышо 
кокла крэстйан гыч выдвижэньэ шот дэн налын 
шогалтымэ нэргэн партийын да совэт правичыл- 
ствын кӱштымыжӧ илышыш кузэ пурэн шогы- 
мым тэргэн налын, совэт вуйлатымэ пашашкэ 
йэҥым шогалтымэ годым мэр калыкым кумдан 
ушыман.

Адак шушаш совэт кампаньэ годым парти- 
йын да совэт правичылствын район дэнэ йал со- 
вэт пэҥгыдэмдымэ нэргэн кӱштымыжым тэргэн 
налман. Газэт-влак увэртарымаш гыч паллэ: сэн- 
табрын вэс пэлыштыжэ округ пашайэҥ-влак рай- 
оныш моткоч шагал кайэныт. Тэвэ: Одэсс ола 
гыч районыш 370 йэҥ колталтын, лэктын кайэн— 
пэлыжэ вэлэ; Луган округышто 270 йэҥ гыч 
45 йэҥ вэлэ районыш кайэн; Краснодар округы- 
што 40 округ куго пашайэҥ гыч 4 йэҥ вэлэ 
районыш кайэн; Рыбинск округышто районыш 
125 йэҥ колталтын ильэ, кайэн—35 йэҥ вэлэ.

Тыгай пошам чыташ ок лий. Тидэ партийын 
да совэт власын район пэҥгыдэмдымэ нэргэн 
лукмо пунчалмутышт дэч шылмэ лийэш, райо- 
нышто эн кӱлэш сотсиализм паша ышталтэш,
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садлан ты могырыш пӱтунь мэр калыкым ушы- 
ман. Ончэт гын, вэрлаштэ жапшэ дэн иктаж 
мыньар йӧн ышталтэш ильэ гын, тэвэ, пашайэҥ- 
влаклан илашышт пачэрым ситышын пуэн шогат 
ильэ гын, адак кочыш-йӱыш арвэр пуэдымэ па- 
шам сайын шындат ильэ гын, — пашайэҥ-влакым 
округ гыч районш кондымо паша сайынрак эрта 
ильэ.

Отчот кампаньым эртарымэ годым партий 
организатсий, совэт, адак чыла сайлышэ-влак чот 
тэргэн, палэн налышт: округ пашайэҥ-влак рай- 
оныш молан толын огыт ул, тыштэ могай чий 
улмаш, винаматан йэҥ-влакым палэн налын, ну- 
ным партий дэнэ правичылствын районым да йал 
совэтым пэнтыдэмдымэ нэргэн лукмо пунчал- 
мутыштым колыштдымылан чот титаклыман. 
Шушаш кампаньэ годым совэт пашайэҥым (ка- 
дрым) кычалын йамдылыман, пашайэҥ-влакым 
район исполкомлан, йал совэтлан, ола совэтлан 
пэҥгыдэмдэн кодыман.

Совэт власын ты улыл пӧлкашт-влакым пэҥ- 
гыдэмдыдэ, партийын да совэт правичылствын 
куштымыжым кулэшын шуктэн шогаш ок лий, 
вич ийашлык планын кумышо ийыжым тэ 
маш ок лий. Нэлэ индустрий дэнэ куштылго 
индустрий шарымэ планым тэмышаш вэрч, ола 
дэн посьолок совэт-влак пашазэ-влаклан пачэрым, 
кочыш-йуш арвэрым ситышын пуман. Ончэт 
гын, ты пашаштэ пэш шуко ситыдымаш уло, ты 
ситыдымаш ваштарэш сайлышэ-влакым ушэн 
шогалтыман. Сайлымэ кампаньэ годым ола совэ- 
тын пашажым молэмдаш чотрак пижман, тудым 
чурийжэ дэн пабрик-завот дэк гынак шогал- 
тыман.
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Иаллаштэ шушаш сайлымэ кампаньэ годым ты- 
гай пашам ыштыман: йал совэт дэн рик-ьлак 
колхоз пашам вуйлаташ чынак туҥалышт, йал- 
лаштэ совэт власын политикэ дэн озанлык кам- 
паньыштым чынак вуйлатэн эртараш пижышт. 
Лач йал совэт дэнэ рикым пэҥгыдэмдэн вэлэ мэ 
правичылствэ кӱштымашым илышыш раш пуртэн 
кэртына, тӱрлӧ лийшэ кадыртылмашым пытарэна, 
тудо (кадыртылмаш) альэ йалыштэ лийэда, район 
исполком дэн йал совэт-влаклан совэт власын 
клас политикыжым, капитализм вож кӱнчымӧ по- 
литикым илышыш раш пурташ тунэмашышт кӱ- 
лэш, адак пӱтӱньэк колхозлэн мийэн, кулакым 
клас шотышто пытарыман, тунамак кокла крэ- 
стйан дэнэ кучымо ушэмым пэҥгыдэмдэн мийман. 
Колхозлан, совхозлан, машина - трактыр стансий- 
лан эҥэртэн, йал совэт дэнэ рик-влак йалым сот- 
сиализм корно дэнэ молэмдымаштэ нужна-кокла 
крэ тйаным чынак вуйлатэн шогышо лийышт.

Шушаш кампаньэ клас кучэдалмаш писэм шо- 
гымо жапыштэ эрта; капиталист элэмэнт-влак, 
сотсиалчзм сэҥэн миймэ ваштарэш чот шогат, 
нуно, эн чотшо кулак-влак, совэтыш пурэн кайэн, 
чот кушкын толшо сотсиалист промышлэнысым, 
йал озанлык колхозлымо пашам йӧсэмдаш тӧчат, 
совэт пашам кӱрлаш тӧчат. Ты тушман-ьлакын 
тыгэ ышташ тӧчымышт ваштарэш пашазэ клас 
ик йэҥ гай шогалман, пашазэ клас, нужна дэнэ 
колхозниклан эҥэртэн, кокла крэстйан дэн ку- 
чымо ушэмым пэҥгыдэмдэн, совэт власын чыла 
тушманыштым чот пэрэн шындыжэ.

ССР Ушэм ЦИК прэзидиум тэнэйэ 3 окчаб- 
рыштэ сайлымэ инструксым пэҥгыдэмдыш!). Ты

‘) Мэ тышак РСФСР‘ын лукмо инструксым пэчэтлэяа, 
тудымВЦИК Прэзидиум 20 окчабрыштэ пэҥгыдэмдыш.
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инструксо чыла вэрысэ власым да рӱдӧ власым 
тэвэ могай паша ышташ ужэш: сотсиализм ыш- 
тымэ пашам сэҥышаш вэрч, клас тушманым ум- 
бакыжат сэҥэн мийшаш вэрч, влас пӧлкаш ик 
эксплотатырымат пуртыдымаш вэрч, пашазэ дэнэ 
шэмэр калыкым кумдан ушыман,-тыгэ инструксо 
кӱшта. Ты шотышто угыч пэҥгыдэмдымэ сай- 
лымэ инструксо 1926 ийыштэ лукмо инструксо 
гайак, вашталтын огыл, ты инструксо эксплота- 
тыр-влаклан сайлаш альэ сайлалташ гына огыл, 
сайлымэ погынымаштэ лийашат правам ок пу.

Тэнэйэ 3 окчабрыштэ пэҥгыдэмдымэ инст- 
руксо йэҥ дэн сайлымэ права налмэ чотым ок 
кугэмдэ, тугэ гынат, ты инструксо кулак, экспло- 
татыр озанлыкым кузэ палышаш нэргэн раш он- 
чыкта, адак тыгай озанлыкыштэ ийэш шушо йэҥ 
дэч сайлымэ правам налмэ шотышко у палэмдыш 
пурталтын, тиндэч посна, адак ты инструксо йал 
озанлык налог закон дэнэ кэлшалт ышталтын, 
налог закон дэнэ кэлшалтмыжэ—кулак озанлык- 
лан налогым индивидуальнэ шот почэш тӱлымӧ 
нэргэштэ.

Тыгэ ындэ, сайлымэ инструксо 1926 ийыштэ 
лукмо инструксышто „кӧм сайлымэ права дэч 
посна кодымо шотышто“ нимом вашталтыдэ, 
тушко у палэмдыш пурталтын, ту палэмдыш ку- 
лак, эксплотатыр озанлыклан могай озанлыкым 
шотлаш лийэш, манын раш палдырта. Ты шо- 
тышко тэвэ могай йэҥ-влак пурат: мландым
арэндыш налын пизырэн кучышо-влак, сатрты- 
шаш вэрч сатым, виноград пакчам да монь арэн- 
дыш налшэ-влак, посна постройкым, илымэ пӧр- 
тым, альэ прэдприйатийым эрэак оксала пуэн 
шогышо-влак,— чыла ты йэҥ-влак закон почэш, 
кулак озанлыклан шотлалтын, йал озанлык нало-



гым индйвидуальнэ тӱлышашлык улыт гын,—ну- 
нын совэт сайлымэ правашт ок лий (тышкэ адак 
колызо коклаштэ улшо эксплотатыр-влакат пу* 
рат, нунынат сайлымэ правашт ок лий).

Чыланат шинчат: 1930 ийын тӱҥалтышыш- 
тыжэ кокла крэстйаным обижайэн колтышт, йужо 
кокла крэстйанын сайлымэ праважым йоҥлыш 
налмэ лийэдыш, садлан, тидым ушыш налын, 
1930 ий 3 окчабрыштэ пэҥгыдэмдымэ инструксо 
раш каласа: кӧм сайлымэ права дэч посна кодаш 
лийэш, кӧм кодаш ок лий. Инструксы^ ты ужа- 
шыштыжэ (раздэлыштыжэ) тыгэ йэшаралтын: сай- 
лымэ права тыгай* йэҥ-влак дэч ок налылт (ты 
йэҥ-влакын сайлымэ праваштым моло сэмын 
налмэ огыл гын): ӧрдыж пашаш кайышэ крэст- 
йан, тудын йэшыжэ, йэшыштэ шкэ каймыжз шэҥ- 
гэч тарлэн кодымо ик пашазэ; пабрик-завотышто 
ыштышэ пашазэ, тудын йэшынгэ нуно йал озан- 
лык кылым кӱрлын огыт ул гын, адак шкэ озан- 
лыкыштышт ик пашазым гына тарлэн кучат гын; 
шкэ ыштымэ продуктым пазарыш луктын ужа- 
лышэ крэстйан, вольык ашнышэ, кустарь, колызо; 
илымэ пӧрт-влакым кучышо-тудын докотшо „нэ- 
облагайэмый минимум" манмым ок эртэ гын; мэ- 
ханизм двигачыл дэч посна ыштышэ прэдприйа- 
тийым кучышо—тудо шкэжэ пашам тарлыдэ ышта 
гын, адак тудо йырысэ калыклан мӧҥгыштӧ ыш- 
таш пашам пуэн ок шого гын, ок пизырэ гыНд прэд- 
прийатийжым арэндыш ок пу гын; модын налмэ 
докот дэнэ илышэ, кугыжаныш зайом дэч налмэ 
просэн дэнэ илышэ, кугужаныш сбэркасыштэ 
улшо оксан докотшо дэнэ илышэ, адак йот эл 
гыч инвалидлан тӱлымӧ страковой оксам налын 
илышэ; сайлымэ правадымэ-влакын йочашт 1925 
ийысэ, адак тулэч варат ийыш шуын гын, ту
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йоча ийыш шумэшкыжэ йэшыж дэн илэн гын, 
кизыт ындэ тудо, йэшыж дэн пырльа ила гынат, 
пайдам кондышо мэр пашам ышкэ вийыж дэнак 
ышта гын.

Чыла тидэ у инструксыш пуртымо палэмдыш 
ожно кок эртарымэ сайлымэ кампаньэ гыч лэктэ 
(1927 ийыштэ да 1929 ийыштэ эртарымэ кам- 
паньэ гыч). Ты кок кампаньэ 1926 ийыштэ лук- 
мо инструксо почэш эртаралтэ. Йалыштэ илыш 
вашталт шога, кокла крэстйан, колхозыш пурэн, 
совэт власын эҥэртышыжэ лийэш, садлан- инст- 
руксо тидым налын инструксо почэш сайлышэ 
комисыш батрак дэн нужна пурымо дэч посна, 
колхозникат пурэн кэртэш.

Ты инструксыш адак йӧршэш у шотат пур- 
талтын, тидэ 1926 ийыштэ лукмо инструксышто 
укэ ильэ. Тэвэ; сайлышэ комисэлан тыгай права 
пуалтын: тудо сайлымэ правам йот эл гыч толшо 
пашазэ дэн крэстйанлан пумо дэч посна (крэ- 
стйанжэ йэҥ вий дэнэ ок илэ гын), йот эл гыч 
толшо служышыланат сайлымэ правам пуэн кэр- 
тэш, адак ту служышын совэт влак дэн кэлшэн 
илымыжэ раш палэ лийжэ. Адак тэвэ тидат ожно 
инструксышто укэ ильэ, кизыт пурталтын: сай- 
лымэ правадымэ йэҥ-влак спискэ нунын доку- 
мэнтыштым ончэн ышталтэш. Тидэ пэш кӱлэш, 
эн чотшо йалыштэ, тушто ожно тэвэ тыга ыш- 
тылмат лийэдыш: тыгай йэҥ ожно торгайэн кош- 
тын манын ойлымо дэн гына, пылшын колын 
гына лишэньэс спискыш пуртэдышт.

1930 ий 3 окчабрыштэ пэҥгыдэмдымэ сайлы- 
мэ инструксо альэ пэрвой кана тыгэ ыштэн: 
,сайлымэ правам мӧҥгэш пумаш" дэн „сайлымэ 
правадымэ спискэ гыч лукмаш" коклаштэ ойыр- 
тэмыш ышталтын. Тыгэ ойырымым тэвэ кузэ
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умлыман: ^,сайлымэ правам мӧҥгэш пуымо“ го- 
дым мэ гражданинлан сайлэн кэрташ, адак шкат 
сайлалт кэрташ праважым пуэна, тудын сайлымэ 
праважэ ожно закон почэш налылтын улмаш гы- 
нат. Вэс вэрэжэ, .сайлымэ правадымэ спискэ гыч 
лукмо“ годым мэ ты СПИСКЫШ ЙОҤЛЫШ пур“ 
талтшэ гражданинным шотлэна, тудо закон по- 
чэш сайлымэ правадэ посна кодман огыл улма- 
шат, йоҥлыш ыштэн праважым налыныт.

Ындэ .сайлымэ правам мӧҥгэш пумо* йэҥ- 
влакым да .сайлымэ правадымэ спискэ гыч лук- 
мо йэҥ-влакым пэҥгыдэмдымэ нэргэн. Чылашты- 
мат ик совэт пӧлка ок пэҥгыдэмдэ. .Сайлымэ 
правам мӧҥгэш пумо“ йэҥ-влакын иккатэгорий- 
ыштым ола совэт дэн исполком пэҥгыдэмда, вэс 
катэгорийжым ушэм рэспублик ЦИК пэҥгыдэмда, 
,сайлымэ правадымэ спискэ гыч лукмо" йэҥ- 
влакым ты спискэ пэҥгыдэмдышэ пӧлка пэҥгы- 
дэмда (райисполком, ола совэт), адак кӱшнӧ шо- 
гышо сайлымэ комисат пэҥгыдэмда.

Сайлымэ правадэ кодшо йэҥын праважэ моло 
шотыштат изэмалтэш (власын пӧлкаштыжэ паша 
ышташ ок лий, пропсойуз члэныштэ шогаш ок 
лий, да монь), адак сайлымэ правам йоҥлыш 
налмэ годым ту йэҥ паша гыч луктылтын, моло 
тӱрлынат шыгырэмдалтын, садлан инструксышто 
лӱмын посна каласымэ. Ты каласымэ тэвэ могай: 
гражданин, сайлымэ правам йоҥлыш налыныт, 
манын кӱшнӧ шогышо власлан вуйым шийын 
гын, тудым, вуйшиймэ кагаз ончымэшкэ, нигузат 
шыгырэмдэн огыт кэрт, лач совэт сайлымэ паша 
гыч вэлэ кораҥдэн кэртыт, молым нимат ыштэн 
огыт кэрт. Инструксышто адак тэвэ тидат он- 
чыктымо: правичылствын учрэждэнышкыжэ альэ 
тушто ыштышэ пашайэҥ дэкэ пумо вуйшиймаш

21



кагазлан налог сбор (гэрбовой сбор) окпышталт, 
утаралтэш, Инструксын ты ужашыштыжэ (раздэ* 
лыштыжэ) адак тыгэ каласалтын (1926 ийыштэ 
лукмо инструксышто тидэ укэ ильэ): сайлышэ- 
влакын шкэ праваштым илышыш пуртымаштэ 
торэш шогышым вуй-паша кодэкс дэн тита- 
клыман.

Инструксын IV ужашышкыжэ— сайлымэ пра- 
вам мӧҥгэш пумо порӓткэ нэргэн—у палэмдыш 
пурталтын. Тидэ тэвэ мо: администрывно шот 
дэн луктын колтымо, адак сут приговорым лук- 
тын, сайлымэ правам налын, судитлымэ йэҥ-вла- 
клан сайлымэ права мӧҥгэш пуалтэш, палэ—ну- 
нын шинчымэ срокышт пытэн гын, адак нунын 
сайлымэ правашт моло шот дэн налылтын огыл 
гын.

1930 ий 3 окчабрыштэ пэҥгыдэмдымэ у ин- 
струксыш угыч пуртымо палэмдымашым кӱшнӧ 
ончэн налмаш гыч тэвэ мо койэш: ты у инструк- 
сын 1926 ийштэ лукмо инструксо дэч куго ой- 
ыртэмжэ укэ гайак, кулак озанлыкым палымэ 
нэргэн вашталтышым пуртымыжо инструксым 
кучылташ куштылэмда вэлэ, адак инструксо мо- 
лэмдалтын гынат, тудо садак нэлэ законлан шот- 
лалтэш.

Кэрэк кузэ гынат вэрысэ влас дэнэ вэрысэ 
сайлышэ комисэ-влак ССР ушэм ЦИК лукмо 
инструксым илышыш сайын пурташ пижашышт 
вэрэштэш, садлан ты инструксым вэрлаштэ пэш 
сайын гына лончылэн тунэм налман, эн чотшо 
тудым сайлышэ комисэ вуйлатышэ-влак тунэм 
налышт.

Эртышэ компаньэ гыч мэ шинчэна: вэрлаштэ 
ССР ушэм ЦИК лукмо сайлымэ инструксым 
сайын гына лончылэн тунэмшаш олмэш, тудым
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илышыш кӱлэшым пуртышаш олмэш, чӱчкыдын 
шкэ вэрысэ инструксиштым шонэн луктын кийат, 
туинструксышто ССР ушэм ЦИК-ын лукмо ин- 
струксыжо вашталтылтын да монь, садлан тыгэ 
турлӧ кадыртылмаш лийэдэн. Шушаш сайлымэ 
кампаныэ годым вэрлаштэ инструксым лукташ 

д йӧршэш чаралтэш. Садлан пэҥгыдэмдымэ сай-
I лымэ инструксышто тыгэ каласалтын: „чыла
I , ССР ушэмлан лукмо ик сайлымэ закон почэш

ыштыман. Вэрысэ илышым ончэн, ты сайлымэ I инструксыш иктаж могай вашталтышым пурташ
кӱлэш гӹн, тыдым ССР ушэм ЦИК прэзидиум 

I вэлэ ыштэн кэртэш“ , Пӱтӱнь ушэм сайлымэ ин-
■[ струксын кӱштымыжӧ илышыш пурталтшак, ма-
I нын тыршыман. Тидэ— сотсиализмын капитализм

элэмэнт ӱмбакэ сэҥэн миймэ политикыжым илы- 
шыш чын пурташ манын, йалыштэ Лэнин поли- 
тикым илышыш чын пурташ манын, йодэш. 
XVI партий пагынымаш тыгэ каласыш; колхозыш, 
пурышо кокла крэстйан совэт власын эҥэрты- 
шышкыжэ савырна, садлан кизыт йалыштэ Лэ- 
нин политикым тыгэ манын каласаш лийэш: 

V нужна дэнэ колхозниклан эҥэртэ, кокла крэстйан
; дэнэ ушэмым пэҥгыдэмдэ, капиталист элэмэнт

ӱмбак чот тошкэн мийэ.
Шинчэн шогыман; йалыштэ ты Лэннн поли- 

тикым илышыш кӱлэшын, чот пуртэн мийшаш 
вэрч, пӱтӱнь ушэм сайлымэ закон почэш ышты- 
ман. Ты политикэ сайлымэ кампаньын пашаш- 
тыжэ чыла вэрэжат рашкойжо.

Совэтым сайлаш йамдылалтмэ годым, совэ- 
тын отчотшым ыштымыж годым пашазым, бат- 
ракым, нужнам кумдан ушыман, пашазэ класын 
чыла организатсийышт йалыштэ совэт сайлымэ 
пашам чынак вуйлатэн кэртышт, шкэ почэшышт
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кокла крэстийаным кулак ваштарэш чынак наҥ- 
гайэн кэртышт.

Тэвс тыгай корно дэн нужна тушка погыны- 
машэш да монь отчот ыштылмаш эртэн шогыман. 
Лач пашазым батракым иктыш чот ушэн, кокла 
крэстйан дэн кучымо ушэмым пэҥгыдэмдэн вэлэ 
капиталист элэмэнтым шыгырэмдэн луктын кэр- 
тына, пӱтуньэк колхозлымо пашам сайын ыштэн 
кэртына, кулакым клас шотышто пытарэна, лач 
тыгэ вэлэ мэ пролэтар диктатурын пӧлкажым— 
совэтшым пэҥгыдэмдэн шьшдэн кэртына.

А. ИЭНУКИДЗЭ.



РСФСР совэтыш сайлымз л эн , совэт погынымашыш  
сайлымэ нэргэн лукмо

ИНСТРУКСО.
РСФ СР совэтыш сайлымэ дзн совэт погынымашыш  

сайлымэ икструксым пзҥгыдэмдымэ нэргзн.
ПУтунь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт Прэзидиумын

пунчалмутшо.

РСФСР Конститутсын 72 стачйаж почэш, адан ССР 
Ушзм Рӱдб ИсполничылнэКомитэт Прэзидиумын пэнтыдэм- 
дымэ „Совэт сайлымэ нэргзн лукмо инструнсым" умбанэ 
шарымэ почэш („Известия ЦИК СССР и ВЦИК“  газэт, 
№ 279, 1930 ий 9 окчабр) Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполни- 
чылнэ Комитэт тыгэ ПУНЧАЛЭШ:

1. РСФСР совэтыш сайлымэ дэн совэт погыньшашыш 
сайлымэ инструксым пыггыдэмдаш, тудым РСФСР млан- 
дыш (тэрриторийыш) пурташ.

2. Пӱтӱнь Росий Нӱдӧ Исполничылнэ Комитэт 1926 
ийын 4 нойабрыштыжэ ола дэнэ йал совэт сайлымэ нэрггн 
да совэт погынымашым ыштымэнэргэн лукмо инструксым 
пэҥгыдэмдыш (С. У. 1926 ий, № 75, 577 ст.), ту пзҥгы- 
дэмдымэ инструксым шӧраш.

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт 
вуйлатышэ М. КАЛИНИН.

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт 
сэкрэтар А. КИСЭЛЬОВ.

Моско, Крэмль,
1930 ий 29 окчабр.
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I ужаш . 

САЙЛЫ МЭ КОМИСЭ НЭРГЭН.
1. Совэтыш сайлымэ дэн совэт погынымашыш еайлымэ 

пашам план почэш/да шка жапыштыжэӓфтарышаш вэрч, адак 
сайлыма камнаньым вуйлатэн шогышаш вэрч, чыла исполни- 
чылнэ комитэт дэнэ совэт вэлэн сайлымэ комисэ ышталтэш.

Чыла сайлымэ комисыш пабрик-завотышто ыштышэ па- 
шазэ, батрак, ко.1ХОзаик, йалысэ вужна, кокла крэстйан-влак 
пурталтман, тугак ӱдрамаш гыч, тыгыдэ калык гыч прэд- 
ставичыл-вдак пурталтман.

2. Чыда РСФСР млапдэ мучко эртэн шогышо сайлымэ 
кампаньым чумыр вуйлатэн шогышаш вэрч, адак автоном 
рэспубликыштэ, автоэом обласыштэ, крайыштэ (обласыштэ) 
улшо сайлымэ комисэ-влакыи туныктэн шогышаш вэрч, адак 
ӱлнӧ шогышо сайлымэ комисын пашажэ нзргэн вуй швймэ 
кагазым ончышаш вэрч Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ 
Комитэт Прэзидиум вэлэн Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Сайлымэ 
Комисэ ыгаталтэш, тушко могай йаҥ-влакым пуртымо нэргэн 
Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт Прэзнднум пос- 
на ойчэн пэнтыдэмда.

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Сайлымэ Комисэ ышкэ пашажым 
посна лукмо Положэньэ почэш ыштэн шога, ту Положэньым 
ПӱтӱньРосийРӱдӧИсполничылнэ Комитэт Прэзндиум луктэш.

3. Автоном рэспубликыштэ, автовом обласыштэ, край- 
ыштэ (обласыштэ), районышто улшо сайлымэ комисэ-влак 
тэвэ могай нашам ыштат:

а) совэтыш, совэт погынымашыш сайлаш йамдылалтмэ 
пашач ыштат;

б) сайдымэ паша закон почэш, жапшэ, дэнэ ышталтмым 
эскзрат;

в) ӱлнӧ шогышо сайлымэ комисым ыштымэ нэргэн да 
шалатымэ нэргэн жапым ончыктат;

г) ӱлнӧ шогышо сайлымэ комисын да уполномочынын 
пашажыи вуйлатэн шогат;

д) ӱлнӧ шогышо сайлымэ комисым шалатымэ нэргэн, 
адак ту комисэ гыч посна члэн-влакым лукмо нэргэн иснол- 
Еичылнэ коыитэглан увэртарат;

э) ӱлнӧ шогышо сайдымэ комиссэ дэч ыштымэ пашажэ 
нэрган отчохым йодыт;
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ж) сайлымэ паша вузэ Еайтш нэргэн, адак моло матв- 
риал дэнэ совэт отчотым кӱшнӧ шогышо саӓлымэ комислан 
да исподяичылнэ комигэтлаа колтэн шогат;

8) ӱлно шогышо сайлымэ комисык пашажым палэн над- 
шаш вэрч, адак сайлымэ камяаньэ кузэ кайэн шогымыи па- 
лэн налшаш вэрч, тушко шкэ пр>дставичылыгатым колгат;

и) ӱлнӧ шогышо саӓлымэ комисын пашажэ нэргэн пумо 
вуй шиймаш кагазым да моаь оачат, кӱлэш гыя, тудын (ӱлыл 
коиисын) пунчалжым шӧрат.

4. Йалысэ дэя оласэ саӓлымэ коииссэ-влак ты инструк-
,,а“ , „б“ , „ж“ вункт ончыктымо 

посна, адак нунылан тэвэ
иашам
тидым

сын 3 стачйаштыжэ 
ыштэн .шогат, тулэч 
ыштыман:

а) саӓлыиэ права дэч посна кодымо йэш-влакын спис- 
Еыштым сэрат, тудым тэргат, пэчэтлат;

б) сайлышэ-влаклан лӱмышт дэн увэртымашым (повэ- 
скым) возэн колтат, сайлымэ погынымаш кушто, могай жа- 
пыштэ лийиэ нэргэн моло тӱрлынат увэртарат;

в) тэриторийыи (мландыи), адак сайлышэ-влакым сай- 
дымэ учаскылан шэлэдат;

г) сайлымэ яогынымашым ыштат; ,
д) сайлымэ погыяымашыи вуйлаташ, адак ту погыны- 

машын пашажым вуйлаташ шкэ уполномочыяыштыи колтат.
5. Автоном рэспубликыштэ, автояом обласыштэ, адак 

крайыштэ (обласыштэ) сайлымэ комисэ 15 члэн гыч 21 члэн 
мартэ ышталтэш.

Ты саӓлымэ коиисышкэ тыгай прэдставичыл-влакым 
пурташак кӱлэга: исполничылнэ комитэт гыч кок прэдстави- 
чыл, пропсойуз гычкокпрэдставйчыл, ПӱтӱньРосий Лэнин ЕО- 
мунист рвэзэ ушэм гыч, пашазэ ӱдрамащ дэлагат погынымаш 
гыч, оласэ совэг гыч, тыгыдэ ‘ калык гыч, Йошкар армий 
гыч, вашполыш коиитэт гыч (Кэдэй ушэм гыч), колхозннк 
гыч ик прэдставичыл дэнэ, адак кум прэдставичылым пабрик- 
завотышто ыштышэ пашазэ гыч.

Кӱшнӧ ончыктымо сайлымэ комисэ-влак вуйлатышнлан 
Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт п'огалтз, шогал- 
тымэ нэргэнжэ тудлан Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Сайлымэ Комисэ 
вовэ.1 пуа.

6. Район сайлымэ коиисым исполничылнэ комитэт кшта, 
тушко 11 члэн гыч 15 члэн мартэ сайлалтыт.

Район сайл имэ комисыш тыгай прэдставичылым пурта- 
шак кӱлэш: район исполничылнэ комитэх гыч ков прэдста-
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вичыльгм, пропсойув гыч, Пӱтӱнь Росий Лэнин Еомунаст 
рв5зэ уш8м гыч, тыгыдэ калыв гыч, крэстйан ӱдрамаш дэлв* 
гат погынымаш гыч, вашполыш комитэт гыч (Кэдэй ушэм 
гыч), колхозвик гыч иа прэдставичыд дэнэ, адак кок прэд- 
ставачылым пабрик-завотышто ыштышэ пашазэ-влак кокла 
гыч (тушкак совхоз дэнэ машина- грактыр стансийат пура).

Район сайлымэ комисын вуйлатышыжлан краӓ (облас) 
исполничылнэ комитэт шогалта, автоном обласыштэ — облас 
исполничыляэ комитэт, автояом распубликыштэ—Рӱдӧ Испол- 
ничылнэ Комитэт.

7. Йалыштэ сайлымэ комисым йал совэт ышта, тушко 
11 члэн пура: вуӓлатышэ (тудым район исполвичылнэ коми- 
тэт шогалта), йал совэт гыч кок прздставичыл, пропсойуз 
гыч, Пӱгӱнь Росий комунист рвэзэ ушэм гыч, крэстйан ӱдра- 
маш дэлэгат погынымаш гыч, тыгыдэ калык гыч, вашполыш 
комитэг гыч (Кэдэӓ ушэм гыч), колтозник гыч, батрак гыч, 
пашазэ гыч ик прэдставичыл дэнэ (нуво пабрикыштэ, заво- 
тышто, совхозышто, машина-трактыр стансыштэ да монь па- 
шам ыштат гын взлэ пурталт кэртыт).

Палэмдыш. Автоном рэспублик ЦИК‘лан, облас ис- 
полниЧылнэ комитэтлан, краӓ (облас) исполвичылвэ ко- 
миг.этлан тыгай права пуалтэш: нуно, кӱлэш гын, йадысэ 
сайлымэ комисын ч.1 эныштыи 7 йэн' мартэ изэмдэн кэртыт.
8. Оласэ сайлымэ комисэ-влак чыла олаштат, пашазэ 

посьолкыштат, ола совэт уло гын, ышталтыт, ту комисышкэ 
11 члэн сайдадтэш: вуйлатышэ (тудым исполничылнэ комитэт 
шогалта), ода совэт гыч кок пр.эдствичыл, адак пропсойуз 
гыч, Йошкар армиӓ гыч, Пӱтӱнь Росий Лэнин комунист рвэзэ 
ушэм гыч, тыгыдэ калык гыч, ӱдрамаш д.элэгат погынымаш 
гыч ик прэдставичыл дэнэ. пабрик-завотышто ыштышэ па- 
шазэ-влак К' кла гыч кум прэдставичыл.

Пзрвой палэмдыш. Автоном рэспублик ЦИК‘лан, 
облас исполничылнэ комитэтлан, край (облас) исполни- 
чылнз комитэтлан тыгай права пуалтэш: нуно куго ола- 
штэ да промышлэныс сэн^рыштэ оласэ сайлымэ комисын 
ЧЛЭЕЖЫМ 15 й э ҥ  мартэ кугэмдэн кэртыт.

Вэс палэмдыш. Ола вокгэнэ улшо йал-влак закон 
почэш ту ола дэкэ ушналтывыт гын, оласэ сайлымэ ко- 
мисыш йал совэтын, вашполыш комитэтын, колхозникын 
прэдставичылыштым пурташак кӱлэш.
9. Куго олчштэ район совэт уло гын, ола совэт пунчалмэ 

почэш олаштэ район сайлымэ комнсэ ышталх Еэртэш, ту ко-
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ивсыш Ч1эя-влав ты ввструвсыв овчыл стачйа&з оачывтЕшо 
цочэш пурталтыт.

Одаштэ район сайлымэ комвсыя вуйлатышы&лая ола 
совэт шогадта.

Одаштэ район сайлымэ комисэ ты инструксын 4 стач- 
йажэ ончыктымо почэш пашам ыштэн шога.

10. Куги одаштэ да промышлэныс сэнтрыштэ оласэ сай- 
лымэ Еоиисэ-влаЕ, органвзатсийонно пашам да монь ончыд- 
гоч лончылэн налшаш вэрч, посна полшэн шогышо комисым 
куго црэднрийатиӓ вэ.тэп ыштэн кэртыт.

11. Вэрлаштэ иктаж мотай мэр органиватсий укэ гын, 
садлан тудыя прэдставичылжэ сайлымэ комисыш ок пуро, 
тытай годым исполнйчылнэ е о м и тй т  дэнэ совэт-влаклан тытай 
права пуалтэш: нуно ты организатсын прэдставичылжэ олмэш 
вэс мэр организатсиЯын прэдсгавичылжым пуртат.

12. Сайлыиэ комисэ-влак ты инст. уксын 5 — 9 стачйашт 
почэш сайлымэ компаньэ жаплан ышталшт, ты жапым куш- 
нӧ шогышо сайлымэ комисэ ышта адак ты комисак сайлымэ 
камиавьым эртармӧҥгӧ сайлымэ комисэ-вдакым шалатымэ 
нэргэЕ жапым ончыкта.

II ужаш . 
САЙЛЭН КЗР ТШ Э -В Л А КЫ М  ДА САЙЛЭН КЭРТДЫ МЭ  
(ПРАВА ДЭЧ ПОСНА КОДЫ М О) - ВЛАКЫ М  ПАЛЭМ- 

ДЫ МЭ.
13. РСФСР ын Конститусыжо почэш говэтым тьтгай РСФСР 

граждан-в.так сайлэн, шкат сайлалт кэртыт (чыла ӱдрамаш, 
пӧрӓэҥ, кэрэк могай внрам вучышо, кэрэк мотай тӱсан, кэ- 
рэк могаӓ калык да монь—вигэ вунылан сайлымэ кэчын 18 
иӓ тэмын гын сайлэн кэртыт):

а) илашышт оксам да монь кӱлэшан, пайдам кондышо 
пашам ыштэн налшэ влак, аяак сурт озанлыкыштэ ыштышэ- 
влак, ту озанлык паша лэктышыи ышташ полша тын;

б) пашазэ-крэстйаи Иошкар армийын йошкармэйсышт 
дан йошкарплотэс-влакышт;

в) ты стачйа „а“ , дэн „б“ пунктыштыжо ончыктымо 
катэгорийыш пурышо граждан-влак, вуно пашам ыштэн 
кэртмэ вийыштым ик мыньар чоло пытарэвыт гын.

РСФСР гражданлан шотдалтшэ моло чыла граждан-вла- 
кат (модо совэт сохсиадист рэсдублик ушэмыштэ идышэ
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граждан-влакат), кушяӧ ончыктымо катвгориЁлан кэлшат 
Гын, совэтыщ сайлэн кэртыт, шкат сайлалт кэртыт, адав 
Яот эл гыч толшо (иностраньэс-влакат) РСФСР мдандыштэ 
пашам ыштэн илат гын, пашазэ улыт гын, тугак йот эл 
гыч толшо крэстйан влакат йэн’ виӓ дян огыт илэ гын—со- 
вэтыш саӓлэя кэртыт, тушко шкат сайлалт кэртыт.

Палэмдыш. Районышто, олаштэ, адак кӱшвырак 
улшо саӓлымэ комисэ-влак сайлымэ правам йот ел гыч 
толшо служышо гражданланат нуэн кэртыт, тудо РСФСР 
мландыштэ ила гын, адак тудо совэт влао дэн йӧршэ- 
шак кэлшэн ила гын.
14. Саӓлэн кэртшэ дэн саӓлзн кэртдымэ (сайлымэ пра- 

ва дяч посна кодымо) влакын спискыштым сэрымэ годым, ту- 
дым тэргымэ годым сайлымэ комисэ-влаклан РСФСР консти- 
тутсым ПЭҤГЫДЫН кучэн шогыман, ту конститутсо ТЭВ8 тыгай 
йэҥ-влакым сайлымэ ирава дэч посна кода;

а) пайдам валшаш вэрч ожно альэ кызыт пашам тар- 
дэн ыштыктышэ-влакым,

б) ожно альэ кизыт пашам ыштыдэ докот налын илыша- 
влакым, адак ожно аль» кизыт торгайэн илышэ влакым,

в) адак тыгай йэҥ-влакым: нуно клас шотышто, альэ 
ожно тошю пашашт дэя РСФСР конститутсыя 69 стачйажэ 
почэш сайлымэ правадэ кодалтыныт улмаш гын.

15. Посна катэгорий гыч тыгай йэҥ-вдак дэч сайлымэ 
права налылташ:

а) мландэ пашам ыштышэ дэн вольык ашнышэ-влак, 
кустар, рэмэслэник-влак дэч,—нуно шкэ пашаштым жап дэн 
альэ эрэак тарлэн ыштыктат гын, тыгэ тарлэн . ыштыктышэ 
озанлык тыглай ованлык-дэч кугэмын мийа гын.

Палэндыш. Пашам ыштэн илышэ озанлыкыш тыгай 
озанлык иура: пашам кэчэ йэда ыштэя шогышо озан- 
лык, ты озанлыкыя пашам ыштэн кэртшэ йэҥышт-влак 
уло гыя, адак ту озанлык лы инструксын 16 стачйаш- 
тыжэ ончыктымо „а“ „ б “ , „в“ , „г“ , „з“ пункт почэш 
пашам, полшышэш вэрч, тарлыктэн ыштыкта гын.
б) мландэ пашам ыштышэ дэн вольык ашнышэ-влак дэч, 

сайлымэ нрава налылтэш,—нуно мландэ озанлык пашашт 
дэн пырльа, адак вольык ашнымэ озанлык пашашт дэн 
пырльа, нромысэл дэн промышлэныс прэдприйатиӓым кучат 
гын (вакшым, шӱраш кожыктымым да монь), ту прэдприй- 
атийышт мэхапизм двигачылан гын, адак пашам жап дэн 
альэ эрэак тарлэн ыштыктат гын;
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в) сайлымэ права адак тыгай йэҥ-влак дэч палылтэш: 
мэханизм двигачылан куго йал оваилык машинам эрэак ок- 
саи пуэн шогышо-влак дэч, кол кучымо куго пушым арэядыш 
пуэн шогышо-влак дэч, адак пэшазэ вольыкыи, йал озанлык 
машинам да монь пуэдэн, йырысэ калыкым пизырзн илышэ- 
влак дэч, альэ калыклан оксам, сатум вучымэш пуэдэн пи- 
зырышэ (ростовшчик)-влак дэч;

г) мландым аршдыш налшэ-влак дэч сайлыма права 
налылтэш,—арэндэ мландэ озам пызыршашлык ыщталтын, 
манын район налог комисэ шотда гын;

д) сатулышаш вэрч, пайдам налшаш вэрч сатум, ви- 
ноград сатым да монь арэндоватлышэ-влак дэч сайлымэ права 
налылгэш.

Палэмдыш. Сатым, сат виноградыи да монь арэн- 
дыш закон почэш пумо гыя, арэндатыр влак йал озан- 
дык налогым индивидуальнэ шот дэнэ огыт тӱлӧ гын, 
нуным тугак сайлымэ права дэч посна кодаш огэш лий; 
э) сайлымэ права тыгай йэвг-влак дэч налылтэш: посна 

постройкым, оборудованьым прздарийатийлан альэ илаш эрэ- 
ак оксала пуэн шогышо-влак дэч,—нунын озачдыкышт, пост- 
ройкышт оксам пуан, докотыи налмыжлан йал озанлык нало- 
гым нндивидуальнэ шот дэн тӱла гын;

ж) сайлыыэ права тыгай йэҥ-влак дэч налылтэш: про- 
мышлэныс прэдприйатийыи кучышо дэн арэндыш налшэ-влак 
дэч,—нуно калыкыи ыӧнтыштӧ ышташышт иктаж-ыогай па- 
шам пуэя, пизырат гын, адак ту прэдприйатийым арэндыш 
пуэн, уэш-пачаш арэндым ыштэн пизырат гын;

з) шкэт-вуӓа (часнэ) торгайшэ, пэрэкупшик, комэрчзс- 
кий посрэдник (коклазэ) влак дэч;

и) пабрик-завот прэдприӓатийым арэндоватлышэ, кучы- 
шо-влак дэч; /

к) тошто опитсэр, ош армий чиновник-влак дэч, адак 
контррзвольутсиояно бандым вуйлатышэ-влак дэч;

д) тошто политсыштэ, посна жандарм корпусышто, ох- 
раннэ отдэльэнышгэ служышо, агэнтлан шогышо-влак дэч, 
туга* кугужа годымат, ош контррэвольутсий правичылства 
годымат политсыя, жандармэрийын, каратэльнэ органын па- 
шаштым вуйлатэн шогышо-влак: тошто ыинистр, вунын йол- 
ташышт, дэпартамэнт министэрствыя дирэктырышт, гэнэрал- 
губэрнатыр, чрэзвычайнэ охранэ вэлэн шогышо главноначальст- 
вуйушчий, сар дэн граждан губэрнатыр, вицэ-губэрнатыр, 
тугак тудыя вэлан посна пашам ыштэн шогышо чвновник; эд
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*9ргӧ пашам ончышо министэрствын чинышт, ожно тӱрма 
вэдомствышто сдужышо, кугужан пӧртын чыла йэшыж дан 
родыжо, губэрна, уйэз дворӓн прэдводигэль, уголовнэ дэпар- 
тамэнтын вуйлатышыжэ дэн тудын члэвжэ, тугак судэбнэ па- 
латыя прокурор дэнэ прокурорын йолгашышт, пэш кӱлэш 
пашам ончышо слэдоватэль; войэннэ сутын вуйлатышышт, 
чдэнышт, прокурорышт, прокурорын йолташышт, слэдоватэль- 
ышт; контррэвольутсий правичылствын мландыштыжэ ышты- 
шэ слэдствэннэ комисын вуйлатышышт, тудын члэнышт; аямский 
начальнык, крэсгйан дэн уйэз начальнык, адак рэвольутсий 
дэч ончыч диссиплин батальонышто вуйлатымэ пашам ыштэн 
шогышо-влак дэч;

м) ожяат, кнэытат чыла рэлигий пашам ыштышэ-влак дэч; 
н) административнэ шот дэн вэс вэрэ луктын колтымо- 

влак дэч (луктын колтымо жаплан вэлэ), адак сут приговор 
почэш сайлымэ правам налмэ-влак дэч.

Палэмдыш. Тӧрлатымэ вэрыш пэтырэн шындалтшэ- 
влак совэг сайлымэ пашашкэ огыт ушно. 
о) сайлымэ права РСФСР Конститутсын 69 стайашты- 

жэ ончыктымо „а“ , „б“ , „г“ , „д“ пункт почэш, адак ты стач- 
йан пунктшылан кэлшыма почэш налмэ гыв, сайлымэ права 
дэч посна кодшо Й.эҥын йэшыж дэчат сайлымэ права налыл- 
тэш,—йэшыжэ тудын полышыж дэн ила гын, мэрпашам шкэ 
ыштэн ок илэ гын,

Палэмдыш. Ты стачйая „л“ пунктшо ончыктымо почэш 
ӱлӱл служышын сайлымэ праважэ налылтын гын, тудын йаш- 
ыж дэч сайлыиэ права ок налылт. Ты стачйаштэ ончык- 
тымо йэҥ-влак дэч посна, тыгай йэҥ-влак совэтыш сайлэн, 
сайлалгыяат огыт кэрт: вуй уш дэн чэрланышэ дэн ушдымо- 
влак—нунын тыгайыштым палэн налмэ гын.

16. Сайлымэ правам тыгай йэҥ-влак дэч налаш ов лий, 
нунын сайлымэ праваштым ыоло тӱрлын налмэ огыл гын;

а) мландэ пашам ыштышэ дэн вольыкым ончышо крэст- 
йан-влак, нуьо шкэ озанлыкыштышт ик пашазым эрэак тар- 
лэн, кӱлэш годым гына ыштыктэныт гын, альэ кизыт ыштык- 
тат гын: чэрланымэ год эмлан, мобилизатсэ годымлан.

Пашазэ-крэстйан Йошкар армийыш каймэ годымлан, 
ыэр пашашкэ шогалтымэ годымлан, озанлык гыч кӱрылташ 
вэрэштэл гын, адак моло годымланат тшэч посна нунын 
озанлыкышт ты жапыштэ вашгалтын огыл гыв;

б) мландэ пашам ыштышэ-влак, нуно шурным, тэхникв 
кулыурым, шудыи погаш схрада годым пашазэ вийыы ик жап-
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(

1ан тарлат гын, ты шурно погымашын «утытшым, ССРУшэм 
Рӱдӧ Исполнинылнэ Комитэт данэ Пӱтӱнь Росиа Рӱдӧ Исполнн* 
чылнэ Комитэт Прэвидиум посна пунчалмутым луктын палемдат;

в) пк жаплая ӧрдыжышкӧ кайэн пашам ышщшэ крэст- 
йан-влак, нуво каймышт жаплан шкэ озанлыкыштышт ик па- 
шайэҥым гына тарлэн кодат гын, тугак ты крэстйан-влакын 
кодшо йэшышт дэчат сайлыиэ права ок налылт;

г) йал озанлык дэн кылым кӱрыдтэ илышэ пабрик-аавот 
пашазэ-влак дэнэ нунын йэшышт, нуно шкэ озанлыкыштышт 
ик пашайэҥым гына эрэак тарлэн кучэн шогат гын;

д) мландэ пашам ыштышэ крэстйан, вольыкым ашнышэ 
колыи кучэн илышэ-влак, нуно шкэ продуктыштым пазарыш 
ужалэн шогат гын;

э) илымэ сурт-оралтым кучышо-вдак, нунын ты сурт- 
оралгэ гыч налмэ докогышг налогыш пурдымо „подокогно 
налог минимум“ манмым ок эртэ гын;

ж) мэханизи двигачыл дэч посна ыштышэ тӱрлӧ прэд- 
прийатийым (ӱй лукмо машинам) шӱраш кожыктымо кӱйым, 
мэжкырмэ (лӱйлмӧ) магаинам, ик кӱйан вакшым да монь 
кучышо-влак, нуно пашаи тарлыктэн огыт ыштыкгэ гыя 
адак нуно йырысэ калыклан мӧнтыштӧ ышгаш пашам пумо 
дэн огыг пизырэ гын, альэ ончыктымо прэдприйатийыштым 
арэндыш огыт пуэдэ гын;

з) кустар дэнэ рэмэслэнпк-влак, нуно шкэ паша ыштыгаэ 
озанлыкыштым пашайэҥ тарлыдэ кучат гын, адак кок учэви- 
кым полшыктат гын. альэ, пашам ончэн ик куго пашазыи 
тарлэн ыштыктат гын.

Палэмдыш. Ты пунктышто ончыктымо кустар дэнэ 
рэмэслэник-влак шкэ ыштымэ арвфыштым вэлэ пазарыш 
ужалэн шогат гынат, нунын дэч сайлымэ праваок налылт.
и) пашазэ, шэмэр крэстйан, казак, служышо, кустар, 

рэмэслэник гыч шкэ жапыштыжэ ош армийыш мобилизоват- 
дэн налылтшэ-влак;

к) ош армийын опитсэрышт дэнэ чиновникышт-влак ва- 
ражым Пашазз-Крэстйан Йошкар арыийыштэ шогэн, совэт 
Бласым сӧй курал (тарман) дэнэ чот ара.1эвыг гын, адак 
кизыг Пагаазэ-Крэстӓан Йошкар ариийыштэ войэннэ служ- 
бышто шогышо-влак.

Палзмдыш. Совэт власым сӧй курал (тарман) дэнэ 
чот аралмым тыгэ умлыман; граждан сар годым Па- 
шазэ-Крэстйан Йошкар армийын, флотын частьыштыжэ
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да управзэньыштнжэ, адан тылыштат Ёэрэк могай вӧЙ'̂  
эннэ пашам ышгышэ.
л) модын налмэ окса докот дэнз илышэ, адак кугужаныш 

эайомын просэн оксажэ дэнэ илышэ, сбэркасыштэ аралалт 
кийышэ окса докот дэнэ илышэ-влак.

Палэмдыш. ССР Ушэи граждан-влакын ыштымэ 
пораткэ почэш йот эл гыч тӱрлӧ оксам, арвэрым (пэн- 
сым, алимэнтым да монь) налын шогымыштлан нунын 
сайлымэ правашт ок налылт.
ы) пашаш да сарэш сусыргышо пнвалид-влакын, нуно 

тигыдэ сату дэн торгайэн илат гын, торгаймыштлан промыс- 
ловой налогым 5 сгачйа почэш тулэн илат гын, пэҥгыдэ 
ставкэ почэш тӱлэн шогышо промысэл дэн прэдприйатий 
росписаньын 5 стачйажэ. Шкэт-вуйа кучышо прэдприйатий 
дзч да промысэл дэч промысловой налогым налмэ нэргэн лук- 
ыо положэньын пэрвой йэшаргышыжэ, адак пашадэ илымы- 
лан кӧра да жаплан сусыргэн нлыыылан кӧра тыгак ик жа- 
пышкэн тигыдэ сату дэн торгайэн илышэ-влакын сайлымэ 
правашт ок налылт;

н) шкэ пашашт вэрч кугужаныга дэн копэратив органи- 
затсий дэч, аксионьэр обшэствэ дэч пӧлзклан просэным на- 
лын шогышо-влак, адак ту аксионьэр обшэствыштыжэ кугу- 
жанышын да копэративын капиталжэ шукырак лийман;

о) рэлигиӓ обшинышгэ тарлалтын, сайла.1 тын админи- 
стративнэ-озанлык дэн тахниаэ пашам ыштышэ-влак мурышо, 
оролшо (лторож), эрыктышэ (уборшчитсэ), чаҥым кырышэ да 
монь, адак прикот совэтын члэнглшт-влак;

п) пашам йараштэ ыштышэ-влак (свободной профэсий), 
нуно пайдам кондышо мэр пашам ыштат гын;

р) сайлымэ правадэ посна кодшо йэҥын йэшыжэ, тудо 
(ӓзшыжэ) илыга шотышто ты йэҥ дэч посяа ила гын, шкэжэ 
пайдам кондышо мэр пашам ыштэн ила гын.

Сайлымэ права дэч позна кодымо йэҥын йочаж дэчат сай- 
лымэ праваок налылт, тудо 19-25 ийыштэ, адак варажым ийыш 
пурэн Тын, ийыш пурмэшкэ йэшыжэ пукшэн-йӱктэн илэн гын, 
кизыт тудо (йоча), йэшыж дэц пырльа ила гынат, пайдам 
кондышо мзр пагаам шкэ ыштэн нла гын.

17. Вэрысэ влае РСФСР Конститутсыя 69 стачйашкыжэ 
иурыдымо йаҥ-влакын, адак ты инструксын 14 дэнэ 15 стач- 
йӓшкыжэ пурыдымо йэҥ-влакын сайлымэ праваштым налыв 
ок вэрт.
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СӒЙЛЬ[МЭ ПРАВА ДЭЧ ПОСНА КОДЬ!МО Й Э Ҥ -В Л А - 
КЫ М УЧО ТЫ Ш  Н А Л М Э .С П И С КЫ М  Ы Ш ТЬШ Э НЭРГЭН.

18. Сайлымэ права дэч посна кодымо йэҥ-влавым эрэав 
учотыш вааын шогаш пуалтэш: йаллашгэ — йал совзтлан, 
олаштэ—ола совэтлан. Ола совэт ты учотым администратнв- 
нэ пӧлка коч ыштэн шога.

Олаштэ, нашазэ, курорт дэн дачэ посьолкышто админи- 
стративнэ пӧлка укэ гын, учотым ты олан совэтшэ дэн пось- 
олыкын совэтшэ ыштэн шогат.

Палэмдыш. Учот лӱмын ыштымэ пормо почэш да 
пораткэ почэш ышталтэш, ты пормо данэ пораткым Бӱ- 
тӱнь Росий Рӱдӧ Сайлымэ Комисэ пэҥгыдэмда, тудланжэ 
ты пормо дэн пораткыжым эд кӧргӧ пашам ончышо 
калык комисар ышгэн пуа.
19. Сайлымэ права дэч носна кодымо йэҥ-влак учот- 

ышко лач спискэ почэш гына налылтыг, ту спискым ты ин- 
струксын 20 стачйажэ дэн 21 стачйажэ ончыктымо пораткэ 
почэш ышталтэш, пэҥгыдэмдалтэш.

20. Сайлымэ права дэч посна кодымо йэҥ-влакын спи- 
скыштым совэт сайлаш йамдылалтмэ годым да совэт сайлымэ 
годым лач йалысэ дэн оласэ вайлымэ комисэ-влак гына ыш- 
тат, сэркалат, ту спискыи вара пэҥгыдэмдат: йалла,штэ — 
район исиолннчылнэ комитэт-влак, олалашгэ—ола дэнэ район 
совэт-влак.

Сайлымэ права дэч посна кодымо йэҥ-влакын спискыш- 
тым докумэнт ончыктымо почэш вэлэ ыштат.

21. Сайлымэ праваи сайлымэ кампаньэ коклаштэ налмэ 
спискыш тыгай йэҥ-влак вэлэ пурат суг пуичалмэ почэш 
сайлымэ права дэч посна кодшо-влак, адак 0Г11У органын 
административнэ шот дэн вэс вэрыш луктын колтымо йзҥ- 
влак. Ты йэҥ-влакым сайлымэ права дзч поена кодымо йэҥ- 
влакын спйскышкышт пуртат: йаллаштэ—район исполничыл- 
нэ комитэт-влак, олалаштэ—ола дэн район совэт-влак.

22. Сайлыиэ права дэч посна кодымо-влак спискышкэ 
РСФСР мландыштэ илышэ йот эл калык (иностравьэс-влак) 
огыт пурталт, нуно нашам ыштэн илыдымэ катэгорийлан 
кэлшат гын, РСФОР Конститутсо почэш да ты инструксо 
почэш сайлымэ права дэч посна кодалтыт,

23. Учотым ышгышз орган-вяак (18 ст.) сайлымэ права 
дэч посна кодышашлык йэҥ-влакын докумэятыштым погат.
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Докумэит тыгай лийман;
а) пайдам налшаш вэрч тарлэн ыштыктышэ-нлак нэр<- 

гэн, адав пашам ыштэн налдымэ докот дэн илышэ-влак нэр- 
гэн—пинансэ орган гыч свэд.чньым валман: нувын нодокотно 
дэн промысловой налогым тӱлымышт нэргэн, страккасэ гыч 
страковой оксам тӱлымышт нэргэн свэд.эвьым налман, торгай- 
мэ, пӧртым арэндыш пумо нэргэн справкым ыштыманда монь;

б) сайлымэ ирава сут почэш налылтын гын, — пригово- 
рын копийжым, альэ сут пӧлка-влак дэч справкым налман;

в) тошто политсыштэ С1ужышо дэн агэнт-влак нэргэн, 
адак ты инструксын 15 стачйаштыжэ ончыктымо моло йен’- 
влак нэргэнат — административнэ пӧлка гыч справкым нал- 
ман, йал совэтын пунчалмутшым альэ ОГПУ пӧлка гыч свэ- 
дэньым налман.

24. Тыгай йэҥ сайлым» праватымэ катэгорийыш вэрэшт- 
шашлык, манын иктаж кушэч увэр альэ вуйшиймаш (сэрал- 
тын мэ, альэ мут дэн гына) пура гын, учотым ышгэн шо- 
гышо-влаклан ты увьр дэн вуйшиймашым тэргэн налман, ту 
§33? нэргэн кӱлэш докумэнт-влакым погыман.

25. Учотым ыштэя шогышо пӧлка-влак Йалысэ дэн оласэ 
сайлыиэ комисэ-влаклан чыла погымо, тэргэн налмэ, иктыш 
ушымо матэриалыштым колтат, ты матэриал сайлымэ нрава 
дэч посна кодымо-влакын спискыштым сэраш полша, ты па- 
шаштэ нэгызлан шотлалтэш.

Сайлымэ комис-влакын ыштымэ спискышт район исчол- 
вичылнэ комит-тыш, ола дэнрайон совэтыш колталтэш (20 ст.).

26. Сайлымэ права дэч посна кодымо-влакын спискыш- 
тым район исполничылнэ комитэт, ола дэн йал сов.эт-в.дак 
пэҥгыдэмдым'нтӧ, нуно ту спискым йалысэ, оласэ, районысо 
сайлымэ комисыш, адак учотыи ыгатэн гаогыгао пӧлкаш колтат.

Палэмдыш. Сайлымэ права дэч посна кодымо-влак
спискыш пуртымо йэҥлан, йодмыжо почэш справкым пуман.
27. Сайлымэ комисэ-втак сайлаш тӱҥалмэ дэч 20 кэчэ 

ончыч сайлымэ права дэч посна кодымо-влакын спискыштым 
(тудым район исполничылнэ комитэт, йал дэн ола совэт-влак 
пэҥгыдэмдымӧҥгӧ) чылалан шинчаш газэшш пэчэтлат, альэ 
тыглай луктын сакат.

28. Сайлымэ права дэч посна кодымо-влакын спискыш- 
тым пэҥгыдэмдымӧҥгӧ, ты спискыш йоҥлыш пуртымо граж- 
даным тугаэч лукташ кӱлэга гын, тудым ты спискэ нэҥгыдэм- 
тышэ орган-влак (райоя исполничылнэ комитэт, ола дэн 
район совэт-влак) тушэч луктыт, адак край, облас, рэспублик
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(автоном рэспубликыштв) сайлымэ комисэ-влав, тугак Пӱ- 
тӱнь Росий Рӱдӧ сайлымэ комисэ луктыт.

Палэмдыш. Сайлыма права дэч посна кодьтмо- 
влакын спискышт гыч лукмо йэҥым учотым ыштэн шо- 
гышо пӧлка жапшэ дэн учот гыч валман.

IV  ужаш . 
САЙЛЫ МЭ ПРАВА ДЭЧ ПОСНА НОДЫМО НЭРГЭН  
ЛУНМО ПУНЧАЛМ УТ ӰМБАЧ ГРА Ж Д А Н -В Л А Н Ы Н  
ПУМО ВУЙШ ИЙМ Э КАГАЗЫ Ш ТЫ М О НЧЫ М О ПОРАТНЭ.

29. Сайлымэ права дэч посна кодымо-влакын спискыш- 
кышт пуртымо йэҥ ты нэргэн лукмо пунчалмут ӱмбак вуйыи 
шийын кэртыт, вуйшиймэ пораткыжэ ты ивструксын 30, 31, 
32 сгачйаштыжэ ончыктымо.

30. Вуйшиймэ кагаз спискэ ыштышэ саӓлым:э комисыш 
пуалтэш.

Сайлымэ комисэ, вуЕшиймэ кагазым налмӧҥгӧ, тудым 
куи кэчэ Еоклаштэ райоя иснолничылнэ комитэтыш, ола альа 
район совэтыш колтыман, ту вуйшийлэ кагазэш сайлымэ 
комисэ шкэ ойжым сэрыжэ, адак тудын дэн пырльа, сайлымэ 
права дэч посна кодаш кӱлэш, манын ончыктышо чыла ма- 
тэриалым колтымая.

Палэмдыш. Йалысэ сайлымэ комисэ-влак нунын дэк 
пурышо вуйшиймэ кагазым районысо сайлымэ комисыш 
колтат, тудыжо вуйшиймэ кагазэш шкэ сйжым сэрэн, 
район исполничылнэ комисыш овчаш колта.
31. Район исполничылнэ комитэтын да ола альэ район 

оовэтын прэзидиумжо ту вуйшйймз кагазым кум кэчэ кок- 
лаштэ ончэн налман, вара шкэнжын лукмо пунчамутшым 
вуйшиймэ йэҥлан да сайлымэ комисылан увэртарыман.

32. Сайлымэ права дэч посна кодымо-влак спискэ гыч 
лукташ, манын вуйым шийшэ йаҥыи район исподничылнэ 
комитэтын да ола альэ район совэтын прэзидиумжо лукташ 
пунчалын огыл гын, ты пунчалмут ӱмбак вуйшиймэ кагаз 
тыгай пораткэ дэн пуалтэш: а) район исполничылнэ коми- 
тэтын да ола совэтын- прэзидиумыжо лукмо пунчалмутлан, 
вуно викак край, облас исполвичылнэ комитэтым, автоном 
рэспублик ЦИК‘ыи колыштыт гын — вуйшиймэ кагаз край, 
облас, рэспублик (автоном рэспубликыштэ) сайлымэ комисы- 
лан пуалтӧш; б) ода совэт прэзидиуыын дукмо пунчалмутлан.
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тудо район ИСПОЛНИЧЫЛНЭ КОМИТЭТЫМ КОЛЫШТЭШ ГЫН,— вуй- 
шжВмэ кагав райсн исполничылнэ комитэтыш пуалтэш; в) район 
совэт прэвидиумын пувчалмутшылан—оласэ совэтыш пуман.

Ты вуйшиЁмэ кагаз-Блак 7 кэчэ коклаштэ ончалтман, 
лукмо пунчалмутшым вуйшийшэ йэҥлан, район исполничылнэ 
Еомитэтлан, ола альэ район совэтлан увэртарыман,

Пэрвой палэмдыш. Ты стачйан „а“ дэн „в“ пунк- 
тышт ончыктымо почэш нумо вуйшиймаш наргэн раӓон 
исполничылнэ комитэт дэн ола совзт лукмо пунчалмут 
ӱмбак край, облас, рэспублик (автоном рэспубликыштэ) 
сайлымэ комисыш вуйым шийаш лийзш.

Взс палэмдыш. Ты стачйаштэ ончыктымо вуйший- 
машым исподаичылнэ комитэт альэ ола совэт коч пуман, 
пэрвой кана пумо вуйшиймашым нуно ончэн отказым 
пуэныт 1 ын (31 стачӓа); исполничылнэ комигэт дэн ола 
совэт-влак пурышо вуйшиймашыя кулэш вэрышкэ кол- 
тат, ту вуйшиймаш дэн пырльа шкэ ойыштым сэрэн 
колтат, адак ту йэҥын сайлымэ праважэ молан налылт- 
мэ, манын ончыктышо чыла матэриалым колтыман.
33. Сайлымэ комисын пагаажэ пытымӧҥгӧ, сайлымэ нрава 

дэч посна кодымо йэҥын вуйшийма кагазшым кӱлэш совэт 
дэн исполничылнэ комитэт-влак ончат.

34. Тэргэн налмэ сэмын, сайлымэ нрава дэч посна ко- 
дымо вэргэн нуымо вуӓшиймэ кагазым Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ 
сайлымэ комисэ ончэн налын кэртэш.

35. Правичылствэ учрэждэньыш да тушто пашам ыш- 
тышэ йэҥ дэкэ сайлымэ паша нэргэн возгалымэ кагаз, адак 
ты у̂ р̂эждэньэ дэнэ ты йэҥ-влакын сайлымэ паша нэргэн 
пуэдымэ докумэнт дэн справкэ сбор дэч утаралтыт.

36. Сайлымэ правам йоҥыдыш валыныт, манын кӱшнӧ 
шогышо влас дэк вуйшиймэ кагазым пуышо йэҥым, тудын 
вуйшиймэ кагазшым ончымо мартэ, нигузэат шыгырэмдаш ок 
лий, ту йэҥым дач совэт сайлымашкэ гыва пуртыман огыд.

37. Сайлышэ-влакдан шкэ сайлымэ праваштым илышыш 
пурташ торэш шогышо йэҥ РСФСР‘ын вуй-паша кодэкс (за- 
кон) стачйлжэ почэш титаклалтэш.

V  ужаш . 
СӒЙЛЫМЭ ПРАВАМ1ИӦҤГЭШ  П У Ш  ПОРАТКЭ НЭРГЭН.

38. Пизырышэ (эксплотатыр) клас гыч лэкшэ йэҥ- 
влакын (помэшикын, буржуазийын, рэлигий пашам ышты-
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шын), тугав тошто годьш политсыштэ, жандармэрийыштэ, 
тӱрма вэдомствышто иза (ӱлыл) тэхиикэ пашам ыштышэ 
(служышо)-влакын сайлымэ праваштым РСФСР Констнтутсо 
почэш надмӧҥгӧ, нунылан ту праваштым мӧҥгэш тыгань го- 
дым гына пуаш лийэш: вуяо вич ий коалаштэ (шагал огыл) 
пайдам кондышо мэр пашам ыштэн шогэныт гыя, совэт вдас 
ваштарэш шогыдымыштым ончыктэныт гын.

Ты ончыктымо йэҥ-влаклан сайлымэ права район испол- 
ничылвэ комитэт пунчалиэ почэш пуалтэш, олаштэ,—ту ола 
автоном рэспублик ЦИК‘ыы, альэ край, обдас иснодничылнэ 
комитэтым колыштэш гын,—оласэ сайлымэ комисэ пунчалмз 
почэш пуалтэш, тугак кӱшнӧ шогышо сайлымэ комисэ пун- 
чалмэ почэш пуалтэш, ты пунчалмутшым кӱшыл исполничыл- 
нэ комитэг альэ ола соват пэҥгыдэмда.

Пзлэмдыш. Ты стачйаштэ ончыктымо йэҥ-влак прон-
сойуз члэныштэ ш огат^н, сайлымэ права вич ийаш
ыштымэ стаж дэч поснат пуалт кэртэш.
39. РСФСР Конститутсо почэш, ты инструксын 15 стач- 

йаштыжэ ончыктымо „к “ дэн „л“ пункт почэш сайдымэ пра- 
ва налылтын гын (тышкэ политсыштэ, жандармэрийыштэ изэ 
(ӱлӱл) тэхникэ пашам ыштышэ (служышо)-влак огыт пуро, 
нуныя нэргэн инструксын 38 стачйаштыжэ ончыктымо),— 
нунылан йужгуваи сайлымэ правам Пӱтӱнь Росий Исполни- 
чылнэ Комитэт Прэзидиум посна пунчалыя пуэн кэртэш, ту 
йэш-влак кизыт пайдам кондышо ыэр пашам ыштэн шогат 
гын, адак совэт влас дэн кэлшэн илымыштым ончыктэныт гын.

40. Ты иеструксын 38 стачйаштыжэ ончыктыыо йэҥ-влак 
сайдымэ праваштым ыӧҥг^ш налшаш вэрч, кӱлэга докумэн- 
тым пыштэн, район альэ ола сайлымэ комисыш сэрэн пуат, 
39 стачйаштэ ончыкты1Ь йэҥ-влак—район исполничылнэ ко- 
митэт коч альэ ола совэт коч илымэ вэрыштышт пуат.

41. Административнэ шот дэн луктын колтымо почэш да 
сут приговор почэш сайлымэ права дэч посна кодшо-влаклан 
15 ст., „н“ пункт) сайлымэ права мӧҥгэш тыгэ вэлэ пуал- 
тэш: нуныи административнэ шог дэн луктын колтымо жапышт, 
адак сут приговор почэш шинчаш пумо жапышт пытымэ дэч 
вара сайлымэ правашт ыоло сэмыи налылтын огыл гын.

42. Сайлымэ правам кӱшнӧ шогышо исполничылнэ ко- 
митэт-влэк ыӧҥгэш пуэныт гын, тудо сайлымэ правам ӱлнӧ 
шогышо влас пӧлка-влак ту кӱй дэнак налын огыт кэрт.

48. Сайлымэ правам мӧҥгэш пуаш йодшо йэҥлан ВДИК 
Прэзидиум, пуаш огыл, ыанын пунчалын гын, ту йзҥ ида-
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Лык эртымэшкэ адак вэс пачаш йодын ок кэрт. Ту йэҥын 
иктаж могай у чийясэ лэктын гын, альэ тудыя вярч пропсо- 
ӓуз дэя мэр организатсий-влак аралаш шогалыт гын вэлэ 
тудын йодиашыжэ вэс кана ончалтэш.

VI ужаш . 
САЙЛЫ МЭ ПОГЫ НЫ МАШ  НЭРГЭН.

44. Совэт чдэн-влак сайлымэ погынымашэш сайлалтыт.
45. Сайлыиэ погыныиашым сӓйлыиэ комисэ альэ уполно- 

мочын влак ыштат. Сайлымэ погынымашын почылтмо кэчы- 
жэ, вэржэ нэргэн сайлышэ-влаклан лӱмышт дэн возымо увэр- 
тымаш (повэскэ) 5 квчэ ончыч колталгэш.

4ӓ. Ола совэтыш сайлым.ч погынымашыгатэ сайлат, ты 
сайлыиаш прэдприйатий дэн учрэждэньэ йэда альэ пропсойуз 
ушэм йэда ышталтэш.

Куго промышлэныс прэдприйатийыштэ сайлымэ погыны- 
маш посна сиэнэ дэн цэх ӓэда ышталт кэртэш.

Прэднрийа-гиӓыштэ ыштыдыиэ-влак, адак пропсойуз ушэ- 
мыш ушныдымо-влак: кустар, сурт коклашгэ ыштышэ ӱдра- 

^маш-влак, йамшык (извозчик)-влак да монь совэтым моло 
*сцӓлышэ-влак дэнэ пырльа прэдприӓатий, пропсойуз ушэм 
йэда сайлат, альэ тэрриторий шот дэн—район, учаскэ йэда 
да монь сайлат.

47. Йал совэтыш ик мыньар йал ушнэн шога гын, совэт 
яосна йал йэда сайлалтэш, ту йалыщтэ ик дэпутат сайлаш 
ситышэ калык уло гын вэлэ сайлалтэш, кажнэ посна йал- 
ышта калык шагал гын, ту йал-влак кокла торак огыл гын, 
СОВ.ЭТ ик мыньар йал иктыш ушнымо погынымашыштэ сай- 
лалтэш.

Куго йал-влак совэт сайлаш ик мыньар сайлымэ учас- 
кылан шэлылтман, адак тигыда калык тӱшкан кажныжым 
посна учаскы-тан шэлман.

Йаллаштэ кажнэ сайлыиэ учаскэ 500 йэк дэч шуко 
ушыман 0ГЫ.1, тидэ— правило.

Колхэзник-влак совэтым йал калык дэя пырльа сайлат, 
тидэ—правило.

Кутырышто да отруб мландыштэ илышэ-влак воктэнышт 
улшо йалын сайлыиэ учаскышкыжэ ушнат, гу йад совэт сай- 
лышаш районыш иура гын.

48. Совхозышто, пабрик-завотышто ыштышэ пашазэ дэн 
служышо-влак ода дэч, посьолко дэч ӧрдыжыштӧ илат гын,
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нунын шкэ соБэтышт укэ гын, адак машина-трактыр стан- 
сиаыштэ ыштышэ пашаэа-влак, воктэнышт улшо совэт-вла- 
ш и сайлаш полшэныт гын,—нуно шкаланышт посва саӓ- 
лымэ учаскым ыштат, альэ воктэнсэ улшо калык илымэ 
пункт сайлышаш совэт районыш пура гын, ту пунктын 
сайлымэ учаскышкыжэ ушнат.

49. Отчот пумо дэн сайлымэ погынымашыш сайлымэ 
праван-влак вэлэ пурталтыт.

Палэмдыш. Сайлымэ права дяч посна кодымо-влак
совэт сайлымаштэ лийыт гын, нуно РСФСР вуй-наша
кодэксын 91 стачйажэ почэш титаклалтыт.
50. Чыла сайлымэ погынымашыштэ сайлаш толшо-вла- 

кым пӱтӱньэк раш шотлэн валман.
51. Сайлымэ погынымашым сайлэн кэртшэ кокла гыч 

40 просэн мййэн гыя (шагал огыл) вэлэ ту сайлымэ погы- 
нымаш чынэш шотлалтэш.

52. Сайлымэ погынымашым сайлэн кэртшэ кокла гыч 
40 просэн миӓэн огыл гын, ту сайльшэ погынымаш лийма- 
шэш ок шотлалт, ты нэргэн протокол сэралтэш, ту протокод 
сайлымэ дэлашкэ ушалтэш, а сайлымэ погынымашыжэ тол- 
шаш кэчылашкэ кусаралтэш, кусаралтмэ нэрган сайлышэ- 
влаклан увэртаралтэш.

53. Сайлымэ погынымашым сайлымэ комиеын уполномо- 
чывжэ почэш, варажым ту погынымашым прэзидиум вуйлата, 
прэдсэдачылжэ садэ уполвомочынак лийэш. Прэзидиумыш 
нурат: сайлымэ комисын уполномочынжэ, адак кок йэн' (ту 
кок й.чҥым погынымаш сайла). Сайлымэ погынымашым поч- 
мӧҥгӧ, вуйлатышылан тыгэ ыштыман.

а) погыЕышо калыЕлап сайлымэ нэргэн умланд̂ р̂эн пу- 
ман, вара сайлымэ праван йэҥ дэн сайлымэ правадымэ йьҥ- 
влак н.чргэн РСФСР Конститутсын 68 дэн 69 стачйажым 
дудын пуман;

б) ты сайлымэ погынымашыш монар сайлышэ калык 
толшагаым, тувэч монар калык толмым увфтарыман;

в) сайлымэ права дэч посна кодымо-влакын спискыш- 
тым лудын пуман;

г) сайлымэ погынымаш днч ончыч пурышо, адак сай- 
лымэ погынымаш годымат пурышо спискым, посна кандидатуры- 
ыат лудын пуман, ты спискэ кӧ дэч пурмыжым каласыман;

д) ты сайлымэ погынымашын моаар йэҥ сайлышашы- 
жам лудын пуыан.
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54. Кажиэ сайлымэ учаскыштэ монар йэвр сайлышашым 
Еэрысэ сайдышэ комиоэ палыЕга, ты йэн' чот вормо почэш 
ышталтэш.

55. Сайлымаштэ йӱк пумаш (голосованьэ), сайлыиэ по- 
гынымаш гакэ пуачалмӧҥгӧ, спискэ почэш, альэ посна кан- 
дндатур почэш ышталтэш,

Пэрвой палэмдыш. Сайлымэ комисэ-влак дэн нунын 
уполномочынышг саЭлыша-влаклан шкэ могырышт гыч 
досна кандитатымат, кандидат спискымат пуэн тэмлан 
огыт кэрт.

Вэс палэмдыш. Кандидат спискым альэ посна кан- 
дидатурым мэр, партиЭ, пропсойуз органиэатсий-влак, 
адак посна граждан-влакат пуан тэмлэн кэртыт—сайлы- 
мэ погынымашыштат, сайлымэ погынымаш дэч ончыч 
газэтэш пэчэтлэнат, тыглай увэртарэнаг. Спискэ почэш 
йӱк пумо (голосованьэ) годым спискыш пуртымо йэҥым 
лукташат лийэш.
56. Сайлыиаш шнпча ончылно йӱклалтэш (открытое 

голосованьэ манмэ). Совэт члэныш тыгай йэн’ сайлалтмылан 
шотлалтэш: тудо йӱклымӧ годым сайлымэ погынымашыш тол- 
шо калыкын эн шуко йӱкым погэя гын вэлэ сайлалтшылан 
шотлалтэга.

57. Олаштэ район, совэт уло гын, сайлымэ погынымаи, 
ола совэтыш дэпутатым сайлымэ дэч посна, дэпутатым район 
совэтышкат сайтат. Дэпутатым ола совэтышкэ да район со- 
ВЭТЫШК0  посна йӱклэн сайлат.

58. Сайлымэ погынымаш-влак совэт члэным сайлымэ да- 
нэ пырльа кандидатымат тудын ик кумышо (^з) ужашыжым 
сайлат.

Совзт члэп дэнэ кандидат-влак посна йӱклэн сайлалтыт.
Палэмдыш. СаЗлымэ учаскэ чот совэт члэныш сай- 

лалтгааш кандидат чотыи эрта гын, тугай вэрыштэ кан- 
дидат сайлалтмэ пораткым сайлымэ комисэ-влак ыштат.
59. Йаллаштэ саёлымэ погынымашэш йал совэт члэным 

сайлыиэ дэнэ пырльа йалысэ рэвизэ комисат сайлалтэш, рэ- 
визэ комисыш 5 члэн да кок кандпдат пура.

Йалысэ рэвизэ комисыш посна йӱклэн сайлат, тушко 
совэтыш члэным да кандидатыи сайлымэ дэн пырльа оксайлалт, 

Палэмдыш. Сайлымэ учаскэ чот рэвизэ коыисыш 
сайлалтшаю члэн дэн кандидат чотым эрта гын, тугай 
вэрыштэ сайлымэ пораткым саӓлымэ коыисэ-вдак ыштат.
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00. СаЗлымэ поганыиаш эртая шогымо нэргэн саЙдыи 
погынымагаын прэзидиумжо протокодым сзра.

61. Саӓлымэ плша нэргэн чыла вуйшиймашым, вайав* 
лэньым кагазэш возэн, альэ мут дэн ойлэн 7 кэчэ коклаштэ 
(саӓлымэ кэчэ гыч) сайлымэ комисыш пуман (ту комисэ ты 
сайлыиашым вуйлатэя гыа), ту сайлымэ комисэ, вуйгаиӓмаш 
дэн ваӓавлэньэш шкэ оӓжым вовэн, тудым кум кэчэ коклашта 
кӱшнӧ шогышо саӓлымэ комисылан колтыман.

Кӱшнӧ шогышо сайлымэ коиисэ ты вуйшиймаш дан 
заӓавлэньыи пурмышт дэч вара 7 кэчэ коклаштэ ончэн налман.

Сайлымашым иктаж вэрэ п̂ т̂ӱньэк альэ ужашыжым гы- 
на шӧраш кӱлэш гын, саӓлымэ комисэ ты нвргэн исполаи- 
чыляэ комитэт оячылан шында (80 стачйа).

62. Саӓлымэ конисэ-влак саӓлымэ паша пнтымӧнтӧ, сай- 
лымэ пашан чыла матэриалжым совэтлан да исподничлылнэ 
Еомитэт-влаклан колтат.

VII уж аш . 
СОВЭТ ПОГЫ НЫ МАШ  НЭРГЭН.

63. Совэт погынымашым исполяичылнэ комитэт-влав 
ыштат, ту погынымашыш толыт:

а) раӓоя погынымашым—ола совэт, совхоэ, пабрик, за- 
вот (нуно) ола дэч ӧрдыштӧ улытгын) прэдставичыл-влак гыч 
ик дэлзгат 60 саӓлышэ йэҥлан сайлалтэш, ӓад соват гыч—ик 
дэлэгаг 300 калыклан сайлалтэш;

а) краӓ (облас) погынымашыш—ола совэт, совхов, паб- 
рик, завот (нуво ола дэч ӧрдыштӧ улыт гын) прэдставичыл- 
влак гыч ик дэ.лэгат 2.500 сайлышылан колталтэш, район 
совэт погынымаш гыч—ик дэлэгат 12.500 кадыклан саӓ- 
лалтэш;

в) Пӱтӱнь Росий погынымашыш—ола совэт прэдстави- 
чыл-влак гыч ик дэлэгат 25.000 сайлышылан, автоном рэс- 
публик совэт пэгынымаш гыч, автовомоблассовэтпогынымаш 
гыч, край (облас) совэг погынымаш гыч ик дэлэгат 125.000 
кадыклан сайла^тэш.

Край (облас) ушэмыш пурышо автоном рэспублик дэна 
автоном облас-влак краӓ (облас) совэт погынымашыш дэ- 
дэгатым посва нормо почэш сайлат, ты нормым Пӱтӱнь Ро- 
сиӓ Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт ышта.

Палэмдыш. ^Прэдставичыл-влакым колтымо нэргэн ты 
втачйаштэ ыштьшэ нормым лач Пӱгӱнь Росий Рӱдӧ Испол-
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ничылнэ Комитэт альэ тудын Прэвидумжо пуячалмэ почэш 
вэлэ вашталташ лийаш.

64. Совэт погынымашыш дэлэгат-влаа тыгэ сайлалтыт:
а) район погынымашыш —ола дэн йал совэт гыч—ты 

совэт-влакын плэяумыштышт сайлалтыт, совхоз, пабрик, за- 
вот гыч (нуно ола дэч ӧрдыштӧ улыт гын)—сайдымэ погы- 
ныыашвш сайлалтыт;

б) край (облас) погынымашыш—ола совэт гыч (ту ола 
совэт викак край (облас) исполвичылна комитэтым колыш- 
таш гын)—дэлэгат-Блак ола совэтын плэнумэшыжэ сайлал- 
тыт, моло ола совэт гыч, совхоз, пабрик, завот гыч (нуяо 
ола дэч, чыла йал-влак дэч ӧрдыштӧ улыт гын—дэлэгат-влак 
район соБэт погынымашэш сайладтыт;

в) Путӱнь Росий погынымашыш—край (облас) совэт 
погынымашэш, да автоном рэспубликын дэн автоном обла- 
сын совэт погынымашэшышт сайлалтыт (ты автсном рэспуб- 
дик дэнэ автовом облас-вдак край ушэмыш пурат мэ, огыт 
пуро мэ—садак).

Край (облас) ушэмыш пурышо автоном рэспублик дэн 
автоном облас-влак дэлэгатым край (облас) совэт погыныма- 
шыш шкэ рэспублик дэн облас совэт погынымашэшышт 
сайлат.

65. Автоном рэспубликыштэ да автоном обласыштэ со- 
Еэт погынымашыш колтышаш прэдставичыл нормо нэрган 
Пӱгӱнь Росий Рӱдӧ ИсполЕИчылнэ Комитэг Прэзидиум посна 
пунчалмутым луктэш.

66. Совэт погынымагаышкэ, тудын прэзидиумышкыжо, 
адак исполничылвэ коыитэтышкэ погынымаш члян дэн совэт 
члэнвлак гыва сайлалт кэртыт огыл, чыла сайлэн кэртшэ 
граждав-влакат сайлалт кэртыт, вуно кэрэк кушто илат 
гынат, кэрэк кушто ыштат гыиат—садак.

Палэмдыш. Пужэп сайлымэ исполничылнэ комитэт
члэн-влак, погынымашын дэ/эгатшэ огыт ул гын, каҥаш
йӱкан вэлэ дийын кэртыт.
67. Совэт погынымашыш сайлымэ пашам, адак дэлэгат- 

влакын полномочыштым тэргэн налаш кажнэ погынымаш 
мандат комисым сайла. Мандат комисыя пунчадмыжым совэт 
погывымаш пэҥгыдэмда.

68. Совэт погынымаш-влак шкэ исполннчылнэ органыш- 
тым—исподничыдяэ комитэтым сайлат.
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У исполничылнэ коыитэтым сайлпмэшкэ исполнв- 
чылнэ органжылан тошто исполничылнэ комитэт пютлал- 
хэш, вара у исполничылнэ комитэтын тӱҥалтыш засэданьыжэ 
лиймӧҥгӧ  ̂ тудын пашажэ пыта.

VIII уж аш . 
ОЛА ДЭКЭ УШЫМО ЙАЛЛАШ ТЭ САЙЛЫ МЭ НЭРГЭН.

69. ССР Ушэм ЦР1К Прэзидиум 1930 ий 9 августышто 
„округым пытарымылан кӧра ола совэтын пашажым ушымо 
нэргэн" пунчалмутым дукто (С. 3. 1930 ий, 42 ЛР, 435 
стачйа). Йал-влак ты пунчалмут почэш ола дэкэ ушналты- 
ныт гын, тугай вэр совэт сайлымаш пораткэ ты инструксын 
обшо нормыж почэш ышталтэш, тувэчыв инструксын ты ужа- 
шыжэ (главажэ) ончыктымо вэлэ луктылтэш.

70. Ола дэкэ ушнышо йалын мландыштыжэ (тэриторий- 
ыштыжэ) улшо йал совэт дэн ола совэт сайлымэ пашам вуй- 
латэн шогышаш вэрч, чыла йал совэт вэлэн йалысэ сайлымэ 
комисэ-впак ышталтыт.

71. Ончыл стачйаштэ ончыктымо йалысэ сайлымэ коми- 
сын составшым, тудын шашажым ты ивструксын 4 дэн 
7 стачйашт палыктат.

Ола дэкэ ушналтшэ йаллаштэ йалысэ сайлымэ комиса-вла- 
кын вуйлатышыштым олан оласэ совэтшэ шогалта.

Палэмдыш. Ты стачйаштэ ончыкталтшэ йалысэ
сайлыыэ комисэ шотышто районысо сайлымэ комисын
пашажым (ты инструксын 3 стачйажэ ончыктымо почэш)
оласэ сай.1ым9 комисэ ыштэн шога.
72. Ола дэкэ ушналтшэ йаллаштэ сайлымэ права дэч 

посна кодымо-влакын спискыштым йалысэ сай^ымэ комисэ 
ола совэтлан пэҥгыдэмдаш пуа, тудыжо ты вэрлаштэ ты 
инструксын 21 стачйаштыжэ ончыктымо пашамат ышта.

73. Сайлымэ права дэч посна кодымо-влакын спискыш- 
кышт пуртымыдан пуымо вуйшиймашым йалысэ сайлымэ 
комисэ оласэ сайлымэ комисыш колта, тушто вуйшиймаш ты 
инструксын 30, 31, 32 стачйашт-влак ончыктыио пораткэ 
почэш ончалтэш.

74. Ола дэкэ ушяалтшэ йаллаштэ илышэ граждан-вла- 
кын сайлымэ правашт ты инструксын 38 стачйаыжэ по- 
чэш налылтын гын, ту права мӧҥгэш тыгэ пуалтэш: ты 
инструксын садэ 38 стачйажэ ончыктымо почэш, оласэ сай- 
лымэ коиисэ пунчадмэ почэш да ола совэт пэҥгыдэмдымэ почэш.
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75. Ола Д8КЭ ушгалтшэ йал-влак гыч дэпутатыы ода 
совэтыш сайлымэ погынымашэш сайлат, ты погынымашнгэ 
йэл совэт сайлаш погалтэш.

Йал дэнэ ола совэтыш дэпутатым посна йӱклэн сайлат.
76. Край двнэ облас совэт погынымашыш, автоном рэс- 

публйкыштэ—рэспублик совэт погынымашыш ола совэт гыч 
дэлэгатым сайлымэ годым (ту ола совэт дэка йал-влак уш- 
налтыныт гын) ола данэ йал калык кокласэ прэдставичылст- 
вэ нормо кодэш (тидэ гаот ты инструксын 63 стачйа „б“ 
пунктышто ончыкталтын).

77. Ола Д9К9 ушналтшэ йазлаштэ, ты инструксын 78 
стачйаштыжэ ончыктымо гай лийэш гын, йад совэт сайлы- 
маш йӧршэш (пӱтӱньэк) шӧралтзш, шӧраш манын ола совэт 
пунчалэш.

IX  уж аш . 
СОВЕТ САЙЛЫМАШЫ!У1 ШӦРЫМӦ ПОРАТНЭ НЗРГЭН.

78. Сайлымаш тыгай годыи вэля шӧралтэш: ССР Ушэ- 
мын да РСФСР ын Конститутсыжо пудырталтын гын, ССР 
Ушэм Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэтын совэт сайлымэ нэргэн 
лукмо ннструксыжо, адак ты инструксо пудыртадтын гыи.

79. Ончылно стачӓашгэ ончыктымо чий почэш сайлы- 
маш тыгэ шӧралтэш:

а) йӧршэш (аӱгӱяьэк), совэтын чыла члэнышт-вдак шӧ- 
радтэга;

б) ужашыжэ гына, совэтын посна члэнышт-влак гына 
шӧралтэш.

Дэпутатын пэлыжэ утда закон почэш сайлалтын огнл 
гын (закон пудыртымо нэргэн овчыл стачйаштэ ончыктыыо), 
сайлымаш йӧршэш (пӱтӱньэк) шӧралтэш.

Саӓлымэ годыи вакон ик сайлымэ учаскыштэ альэ ик 
мыньар сайлымэ учаскыштэ вэлэ пудырталтын гын, саӓлы- 
маш ужаш дэя—посна сайлыыэ учаскэ дэн вэлэ шӧралтэш.

80. Сайлымаш йӧршэш (пӱтӱвьэк) кӱшвӧ шогышо ис- 
полничылнэ комитэт пунчал почэш шӧралтэш, сайлымашын 
ужашыжэ гына—йал, ола альэ район совэт пупчэлмэ почэш 
шӧрадтэш.

Палэмдыш. Район совэт шотышто олаштэ сайлымаш
йӧршэш (пӱтӱньэк) ола совэт пунчалмэ почэш шӧралтэш.
81. Сайлыиашым шӧрымӧ нэргэн вэрысэ гаээт коч увэр- 

тарадтэш, адьэ сайдыиэ-влак погыныыашышгэтэ увэртаралхэш.
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82. Сай1 ымаш шӧрымӧ гын, сайдымаш угынын га из- 
втруксо ончыктымо иораткэ почзш ышталтэш.

Сайлымашым йӧршэш (пӱтӱньэк) шӧрымӧ годым угыч 
сайлышаш вэрч у сайлымэ комисэ ышталтэш (тушко тошто 
сайдымэ комисын члэнышт огыт пуро), сайдымашыя уж̂ ^шы* 
жым вэдз шӧрымӧ годым—у уподномочын-влак шогалтадтыт.

X  уж аш . 
СОВЭТЫШ ДЭПУТАТЫГЛ ЙЭШ ӒРЭН САЙЛЫ МЭ  

НЭРГЭН.
83. Дэпутатым сайдышэ-влак мӧгггэш йодып лукио го- 

дым, адак дэпутат колэн колтымыжо годым, сайдымэ правам 
йомдарыыыжэ годым да монь, адак кандидат укэ годым дэ- 
путат йэшаралт сайдалтэш.
в 84. Йад совэтыш дэпутатым йэшарэн сайлаш иополнн- 

чылнэ комитэт-влак уполвомочыным шогалтат, ола альэ рай- 
он совэтыш дзпутатым йэшарэн саӓдаш улодноыочыным ода 
адьэ райоя совзт шогалта.

Уполномочыныя праважэ дэнэ пашажэ ты инструксын 
45, 53, 55 стачйаштышт оачыкгалтыя.

85. Дэпутатым йэшарэн саӓлыиэ годым сайдымэ погы- 
нымашышгэ чыла сайлышэ-влак лиӓын кэртыт,—дэкшэ дэпу- 
татым сайлымэ годым лийшат, ты районыш кизыт толын 
пурышат.

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ Исполничылнэ Комитэт 
вуӓдатышэ Ей. КАЛИКИН.  ̂ ,

Пӱтӱнь Росий Рӱдӧ ИСПОЛЕИЧЫЛНЭ Комитэт 
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