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Нижэгород крайысэ рӱдӧ коми- 
тэт бӱрон докладшэ поизш

Ц К ВКП (б)-н жаплан шогалтымэ 
Нижкрай бӱрон докладшым, тэргэн нал- 
мэк, Марий Кундэмысэ парторганнзат- 
сийын 12-жэ погынымашыжэ, Нижэго- 
род край штымэ нэргэштэ политпк, моло 
паша шотыштат В КН  (б) рӱдӧ коми- 
тэтын бӱрожо чын корно дэн кайэн, ма- 
нын шотла.

Сандэнак, 1-шэ конпэрэнсийшкэ Ни- 
жэгород крайын парторганизатсий пэн-



гыдэ рад дэн, партийын тӱҥ кореыжо 
дэн, тайныштмашым сэҥэн, кызытсэ 
саманыштэ эн шучко тушман-пурла 
вэк тайныштмаш, тудын дэн сӧрасаш 
тыршымаш ваштарэш чот крэдалын 
тольо.

Умбакыжэ парторганиватсийым пэҥ- 
гыдэмдаш, тайныштмаш ваштарэш боль- 
шэвикла крэдалаш, йӧрдымӧ, пужлышо- 
влакым партий гыч кораҥдаш, партий- 
ыш ӱшан пролэтарий, тарзэ, йорло, 
сотсиализм штымэ пашаштэ талынпол- 
шэн шогышо ик марда крэсаньык-вла- 
кыи шупшаш.— Тэвэ тыгай корно дэн 
крайысэ парторганизатсийын. пашажыи 
виктарэн колтыман.

Ш кэ ончыланжэ партий сотсиализм 
штымэ пашам шындэн. Тидлан дийын, 
Нижэгород крайыштэ паврик-завод па- 
шам (путыракшэ кугу паврик-заводлам)



ончык колташ, йал дэнэ чодра озанлы- 
кым такник шот ^дэн йӧндарэн колдаш, 
крэсаньык пасушто шурно лэктышым 
кугэмдаш, колэктивым, копэратсийым 
шараш, йорло дэнэ ик марда крэсаньык 
озанлыклан полшаш, пашачэ клас вуй- 
латымэ почэш, йалысэ йордо дэнэ ик 
марда-влакым пырльа ушэа, кулак, нэп- 
ман, бӱрократ, моло тушман вашгарэш 
вийан крэдалаш кӱлэш.

Ончылнына пэш нэлэ паша шога. 
Садлан парторганизатсий-влакын паша- 
штым олалаштат, йаллашатат сайрак 
Еиктарэн шогаш тӱшалман. Совэт, прон- 
сойуз, комсомол, конэратсий, моло ор- 
ганизатсий-влакын пашашт сотсиализм 
ыштымэ паша дэн кэлыштаралтшэ. Са- 
мокритикым шарэн, бӱрократ койыш, 
шэмэр-влакын йодмашым шуктыдымаш 
ваштарэш крэдалын, шэмэр-влакым па-



шашкэ производствэнный совэшаньэ коч 
шупшылман.

Умбакыжэ чыла озанлык, политик 
пашаштэ промышлэнность ончылно лий- 
жэ, пролэтар калык вуйдатэн шогышо, 
Нижэгород крайыш пурышо тӱрлӧ ту- 
кым калык коклаштэ паша ик тӧркай- 
жэ, манын, Лэнин политикым кучэн шо- 
гыман. Учрэждэньыласэ аппаратыш тӱҥ 
калык гыч шупшын, тӱш калык йылмым 
илышыш пуртэн, почэш кодшо тыгыдэ 
калыкын озанлык, культур пашаштым 
вийашдэн шогыыан, манын, Кундэмысэ 
партконпэрэнсий шотла.

Озанлык, культур шотышто Марий 
Кундэм шэнтэлан кодын. Садлан, тудын 
озанлык, культур пашажым ончылташ 
манын, чот тыршаш логалэш. Крайысэ 
парторганизатсий Марий Кундэмыштэ 
сотсиалпзи штымэ пашам виктарэн шо-



гаш сай пижэш, сандэн Кундамын озан- 
лык, культур пашажэ писын ончыко 
кайаш тӱҥалэш, манын партконпэрэн- 
сий ӱшана.

Пӱтынь партий дэн пырльа Нижэго- 
род крайысэ парторганизатсий Совэт 
Ушэмын озанлык, политик шотшым 
нӧлда, пэҥгыдэмда. Садлан, паша шты- 
мыжэ годым парторганизатсий пролэтар 
клас корно дэнэ кайаш, тидэ корнышто 
чыла йӧсьш сэҥаш, импэриалист вла- 
кын сар шташ амалым кычалмыштлан 
тӱньасэ пролэтар калыкын полышыжо 
почэш колонийласэ пызырнадт илышэ 
калык дэн пырльа капиталист вашта- 
рэш крэдалаш, тӱньа мучко пролэтар 
рэволӱтсийм шташ, эрэ йамдэ лийын 
шогыжо.

Тӱньасэ пролэтар калыкын крэдалма- 
шыжэ вийаҥжэ!



Сотсиализм ыштымэ паша шарлыжэ. 
В КП  (б) Лэнин корно дэн кайшэ 

Рӱдӧ Комитэтшэ вийан лийжэ!
ВКП(б)- талэ большэвик отрӓдшэ- 

Нйжэгород край партий организатсий 
вийашжэ!



Маробком ВКП(б)-н отчотшо 
почэш

МаробЕОм В КП  (б)-н отнотшым ко- 
дыштмэкэ отчот почэш, каҥашэн нал- 
мэкэ Марий кундэмысэ ХП-шо парт- 
копэрэнсий тыгэ пунчалэш:

—  Политик шотышто, адак органи- 
затсионый манмэ шотышто Обком чын 
корно дэнэ кайэн, паша штэн шогымы- 
жат ик манаш сай кайэн шогэн.

Парторганизатсийын йатыр кушмы- 
жым, пашачэ, тарызэ, йорло, ик марда- 
владын талыракын паша щташ пиж-
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мыштым конптрэнсий ончыкта. Совэт, 
копэратсий сайлымэ годым тидэ пэш 
раш койо. Адак паврик пашам, йал 
озаплыкым сотсиализм корно дэпэ кол- 
таш тыршымышт гыч, сотсиалистичэс- 
кий сорзвповапьэ ышташ тӱҥалма гыч, 
сорэвповапьэ шарлыма гычат пэш раш 
кайэш.

Партий политикым илышыш раш 
пуртэп шогымаштэ, пашачэ, тарызэ, 
йорло, ик марда-влак пашалап талы- 
ракын пижыныт. Сапдэпэ, парторгапи- 
затсийпа купдэмысэ паврик пашам, йал 
озанлыкым вийаҥдымэ шотышто, куль- 
тур пашаштэ, совэт учрэждэпьылам та- 
замдымэ—эрыктымэ пашаштэ опчыко 
йатыр кайэп, пашам сай ыштэп.

Умбакыжэ, угыч сайлымэ, купдэмысэ 
комитэтлап тыгай пашам ыштэп шогаш 
ХП-шо партконпэрэнсий кӱшта.
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1.

Кундэмысэ промышлэностьын ситы- 
дымашым тӧрлаташ - манын (ситыдыма- 
шыжэ тыгай: паврик-завод-влашн обо- 
ротный оксашт шагал; у машин, у 
тэкника пэш эркын шарла; паша штымэ 
шот производитэльность труда—манмэ 
эркын вийаҥэш; пашачэ - влакым пав- 
рик-завод пашаш шагал шупшмо; па- 
шачэ-влак у йӧным шагал кычалыт, 
изобрэтальство - манмэ укэ гайак, тит 
дэч посна паврик завод пашам шарымэ 
нэргэштэ план шотат шагал койэщ)— 
конпэрэнсий ОК ВКП(б)-лан тыгэ кӱшта.

— Кундэмысэ промышлэностьнам ви- 
йаҥдаш, у машиным содор пурташ 
(рэконструксий-манмым содор шташ), 
адак окса шотыштат пашам вийаҥдаш 
тыршыман, эн ончычак паврик-завод



12

влакын шкэ оксашт утларак аныкладт- 
шэ— манын тыршыман.

Коннарэнсий —  Обком ВКП(б) пав- 
рик завод пашам шараш кызыт удшо 
паврикым йэшараш, адак кундэмыш- 
тына удшо сырйо—манмын улмыжым, 
пайдалыкшым палэн на.дын, угычат 
паврик-завод ночэдаш, шташ ВКП(б) 
Обком тыршыжэ, манын конпэрэнсий 
каласа. Эн чотшо чодрасэ сырйо гыч 
сату йамдылышэ завод-влакым штыман 
(мэханичаский, химичэский завод-вла- 
кым).

Обкомлан тыгай пашам штэн шогаш 
кӱлэш:

—  Промышлэнный - манмэ кантон- 
лаш, адак паврик-завод воктэнсэ йачэй- 
кылаш чӱчкыдын инструктыр-влакым 
колты.лман. Нуно пашачэ коклаштэ, 
производитэльность труда, манмым нӧд-
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талмэ шотышто, дисциплин пэнтыдэм- 
дымэ нэргэштэ, сату ашм шулдашта- 
рымэ шотышто умылтарымэ пашам ви- 
йаҥдаш подшэн, туныктэн шогышт.

Ончыклык ийлан промышлэнный план 
ыштымэ годым паврик-заводысо нашачэ- 
влакын илышыштым сайэмдымэ нэргэнат 
мондымо ок кӱл (пӧрт, монча, клуб, 
школ, моло шотыштат). Адак паврик 
пашаш марий-влакым талыракын. план 
шот дэнэ шупшын шогымо нэргэнат 
мондымо ок кӱл. Эн чотшо, у гыч почмо, 
паврик-заводлашкэ марнй-влакым шуп- 
шаш кӱлэш, нунылан паша ышташышт, 
илашышт йӧвым кычалаш кӱлэш.

2.
Кундэмыштыпа кустар пашам копэ- 

ратсий шот дэнэ ко.ттымо шагал, адак 
кустар копэратсийыш альэ маркэ мланна
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тушман шонышо - влак шӱшкылдын 
ыльын, садлан - копэратсий 0 б к о м 
ВКП(б)-лан тыгэ тӱшта:

—  К у с т а р - Б л а к ы м  конэратсийыш 
шупшмо пашам талыракын, писынрак 
колташ тӱҥалаш. Эн ончынак йорло 
кустар-Блакым копэратсийыш шупшаш, 
кустар конэратснӓым сотсиадьный шо- 
тышто сайэмдаш тыршыман.

Кустар копэратсийым эн чотшо чодра 
пашаштэ (химичэский пашаштэ мойн) 
Бийаҥдаш кӱлэш, тӱрлӧӱзгар йамдылмэ 
пашам, стройышаш матэриалым кустар 
копэратсий йамдылэн шогыжо. Садлан, 
чодра паша ыштышэ, кустар копэрат- 
сийым шараш тыршыман, тӱрлӧ арчэлым 
мойн почэдыман.

Кустар копэратсийын окса пашажы- 
мат содоррак вийаҥдаш кӱлэш, манын, 
конпэрэнсий кадаса: чдэн-Бдак шкэ ок-



сашт дэнэ утларак полшэн шогышт 
(пай оксам тӱлышт, арымашэш пуэд- 
ышт); адак кустар копэратсиӓ пашаш 
вуйлатышэ-влакым, эн чотшо марий 
кокла гыч, йамдылэн шогаш кӱлэш.

Марий кундэм озанлыкыштэ эн тӱҥ 
вэржэ чодра озанлык. Тугэ гынат, чодра 
озанлык нашам сай шындымэ огыл, 
чодра озанлык-кундэыыштына прохмыш- 
лэностьым вийаҥдаш пэш тадынакпол- 
шэн ок шого, тугак йорло, ик марда- 
влакын озандыкыштым сайэмдаш кӱлэш 
сэмын, полшэн ок шого.

Чодра озанлыкым культур шот дэнэ 
колтымо пэш шагал, тугак чодрам угыч 
шочыктымо пашат пэш начар, чодра 
шолыштшо влак дэнэ крэдалмаш шагал, 
чодра паша ыштыктышэ организатсий-
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влак пэш тӱшкан улыт ыльэ, сандэнэ— 
чодра озанлык докотым утларак пужо— 
манын, план шот дэнэ пашам ышташ 
ыш лий.

Садэ гычын конпэрэнсий тыгэ манэш:

—  Марий кундэмыштэ, чодра паша 
ыштыктышэ, ик организатсий гына 
лийжэ, чодра паша ончышо, Нарком- 
зэм пӧлка-влак чодра йамдылымэ па- 
шам ынышт ыштэ, утдаракшэ чодра 
пашам культур шот дэнэ колдаш сайэм- 
даш, вийаҥдаш тыршышт (^йӱлышӧ 
чодрам ужалэн пытараш кӱлэш, лок- 
тылшо тӱрлӧ шукш ваштарэш талыра- 
кын крэдалман, чодрам угыч шочык- 
тымо пашам талыракын штэн шогы- 
ман мойн). Адак чодра ончышо пӧлка- 
влак шэмэр калык дэнэ кыл кучымым 
вийаҥдышт. Шэмэр влак чодра аралаш.
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пожар ваштарэш, шувш ваштарэш крэ- 
дадаш полшэн шогышт.

Тэний чодра йамдыдымэ, шоло вол- 
дымо паша ик шот дэнэ сай эртарымэ 
гынат (тэнийсэ пдан ӱмашсэ дэч кугу 
ыльэ, пулык чодра йамдылымэ паша— 
17% лап, йэшарадтын толын), чодра 
йамдылымэ пашаштэ ситыдымашаш 
ыльэ, дэлӓнкым вараш кодын пуэдэныт, 
пашачэ тарлымэ годым тавалымаш лийэ^ 
пашачэ влаклан киндым мойн жапыштэ 
пуэдэн огыт ул. Садэ гыч, конпэрэнсий 
Обкомлан тыгэ кӱшта:

— 1929-30 ийлан йамдылымэ пла- 
ным (чодра руыктымо наргэн) вашаэ- 
рак тэргэн налаш, вара—тӱрлӧ органи- 
затсий -  влак, пропсойузат чодра йам- 
дылымэ кампаньылан жапыштэ йамды- 
далтышт— манын тырщыман.
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Адакшэ—чодра йамдылымэ пашаш 
машиным пурташ (мэканизатсий— ман- 
мым шташ), чодра руымо жапшымат 
шуйаш тыршаш, ч^^дра пашачэ влак- 
лан кӱлэш сатум жапыштэ намийэн 
шогыман, чарнымаш ыжнэ дий, чодра 
пашачэ влакымат копэратсийыш шупш- 
ман.

Кызыт мартэ чодра пашачэ погымо 
шотым вашталташ кӱлэш, манын конпэ- 
рэнсий каласа. Чодра пашашкэ тарыаэ, 
йорло-влакым утларак шупшаш-манын, 
пашачэ влакым ваш-полыш комитэт 
(КОВ) коч, йалысэ рабочком коч по- 
гаш тӱҥалман.

Тарызэ дэнэ йорло кокла гыч чодра 
пашам эрэак штэн шогышо пашачым 
(дэсатникым мойн) йямдылаш тӱҥалман, 
лӱмын курсым щташ кӱлэщ.
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4.
шотышто конпэрэнсийИал ованлык 

тыгэ каласа:
—  Вольык ончымо нашам йэшараш 

кӱлэш, тнт дэч посна кызытак мландэ 
пӧлка - влаклан шурным йаыдылышэ 
районла нэргэнат шоналдашышт кӱлэш, 
тидэ районласэ озанлыкын тӱҥ шотшым 
умылэн налын, колхоз влаклан, тыгы- 
лай крэсаньыклан крэдит пуэдымэ ма- 
шин, шарымэ пашамат сайрак тӧрлатэн 
шогаш тӱҥалман.

Шошо ага эртарымэ годым пашам 
сай ышташ тыршымэ гынат, (урлыка- 
шым, пуэдымэ, арымэш пуэдаш оксам 
колдымо мойн) }'дышаш мландым йэша- 
рымэ нэргэн партийын кӱштымыжым, 
илышыш пуртэн, чылтак шуктымо огыд. 
Тидэ кампаньэ эртараш организатсий- 
влакым (КОВ-ым, пропсойузым), йужо
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вэрэ шэмэр влакымат шагал шупшмо 
ыльэ, минэрал ӱйаҥдышым, кугурак 
машиным жапыштэ кондэн пуэдымэ 
огыл ыльэ. Садэ гычак, конпэрэнсий 
тыгэ калаоа:

—  Шошо ага годым лийшэ ситыды- 
машым парторганизатсийдан умылэн 
налаш кӱлэш, шыжэ ага эртарымэ го- 
дым тугай ситыдымаш ыжнэ лий, шурно 
лэктыш шукэмдымэ Еэргэн, ӱдышаш 
мландым йэшарымэ нэргэн партийын 
шӱдымыжым илышыш талынрак пуртэн 
шогыман.

Тэнийак ХУ1-Ш0 партконпэрэнсийын 
йал озанлык нэргэн лукмо пунчалжым 

партий, совэт, копэратсий учрэждэньэ- 
вдак илышаш кузэ пуртэн шогат, тидым
Обком тэргэн налжэ- 
сий пунчалэш.

-манын, конпэрэн-
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Тэргэн налмэкэ ХУ1 парткорпэрэн- 
сийын пунчалжым илышыш талынрак 
пуртэн шогыман, тӱрлӧ сэмынак колэк- 
тив, йал озанлык копэратсий содоррак 
шарлыжэ, манын, тыршыман. Могай 
районышто чыла крэсаньыкым колэкти- 
выш шупшаш лийэш, тидым палэн нал- 
ман, йорло-влаклан, путырак марий 
районлаштэ, подшэн шогымым йэшары- 
ман, совэт копэратсий пашаштэ клас 
шотым пуртэн шогымым вийаҥдаш 
кӱлэш.

Ш у ш а ш  2— 3-ий жапыштэ млан- 
дым тӧрлэн пытараш, адак ӱдышаш 
мландым йэшараш (йӱлышӧ чодрам ӱды- 
шаш мландыш савыраш) Обком тыр- 
шыжэ—манын, конпэрэнсий кӱшта.

Промышлэностьым йэшарэн, у шот 
дэнэ колтэн (рэконструксий— манмым 
ыштэн), йал озандыкым колэктив кор-
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ныш кусарэн шогымо жапыштэ— марий 
кундэмын нроизводитэльный вийжэ 
мыньар уло, тудымат палэн налаш кон- 
пэрэнсий кӱшта.

Тӱрлӧ кӧпэратсий Марий кундэыыштэ 
шарлэн, кушкын шогат. Тугэ гынат, 
шэмэр-влакым, путыракшэ марийым, 
конэратсийыш шупшын шогымо наша 
эркынрак кайа. Тугак шэмэр влакын 
оксаштым копаратсий нашаш гвагал 
погымо— манын, коннэрэнсий Обкомлан 
тыгэ кӱшта;

—  Копэратив паша вуйлатышэ сойуз- 
влакын пашаштым утларак эскэрэн 
шогыман, полшыыан, шэмэр влакым 
копэратсийыш шуншмо пашам вийаҥ- 
даш, нисынрак ончыко колдаш, тугак 
пай окса погымымат, шэыэр влакын
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оксаштым копэратсийыш шупшын шо- 
гымымат вийаҥдаш кӱлэш.

—  Вольык ончымо копэратсийым, 
шӧр-торык йамдылышэ копэратсийым, 
пасу паша ыштышэ копэратсийым, сад 
пакча копэратсийым, крэдит ушэмым, 
ик мазаш йал озанлык копэратсийм 
посна-посна шэдэдымэ нэргэн Обком 
пунчалым дуктын. Тидэ пунчалым кон- 
пэрэнсий кэлшышылан шотда.

6.
Сотсиально культур п а ш а ш т э  он- 

чыко каймэ уло гынат, (калык кок- 
лаштэ паша ыштышэ учрэждэньэ-влак 
йэшаралдыныт, нунын пашаштат сай- 
эмын шога; угыч пӧрт мойн ыштал- 
дэш) ситыдымашыжат уло: спэтсиалист- 
влак йамдылымэ паша пэш эркын кайа 
ик школышто тӱрлӧ калык тунэмыт.
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марий йоча-влаоан тунэыашышт школ 
шагал, кугу йэҥ туныктымо пашалан 
колдымо окоам чылажак кучылт огыт 
пытарэ, ыыньар спэтсналнстым йамды- 
лэна,. тидым шотыш налмэ укэ гайак. 
Садэ гыч— кӱшнӧ ончыктымо ситыды- 
маш влакым пытараш кӱлэш—манын, 
конпэрэнснй Обкомлан тыгэ кӱшта:

—  Марий икшывэ-влак школыш утла- 
рак коштышт— манын тыршэн шогаш.

— всэобшнй обучэньэ — манмэ нэр- 
гэн, адак кугу йэҥ туныктымо нэргэн 
штымэ планым нлышыш вашкэрак пур- 
таш кӱлэш,

— траком, кугу логар, калык кокла- 
штэ шарлышэ моло тӱрлӧ чэр вашта- 
рэш талыракын крэдал шогыман, тидэ 
пашаш шэмэр влакым шупшын шогы- 
ман, адак тазалык аралымэ нэргэн ка- 
лык коклаштэ эрэак уыылтарэн шогыман,
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—  политпросвэт учрэжд.-влак калык 
коклаштэ эн чошто колкоз чдэн кокла- 
штэ, шкэ пашаштым вийаҥдэн шогышт.

Тит дэч посна угыч сайлымэ Обком- 
лан:

Марий йылмэ дэнэ тӱрлӧ кнагам 
(учэбникым, кадыклан лудшашым) ут- 
ларак дуктын шогаш кӱлэш, Мариз- 
датдан окса дэнат, моло шотыштат ут- 
ларак полшэн шогаш кӱлэш —  манын, 
конпэрэнсиӓ кадаса.

Ку.льтур пашам вийаҥдаш окса шу- 
ко кӱлэш. Чыла пашаланат кундэмысэ 
бӱджэт оксам ситарэн ок кэрт, садэ 
гыч— шэмэр калыкат шкэ оксаж дэнэ, 
вийжэ д.чнат полшэн шогыжо —  манын 
пашам штэн шогаш кӱлэш. Садэ гычак 
оласэ йалысэ, культур йэҥ (интэлэгэнт- 
сий) коклаштэ умылтармэ пашам вий-
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аҥдаш кӱлэш, вара нунын вийыштым 
моштэн пашаш шупшын шогыман.

Тид дэн пырльа конпэрэнсий тыгэ 
кӱшта: тӱрлӧ спзтсиалист мастар па- 
шачым йамдылымэ пашам содорраккол- 
таш кӱлэш, садланак самырык наша- 
чым, тарызым, йордо, нк марда-влакын 
икшывыштым, эн ончычак— марий гыч, 
— тӱрлӧ тэкникумлаш, кугу школлаш 
(ВУЗ-ыш) тунэмаш колтэн шогыман; 
адак тунэмшэ влакым школыш нурты- 
мо годым клас шотым чот эскэрэн шо- 
гаш кӱлэш, клас шотым пудыртымо 
ваштарэш талын крэдал шогыман, па- 
шачэ, тарызэ, йорло, ик марда-влакын 
икшывыштым гына тунэмаш налман, 
тарызэ— йорло икшывылан утларак пол- 
шэн шогыман.
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7.
Тыгзракын- парторганизатсий ончыл- 

но путырак кугу паша шога: промыш- 
дэнностьым у шот дэнэ у машиным 
пуртэн, (рэконструксий) вийаҥдаш, йэ- 
шараш кӱдэш, чодра озанлыкымат сай- 
эмдаш, шараш кӱл ш, йал озанлыкым 
нӧлдалаш, сотсиализм корно дэнэ кол- 
таш кӱлэш.

Садэ гычак— тит дэч ончыч ыштыма, 
марий кундэмысэ озанлыкым —  культу- 
рым вийаҥдымэ нэргэн 5 ийаш нланым 
угыч ончаш кӱлэш-манын конпэрэн- 
сий пувчалэш:

—  5 ийаш плачыштэ промышлэно- 
стьым йэшарымэ, йал озанлыкым сот- 
сиализм корно дэнэ вашкэрак колдымо 
нэргэн сайракын шоналташ кӱлэш. Угыч 
йамдылымэ 5 ийаш план ышташ парт- 
органцзатсий, пашачэ-влак, пропсойуз
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мойн подшышт манын, нуным тидэ па- 
шашкэ шупшын шогаш кӱлэш.

Партийын, Совэт властьын полити- 
кым шэмэр калыклан умылтарымэ па- 
ша, шэмэр-влакым сотсиализм илышлан 
туныктымо паша пашачэ коклаштат, 
крэсаньык коклаштат пэш эркын кайа. 
Тугак партийштэ шогыдымо пашачэ, 
тарызэ, йорло, ик марда кокла гыч 
лэкшэ активымат эрэак туныктэн шо- 
гымаш укэ.

Тидэ активым тӱрлӧ каыпаний эрта- 
рымэ годым пашашкэ шупшыт. Тугэ 
гынат, альэ маркэ тидэ актив шкэ сэ- 
мынжэ пашачэ— крэсаньык-влакым со- 
вэт, копэратсий пропсойуз паша йыр, 
нуно эрэак сэдэ пашалан полшэн шо- 
гышт, манын, чумырэн ок шого.



29

Шэмэр калык кокласэ паша вийаҥ- 
жэ— манып, 9н ончычак совэтлаштэ, 
копэратсийлаштэ, пропсойузлаштэ, кол- 
ховлаштэ улшо партийштэ шогыдымо 
активым, тугак тарызэ, йорло кокла 
гыч лэкшэ активым эрэак, план шот 
дэнэ туныктан шогаш кӱлэш.

Партйачэйкэ-влаклан актив коклаш- 
тэ паша штымыштым сайэмдашышт кӱ- 
лэш, у йӧным кычалман, „тидэ актив 
шэмэр-влакым совэт, копэратсий, проп- 
сойуз паша йыр чумырыжо, шэмэр- 
влак партийын, Совэт властьын штымэ 
паша йыр чумыргэн, талыракын пол- 
шэн шогышт“ манын, актив коклаштэ 
пашам ыштыман.

Тарызэ, йорло коклаштэ паша ышты- 
мым вийаҥдаш кӱдэш. Эн ончычак 
озанлык шотышто полвдымым йэщаращ
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кӱлэш. Тарызэ - влакым пропсоӧузыш 
шупшын шогыман.

Адак пашачэ крэсаньык коклаштэ со- 
вэт законым умылтарымэ нашам вий- 
аггдаш кӱлэш. Рэволӱтоий закон илы- 
шыш талыарак нурэн шогыжо—манын 
тыршыман.

Пашачэ—крэсаньык ӱдрамаш кокла- 
сэ нашаштэ, эн чотшо ыарий ӱдрамаш, 
адак тыгыдэ калык (суас, чуаш, одо) 
ӱдрамаш кокласэ нашаштэ тыгай си- 
тыдымаш ыльэ:— оовэт, копэратсий на- 
шашкэ ӱдрамаш-Елак шагал шупшмо 
ыльэ.

Пашачэ —  крэсаньык ӱдрамаш-влак 
сотсиализм ыштымэ нашалан талыра- 
кын пижышт— манын, нуным йамдылэн 
шогаш (туныкташ) кӱлэш. Садэ гыч— 
партйачэйкэ-влак.ган ӱдрамаш дэлэга- 
твэ ногыцымаш пашам сайракын вуйг
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латян шогыман, дэлэгаткэ - влакым со- 
вэт, тӱрлӧ организатсий пашаш шуп- 
шын шогыман. Тит дэч посна шэмэр 
ӱдрамаш-вдакым кугурак пашаш шо- 
галтымэ (выдвижэньэ) нэргэн, сайрак 
шоналдаш кӱлэш. Пашачэ, тарызэ, йор- 
ло, колхозышто шогышо ӱдрамаш кок- 
лаштэ актив уло. Партйачэйкэ-влаклан 
сэдэ ӱдрамаш активым туныктымо па- 
шам вийаҥдашышт кӱлэш.

Тит дэч посна пашачэ дэнэ колко- 
зышто шогышо, крэсаньык ӱдрамаш 
кокдаштэ культур пашам, у йӱла ша- 
рымэ пашам вийаҥдаш кӱлэш, адак 
писынрак штыман. (Школыш ӱдрама- 
шым утдарак шупшман мойн).

Тарызэ— йорло кокла гыч лэкшэ ак- 
тивым совэт пашаш шупшаш кӱлэш 
(выдвижэньым шташ). Тидэ паша сай- 
ын кайэн шогыжо-манын ӱмасэ сэмы-
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нак кундэмысэ рӱдӧ одаш, тарызэ— йор- 
ло-влаклан Совэт учрэждэньэ-влак, ко- 
паратспй ушэм, нропсойуз-влак курсым 
почэдышт. Тит дэч посна -выдвижэнэс- 
влаклан паша шташышт ВКП(§) 06- 
ком сай йӧным ыштыжэ— манын, кон- 
пэрэнсӓй кӱшта.

Кундэмысэ газэт-влак шарлат, йал- 
кор армийат кушкын шога, партийын, 
Совэт властьын дирэктивыжым (кӱшты- 
машым) газэтэш ик мардан умылтарэн 
шогат, газэт пашаштэ конпэрэнсий 06- 
комлан тыгай кӱштымашым кода:

ВКП(6) ХУ1 парткоппэрэнсийын пун- 
чалжым, марий кундэмыштэ партий, 
совэт, копэратсий, пропсойуз пашаштэ 
кузэрак илышыш пуртэн шогат, парт- 
организатсий, пропсойуз-влак пашачэ 
дэдэ шэмэр крэсаньык кокдаштэ кузэ
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пашам ыштэн шогат, тидым газэт тэр* 
гэн налжэ.

9.

Натсиональный п о д и ти е ы м  и л ы ш ы ш  

пуртымо шотышто— угыч сайлымэ 06- 
комлан конпэрэнсий тыгэ кӱшта: курык 
марий дэнэ олык марий нэргэн йатыр 
матэриал погынэн, тидэ матэриал по- 
чэш каҥашэн налын, пунчал мутым 
ВКП(б) Нижэгород Крайкомлан увэр- 
тараш.

Тит дэч посна — вуйлатымэ вэрлаш 
курык марий влакым шупшаш— манып, 
Обкомын тыршымыжым конпэрэнсий 
кэлшышылан шотла, адак тыгэ кадаса: 
озанлыа пашаштэ, культур нӧлдыыӧ 
шотышто олык марийлан, тугак курык 
марий шэмэрланат полшэн шогыман.
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Альэ маркэ марий йылмым илышыш 
пуртымо паша пэш начар кайэн шо- 
гыш. Конпэрэнсий тыгэ каласа; олык 
марий влакымат, курык марий влакы- 
мат кажныжым шкэ йылмыж дэнэ умыл- 
тарэн шогаш кӱлэш. Садэ гычак кон- 
пэрэнсий тыгэ пунчалэш:

Марий кундэмысэ Х-шо партконпэ- 
рэнсийын ик литэратур (марий) йылмэ 
штымэ нэргэн пунчалжым илышыш 
пурташ огыл.

Натсиональный политикым илышыш 
пуртымо пашаштэ парторганизатсий 
ончылно тыгай паша шога:

Марий пашачылан (пролэтарилан) 
йэшаралташ, кушкын шогаш, адак со- 
Б эт, копэратсий, пропсойуз пашаш ма- 
рий шэмэрым шупшын шогаш тӱрлӧ 
сэмынат полшаш кӱлэш. Интэрнатсио- 
нальный воспитаньэ—манмым шэмэр
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коклаштэ шарэн, руш пашачэ коклаштэ 
„вэликодэржавный шовинизм" манмэ, 
марий кокдаштэ— „натсиоЕальный шо- 
винизм" манмэ ваштарэш талын крэ- 
дал шогаш кӱлэш.

10.

Партий кӧргысӧ паша нэргэштэ парт- 
конпэрэнсий тыгай ситыдымашым он- 
чыкта: партактивым политик шотышто 
ончыко колташ шагал тыршымэ, тидэ 
паша сай шындымэ огыл ыльэ; тугак 
йачэйкысэ партактивым кугурак паша- 
лан йамдыдэн шогымо ситышын шта.т- 
дын огыл; партучобыш организатсий- 
ыштэ шогышо чыла члэн-влакым шуп- 
шмо огыл ыльэ.

Обкомын апрэ.тьысэ плэнумжо нартор- 
ганизатсий кушкын шогымым эскэрыыэ 
нэргэн пунчалым луктын ыльэ. Конпэ-
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рэнсий сэдэ пунчадым кэлшышылан 
шотла, адак Обкомолан тыгэ кӱшта:

— Пнструктырым чӱчкыдын колтэн, 
партйачэйкэ - влакым паша ышташ ту- 
ныктэн шогаш, партйачэйкым паргий 
пашажым, шэмэр кокласэ пашажым, у 
йӧным пуртэн, сайэмдаш (организатыр 
Бдак, посна комис), тугак пашачэ, та- 
рызэ, йорло кокласэ пашамат сайэм- 
даш, партучобо пашам сайын колташ 
кӱлэш: школым, кружокым утларак
почман. Адак комунист-вдакат чылаиат 
тунэмаш коштышт.

Обкомлан, Горкомлан, кантонысо ко- 
митэт-влаклан, комсомол пашам вуйла- 
тэн шогымо нэргэн сайрак шоналды- 
ман. Эн чотшо йалысэ комсомол йачэй- 
кэ-влак пашам вуйлатэн шогаш кӱлэш, 
комсоыолышто партйадро— манмым йэ- 
шараш тыршыман.
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Кундэмысэ парторганитсийыштэ йужо 
комуниот влак тӱрлӧ кампаний эрта- 
рымэ годым пурла вэкэ лупшалдаш тӧ- 
чышт, адак партийын „правый уклон** 
ваштарэш крэдалмыжым чактараш, луш- 
кыдэмдаш тӧчышт. Садэ гыч парткон- 
пэрэнсий йачэйкэ, кантком - влаклан, 
Обкомлан тыгэ кӱшта:— партий члэн 
коклаштэ тунэммэ Гвоспитательный) па- 
шам сайэмдаш, партийын, Лэнинын 
ончыктымо, корныж гыч лупшалдаш 
тӧчымӧ (уклон) ваштарэш, тугак тидэ 
лупшалдмэ ваштарэш крэдалдэ шогышо 
(примирэнчэство) ваштарэшат талын 
крэдалаш кӱлэш.

Конпэрэнснй пэнтыдын каласа:— кы- 
зытсэ жапыштэ партийлан эн кугу оса- 
лым пурла уклон, адак тидэ уклок ва- 
штарэш крэдалдэ шогымо (примирэн- 
чэство) кондэн вэртэщ, садэ гычак—
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тидэ укяон ваштарэш, тугак примирэн- 
чэствэ ваштарэшат талын крэдалаш 
кӱшта, нунын йоҥылышыштым, осалы- 
штым чакныдэ тӱжвак луктын шогы- 
ман, тидэ жапыштак тротскизмын ва- 
шакшэ дэнэ крэдалмымат луштарыман 
огыл— манэш.

Уклон ваштарэш крэдалмэ, партий- 
ьтн раш корно гыч кораҥшэ ваштарэш 
крэдалмэ— мэмнан парторганизатсийлан 
большэвик сэмын пэҥгыдын чумыргаш 
йӧным шта, пашачэ, тарызэ - йор.ло 
влаклан партийыш пураш йӧным шта, 
вара мэмнан парторганизатсий уло 
вийжым пыштэн Х У  партс‘эздын, Х \ ’1 
партконпэрэнсынын пунчал мутыштым 
илышыш пурташ талыракан тӱҥалэш 
манын конпэрэнсий шона.
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О К К -Р К И -н  докладшэ 
почэш

Кундэмысэ контродь комис данэ па- 
шачэ крэсаньык инспэксийын пашажым 
Марий кундэмысэ партий организатсын 
X I I  конпэрэнсыжэ кэлшышылан шотла, 
политик шотыштат нунын пашашг кӱ- 
лэш сэмын ышталтын.

Партийым пэҥгыдэмдаш, тазаҥдаш, 
партий кӧргыштӧ кэлшыдымашым пы- 
тараш, Лэнин дидиплиным нӧлдаш,— 
манын куядэмысэ контроль комис—РКИ- 
шкэнжын пашажым виктарэн.
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Кэлшыдымаш, локтыладтшэ члэн-вла- 
кым партий гыч луктын. Контроль ко- 
мис партийым эрыктэн, пэҥгыдэмдэн 
шогэн, партий кӧргыштӧ дэмократий 
дэнэ самокритикым вийҥдаш полшэн.

Ончымо паша жапыштэ бӱрократизм 
ваштарэш крэдалаш, совэт учрэждэньэ- 
влакым сайэмдымаш (эрыктымаш) ол;- 
нысо дэч сайрак вийаҥын. Тидэ па- 
шаштэ шэмэр-влакат утларак полшэныт.

Ончыкшым ОКК —  РКИ-лан тыгай 
пашам вийаҥдаш конпэрэнсэ кӱшта:

1. Пурла вэк тайнылмаш, тудын дэн 
кэлшымаш, моло сэмынат партий кор- 
ным пужымаш, кызытсэ жзпыштэ пар- 
тий пашалан кугу эҥгэкым ышта, тӱрлӧ 
пашам чаракла. Сандэн тидэ шотышто 
йоҥылыш кайшэ ваштарэш чот крэдал - 
ман. Утларакшэ паша ыштымаштэ тидэ 
шотым эскэрэн вдогыман. Тротскист
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ваштарэш крэдалыашымьт чарныман 
огыл. .

2. Альэ мартэ ыштымэ, партий пэн'- 
гыдэмдымэ пашам ушыш налын, тидэ 
пашам ончыкшат утларак вийаҥдыман. 
Кэлшыдымэ члэным, партий паша пу- 
жышым, партий гыч чаманыдэ кожэн 
лукман. Садлан самокритик иашаш шэ- 
мэр влакым утларак шупшаш кӱлэш.

Адак партий члэн коклаштэ тунык- 
тымо пашам, Обкомын агитиропшо дэнэ 
кэлыштарзн, чот вийаҥдаш кӱлэш.

3. Контроль комисыштэ пашам, жа- 
пым шуйыдэ, ончаш йӧн лийжэ манын, 
тидэ иашаш партий члэн-влакым (за- 
сэдачыллан, слэдывычыллан) посна па- 
шам шташ шупшман.

4. Комсомолын титак паша тэргышэ 
(конпликт ончышо) комисын пашажым 
вийаҥдыыан. Утларакшэ тидэ пашам
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кантондаштэ чот эскэраш кӱлэш. Ком- 
оомолым вийаҥдаш, нунын кокла гыч 
кэлшыдымэ влакым луктын колташ, ма- 
нын нинэ комисын пашаштлан эрэак 
полшэн шогыман.

5. Партийын СовэтУшэмысэХУ1-шо 
конпэрэнсын пунчалжэ почэш Обколлан 
О К К -Р К И -ш кэ  эн сай, та.лэ вийан 
пашачым колташ кӱшталтэш. Тидэ шот 
дэнэ РКИ-ын нашажым вийангдыман. 
Адак тидэ пашашкэ марий гыч утларак 
колташ тыршыман.

6. Эн чотшо О КК—РКИ-лан партий 
кӱштымашым, законым, вэрласэ испол- 
ком-влакын, РКИ-н пунчалыштым шук- 
тымым, илышыш пуртымым эскэрэн 
шогыман. Тидэ пашаш партий йачэй- 
кым, мэскомым, РКИ сэксий коч, про- 
изводствэный совэшчаньэ коч мойн шэ- 
мэр-влакым шупшман.
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7. Сату акыы 7 протсэнтым волдымо 
нэргэн партий кӱштымашым илышыш 
пуртэн шуктымым чот эскэрыман. Сад- 
лан тэргымашым щтыман, ратсионали- 
затсэ пашам, паша йӧным вийаҥдыман, 
пашачэ дэн спэтсиалист-влакын пашалан 
кэлшышэ каҥашыштым илышыш пур- 
тыман, моло йӧн дэнат тидэ пашам 
виктарыман.

8. Совэт учрэждэньэ - влакым сайэм- 
дыман, ончыкшат нунын пашаштым 
вийаҥдэнак шогыман. Нунын отчотым 
изэмдыман.

9. Угыч стройымо пашам чот шэкла- 
ныман. Паша планым жапыштэ шукты- 
машым, оксам аныклэн кучылтыашым 
эрэак эскэрэн шогыман.

10. Совэт учрэждэнъэ-влакым эрык- 
тымэ пашам ончыкшат вийаҥдыыан. 
Паша сай вийаҥжэ—ыанын, пашачэ.
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тарзэ, йорло, пк ыарда-влакыи тидэ 
пашаш талын шупшман. Адак кажнэ 
служышын пашажым чот шымлаш кӱлэш.

Тидын дэнэ пырльак совэт учрэж- 
дэньылашкэ паша ышташ пашачэ дэн 
крэсаньык кокла гыч выдвижэньэ шот 
дэнэ шогалтымэ пашамат вийаҥдаш 
кӱлэш. Утларакшэ марий гыч кугурак 
пашаш шогалташ тыршыман.

1928 ийштэ лийшэ учрэждэньэ эрык- 
тымаш годым йатыр титакат, йошы- 
лышат лийын. Нинэ йоҥылышым ОКК 
—РКИ-лан содор тӧрлатыман.

11. Льогкий кавалэрий ыанмэ орга- 
низатсэ РКИ пашалан йатыр полышым 
пуа. Садлан тидэ кавалэрийым пашаш 
утларак шупшман, нунын чараш лукмо 
титак-влакым содор тӧрлатыман.
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12. Натоиольный подитик шотышто 
партий кӱштыыым шуктымашым РКИ- 
лан т.^ргэн налаш к"лэш.

Марий служышым шукэыдымым, ма- 
рий коклаштэ культур паша ыштыма- 
шым, кундэыысэ моло тыгыдэ калык 
кокласэ пашам шымлэн налман.

13. Чодра йамдылымэ пашаштэ он- 
чыко каймашна уло. Тугэ гынат, ру- 
шаш чодрам жапыштэ огыт пӱч, руэн 
шуктыдымаш вэр кодэш, йӱлымӧ вэр 
шагал эрыкталтэш, чодра культур паша 
кӱлэш нарэ ок шта.лт, ыойн. Садлан 
конпэрэнсэ РКИ-лан тидэ кӱчӱкым со- 
дор тӧрлаш, чодра организатсыштэ слу- 
жышо-влакым шымлэн налаш, чодра 
пашаштэ ратсионализатсэ манмым илы- 
шыш пурташ, моло йӧн дэнат тид,э ца- 
шам вийаҥдаш кӱшта.
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14. Учрзждэньэ - влакын пашаштым 
шымлымаш дян тэргымашым тӱрлӧ уч- 
рэждэньэ-влаклан, ваш-ваш кэлшэн шты- 
мэ нэргэн, 1928 ийын, майын 30-жо 
РКИ калык комисариатын лукмо пун- 
чалжым РКИ-лан илышыш пуртыман.

15. Олаласэ дэн посьолкыласэ совэт 
пэлэн улшо РКИ сэксийын пашаштым 
вийашдыман. Адак кугурак йал совэт 
пэлэн тыгай сэксийым угыч штыман. 
Нунын пашаштым совэт дэн кантон- 
дасэ РКИ уполномочэаый-влаклан вий- 
аҥдыман.

16. РКИ-н пашажым пашачэ, тарзэ, 
йорло, ик марда-влак эскэрэн шогышт. 
Садлан РКИ-лан нунын погшнымаш- 
лаштэ шкэ пашазэ нэргэн отчотым шты- 
ман, адак газэт кочат шэмэр - влаклан 
умылтарыман.
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17. РКИ-н пашажэ сай вийаҥжэ ма- 
нын, 1929-30 ий гыч тӱҥалын РКИ-н 
кантонласэ уполномочэныйлан посна 
йэҥым ҥогалтыман, моло паша дэч ну- 
ным утарыман, пашадарым тӱлыман.
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ВКП(б)-ын Марий кундэм

ХМ-шо Партконпэрэнсыштэ сайлымэ 
Кундэм Комитэт члэн-влак:

1. йлихащкин Я. Я. 1918

Богородицкий П. М. 1927
3. Вэличко Я. Я. 1918
4. Голубкин Г. И. 1918
5. Горский И. М. 1918
6. Громов Н. Д. 1926
7. Губайэв Э. П. 1919
8. Григорйэв В. Йа. 1927
У. Домрачев И. Г. 1926

10. Йэмэлйанов М. Иэ. 1925
11. Йэршов С. Йэ. 1925
12. Зайцэв Н. С. 1928
13. Иванов С. И. 1926
14. Кэдрова Я Д. 1919
15. Кньазэва Т. П. 1928
16. Кокарэв И. 1926
17. Константинова В.И .1928
18. Костьуков И. Г1. 1917

ии гыч пар- 
тийшэ шога.
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19. Кутузов С. И.

20. Лагуткин Н. И.
21. Лэбэдэв Н. Д.
22. Львов М. К
23. Мартынов И. П.
24. Мочалов Ф. Г.
25. Орлов И. И.
26. Орликов
27. Пирогов Н. И.
28. Пэтухов И. И.
29. Путников
30. Поляков
31. Пшэничный П С.
32. Рыбаков Я. Г.
33. Савэльйэв Йэ. С.
34. Солихазӓнов С.
33. Сэргэйэв Н. Т.
36. Смирэнский В. Н.
37. Соболэв П. Т.
38. Стэпанов С. В.,
39. Страусов П. В.
40. Толгэрдина Йэ. В.
41. Туманов Н. П.

1906 ий гыч пар- 
тийшэ шога.

1925 „
1920 ,.
1919 .,
1928 „
1927 „
1927 „
1928 „
1923 „
1925 „
1925 „
1928
1919 ,,
1926 „
1925 „
1919 ,.
1919 „
1920 ,,
1920 „
1927 „
1919 „
1924 .,
1927

;,.ч
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ш
42. Шэв5льов П. С. 1926 и й ■гыч пар-

тийштэ шога.
43. Чубаров М. Ф. 1920 л 55
44. Цвэтков И. П. 1920 51 >5
45. Йаковлэв К. И . 1925 5 > 55
46. Иакимов В. Н. 1928 5>
47. Эшкинин Д. Ф. 1921 ♦ 5

Кандидат-Блак:
]. Лтьунин И. Йэ. 1917 ий гыч пар-

тииштэ ш ога.
2. Бэспалов И, С. 1928 »5 »5
3 Васильйэв П. В. 1928 »5 5>
4. Власов П. В. 1920 5> 55
5. Дьаконова М. Йэ. 1927 >5 55
б. Константинова Д И 1928, 55 55
7. Кособоков И. В. 1927 •5 >5
8. Льубимов Л .С 1926 >5 »5
!). Носов ӱ .  С. 1925 >5 55

10. Панов Г. К. 1926 >5 55
1 !. Сапожников С. В. 1925 ‘5 55
12. Тавашов Йа М . 1918 >5 55
13. Йусупова Н. 1927 ,, 5»
14. Эмиль С. С. 1920 55
15. Иванов К. И. 1927 55 55



IV

Тэргышэ комис. «
Члэн - влак:

]. Жилин Я. И.

2. Макаров И. Г
3. Сэмонов М. Йа.

Кандидат - влак.
1. Павлова Я. П.

2. Соловйов П.

ХП-со Партконпэрэнсыштэ сайлымэ 
Куидэмысэ Контроль Комис 

члэн-влак:

1926 ий гыч пар- 
тийштэ шога. 

1920 „
1918

1917 ий гыч пар- 
тийштэ шога. 

1927 „

1. Нвдонькин Н. Н. 1918 ий гыч пар-
тийштэ шога.

2. Ндвокатов Г. В. 1920 „
3. Нндрэйэв В Г. 1924 „
4. Бунин П. И. 1920 „
5. Быстраков В. Н. 1920 „
6. Гульайэв П. М. 1920 „
7. Данилов К. Ф. 1917 „
8. Йакимов Д. 1920 „ ■ , '
9. За.чаров В. И. 1920 „
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10. Иванов С. Л. 1926 ий гыч пар- 
тийшгэ ш ога.

И .  Изотина Йэ. И. 1920 „
12. Калнин Г. К. 1917 „
13. Казанцев С Н. 1925 ,,
14 Кочетов П. Т. 1905 „
15. Краснов В. П. 1919 „
16. Максимов И. С. 1918 „
17. Малиновкин Ф. Л. 1921 „
18. Мвтвэйэв Ф. М. 1925 „
19. Пэчкарев Йа. И. 1921
20. Строкина Н. Йэ. 1925 „
21. Тимаков Н. И. 1927 „ „
22. Фармановский И. 1920 „
23. Халиулин М. Н. 1926 „
24. Харин П. Ф. 1925 „
25. Шарабуйэв В. Г. 1925 „
26. Ш икарова Н. Йэ. 1919 „
27. Чириков Н. Ф. 1919 „



Йоҥылыш савыкталтын
Вэл. Корно Возалтын Кӱпэш 

21 8 нӱшыч путырак путыракшэ
37 3 ӱлыч уклок уклон
40 2 кӱшыч партий гыч партий гыч

лух тын. Л у К 1  ын,
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4 (; 4 3 Г)
Мар. л.

1^255
Акшз 10 ыр.


