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500.

Сатулышо коопэратсийын ончыклык пашажэ 
нэргэн, Иванов йолташ докладшэ почэш пун- 

чалмаш.
(1 Иванов йохгаш — Нпжэгород Край Оатул. Ушэм. вуввэр. члэшкэ).

Нижэгород Крайсэ Сатулышо Коопэратсий 
Ушэмын ончы клы к паш ажэ нэргэн докладым 
колыштмэкэ, Мари Кундэмысэ Сатулышо 
Ушэм „М арисойузын Уполномочэный-влак по- 
гынымаш, Комунист партий, Совэт власть 
шӱдымыжӧ дэн Сэнтросойуз Совэтын пунчал- 
жэ почэш ончы кы ж о копэратсэ пашам тытэ 
ыштыман, манын пунчалэш:

1. Вич ийаш план почэш, ыш тыш аш  пашам 
жапыш тэ ыштэн ш укташ . Совэт ушэмын озан- 
лыкш ым сотсиализм ш укты ш аш лан вийаҥ- 
дымэ годым утларак полшэн шогаш ; йалла 
мучко колхозла пашаштэ, пойан кулак тӱш- 
кам йӧршэш пытаршашлан, чыла сатулышо 
копэратсэ ушэмлан пашаштым у сэмын вийаҥ- 
дэн колтыман; копэратсилан логалшэ кугу  по- 
литик пашам щуктыман.

2. Ху1-со партконпэрэнсэ ш ӱдымыжын, 
ВКП(б)-ын Рӱдӧ Комитэт пунчалмэ дэн Сэн- 
тросойуз Совзтын погынымаш ын пунчалмыжэ



почэш, краиысэ сатулышо копэратив ушэм- 
лан утларак самокритикым вийаҥдэн (паша 
тэргымаш), батрак йорло дэн ик марда крэ- 
саньык-влакым лийшэмдаш, ваш-ваш ӱчашэн 
(сорэвнованьэ). Кулак пойан тӱш кам йӧршэш 
пытаршашлан, ончы кы ж о тыгай пашам ыш- 
тэн шуктыман:

а) Кокэпартсэ пашам виктараш, кӱлэш сай 
ыштэн мош тыш о йэҥ-влакым шогалтыман; 
пашам пужэн,торэн шогышо-влакым:пойаным, 
кулакым партий ш ӱдымыжӧ ваштарэш шогы- 
шо-влакым моло йӧрдымӧ йэҥ-влакым (ра- 
стратчик, бӱрократым) копэратсэ паша гыч 
поктэн лукман, нунын олмэш, пашачым, ба- 
тракым, йорло крэсаньык колхозыш то, сов- 
хозышто ш огыш ым, ик марда крэсаньыкы- 
мат, чотырак, эн ончыч тӱҥ  илышэ калык 
гыч (мари кундэмыштэ мари гыч) шогалты- 
шаш. Тидэ пашам, копэратси вуй вэр члэн- 
влак дэн Рэвизион-комис сайлымэ годым 
ш укташ .

б) Копэратсэ паша виктарыш э йэҥ-влакым 
пашачым, батракым йорло йэҥым тунуктэн 
йамдылман. Садлан куж у  жап мучко тунэм- 
шаш курсым почаш, копэратсэ пашалан 
тунэммэ ку гу  школлаш туныкташ  колташ. 
Тунэмаш кайш э-влак лэч, тунэм пытармэк па- 
ша ыш таш пӧрты лжӧ манын ӱшандармэ кна- 
гам налаш. (контрактатсым ышташ). Ба- 
трак дэн йорло крэсаньык коклаш тэ тунык- 
тымо пашам утларак вийаҥдыман.



в) Колхозышто, совхозьплто ш огы ш о па- 
шачэ, батрак дэн йорло крэсаньык-влакым 
Край мучко, сатулышо копэратсэ члэныш 
1-сэ Октӓбр 1930 ийштэ пӱтынэк пурташ; 
Район мучко колхозыш савурымо вэрлаштэ, 
тӱрлӧ машин-трактыр кучы ш о стӓнсийштэ 
ш огы ш о батрак дэн йорлым копэратсэ члэн- 
лан 1-сэ апрэльлан 1930 ийштэ пуртэн 100%- 
нэк шукташ.

г) Ш уш аш  шошым агалан йамдылшаш па- 
шалан кизытак кӱлэшын тӱҥалман. Ш ош ы м 
ага тӱҥалашлан, сатулышо копэратсын пол- 
ш ы мыжо колхозлан, совкозлан. батрак дэн 
йорло-влаклан полш ымыжо лийжэ, тидэ пол- 
шымаш ик ийаш ш урно дэн ӱдыш аш млан- 
дым ЮО/6» ӱдымым ш укты ж о.

д) Кундэм мучко колхозыш савурымо паша 
ваштарэш, пойан, кулак тӱш ка дэн, крэдал 
шогат; нунын ваштарэш пашам ш укты ш аш - 
лан, сатулышо копэратсэ уло вийжэ дэн 
полигэн ш огы жо. Крайсыэ сатулышо копэ- 
ратсэ ушэмын, батрак дэн йорло-влакым кол- 
хозыш пурташ полшыш ашлан 600 тӱжэм 
тэҥкэ окса, кӱлэш жапыш тэ, кӱлэш корно дэн 
пуэдымэ лийжэ, садлан тидэ шотышто, кугу 
мут пуалтэш. Тидэ пашам  илышыш пурты- 
шашлан, сатулышо копэратсэлан шкэ уло 
вийым чумурэн, батрак дэн йорло кӱлэшан 
ончы к ш огы ш о йэҥ дэн пырльа полшэн шо- 
гыман.



К р а й с э  с а т у л ы ш о  к о п э р а т с и  т ӱ ҥ  
п а ш а ж э  т ы г а й  л и й ж э :

е) Сату ужалмашым, калыклан колтымаш  
пашам сайэмдаш, эн ончыч батрак дэн йор- 
ло, колхозыш то совхозышто ш огышо-влаклан 
кӱлэш сату пуэдымэ лийжэ. Сэнтросойузын, 
кзвытлаштэ торгаймэ пашам сайэмдаш шӱ- 
дымыжым ш укташ ; садлан торгаймэ пашам 
пэҥкыдэмдаш, тушман ӱҥ ы рчы к (ӱчыш тыш э) 
лӱмлан гына паша ыш тышым, куж ун  паша 
ш уйкалыш э влакым, окса шалатышым, ш кан- 
жэ нумалшым йытырайэн лукман.

ж ) Пашачэ - влакын пашадар акшым пэҥ- 
гыдэмдэн кучаш ; 12 протсэнт нарэ кӱш кы к- 
тарэн ш укташ . Садлан, копэратсэ кучэм 
пашаштэ, торгаймаштэ, кы лэш — огыл уто рос- 
котым пытараш; ваш кэрак сатум* ужалман, 
кӱльдымаш сату ынжэ лий. Кӱлэш сату бат- 
рак дэн йорло колхозыш то ш олгыш о йэҥын 
йодмо почэш лийжэ.

з) Совэт Ушэм мучко ку гу  паврик, машина 
ыш тыш э завод ыш тымашлан (индустриаҥ- 
даш) Совэт Ушэм казна оксам копэратсэ 
торгаймэ паша гыч утараш тырш аш . Казна 
окса олмэш, утларак калык лэч погымо 
лийжэ: члэн пай окса, зайом, ончы ко пуу- 
маш; пэрэзаш пыщтымэ. Кулак дэн вийанрак 
крэсаньык лэч налшаш члэн пай оксам ваш- 
кэрак чыла погэн ш укташ .

и) Паврик-завод ыштэн лукмо сатум ужал- 
мэ вэлэн, копэратсэ, паврик - заводлан крэ-



саньык ыштэн лукмо сатум погэн иамдылаш, 
тидэ паша гыч ыш кэ вуйа (частник) тор- 
гайшэ-влак йӧршэш кораҥдаш . Лльэ мартэ 
частник эшэ ш уко  протсэнт тидэ пашам 
куча.

к) Угыч ыштымэ олалаштэ, паврик-завод 
тӱш ка кундэмлаштэ, район мучко колкоз 
ыштэн шуктымаштэ, туныктымаш , культур. 
илыш уэмдымаш паша эн утларак вийаҥ- 
дымэ лийжэ. Копэратсэ; кэвытшым, сату 
ончымо вэржым, кочмо вэрым, дэтсадым, 
киндэ кӱэштмашым, ситымашын чаплын 
ыштыжэ.

л) Район мучко колхоз улман районэш, 
утларак кэвытла почмаш пашам ш укташ .

м) Культур, тунуктымаш  илыш уэмдымэ 
пашам, сатулышо копэратсэ эн ончыч эн 
утларак колхоз дэн совхозышто виктарыжэ; 
садлан крайсэ копэратси ушэм тидэ пашалан 
оксам пуэн полшэн ш огы жо, паша ш укты - 
шаш планым возыжо, колхоз дэн совхозы- 
жат тидэ пашалан полшӹмашым пуушт.

н) Тэнэй, копэратсэ ушэм вуйвэр сайлы- 
маш, пойан-кулак тӱш ка дэн крэдалмаш жа- 
пыштэ лийшаш. Партий шӱдымӧ пашам 
ш укты ш аш ы м — кулак тӱш кам пытармашым 
ш ижын, нуно ваштарэш чот шогаш  тӱҥалыт. 
Копэратсэ ушэм тидэ ш оты ш то— рӱдӧ пашам 
ш уктыш аш лан, пашачым, батракым йорло 
дэн ик-марда крэсаньыкым кулак ваштарэш 
иктыш  уш тараш , нуным пытараш манын



пашам ыштыман. Садлан, вийанрак само- 
критикы н  почын, пурла могырыш партий 
шӱдым дэч лупшалтмашым, нэлэ жапыш тэ 
паша дэч лӱдмашым кудалтэн, партий шӱды- 
мыжым ш укташ .

о) Крайсэ копэратсэ ушэм, тыгыдэ калы к 
Кундэмысэ копэратсэ пашалан утларак пол- 
шэн, виктарэн ш огы жо, моло ончылно шо- 
гы ш о калыкым копэратсэ паша дзн тӧр, 
поктэн шуаш тырш зн ш огыш аш .

п) Копэратсэ ушэмлаштэ, альэ мартэ па- 
шам виктарэн мош тыш о инструктыр - влак 
шагал улыт; нунын пашашт партий шӱдымӧ 
сэмын ок ышталт, йужо вэрэ пурла могы- 
рыш паш аш т лупшалтын. Садлан инструк- 
тыр-влакым ончэн шымлэн налман; йӧрдымӧ 
влакым паша гыч кораҥдыман, олмэшышт 
пашачым, батракым йорло, йэҥым пашалан 
тунуктэн шогыман.

р) И уж о копэратсэ ушэм, пашажым кулак 
пойан тӱш ка вэк савурэн, батрак йорпо 
йэҥым мондэн, сату налмаштэ ы ш кэт тор- 
гайшэ (частник) дэн родым кучэн шогэн улыт. 
Тунукты ш аш , колхоз ыштымэ пашам нимо- 
лан шотлэн мондэн улыт. О нчы кы ж о тидэ 
эҥкэкым йӧршэш пытарман, копэратсэ паша- 
чылан, батрак дэн йорло йэҥ -влакл ан  пол- 
шэн ш огы жо.

с) Нижэгород Край мучко чодра йамдыл- 
маш, вэс кугы ж аны ш кэ колты ш аш  сатум 
йамдылмаш паша, пэш кӱлэш пашалан шот-



лалтэш, садлан копэратсэ тидэ пашаштат кӱ- 
лэшын полшэн шогыман.

т) Чыла тидэ шӱдэн каласымаш, пашалан 
чот пижм ы дэнгы на илыш ыш  пурталтзш; сад- 
лан шкэнан пашанам ваш-ваш кӱлэшын тэр- 
гыман, ситыдымашнам тӱж вак лукты н ончык- 
тэна гын пашам ӱчашэн гына ыштыман.

Марисойуз уполномочэнный-влак Х!-сэ кана 
погынымаш, Н ижэгород Край почмо дэн, 
Крайсэ сатулышо копэратив ушэм почмо дэн, 
Марисойуз, паша виктармаш лишэмын. Утла- 
рак полшымзш уло — манын каласа. Ончы- 
кы ж ат эшэ утларак, Край сойуз вуйвэр Ма- 
рисойуз пашалан полшэн ш огы жо, копэрат- 
сыш кэ шогалтыш аш  й эҥ -влакы м  мари гыч 
тунуктзн батрак дэн йорлым йамдылаш пол- 
ш ыжо.

Копзратсийн ыш ты ш аш  пашам комунист 
партий, совэт власть, Крайсойуз виктарымэ 
дэн ыштэн шуктэна, — нанын погынымаш 
ӱшандара.



2. Марисойуз вуйвэрын отчотшо — вуй в ’ р 
вуйлатышэ Оралов йолт докладшэ дэн Нижэ- 
город Край Сатулышо копэратсэ уш эм инструк -  
торжын Плигин йолташ, рэвизион комис вуй- 
латышэ Башмаков йолташмн докладышт почэш 
пунчалмаш.

1. Комунист партий виктармы дэн Созэт 
ушэмын озанлык индустриализатсий виаҥды- 
шашлан, паврик завод-влакым, йалысэ крэ- 
саньык озанлыкым сотсиализм ш укты ш аш - 
лан ыштымэ годым, капиталист пойан кулак 
тӱшкам пытарашлан пэҥкыдын крэдал шо- 
гыман.

2. Тидэ, тыгэ пойан, кулак дэн крэдал ш огы- 
маш, мари кундэмысэ сатулышо копэратси 
пашаштэ, пашачэ батрак, йорло дэн ик мар- 
да крэсаньык - влак икты ш  ушнэн шогымо 
дэн лийшаш.

Сотсиализм ыштымэ ваштарэш пойан, ку- 
лак-тӱш кан шогымыштым, копэратсэ сэҥэн 
кэртш аш , ыш кэ паш аж дэн сэҥаш полша, 
сэҥэнак шуктыман.

3. Сатулышо копэратси, крэсаньык ыштэн 
лукмо сатум погымаштэ, пойан кулак тӱш ка



ЛЭЧ эн утларЭК' налман. Паврик-завод Сату 
пуэдылмаштэ пашачэ, батрак, йорло крэсань" 
ыкшлаклан партий, совэт власть шӱдымӧ по- 
чэш утларак, эн ончы чак пууман.

4. Кундэмысэ мари крэсаньык пичкэмыш 
улмыштым, адак копэратси пашам йамдьи 
дылмэ йэН^-влак виктарэн шогымыштым ши- 
жы н, кулак тӱкым утларак ыш кэ шонымыш-* 
тым копэратсэ пашаштэ пурташ  тыршат, 
сотсиализм ыштымашым чараклэн шогат. 
Садлан йалысэ копэратсылан пэҥкыдын пар--. 
тий дэн совэт власть шӱдымыжым ш укташ  
йосырак улмаш.

5. Чыла тидэ каласымым йалысэ копэрат- 
силан палэн налын, утларак калы к тунукту- 
мо пашам вийаҥдэн колтӹ ш аш  ыльэ. Батрак 
дэн йорло влак дэн пырльа пашам ыштымаш 
чаманыдэ (самокритик) паша тэргымашым 
пэҥкыдын вийаҥдэн колташ кӱлэш ыльэ, ту- 
нам партий дэн Совэт власть шӱдымашыжэ 
илышыш пурталтэш ыльэ.

6) Х1-СЭ кана уполномочэный-влак погыны- 
маш, 1928-29 ий мучко М арисойуз паша нэр- 
гэн вуйвэрын отчотшым колыштмэкэ, ты- 
гай мутшым каласа; Марисоюзынат, йалысэ 
копэративынат паш аш т пашачэ дэн нужна 
крэсаньык-влаклан полш ыш аш  корно дэн 
ышталтын огыл, партии ш ӱдымыжӧ ӧрдыш- 
тӧ кодын, кылэш паша ш укталтын огыл:

а) Калык тунуктымо паша шагал ыштымэ, 
копэратсэ члэн-влак паша дэч ӧрдыштӧ ко-
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Дьшыт. Копэратсэ члэн коклаш тэ самӧкрй' 
тик лиын огыл;

б) Пашачэ, шэмэр калыклан полшымаш ой- 
ыртэм ыш лий. Батрак дэнэ йорло-влак, альэ 
мартэ ш укы ж о  копэратсиш кэ члэнлан пур- 
тымо огыт ул, нуным копэратсыш кэ пуртыш аш 
Окса (фонд коопэр. бэдноты) шкэ корны ж  
дэн кучылтмо огыл.

в) Копэратсэ ушэм-влак колкозЛан сату 
пумаштат, члэныш пуртымаш пашаштат пэш

.шагал ыштэн;
г) Калык тунуктымо паша ыҥылтармаш 

кылэш ын ыш тымаш лийын огыл, копэратсэ 
пашам виктараш шогалтыш аш йэТг-влакым 
шотыш налмэ огыл, тунуктэн йамдылмашат 
шагал лийын;

д) Парти шӱдымӧ сэмын, копэратси пашам 
виктармаш, ончы ко колтышаш манын, ӱча- 
шэн ыштымаш лийын огыл, тидэ паша дэч 
копэратси члэн-влак ӧрдыштӧ кодын улыт;

е) Ш кэт  торгайш тэ кулак тукым лэч сатум 
налэдымым чарымаш паша лийын огыл, альэ 
мартэ йатыр копэратси ушэм-влак нуны дэн 
родым кучат, шэргэ ак дэн сатум налын ку- 
лак лан полш энш огат;

ж ) Копиратсиш кэ утларак мари калы к 
гыч, батрак, йорло-влакым члэнлан пурты- 
шаш ыҥылтарымэ паша ышталтын огыл.

7. М арисойузын озанлык кучэм шотыш то 
паша ыш тымыжым ончымэкэ, погынымаш
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кӧдшӧ Ий мучко тыгай пашам ыШтэн ш ук- 
тымылан шотла:

а) Марисойузын кучылтмо окса вунтыжо 
пэҥкыдэмын куш кы н  шога; сату налэдымаш- 
тэ 1-сэ 'Х-1928 ийштэ шкэ оксажэ 83,000 тэҥ- 
кэ гына улмаш, 1-сэ/Х-1929 ийштэ 357 790 
тэҥкэшкэ шуын; шкэ окса кучылтмы дэн кӱ- 
сылым (арымашэш) окса налэдымаш таҥа- 
стармаштэ тыгэ лийэш: 1-сэ Х-1928 ийштэ кӱ- 
сын налмэ окса шкэ окса дэн таҥастарэн 
15,8 протсэнт ыльэ, 1-сэ/Х-1929 ийлан, зиаН 
лиймаШым, шулдо акан тараманым шотлы- 
маш гыч кудалтым*гынат 1:6,8% лийын;

б) члэн пай окса йалысэ копэратсэ дэч. 
погэн шуктымо; Х-со кана уполномочэн-влак 
погы нымаш ын пунчалмэ почэш, сату налэ- 
дыш аш  шапашлым окса пӱтыньэк погэн ш ук- 
тымо; Марисойузын пай оксажэ ик талук 
мучко 305,110 тэҥкэ (173,3%) ушнзн.

в) Тӱрлӧ сату уш тармы дэн, адак крэсань- 
ы к йамдылмэ налэдышаш окса кучылтмаш 
куш кы н  шога, ик талук мучко 31,7 просэнт 
куш кы н . Сату торгаймаштэ 56,5 просзнт, тӱр- 
лӧ крэсаньык сату погымаштэ 320,4 просэнт 
куш кы н;

г) Окса кучултмаш  кӱлэш корг;о дэн 
лийын;

д) Уто роскот 4,02— 1927-28 ийсэ гыч 
1928-29 ийштэ 313 просэнт маркэ изэмын. 
Торгаймэ пашам виктарыш э пӧлкан нормо дэ- 
чат изирак.



14

е) Сату ак вӱлан, пайдам налшаш ушЭи- 
дымаш 6,0% гыч 5,2% маркэ изэмын шога; 
тугэгынат, тидэ ш отыш тс пумо нормо дэч 
ш укор^к налалдэш.

ж ) Иалысэ копэратси ушэм влаКыгг паша- 
ш татсайрак кайа. Сату налЭдышаш кучултмо 
окса куш кы н  шога, 1927-28 йисэ дэч 30 про- 
сэнт ушнэн; копэратсыш мыньарэ йэҥым 
пуртыш аш  пумо сипр тэмэн шуктымо, 
ӱмасэ дэч 117,2 просэнт ушнэн; пай окса 
погымаш 100,3% лийын Торгаймэ пашалык 
окса вунтаткуш кы н шога, копэратсиын шкэ 
окса жэ торгаймаштэ 65% пурэн.

Сату ужалмаш жап вашкэмын, ӱмасэ дэч 
тылчыш ваш кэрак сату савурнэн лэкшэш. 
Окса роскот, адак сату ак вӱлан уштарма- 
шат нормо шот дэн лийын.

Тидэ чыла каласымэ почэш Х1-сэ кана 
уполномочэнный погынымаш, Марисойуэын 
озанлык кучэм пашажым йӧршэшлан шотла.

8. Нижэгород крайсэ сатулымо ушэм вуй- 
вэрын, М арисойузын паша нэргэн пунчалмы- 
мыжым, ончы клы к пашам виктарш аш  шӱды- 
мыжым, уполномочэнный-влак погынымаш 
йӧршэшлан шотла. Угыч сайлымэ Марисой- 
уз вуйвэрлан, тидэ пунчалмэ почэш, ик 
тылчэ жапыш тэ йоршэш Марисойуз пашам 
у сэмын виктарэн колташ, эн ончыч тыгай 
пашам шуктыман;

а) Х-со кана погынымаш ын пунчалмыжым 
ты мартэ ыштыдэ кодмыжым, путыньэк илы- 
шыш  пурташ.
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б) Марисойз виктарышэ пӧлкан пашажым, 
р/до копэратсий ушэм шӱдымыжӧ почэш у 
сэмын виктарэн колташ; инструктыр-влакым 
ик пашалан ойыртэм шогалташлан йамдыл- 
шаш. Садлан нуным уштараш , пашам ыш- 
гэн моштышым гына шогалташ.

Калык коклаштэ утларак пашам виктарэн 
колтышашлан, районыштэ нк инструктыр 
лийжэ, нуно йалысэ копэратсэш шотдэн шо- 
гы ш т.

в) Батрак дэн йорло групым кусаращ, ну- 
нылан, пашаштэ полшэн шогыман. Иорло 
влакым копэратсыш пуртыш аш  оксам пӱтынь- 
эк шкэ корны ж  дэн кучултман, батрак дэн 
йорлым копэратси паш аш кэ утларак шуп- 
шаш, угы ч сайлымэ М арисойуз вуйвэрлан, 
тидэ ш отыш то шкэ пашажым, йалысэ копэ- 
ратси пашамат батрак дэн йорло-влаклан 
полшымо корно дэн чот виктараш  погыны- 
маш шӱда.

г) Кундэм мучко колкоз ыштымаш пашаш- 
тэ копэратси шкэ паш ажым „полшымаш 
лийж э“ манынак виктарэн колтыжо. Район 
мучко колкоз ыштэн ш уктымо районлаштэ; 
икшывэ ончымаш йасльым, ишкывэ модмаш 
садым, машин шындыман кочмо вэрым, кин- 
дэ кӱэштмэ вэрым, тувыр мушмо вэрымат ыш- 
тыман.

Х-со кана уполномочэн влак погынЫмашын 
пунчалмыжэ— „колкоз тӱрлӧ культур паша 
ш уктымо рӱдӧ вэржэ лийж э“ манмым ш ук-
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таш ак кӱлэш, тидэ паша -  копэратсиин он- 
чы клы к ы ш ты ш аш  пашажэ.

д) Калык тунуктумо, лудын-воээн мошты- 
дым влак тунуктымаш ым, копэратси-пашалаи 
ш огалтыш аш йэҥ -вл акы м  батрак дэн йорло 
ик марда крэсаньык мари гьш йамдылмашык 
кулэшын ыштэн ш укташ  Иаллашкэ тӱрлс 
кнагам шарымэ пашам, йалласэ копэратсии 
дэн пырльа пэҥкыдын виктарэн шуктыман, ти 
дэ шотыш то погынымаш лижак манын шӱды- 
машым кода.

е) Пашам ончы к колты ш аш  ваш-ваш ӱча- 
шэн ыштымаш, нэргэн договорым илыш ыш  
пуртымашым шымлэн ончэн налшаш. Тидэ 
шотышто, погынымаш угыч сайлымэ Ма- 
рисойуз вуйвэрлан тыгэ шӱда: ӱчашэн паша 
ыш тымаш кэ чыла копэратси члэн-влакымат 
ш упш аш , нунат полшэн шогышт.

ж ) Тидэ чыла шӱдымашым илыш ыш  пур- 
тышашлан, пунчалмэ почэш копэратси пашам 
виктарэн ш укташ  калы к ончылно, лӱдтэ, во- 
н<ылдэ торгымаш (самокритик) лийжэ, садлан 
Марисойуз вуйвэр, йалысэ копэратси вуйвэ- 
рат копэратси члэн-влаклан ыҥылтарман- 
полшэн шогыман.

д) Копэратси вуйвэр-влакым угы ч сайлы- 
мэ годым, тэнэй эн утларак, пашачэ батрак 
йорло влак дэн ик марда крэсаньык эрык- 
шым ш укташ  погынымаш шӱда. Садлан, 
копэратсийштэ пашам ыш тыш э _^йэҥ-влакым 
кылэш ын тэргэн ончэн налман. Иордым вла-

Т
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1 кым поктэн луктын, вуи-вэр дэн рэвкомисьпн 
пашачэ батрак дэл йорло-влак колхозышто 
ш огыш о лийышт. Ддак ӱдрамаш дэн ырвэзэ 
влакат сайлымэ лийшт.

1 Комунист - влакым спйлэн, партий виктар-
машым йалысэ копэратси пашаштэ пэҥгы- 
дэмдаш копэратси паш аш кэ салйэн шогал- 
тымэ йэҥ-влак, район мучко мыньарэ мари 
калы к улымо шот почэш, мари гыч сайлымэ 
лийышт.

10. Паврик - заводысо пашачэ дэн оласэ 
калыклан, крэсаньык ыштэн лукмо кочш аш : 
шурно, шыл (пызэ), ӱй, мунэ, ш ӧрторык, 
моло крэсаньык сатуат ситымэшкэ лийэш 
гын вэлэ, пашадар окса ок шулдэм. Садлан. 
Уполномочэнный - влак погынымаш, Мари- 
сойуз вуйвэр*пан, моло копэратси ушэм дэнэ 
пырльа: саска куш ты ш ты ш о ш ӧрторы к, ӱй

* йамдылышэ артэльым почаш, лиймэ вэрыштэ 
пакчам (чыкма вичым) ышташ шӱда.

1‘ Лдак шӧрторыкым, ӱйым, йамдылашлан,
районла мучко крэсаньык - влак лэч ончы чак 
ӱшандармашым (контрактацим ыш таш )колаш .

''(I 11. Мари кундэмыштэ тӱрлӧ завод-влакым
у гыч ыштымдэн, паш ачэ-влак ушнат, сад- 
лан копзратси ыш кэ пашажым, пашачэ-влак-

' лан сайрак полшэн ш огыш аш лан виктарэн 
штыктыман.

Чодра пашачэ - влакланат, кӱлэшан сатум 
пуэн шогымаш пашам сайэмдаш, садлан

* ойыртэм чодра пашачэ копэратсим почаш.

2*



12. Паша план почэш угыч магазиным, 
кочмо вэрым, киндэ кӱэштмаш вэрым, адак 
тӱрлӧ сату оптымашым ыштэн ш уктыш аш . 
Садлан тидэ ш отыш то у гыч сайлымэ Мари- 
сойуз вуйвэрлан йалысэ копэратсилан пэҥ- 
гыдэ шӱдымашым пуаш, кӱлэшын виктарэн 
полшэн шогаш.

13. И к тылчэ жапыш тэ, угыч сайлымэ 
ушэм вуйвэрлан шӱдалтэш, Завод дэн оласэ 
тыгырэ икш ывэ - влакым пукш ы ш аш  нэргэн 
ойлэн шуктэн, икшывэ пукш умо нэргэн сай- 
рак пашам ышташ тӱҥалман.

Адак нунылан дэтсадым, аза ончым вэрым, 
модмаш вэрым почын ш укташ .

14. Марисойуз окса вунтым, кугуракы н 
пайдам налын вийаҥдаш тӧчымӧ жап эртэн 
манаш лийэш, садлан уто пайда 'налмым чар- 
ныман, нормо шот дэн гына погымо лийжэ.

15. О нчы кы жо паша ш уктымаштэ вуйвэр 
дэн утларак виктарымэ пӧлкалан, тӱрлӧ пун- 
чалмаш шӱдымашым илыш ыш  пуртымашым 
шэкланэн ш огаш  кӱлэш, садлан утларак ка- 
ш акы н ончэн налман.

16. Рэспублик казна оксам копэратсилан 
пумаш изэмдымым ш отыш  налын, копэрат- 
силан тидэ ш отыш то полшэн шогыман, ышкэ 
окса казнажым вийаҥдыман, садлан, члэн 
пай окса шӱдымӧ почэш пӱтыньэк потымо 
лийжэ. Тидланак, укэш  сатум колтылмашым 
чарнаш, сату налэдышаш окса кош тын са- 
вурнымаш жапым кӱчыкэмдаш кӱлэш. Тол-
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ш а ш  корнэш  сату к у ж у  ынышТ кучалт, садлӓН 
чот ш экланэн ш огы м ан.

17. Копэратси пашам раш кэмыш ын ышты-^ 
шаш, куштылгэмдэн ш укты ш аш  шӱдымо па^ 
ша ыш тэнак ш уктымо лийжэ манын, погы- 
нымаш шӱда.

18. Колкозы ш то шогышо-ЁлаКым пӱтыньэк 
1/1У тзнэйсэ йын копэратси члэнлан пуртымо 
лийышт, ончы кы жат колхоз чпэн-влак копэ^ 
ратсышкэ пуртымаш лийжэ.

19. Кантонла дэн колкоз рӱдӧ вэрлаштэ 
чай йӱмӧ— кочмаш вэр почшашлан йамдылэн 
ш огаш , манын —  угыч сайлымэ вуйвэрлан 
погынымаш шӱда.

20. Марисойузат йалысэ копэратсийат шкэт 
торгайшэ (частник)-влак дэч йӧршэш сату 
налэдымашым чараш: тидэ шотыш то вуй- 
вэрын пунчалмыжым пэҥгэдэмдэн каласаш.

21. Заводлашкэ пашачэ - влаклан сату пуэ- 
дышаш, ойыртэм сату шапаш лийжэ манын 
вуй вэр пунчалмыжым, пэҥгыдэмдэн кала- 
саш. Ндак кундэмысэ сатулым пашам викта- 
рыш э пӧлка дэч, тышсэ кӱлэшан сатумат 
кодыш аш  нэргэн йодман.'

22. Члэн пай оксам, пашадар, вий почэш 
налшаш нэргэн утларак ыҥылтармашым пу- 
аш кӱлэш: кэ лэч мыньарэ, кунар жапыштэ 
погыман.

23. Уло шӱдымаш почэш, угы ч сайлымэ 
вуйвэрлан, Марисойузэш колкоз сэксийм поч- 
шаш нэргэн пашам ыш таш , шӱдалтэш.
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24. Йалысэ копэратсийш кэ пашаМ ӹШташ 
шогалтыш аш йэҥ-влакым йамдылымэ. Кок ий 
мучко тунэмшаш курсым почш аш, кӱлэш 
нарэ батрак Дэн йорло-злак погымо лийышт:

25. Озаҥ оласэ М арисойуз контор ончык 
кӱлэшыжым раш кэмыш ын шоналтэн, палэн 
налман.

26. У гыч сайлымэ вуй вэрлан, копэратсы 
оксам шалатышэ влакым растратчик вашта- 
рэш нимом чаманыдэ чот крэдалаш; садлан 
рэвизион комис пашам чот вийаҥдаш; чыла 
члэн-влакымат, шалатымашым чот шэкланышт 
крэдалаш полшэн ш огы ш т, манын ӱжаш .

Ддак у гыч кӱлэш пӧлка дэч, ушэм окса 
дэн йалысэ копэратсий шот дэн, суд пунчал- 
шэ почэш оксам кычалшэ йэҥым, йалашлан 
эрыкым йодаш.

27. Мари йылмым копэратсэ паша ышты- 
маштэ, уло пунчалмэ почэш илышыш пурташ;

Кундэм исполком пунчалмэ почэш мари 
йэҥым пашалан шогалташ.

28. Батрак дэн йорло йэҥын икш ывэ-влак 
ш колы ш ко тунэнаш чылан коштш аш лан, йа- 
лысэ копэратсинлан, кӱлзш вургэмым моло 
сатумат окса дэн пуаш кӱлэш, пэш нужна 
икш ывылан копэратсий шот дэн пуалтшэ.

29. Совэт властьын уло пунчалмэ почэш, 
паша ыш тышэ копэратсий ушэмлзш, батрак 
дэн йорло-влакым члэнлан пуртыш аш  пол- 
шым оксам кы зы так пайлэн лукташ .
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Рдвиӓиои кОмисий лаша пӧчэш пунчалмаш

1. Рэвизион кӧмис пашашым йӧрдымашлан 
шотлаш.

2. Рэвиз ыштымэ актым, тудым шӱдымы- 
жым пэҥкэдэмдаш, илыш ыш  пурташ.

3. Бухгалтэр отчот дэн парыш (пайда) онсам 
шэлэдышаш нэргэн Сыркин йолташ доклад по- 

чэш пунчалмаш.

1. 1-сэ Октӓбрлан 1929 ийсэ МарисойузыН 
кош артыш  балансым, 1928-29 ийсэ бухкалтэр 
отчотым пэҥкыдэмдаш.

2. 162,115 т. 94 ыр тӱрыс парыш окса гыч 
20 протсэнт— 32,423 т. 19 ыр докод окса тӱл- 
мым кудалтымэкэ, кодш о 129.692 т. 75 ыр. ты- 
гэ шэлэдыман:

а) М арисойуз тӱҥысӧ шапаш оксалан 45 про- 
сэнтым—58 361 т. 74 ыр.

б) К уж у  жаплан кӱсын пууш аш лан 10 про- 
сэнт— 12.964 т. 28 ыр.

в) Вэс тӱрлӧ ш апаш лык оксалан— 10 про- 
сэнт— 12.969. т.
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р) Тунуктумо пашалан 10 просэНтыМ —  
10 9 6 ^  т. 28 ыр.

д) Иорло влакым колкоз дэн копэратсий- 
шкэ пуртыш аш лан 10% — 12.969 т. 28 ыр.

э) Пашачэ дэн Служышо влаклан полшы ш аш- 
Лан 10 просэнтэм— 12.969 т. 28 ыр.

ж ) Ушэм вуйвэрын роскотлан 5 просэнт-^ 
6484 т. 89 ыр.

4  1929-30 ий мучколан, торгаймэ окса кучулт- 
мо план дэн окса налшаш— пуш ал смэт нэр- 
гэн Ф уф ы 'ин  йолташ доклад почзш п у н -  

ч а л м а ш.

1 Торгаймэ— окса кучултш аш  15.400.000 тэҥ- 
кэм кучулт савуртышаш планым, окса нал- 
шаш (докод)— пуш аш  (роскот) 411.849 тэҥ- 
кэан смэтым 1929-30 ий мучколан пэҥкыдэм- 
даш.

У гыч сайлымэ Марисойуз вуйвэрлан, тидэ 
планым тидэ талук мучко илыш ыш  пуртэн' 
ш укташ  шӱдалтэш.

2. Ужалш аш  тӱрлӧ сатум толмо вэргыч, 
складыш пуртыдэ викак йалысэ копэративыш 
колтымаш лийжэ, тидэ ш отыш то йамдылэн 
шуктымэкэ, илыш ыш  пуртэн ш укташ .

3. Пашачэ влаклан ужалш аш  кӱлэш сату 
ак вӱлан уштармаш, нормо шот дэн гына 
лийжэ; пашачын пашадар ак ынчэ воло, 12 
просэнтым партии совэт власть шӱдымӧ по-
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чэш копэратси паша гыч утарш аш ым шотыш 
налын, у гыч сайлымэ вуйвэрлан, копэратси 
ушэш окса кучултмаш кӱлэш корно дэн кай- 
шашым шэкланэн шогаш ; ваш кэрак кош тын 
савурныжо, адак лимэ сэмын утларак оксам 
погэн, куж у  жаплан окса тӱлыдэ йӧнлэн, 
сатум налэдэн окса рошотым ышташ.

5. „Марисойуз“ уставыш йэшармаш нэргэн пун 
чадмаш гыч.

Совэт правитэльствын пунчалмы дэн копэ- 
ратив ушэмын Рӱдӧ вуйвэр ш ӱдымыжӧ почэш 
Мари кундэмысэ кӱлэшан сатулышо „М ари- 
сойуз" ушэмын Уставшым у гыч ончэн, ты- 
гай вашталтылмаш дэн йэшармашым пурташ:

1. 13-сэ §.— м. тыгэ возыман: Ушэмын члэ- 
ныш т Уполномочэный погынымаш кэ ышкэ 
йэҥыштым тыгай нормо почэш колтэн шогат: 
ик уполҥомочэн-ый 800 копэратсий члэн лэч, 
сады дэн йалысэ ик копэратсийат колтыдэ 
ынчэ код. И к йэҥым да колты жо, адак 25 йэҥ 
дэч уты ж о ынчэ лий.

6. Уставын „Б “  „Совэт“ нэргэн калысымым 
пӱтыньэк 38- § - гы ч —43 § мартэ пурташ , 41 § 
гына „и к  талук“ каласымэ олмэш, „к о к  ийлан“ 
манын возаш.

8. §—46-што. „И к  „ий  манын возымым", „ко к  
ийлан“ манын вашталтэн возаш.



Иэшармаш

Нижэгород Крайоэ кӱлэшан сатулышо ушэмын 
вуйвэржэ дэн рэвизион комиосын 2 шо гана 
погынымашын „Мариоойуз“ паша нэргэн пун 

чалмышт.

1. Совэт Ушэмыштэ, ку гу  паврик завот вла- 
кым ыштэн крэсаньык озанлык кучэмым кол- 
козы ш ко совурэн сотсиализмым ыштэн ш ук- 
таш тыршымэ годым, пойан кулак тукымым 
пытарман. Садлан пойан кулак тӱкым паша- 
чэ крэсаньык ваштарэш чот крэдал, тӱрло 
сэмын нуно сотсиализм ыштымашым чакта- 
рэн ш огаш  тырш ат.

2. Сатулышо ушэмын паша шуктымаштэ, 
пойан-кулзк тукым утларак еаштарэш крэдал 
шогат. Садлан копэратсий паша ыштымаштэ, 
пашачэ, батрак дэн йорло ик марда крэсаньык 
эры к пэҥкыдын илыш ыш  пурталтжэ.

Сотсиализм ыштымаштэ, копэратси кӱлэ- 
шын полшэн кэртшэ вийлан шотлыман. Сад- 
лан, тудо ыш кэ ончы клы к пашажым эртак 
сотсиализм ыштымаш паша дэн кэлыштарэн 
шогышаш.

Вич ийаш план ыштэн ш укты ш аш  пӧрвӧй 
талук мучко сату шагал лиймы дэн, адак йал
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гыч кочш аш  сату (киндэ, ӱ, шыл,-моло коч- 
кы ш аш ) йамдылмаштэ йосын эртымаштэ, са- 
тулымо копэратсийлан ы ш к^  пашажым утла- 
рак вийаҥдыман, садланак паша вэрч кому- 
нист партийн совэт власть ончылно (ваш) мут 
пуш аш ат ку гур а к  лийын.

Тыгыдэ калы к илымэ посна кундэмлаштэ, 
пычкэмыш илымыштым ушэш налын, у корно 
дэн илышым колтымо ж апы ш тэ сатулышо 
копэратси пашам утларак кэлштарман, тидэ 
пашам кӱлэш пашалан шотлыман.

Садлан тыгыдэ калы к кундэмсэ ушэм паша 
ш уктымаштэ, пашачэ батрак дэн йорло, ик 
марда крэсаньык эрыкым илыш ыш  пуртыма- 
шым батрак дэн йорло-влак коклаш тэ пашам 
утларак вийаҥдымашым ойыртэм политик ту- 
нуктумаш пашам пэҥкыдэмдымаш, капита- 
лист, пойан кулак тукым ӱчы ш т ваштарэш 
крэдал шогымашым, паша тэргымашым (са- 
мокритикым пэҥкыдэмдымашым,) сотсиализм 
ыштэн ш укты ш аш  вэрч ваш-ваш ӱчашэн па- 
шам вийаҥдармашым, батрак дэн йорло вла- 
кым ик марда крэсаньыкымат копэратсий па- 
ш ашкэ ш упш маш ым гына ончэн копэратси 
пашам аклыман, сайлан альэудалан шотлыман.

3. М арисойуз-вуйвэрын паша нэргэн ыш ты - 
мэ докладшым, крайсэ ушэмын инструктырын 
Марисойуз пашам тэргэн налмыжэ нэргэн йэ- 
шармашым колыштмэкэ, крайсэ сатулышо 
ушэмын вуйвэр погынымаш Марисойуз паша 
нэргэн тыгэ каласа, озанлык-кучэм торгаймаш.
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калы к коклаш тэ ыштым паша, оиыртэм раш 
комунист партий ончыктммо корно дэн, са- 
тулышо рӱдӧ ушэмын шӱдымыжӧ почэш лий- 
ын огъ1л, тидэ тывэч палэ:

1) И уж о йалысэ копэратси ыш кэт пойан— 
кулак торговой влак лэч сатум налын родым 
кучэн улыт. Марисойуз тидым кылэш ын ши- 
ж ы н  налын пытараш тыршымэ олмэш шкэат 
родым кучэн. 1928-29 ийштэ (7 тылзэ мучко) 
Марисойуз шкэт пойан торговой лэч 37.244 
тэҥгэат 56 ыр сатум налэдэн; йалысэ ко- 
пэратси 1928-29 ййсэ 3-ш о кварталыштэ гы- 
на 430.000 тэнгэаш сатум налэдэн улыт.

2. Батрак дэн йорло коклаш тэ паша ыш- 
тышашым, кылэш политик пашалан шотлал- 
тын огыл, тидэ тывэч палэ:

а) йорло йэҥ влакым пуртыш аш  окса ул- 
маш гынат нуны копэратсиш кэ шагал пурты- 
мо, тидлан йамдылмэ окса вунто кодын. (Иор- 
ло влак окса '/УИ  1929 ийлан 101.38 тэҥгэ ко- 
дын: нуно копэратсийш кэ ‘ /^'^-лан 56,7% гы- 
на пуртымо).

б) Иорло влакым копэратсийш кэ пуртыма- 
шым куштылгэмдымэ олмэш нэлэмдэн шогы- 
мо. Пай окса тӱлымӧ ссуд мӧҥгэш тӱлышаш 
жап 3-5 ий олмэш, йуж о копэратси 8-9 тыл- 
чэ жапым гына пуэн улыт.

/Здак копэратсиш кэ пуртымаш кэлышын 
шымлэн налдэ лийын, садлан йорло олмэш 
п о й а н -кул а к  тукымат копэратсиш кэ пурты- 
маш лийын.
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в) Батрак дэн йорло влакым копэратсийшкэ 
пуртымаш паша план дэч посна эртэн, адак 
нунӧ ш оты ш кат налдэ кодын улыт.

г) Иалысэ копэратси сайлымэ йэҥ влак гыч, 
йорло^групым кусарэн паша вашталтын огыл.

д) Йалысэ копэратси гыч шулдо акан кы- 
лэш сатум чыла крэсаньыклан пуэдымаштэ 
класс шот лийын огыл: батрак дэн йорло 
плаклан эн ончыч пуэдышаш олмэш, нуным 
вочэш сату дэч посна кодын улыт.

3. Копэратсийш кэ, пуртыш ащ , колкозы ш  
кусараш  тыршымэ пашам, кылэш пашалан 
шотлалтын олыл, садлан тидэ ш отыш то па’ 
ша ышталтын огыл; колкозлан кылэш сатум 
пуэдэн пашалан полшымаш лийын огыл.

4. Пашадар шот дэн пай оксам погышашым, 
кылэш политик пашалан шотлымо огыл; сад- 
ланак тымаркэ тидэ паша илышыш пуртымо 
огыл.

5. Сотсиализм ыштэн ш укты ш аш  вэрч па- 
шам ончы к колтыш аш  ӱчашымаш йалысэ 
копэратсиштэ шагал лийын; марисойуз вуй
в.̂ р̂ тидэ пашам кылэш ы н виктарэн огыл.

6. Иалысэ копэратсиштэ самокритик (паша 
тэргымаш) кылэш ын шарлэн огыл. Марисойуз 
ушэм кучэм служы ш о влак коклаш тэ паша 
дистиплин укэ,

Служыш о вак ваш-ваш каргашэн (урлэн) 
илымы дэн пашам ончы к виктарэн колтышаш , 
тазан тэргымаш (самокритик) лийын огыл.
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7. .,М арисойуз“ Ушэм кучэмыш тэ служышо. 
эн утларак инструктыр влак, пашаштым пар- 
тии шӱдымӧ почэш виктарэн шуктэн огытул, 
паша ыштымаштэ пашачэ калы к эрыкшым 
йоҥлыш  колтэн, йужо пашаштэ йоршэш йон- 
лэн улыт. И уж о служыш о, парти шӱдым по- 
чэш пашам ыштэн вашкэмдэн огыт кэрт. Пар- 
ти политик почэш, пашачэ влакым виктармэ 
паш аш кэ шогалтымаш шагал лийын; ушэмлан 
кӱлэш йэҥ влакым ончы клы клан ш отыш нал- 
мэ огыл.

8. Бӱрократ влакым, паша шуйкалмашым 
пытараш тӧчымӧ огыл; копэратси пашаш куш - 
тылгэмыш аш-'рационализацым) партий шӱ- 
дымӧ почэш ылыш ыш  шагал пурталтын, йужо 
йалысэ копэратси тидэ пашам кылэшлан 
шотлэнат огыл Растратэ (окса шалытымаш) 
ок изэм, куш кы н  гына шога.

9. Киндэ шурным погэн йамдылмэ нэргэн, 
копэратсилан, ончы к ш огы ш о полш ыш о 
йэҥ влак дэн ыҥыптармаш пашам, кылэш 
политик пашалан шотлымо огыл, садлан ти- 
дэ паща койш ылан гына вэлэ ыш таш тӧчымӧ.

10. Иалысэ копэратси влак, тунуктымаш  
культур пашам кылэш ын виктарэн ш уктымо 
огыл.

11. Мари влакым копэратсийш кэ шагал пур- 
тымо; копэратси пашам виктараш ат шатал 
шогалтымэ.

10. Копэратси паша ш уктымаш  тэргэн он- 
чалтын огыл; тидэ пашалан кӱлэш йэҥ влак
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ӱжмо огыт ул; копэратси члэн влакат ордыш- 
тӧ лийын йоҥлыш ым уж ы н пашам виктараш 
полшэн огыт ул.

Кундэм мучко йалысэ копэратси дэн эн 
утларак М арисойузын окса - озанлык вийшт 
лывыжэн ш огымо дэн, пашам виктарэн шо- 
гыш о йэҥыш тат кылэш ын ыштэн моштыдым 
лиймышт дэн, кундэм организатси влак ша- 
гал полшэн ш огы мы ш т дэн, М арисойуз вуй 
вэрлан пашам кылэш ын ш укташ , жапыш тэ 
шэкланэн виктарэн шогаш , пэш нэлэмын йӧсӧ 
улмаш.

Нижкрайсойуз-уш эмын вуйвэр погынымаш, 
Мари кундэм кӱлэш сатулышо копэратсиштз 
чыла каласымэ йоҥлы ш  лиймым; пашачэ,— 
крэсаньыи эрык пудыртымашым,оппортунизм, 
пурла могырыш  лупшалтмылан шотла.

Мари кундэмыштэ тыгай йоҥлыш  оппорту- 
низм лиймэ, Нижэгород край мучко, вэс кундэ- 
мыштат улмым ончыкта. Садлан, крайсэсату- 
лыш о копэратсиилан ӱлычак тӱҥалын Рӱдо 
м аркэы ш кэ пашажым сотсиализм ыштэн шук- 
тышаш лан полщымаш корно дэн колтыман; 
ку гу  паврик дэн завод ыш тышаш лан, йалы- 
сэ озанлыкым колхозыш  савурнымашлан, пар- 
ти шӱдымӧ сэмын виктармэ лийжэ; тидэ пашам 
чактарыш э влакым чаманыдэ кораҥдыман. 
Сатулышо копэратсийын тӱҥ гы чак пашам ӱ 
сэмын колтымашыжэ, эн ӱтларак, эн ончы- 
чак мӱчко колкоз ыш ты ш аш  районлаштэ, 
колкоз ышташ полшымо корно дэн виктаралт,
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шэ, тидэ паша сатулышо копэратсииын рӱ- 
до пашажэ лийш аш.

Батрак дэн йорло влакым, кулак тукым 
ваштарэш крэдал ш огы ш о пэҥгыдэ вийым ку- 
сармашым, нуным туныктымашым, копэратси 
паш аш кэ ш упш ы н шогымым, сатулышо ко- 
пэратси кӱлэш мондыдымо пашалан шотлэн, 
ыштэн ш огы жо. Марисоуз дэн край мучко 
копэратсилан, ончы к паша ыштымаштэ, ты- 
гай шӱдымаш пуалдэш:

а) Сатулышо пашам лӱддэ, у сэмын батрак 
дэн йорло влаклан полшэн ш огышашлан, ну- 
нын коклаш тэ тӱш кан погынэн ыҥылтармаш 
пашам шуктыман; 1930 ийштэ 1/Х-лан батрак 
дэн йорло влак пӱтыньэк копэратсиш кэ пур- 
тымо лийыт; Район мучко колкозы ш  кусар- 
маштэ нуно 1930 ийштэ )/1У-лан пуртымо 
лийышт:

б) Колкоэ ыштымэ нэргэн, партиын шӱды- 
мыжӧ ыштэн шукталтшэ.

в) Сату пуэдымаш-ужалмаш -класс шот дэн 
лийжэ, эн ончыч батрак дэн йорло влаклан 
налэдэн ш укты ш т;

г) Паврик заводлан, кочкы ш аш  крэсаньык 
ыштэн лукмо сату погымашым вӓш кэрак пэҥ- 
кыдэмдэн ш укташ , ончы кы ж о погымащ па- 
ша сайын кайжэ;

д) Самокритик дэн пашам ончы к колты- 
шашлан ӱчашэн ыш ты ш аш  нэргэн, парти 
ш ӱдымыжым мучко шарэн ш уктэн тидэ па- 
ш аш кэ пашачэ - крэсаньык влакым шупшым 
шогаш;
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е) Лӱддэ, копэратси кучэмым, пашачэ ба- 
трак дэн йорлым, полшэн ш огы ш о ик марда 
крэсаньык гыч пашалан шогалтэн пэҥгыдэм- 
даш, пашам сайэмдаш.

ж ) Калык коклаштэ, тунуктымаш , культур 
пашам утларак вийаҥдэн кӱлэш политик 
пашалан шотлэн ыштэн ш огэш;

з) Иалысэ озанлыкым у корно дэн колты- 
шаш вэрч, тунуктымаш  культур пашалан 
чот пижаш;

и) Копэратси пашам виктараш, сайлымэ 
йэҥ влакым кундэмласэ тӱҥ  илышэ калык 
гыч утларак сайлэн шогалтымэ лийышт;

к) Окса кучултмо вий пэҥкыдэмдышаш, пай 
оксам пӱтыньэк погаш шӱдымым йлышыш 
пурташ;

л) Бӱрократ дэн паша шуйкалмашым пы- 
тараш, пашам куштылгэмдэн кы лэш -ок кӱл 
роскотым изэмдаш; калыклан полшэн шогаш;

м) Ваш-ваш ушэмым ыштэн районла вла- 
кым вийаҥдэн ш укташ ;

М арисойуз пашам пашачэ бригадын ончы- 
мо пош тэк пунчал мутшым, тудын шӱдымы- 
жым йоршэшлан шотлэн пэҥкэдымдаш, мари- 
сойуз пашам виктарэн ш уктыш аш лан тидым 
шукташ:

а) Пашам виктарэн ш огы ш о йэҥ влакым 
кэртшэ влакым шогалташ;

б) Кӱлэш кучэм дэн, М арисойуз кундэмысэ 
служы ш о влакым шымлэн налаш, йордым 
влакым кораҥдаш ;
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в) М арисойуз кучэмым вийаҥдышашлан, 
крайсойуз гыч эн ончыч торгаймэ пашаш 
виктарышэ, паша виктарыш э пӧлкаш кэ кӱ- 
лэш йэҥым колташ;

г) 1930 ийштэ йанвар тылзыштэ Марисойуз 
уполномочэнный погынымаш ым ӱжаш ; тидэ 
погынымаштэ, бригаДым паша ончымо нэргэн 
пунчалмыжым, тэргэн ончэн налаш;

д) Марисойуз пашам тэргэн ончышаш лан у 
гыч бригадым ушэмдэн, колтэн, тидэ пунчалмэ 
пош тэк пашам виктарэн ш укташ  полшыш аш.

Вуйвэр вуйлатышэ Бэккэр. 
Возкалыш э Вэлиповскнй.

Кусармаш чын:
М арисойуз^вуйвэр возкалыш э— 

Ианай Ойсандыр.

ву^
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( М арисойуз*’ паш ам  в и кта р а ш  Х1-сэ к з н а  
У п о л и о м о ч э н н ы й -в л а к  п о гы н ы м а ш ы н  

у сай л ы м э й эҥ ы ш т.

‘ I Сойуз Совэт—21 йэҥ сайлымэ.

1. Боровйков. П. М. Ульанов йандау за- 
/вод пашачэ копэратсэ вуйзэр вуйлатышэ.
> 2. Иэршов. С. Л. Ю рин копэратсэ вуйвэр
деуйлатышэ.
^ 3. Нонстантиноза. А. К. Чыкма кантком
'В К П (б ) ӱдрамаш' пӧлка вуйлатышэ.

4. Казанцзва. Е. Ф. Ш эрнур копэратсэ 
.вуйвэр члэн.

5. Кориллов. Т. К, М ари-Турэк копэратс? 
;,^вуйвэр вуйлатышэ.

6. Краснова. М. Д. ВКПгб) Кундэм Коми- 
^?тэт ӱдрамаш паша виктарышэ инструктыр.

7. НустоБ, А. Н. Мари Кужэр паша'чэ ко- 
1,пэратсэ вуйвэр вуйлатышэ.

8. Нузкэтсов, А. Е. Какш ан мучаш Ш эк- 
^тубайэв) копэратсэ вуйвэр вуйлатышэ.

1Т. 

' ӓ

т
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9. Орликоз, К. Йош кар-Ола Рвэзэ Ушэм 
Комитэт сэкрэтар.

10. Панзоркина, И. Йурин пашачэ ӱдра-
маш.

11. Рыбаков. Ӓ. Г. Кундэм озанлык ку- 
чэм (ОСНХ) вуйлатышэ.

12. Сидоров. И. Д. „С м ы чка“ лӱман па- 
шачэ копэратсэ вуйвэр члэн.

13. Саратова. М. Н. Торйал копэратсэ 
члэнжэ.

14. Сайфутдинов, Т. Кульбаш копэратсэ 
кучэм пашам ыш ты ш э— счэтовод.

15. Паймзров, В. М. Марисола копэратсэ 
рэвизион комис члэнжэ.

16. Трэгубов, И. И. Провой (Звэнигов) 
копэратсэ вуйвэр вуйлатышэ.

17. Лэбэдэва. Е. Упш сола копэратсэ (Ор- 
ша вӱд кантон) члэнжэ.

18. Шзвэлэв, П. С. Ш улко  сола копэрат- 
сэ (Орша вӱд) рэвизион комиси члэн.

19. Шабдаров, Г. В. Пуланур (Заошлин- 
ский) йал копэратсэ вуйвэр вуйлатышэ.

20. Зштыганов, М. М. М^ишкан сола (Мза- 
НОБО) копэратси вуйвэр ч л э н .

21. Йаковлэва. А. Сэмисоли копэратси 
ЧЛЭИ (Морко к-н.



па-

С ой уз  С овэты н  П р з з и д и у м ж о ~ 3  члэн Д:ӓН 
к о к  ка н д и д а т:

1. Рыбаков, Ӓ‘ Г.— Прэзидиум вуйлатышэ
2. Краснова. М. Д. „ „ члэнжэ.
3. Орликов, К. „ „ члэнжэ.

К а н д и д а ты ш т:

1. Зштыганов дэн Кустов.

II. „М а р и с о й у з "  в уйвэр  (7 чл эн )

1. Еиноградов, Б. Иош кар-Ола элэктрос- 
танси пашачэ.

2. Ӓлэксээп, М. М. Чыкма оласэ „Про- 
фэсионал" копэратси вуйвэр члэнлан шога.

3. Нрылоз. Н. П. Нижэгород край сату- 
лышо копэратси Ушэм колтэн.

4. Зайтсэв. И. Т. Йош кар-Ола копэрсати 
вуйвэр вуйлатышэ.

5. Пэтухов,— Колхоз Ушэм вуйвэр члэн.

6. Фуфыгин, П. М. Йурин пашачэ копэ- 
ратси вуйвэр вуйлытышлан ш огы ш о.

7. Шумилйн, — ОСПС-штэ пашам ыш - 
тзн шога.
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К а н д и д а т  влак;

1. Кэлдышэва,— Йош кар-Ола Рабкооп кэ- 
выт пашачэ.

2. Васильэв. Н. В. Чыкмасэ Марисойуз 
контор вуйлатышэ.

3. Мочалоз,— Чодра озанлык ушэм (союз 
с,х лэсрабочих)— И нструктыржо

В уй вэр ы н  Р ӱд ы ж ӧ .

1. Крыло^. Н. П. вуйвэр вуйлатышэ.
2. ӒЛЭСЭЙЗв. М. М. вуйвэр члэнжэ.— Паша 

виктарышэ пӧлкам вуйлатышэ; вуйлатышын 
полш ыш ыжо.

3. Фуфыгин. П. М. вуйвэр члэнжэ.— Тор- 
гаймэ паша пӧлкам вуйлатышэ.
III Р эв и зи о н  (Т зр гы ш э ) к о м и с -  5 члэн, 

2 ка н д и д а т.
1. Макаров,— Обфо вуйлатышэ.
2. Мамайзв, Ш эрнур копэратси кучэм 

бухгалтэржэ.
3. Савэльэв, Е. 0. Карайсэ копэратсэ вуй- 

вэр вуйлатышэ.
4. Йурин, В. П. Страк-касс уполномочэн- 

ный, Иурин к-н.
5. Фэдорова. Ахмылоп копэратсий члэн. 

(Чыкма к-н).
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Кандидат влак:
1. Токтайэз. ВКП(б) Й ош кар Ола коми- 

тэтыштэ шога.
2. Праподнюк. Кожла сола район копэ- 

ратсэ вуйвэр вуйлатышэ.

Рэвиз комис вуйлатышылан Макаров йол- 
таш сайлымэ.

Х1-СО Кана-Уполномочэн влак погынымӓш ын 
возкалыш ыжэ Л. Ианай.

лын Х1-СЭ кана уполномочэный влак погыны-

Гор-
машкэ толшо дэлэгат нэргэн папыктыш.

1. Чылажэ 145 дэлэгат ыльыч.
2. И ӱк пуэн сайлэн кэртшэ 118 дэлэгат (81,5%)

пэн, 3. Мут пуэн кэртшэ гына 27 (.18,5%)
4. П ӧ р й э ҥ ..................... 129 „ (89,0%)
5. Ӱдрамаш ..................... 16 „ (11,0%)

/чэм 6. Марий гы ч................... 57 „ (39,4%)
Р у ш ." ........................... „ (56,5%)

вуй- Суас............................... 4 ( 2,8%)
Вотӓк (Удмурт) . . . 1 „ (0,65%)

чэн- Ч у в з ш ......................... 1 „ (0,65%)
8. Пашачэ влак . . . . 18 „ (12,4%)

лэн. Крэсаньык . . . . . 94 „ (64,8%)
Служышо . . . . . 33 „ (22,8%)



8. Колхозышто ш огы ш о
влак. .   26

Марий гыч. . . .  13 „ ( 50 %)
Руш........................■. . 12 „ ( 46 %)
Чуваш ..............................1 „ <, 4 %)

9. Партийштэ шогымаш 
Члэн ВКП(б). . . .  42 „ (29,0%)
Кандидат влак . . .  23 „ (15,9%)
ВЛКСМ члэн . . . .  7 „ ( 4,7%)

Партийштэ шогыдымо влак 73 „ (50,4%)
10 Тунэммэ шот дэн:

Лудын возэн моштыдымо влак — 
шкэ сэмын тӱнэмшэ

влак  1 „ ( 0,6%)
Иылысэ школ

пытарыш э 125 „ (86,2%)
Кыдал школ. . . .  19 „ (13,2%)
Кугу ш кол.................................................  —

Копэратсэ пашам ыштэн шогымаш шот. 
Нимоньар ыштыдымэ

в л а к ..................................... 27 дэлэг. (18,7%)
И к талук мучко ыш тышэ 27 „ П8,7% )
И к талук гыч кок  ий

мучко.   10 „ ( 6,9% )
К о к ....................... 3 . . 26 „ (18 0% )
Кум . . . .  4 . . 6 „ ( 4,1 %)
Ныл . . . . 5 . . 14 „ ( 9.4%)
5 талук утла. . . .  35 „ (24,2%^

Мандат комис доклад гыч XI сэ кана погы 
нымаш возкалышэ. ^

й. Йанай.
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