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С С Р .  УШЭМӸШ ТӸ СОЛА СОВЭТВЛӒ 
ӸШТӸМӒШӸН тӹ ҥ АНЖ ӸКТӸ Ш ӸЖ Ӹ

Сола совэтвлӓм—прольэтар дьиктату- 
рӹн органвлӓм, сола хозанлӹк кольэкть- 
ивӓҥмӹ пӓшӓ видӹшӹвлӓм, кольэктьи- 
вӓҥш ӹ районвлӓштӹ кулак йӹхӹм йаш- 
ток пӹтӓрӹмӹ пӓшӓм виктӓрэн шалгӹ- 
шӹвлӓм, нэзэр, батрак дӓ покшал хрэ- 
сӓньвлӓн анцӹкӹ кэмӓшӹштӹм, сола хо- 
занлӹк пӓшӓм кӹрӹлтӹштэок лӱлтэн, 
пиҥӹдэмдэн социальизм сэмӹшкӹлӓ сӓ- 
рӹшӹвлӓм —  анцӹкӹлаат пиҥӹдэмдӹ- 
шӓшлӓнэн,— С.С.Р. Уш эмӹш тӹш ӹ Рӹ дӹ  
Исполкомжӹ пасна рэспувльӹкӹш тӹш ӹ 
Исподкомвлӓлӓн, сола совэтвлӓм, тэҥ э  
анжӹктӹмӹ сэмӹнь ӹштӓш шӱдӓ:

СОЛА СОВЭТВЛӒМ ӸШТӸМӒШ.

1) Сола совэтвлӓм ӹштӹмӹ анчӹктӹш 
сэмӹнь, цилӓ солаэшок ӹштӓш лиэш. 
Изи, тӹгӹдӹ солавлӓжӹ польитьикӹ, 
хозанлӹк дӓ культурӹ пӓшӓэшӹштӹ 
эксӹк литэок ик сола совэтӹшкӹ ушналт 
кэрдӹт.



2) Район-район хӓлӓ кольэктьивӓҥшӹ 
районӹштӹ, шукӹ сола ик колхозӹшкӹ 
пӹрӹмаштӹ, сола совэт ӹш тьш ӓш  кол- 
хозаҥаш тӹҥӓлшӹ солавлӓэш лишӓш- 
лӹк. Тэҥэ ӹштӹмӹ годӹм, кӹзӹт йакгэ 
сола совэтӹм, ӹлмӹжӹ вӓрэшок кодаш кэ* 
лэш. Сола совэтвлӓ лош тӹшӹ граньицӓм 
ӹштӓш дӓ колхозвлӓжӹмӓт тӧр ӹштэн 
шоктӹмаш пӓшӓжӹ, округӹштӹшӹ Ис- 
полкомвлӓлӓн пуалтэш. Нинӹн ӹштӹмӹ- 
штӹм Совэт Рэспувльӹкӹвлӓн Рӹдӹ  
исполкомвлӓштӹ йарӹктат. Сола совэт- 
влӓ лоштӹ граньицӓ ӹштӹмӹ годӹм, 
районӹштӹшӹ халӹкӹн шӹрэжӹм— шоэ- 
жӹм дӓ шукӹжӹм— чӹдӹжӹм, магань 
халӹк ӹлмӹжӹм, корнӹвлӓжӹм дӓ икӓ- 
нӓ— иктӹ дон пижмӓш йӧнжӹм цилӓ 
шотлэн шӹндӹмӹлӓ.

3) Сола совэтӹшкӹ дьэпутатвлӓ айӹ- 
рӹм годӹм, айӹрӹшӹвлӓ констьитуцӹш- 
тӹ (тӹҥ закон) кэлэсӹмӹ дон пӹрӹш а- 
ш лӹ к ӹлӹт. Сола совэтвлӓм айӹрӹма- 
шӹжӹн порӓдкӹжӹм дӓ айӹралтмӹ 
жэпш ӹм совэт ушэм рэспувльӹкӹвлӓн 
рӹдӹ исполкомвлӓштӹ ӹштӓт. Нинӹн 
ӹштӹмӓшӹштӹ С, С. Р. Ушэмӹштӹшӹ 
рӹдӹ исполкомӹн, совэтвлӓм айӹрым 
анчӹктӹш (положэньӹ) статьан ли- 
шӓшлӹк.
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4) Айӹрӹшӹвлӓ, айӹрӹмӹ эдэмӹш тӹ 
ьшьӓнӹмӓшӹштӹм ак Ь1штӹ гӓн ь ,  тэгэнь 
эдэмӹм совэт пӓшӓ гӹц караҥдэн кэр- 
дӹт. Ти караҥдӹмӹ эдэм вӓрэш вэсӹ 
айӹралтэш.

5) Сола совэтӹн пӹнзалмьшӹм Ь1лӹ- 
мӓшь 1шкь1 пӹртэн шалгаш дӓ мол пӓ- 
шӓм [ьгштӓшӓт, сола совэт чльэнвлӓ ло 
гӹц вуйлалтӹшӹм дӓ сирӹшӹм^дйӹрат. 
Сирӹшӹжӹ сола совэт чльэн агӹлат лин 
кэрдэш . Ш укӹ рак халӹкан сола совэтӹ- 
штӹ прэзидьиумьш айӹраш лиэш.

6) Сола совэтӹи окса кӹчьштмӹ пӓ- 
шӓжӹм дӓ мол хозанлӹк видӹмӓш пӓ- 
шӓжӹмӓт топлоток тэргэн шалгӹмӹ 
лиж ӹ  манӹн, сола совэт айӹрӹмь! го- 
дӹмок рэвизь! Ь1штӹшь1 камисӹм, совэ- 
тӹш кӹ айьфӹмӹ жэпэшок, айӹрат. 
Рэвизӹ  ӹштӹшӹ камисӹжӹ айӹрӹшӹ 
халӹк дон пижӹкӹм ь1штэи кӹрӹлтӹш - 
тэок совэтӹн пӓшӓжӹм тэргэн шалгӹ- 
шашлӹк ӹлэш. Сола совэтӹн пӓшӓш- 
тӹжӹ иктӓ магань самӹньӹм ужэш гӹнь, 
айӹрӹш ӹ халӹклан увэртӓрӓ.
2. СОЛА СОВЭТВЛӒН ПРАВАШТЫ ДӒ 

ӸШ ТӸШ ӒШ ЛӸК ПӒШӒШТӸ
7) Сола совэт, ӹ шкэ пӓшӓ ӹштьшь 1 

районӹштӹжӹ совэт властьӹн сэк кого
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орган ӹлэш. Солаштӹшӹ совэтшӹ проль- 
этар дьиктатурӹн солаштӹшӹ органжӹ 
ӹлэшӓт, тӹдӹ солаштӹшӹ труйӹшӹ ха- 
лӹкӹм государствӹ пӓшӓ виктӓрӹмӓшкӹ, 
социальизм ӹштӹмӹ пӓшӓшкӹ, хозан- 
лӹкӹм ӱ сэмӹшкӹ сӓрӹмӓшкӹ дӓ куль- 
тур пӓшӓм виӓҥдӹмӓшкӹ шӹвшӹн ш ал- 
гӹшашлӹк ӹлэш.

8) Сола совэтвлӓ солаш тӹш ӹ пӓшӓ- 
влӓм ӹлӹмӓшӹшкӹ пӹртэн шоктӹмӹ- 
лаок ӹштӓт. Районэш округэш, областьэш 
(крайэш), пасна рэспувльӹкӹвлӓэш дӓ 
ССР Ушэмэш йарал, кэрӓл пӓшӓвлӓм 
тэргӓт. Сола совэтвлӓ, ӹ ш кэ районӹш- 
тӹштӹ совэт закон сэмӹнь пӓшӓ ӹштӹ- 
мӓшӹм анчат. Совэт властьӹн шӱдӹ- 
мӓшӹм ӹлӹмӓшкӹ пӹрташ ӓптӹртӹшӹ- 
влӓ ваш тарэш  кӹрэдӓлӹт. Совэт власть- 
ӹн дӓ Комуньист Партьӹн шӱдӹмӓшӹм 
ӹлӹмӓш ӹш кӹ пӹртэн шалгӹмӹ годӹм 
прольэтар йӹх (классӹн) корнӹжӹм пӹ- 
дӹртӹлмӹ, какльартӹлмӹ ваштарэшӓт 
пӹт кӹ рэдӓлш ӓш лӹ к ӹлӹт. Кӹзӹтшӹ 
вэрэмӓштӹ йӹх дон йӹх кӹрэдӓлмӓш 
когон пӹсэшт шӹнзӹнӓт, ти кӹрэдӓл- 
мӓштӹ вуйлалтэн шалгӹшӹ кулавлӓм дӓ 
нӹнӹн подкулачньӹквлӓштӹм сола со- 
вэтвлӓ викок, важгэ пӹчкэдэн шуш аш - 
лӹ к ӹлӹт. 
б



9) Совэт законӹштӹ анжӹктӹмӹ пра- 
вилвлӓ сэмӹнь, сола совэтвлӓ ӹшкэ гӹ- 
цӹштӹ „обӓзӓтьэльнойэ постановльэньи- 
й э “ манмӹ, пӹнзалмашӹм лӹктӹн кэр-

* дӹт. Пӹнзалмашвлӓжӹм ӹлӹмӓшӹшкӹ 
пӹртӹдӹмвлӓ вӹлкӹ штрафӹм шӹндэн 
кэрдӹт. Халӹкӹн икӓнӓ-иктӹ лош тӹш ӹ 
шӹдӹм тӧрлӓш, имушэствам пайӹлаш, 
изирӓк уголовнӹй пӓшӓвлӓм анжаш дӓ 
рэвольуцӹн законжӹм пиҥӹдэмдэн шал- 
гаш манӹн, ССР Ушэмьш законӹштӹ кэ- 
лэсьшӹ сэмӹнь, сола совэтвлӓ сага сола 
судвлӓ ӹштӹмӹ лит.

10) С.С.Р. Ушэмнӓм капитальиствлӓ 
гьщ пэрэгэн шалгӹмаш пӓшӓм пиҥӹ- 
дэмдӹшӓш лӓнэн, сола совэтвлӓ халӹклан, 
сӓмӹрӹквлӓлӓн салтакэш кэмэшкӹ, дӓ 
тьэриториальньӹквлӓлӓн вӹрсь! пӓшӓм 
тӹмдӹмашлан эчэ И акш ар армишкӹ 
прольэтар йӹх ваштарэш щалгӹшӹ эдэм- 
влӓ попазӹдӹмӹ вэрц пӹт палшэн шал- 
гӹшашлӹк ӹлӹт.

ХОЗАНЛЫ К ДӒ КУЛЬТУР ПӒШӒ 
ВИӒҤДӸМӒШ ӸШТӸ СОЛА СОВЭТ- 

ВЛӒН ПӒШӒШТӸ
11) Сола совэтвлӓн тӹҥ пӓш ӓш тӹ — 

сӧла хозанлӹкӹм социальизмӹшкӹ, кол-



хозывлам да мол ииш копэрацывлам 
ӹштэн виктӓрӹмӓш ӹлэш. Колхозвлӓштӓт 
пасна ӹлӹшӹ хозанлӹквлӓштӓт, киндӹ 
шачӹш когоэмдӹмӹ вэрц, ӱдӹм кӹм- 
дӹкӹм кӹмдаэмдӹмӹ вэрц, вольӹк ур- 
дӹмашӹм иквӓрэш ӹштӹмӹ вэрц  Дӓ 
вольӹк анжӹмашьш йажоэмдӹмӹ вэрц 
сола совэт пӹт кӹрэдӓл шалга. Ти пӓ- 
шӓвлӓ дон иквӓрэшок районӹштӹжӹ 
ӹлшӹ пӹрцӹ ӹштӹшӹ совхозвлӓлӓн 
вольӹк урдӹшӹвлӓлӓн, йӹтӹн ӱдӹшӹ- 
влӓлӓн дӓ молӹвлӓлӓнӓт цилӓ статьан 
палшэн шалга.

12) Колхозвлӓн дӓ копэрацӹ ушэмвлӓп 
пӓш ӓш тьш  виктӓрӹшӓшлӓнэн, сола со- 
вэтвлӓ тэвэ мам ӹштӓт: а) колхоз пӓшӓ 
ӹштӓш палш ӹш ӹ учрэждьэньӹвлӓньш, 
прэдприйатьӹвлӓнӹм дӓ колхозвлӓн 
ӹшкӹмӓш тӹн пӓшӓштӹ гишӓнӓт отчот- 
влӓм колӹштӹт; б) колхозвлӓн планӹ- 
штӹм анжэн пиҥӹдэмдӓт, планвлӓштӹ 
закон сэмӹнь ӹштӹмӹ агӹлэп гӹнь, 
нӹнӹлӓн план ӹштӓшӹштӹ кэрӓлӹм 
анжӹктэн пуат; в) колхозвлӓн крэдьит 
оксам нӓлӓш йадмаш ӹш тӹм дӓ молӹ- 
ж ӹмат ӹньӓндӓрэн пуат; г) колхозвлӓш- 
тӹ у гӹц стройьшаш ӹм (ӹлӹшвлӓм 
сарайвлӓм, школӹвлӓм, клубвлӓм тӧрлӹм 
вӓрвлӓм дӓ молӹмат) виктӓрӓт.
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13) Район-район хӓлӓ кольэктьивӓҥтӹ- 
мӹ районвлӓштӹ, сола совэтвлӓ пасна 
ӹлӹшӹ нэзэр, покшал хрэсӓньвлӓ лоэш 
викпростайӧнӓн копэрацывлӓм ӹштэн,нӹ- 
нӹн ӱдӹм кымдӹкыштым кымдаэмдэн дӓ 
нӹнӹ лошты агроминьимумым эртӓрэн, 
иквӓрэш лин пӓшӓ ӹштӹмӓшӹм халӹк- 
лан ӹҥӹлдарэн, кольэктьивӓҥдӹмӹ ги- 
шӓн халӹкӹм йӓмдӹлӹшӓшлык ылӹт. 
Н эзэр, покшал хрэсӓнь хальжӹм кулак 
ваш тарэш  кь^рэдӓлӓш шӹвшӹт. Район- 
-район хӓла кольэктьивӓҥтӹмь! районӹ- 
шты кулаквлӓн тӓртэ пӓшӓ ӹгнтӹктӹ- 
мӓшӹштӹ гӹц караҥдаш дӓ пайӓн йых- 
влӓм район гьщ пӹзӹртэн лӹкташ йӓм- 
дӹлӓт. Вара ти солавлӓ кольэктьивӓҥмӹ- 
кӹштӹ кулак йыхӹм йаш ток пӹтӓрӓт.

14) Сола совэтвлӓ колхозвлӓн дӓ пасна 
ӹлӹшӹ хрэсӓньвлӓн мӱлӓндӹм тӧр дӓ 
кэрӓллӓ кычӹлтмашь 1штым анжат. Тӧр, 
ӓль кэрӓллӓ кьшӹлтӹдымӹ ушэмвлӓ гӹц, 
пасна хрэсӓньвлӓ гӹц шывшӹн нӓлӹн 
кэрдӹт. Мӱлӓндӹжӹм, мӱлӓндӹ закон 
пӹдӹртьштӹвлӓ гӹц, пӓшӓ ӹштӹмӹ пла- 
ным пыдӹртышӹвлӓ гӹц дӓ государствы- 
лан ӹштӓш сӧрӹмӹштӹм ӹштэн шок- 
тӹдӹмывлӓ гӹц, шӹвшьш нӓлЗш, маньш 
йадмӹшӹм шӹндӓт. Сола совэтвлӓ мӱ- 
лӓндь! обшэствавлӓн цилӓ пӓшӓштӹмок
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виктӓрӓт дӓ обшэствавлӓлӓн пӓшӓштӹм 
социальизм сэмӹшкӹ пырташ палшат. 
Мӱлӓндӹ обшэствавлӓн ӹшкэ турэшӹштӹ 
лӹкмы пынзалтышвлӓштӹм сола совэт 
вашталтэн кэрдэш . Район-район хӓлӓ кол- 
хозаҥш ы районвлӓштӹ мӱлӓндӹ обшэства- 
влӓ викок йамӹт, нӹнӹн пӓшӓштӹ сола 
совэт кидӹш кӹ пумы лиэш.

15) Колхозвлӓньш, колхозӹш кӹ пырӹ- 
дымӹ солавлӓнӹм дӓ мол йиш халӹкло 
ушэмвлӓнӹм, прэдприйатьӹ влӓнйм— на- 
лог тӱлэн шоктымашӹштӹм, крэдьит ок- 
са тӱлӹмӓшӹштӹм, государствӹлан уты 
ӓдӹрлык пумашӹм, контрактацӹ (дого- 
вор) ӹштэн шоктӹмашӹм, план дон пӓ- 
шӓм ӹштэн шоктӹмашым, айыртэмӹнок 
киндӹ погымы дӓ ӱдӹмӹ кампаньывлӓ 
эртӓрӹмӓш ӹм дӓ сола хозанлык пӓшӓ 
ӹштӹмӹ машинӓвлӓм, ӓдӹрвлӓм кзрӓллӓ 
кычылтмашым, содиальизмӹшкӹ пырташ 
манӹн цилӓ сола пӓшӓмок сола совэтвлӓ 
пӹт анжӹшашлӹк ылӹт.

16) Сола совэтвлӓ, колхозвлӓштӹ дӓ 
совхозвлӓштӹ прамой пӓшӓ эдэмвлӓ кӹ- 
чӹлтмашӹм, мӱлӓндӹ тьэхньикӹ пӓшӓ- 
зӹвлӓлӓн пӓшӓлӹктӹмӹм дӓ иквӓрэш ли- 
шӹ хозанлӹквлӓн пӓшӓ ӹштӹмӹ дьис- 
ципльинӹштӹм анжат. Колхозвлӓштӹ, 
совхозвлӓштӹ, молӹ йиш хэлӹкло ушэм- 
}0



влӓштӹ дӓ государствӹн учрэждӹньӹ- 
влӓштӹ пӓшӓ законӹм кӹцэ анжат, пӓ- 
шӓ ӹштӹмӹ тӓрӹм кӹцэ тӱлӓт, труд- 
договорвлӓм дӓ колдоговорвлӓм кӹцэ 
ӹлӹмӓшкӹ пыртат дӓ эчэ мол законвлӓм 
нӹнӹ кӹцэ ӹлӹмӓшкӹ пӹртат, сола со- 
вэт тӹдӹм пиш йажон анжыш аш лык 
ӹлэш. Пӓшӓ законвлӓм пыдыртымаш ли- 
эш гӹнь, сола совэтвлӓ тидӹм вӹртыш - 
ток караҥдӹшаш лӹк ӹлӹт. Закон пӹдӹр- 
тӹшӹвлӓштӹм судӹшкӹ пуат.

17) Сола совэтвлӓ культур пӓшӓ ӹш- 
тӹшӹ дӓ ӹлӹмӓшӹм уаҥдӹшӹ ушэм- 
влӓн лӹдмӹ пӧртвлӓн, колхозньык пӧрт- 
влӓн, школӹвлӓн, клубвлӓн, тӹгыдӹ тьэ- 
тьӓ анжӹмӹ йӓсльӹвлӓн, качкаш пукшӹ- 
мӹ вӓрвлӓн, халӹк тӧрлӹмӹ вӓрвлӓн дӓ 
молӹвлӓн пӓшӓштӹмӓт, тӧр  виктӓрэн 
шалгат. Солавлӓн ӹлӹмӓшӹштӹмӓт (вӹд 
ситӓрӹмӓшӹм, корны тӧрлӹмӓшӹм дӓ 
молымат) йажоэмдӓш палшат. Тэҥэ ӹш- 
тӹмӹштӹ дон сола халыкым социальизм 
сэмӹшкӹлӓ сӓрӓт, тӹдӹн ӹлӹмӓшӹжӹ- 
мӓт социальизм статьан ӹлӹмӓшӹм ӹш- 
тӓш палшат.

18) Сола совэтвлӓ собэз законӹм ӹлӹ- 
мӓшӹшкӹ пӹртымашӹмат анжат. Кӹцэ 
хрэсӓньвлӓлӓн палшь1маш лиэш, йакшар 
салтакӹн, флотӹш тӹ служышӹн сэмйӓ-
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влӓлӓн дӓ йакш ар партьизан дон йакшар 
гвардиш тӹ служӹшын сэмйӓвлӓлӓн закон 
сэмӹнь пушаш лӹк льготӹвлӓ кыцэ пу- 
алтӹт, тидьш сола совэтвлӓ пыт анжы- 
шашлӹк ылыт. Тэгэнь сэмйӓн хозанлык- 
влӓм йӹлэрӓк кольэктьивӓҥдӹмӹ гишӓн, 
сола совэт,пӓшӓм пӹтӹрак ӹштӹшӓш лӹк.

4. СОЛА СОВЭТЬШ БӰ Д Ж Э Т  КЬ1- 
ЧӸЛТМӸ ПРАВАЖӸ

19) Социальизмӹм ӹштэн ш октӹш аш - 
ланэн, культурӹм лӱлтӹшӓшлӓнэн, халӹк 
хозанлыкӹм виӓҥдӹшӓшлӓнэн дӓ сола 
совэтвлӓн социальизм ӹштӹмӹ пӓшӓштӹ 
труйӹшы халыкӹн ӹлӹмӓшӹжӹм йажо- 
эмдӹш ӓшлӓкэн сола совэтвлӓ сага ӹщ- 
кӹмӹштӹн буджэтӹштӹ лишӓшлӹк. Со- 
ла совэтвлӓ сага бӱджэт ӹштӹмӓшӹн 
планжӹ, жэпшӹ дӓ ӹштӹмӓшӹн порӓд- 
кӹжӹ Совэт рэспубльӹкӹвлӓн закон сэ- 
мӹнь лишӓшлӹк. Район-район хӓлӓ 
кольэктьивӓҥш ӹ районвлӓштӹ сола с о - , 
вэт сага ӹштӹмӹ бӱджэт 1930— 31 буд- 
жэт  кӹчӹлтмӹ ишток лишӓшлӹк.

20) Сола совэт сага ӹштӹмӹ бӱджэт 
оксажӹ, сола совэтӹн районӹштӹ ӹлшӹ 
халӹкӹн, халӹкло. культур, админьистра-. 
тьивнӹй дӓ хозанлӹк пӓшӓ' йажоэмдӹмӓ-
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шкӹ шӓлӓтӓлтшӓшлӹк. Сола бӱджэтӹн 
оксажӹ— сола совэт, кӹчӹмашкӹ, вӓрӹш- 
тӹш ӹ халӹк тӹмдӹмӹ учрэждьэньӹвлӓ- 
шкӹ, халӹк льицӹмӓшкӹ, пэнсӹ окса пу- 
машкӹ, корнӹвлӓ ӹштӹмӓшкӹ, тьэльэ- 
ф ондон  почтӹ кӹчьшашкӹ, сола йажоэм- 
дӹмӹ пӓшӓшкӹ, сола хозанлӹк пӓшӓм 
виӓҥдӓрӹмӓшкӹ дӓ сола совэт ӹлшӹ ӓдӹр- 
влӓм тӧрлӹмӓшкӹ ш ӓлӓтӹш ӓшлӹк ӹлэш.

21) Сола совэтӹн бӱджэтӹшкӹ окса 
погӹмӹ вӓрвлӓжӹ; а) сола совэтӹн пӓшӓ 
ӹштӹмӹ районӹштӹ ӹлшӹ, вӓрӹштӹшӹ 
имушэствавлӓ дӓ прэдприйатьӹвлӓ гӹц 
нӓлмӹ доход, пӹра ти шотӹшкок мӱлӓн- 
дӹ тӧрлӹмӓш дӓ кӹчӹлтмаш законӹн 
52-шӹ статьаштӹ кэлэсӹмӓш сэмӹнь ов- 
шэствавлӓлӓн мӱлӓндӹ пумӹ гӹц нӓлмӹ 
доходш ат пӹра; б) вӓрӹштӹшӹ налогӹ 
дӓ сакой погӹмаш окса; в) сола хозан- 
лӹк налогӹ гӹц. Рэспувльӹкӹвлӓн зако- 
нӹштӹ кэлэсӹмӹ сэмӹнь, сола совэтӹн 
пӓшӓ ӹштӹмӹ районӹштӹ погӹмӹ на- 
логӹ гӹц, 30 процэнт гӹц чӹдӹ лишӓш- 

- лӹк агӹл; г) рэспувльӹк законӹштӹ кэ- 
лэлэсӹмӹ статьан кӹнар процэнт гӹньӓт; 
государствӹн доход гӹц, д) сола совэт 
пӓшӓ ӹштӹмӹ районӹштӹжӹ государст- 
вӹн ӓрӹмӓш обльигацӹ шӓрӹмӹ окса 
шот гӹц. Кӹнар процэнтӹм сола совэт-
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лӓн кодӹшаш лӹк, ӓрӹмӓшӹм лӹкмь! го- 
дӹмок кэлэсӹмӹ; е) колхозвлӓн ӹлӹмӓш 
йажоэмдӹмӹ дӓ культур пӓшӓ виӓҥдӹмӹ 
фондӹ; ж) колхозвлӓн пӹнзалмӹ сэмӹнь 
пасна лӹмӹн ма шон ӹштӓш пиштӹмӹ 
доходвлӓ; з) самообложэньӹ дон погӹмӹ 
окса, Ти оксажӹ халӹкӹн кэрӓлэш, нӹ- 
нӹн пӹнзалмашӹштӹ сэмӹнь шӓлӓтӓлт- 
П1ӓШЛЫК ӹлэш.

22) Сакой йиш налогӹ погӹмаштӹ, сола 
совэтвлӓ налог нӓлӓш лимӓшӹм дӓ на- 
логӹ кӹчӓлмӓш пӓшӓм, пасна рэспувльӹ- 
кӹвлӓн законӹштӹ кэлэсӹмӹ сэмӹнь 
ӹштӓт.

23) Сола совэтвлӓ вӹлкӹ государствӹн 
ӓрӹмӓш обльигацӹвлӓм шӓрӹмӓш дӓ ти 
ӓрӹмӓш влӓн кэрӓлӹштӹм ӹҥӹлдарӹмаш 
пӓшӓ пиштӓлтэш. Сола совэтвлӓ ӓрӹмӓ- 
шӹн обльигацӹ кӹчӹшӹвлӓлӓн законь!- 
штӹ кэлэсӹмӹ сэмӹнь, ӹштӓш палшат.

5. СОЛА СОВЭТВЛӒН ХАЛӸКЛО 
ШӒ ВИКТӒРӸМӒШӸШТӸ

ПӒ-

24) Сола совэтӹн лач пиш кэрӓл кого 
пӓшӓжок— государствӹ пӓшӓ виктӓрӹ- 
мӓшкӹ, сола хозанлыкым социальизм сэ- 
мӹшкӹ виктӓрӹмӓшкӹ нэзэр, батрак 
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дӓ покшал хрэсӓнь халыкым шывшын 
шалгымаш пӓшӓ ылэш.

25) Труйышы халыкым дӓ сола совэт 
чльэнвлӓм сола совэт пӓшӓшкӹ пиш ца- 
ток шывшмӹ лиштӹ манын, сола совэт- 
влӓ сага сакой йиш сэкцӹвдя ӹштӓлтӹт. 
Сэкцӹ шотш ым рэспувльык ушэмвлӓ 
ӹштӓт. Ти сэкцӹвлӓн пӓшӓшкӹштӹ сола 
совэтӹи тӹ ҥ пӓшӓвлӓштӹ цилӓ пырӹ- 
ш аш лык ылыт. Сола хозанлӹк сэкцӹн 
пӓшӓжӹ, пӓшӓ ӹштӹмӓш кӓнӓш  сэмӹнь 
(производственное совещание) ӹштӓлт- 
шӓшлык. Сэкцӹн пӓшӓжӹ айыртэмӹнок 
колхоз ӹштӹмӓшкӹ, колхозвлӓштӹ пӓ- 
шӓ ӹштӹмӓшӹм йажоэмдьш ӹ сэмӹшкӹ, 
культур пӓшӓм шӓрӹмӓшкӹ дӓ мол кэ- 
рӓл пӓшӓвлӓм ӹштӹмӓшкӓт, когонок 
шывш ылтш аш лык ылэш. Ти сэкцӹвлӓш- 
кӹ айыртэмӹнок нэзэрвлӓм дӓ батрак- 
влӓм— сола совэтӹн тӹҥ актьившӹм — 
шӹвшмӹла.

26) Цилӓ сола совэт сагаок нэзэр груп- 
пӹ ӹштӓлтэш. Сола совэтвлӓ ти группӹ- 
влӓн пӓшӓштӹм цилӓ статьан шӓрӓш 
палшӹшаш лык ӹлӹт. Ь1шкьшӹштӹн пӓ- 
шӓ ӹштӹмӓш ӹштӹм нэзэр группывлӓн 
погынымашышты йарыктат. Сола совэт 
сагашы нэзэр группывлӓ сола совэтӹн 
пиҥӹдӹ тӹкӹвлӓ лиш ӓш лы к ылыт, цилӓ
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пӓшӓжӹ.мок нинӹвлӓ дон икзӓрэш , ик 
ышын ӹлӹмӓшкӹ пыртэн шалгымыла.

27) Сола совэтвлӓ, халыкын польитьи- 
кӹ дӓ культуры пӓшӓ тымэнь шокты- 
машлан пыт палшэн шалгышашлык 
ылыт, айыртэмӹнок нэзэр, батрак дӓ пок- 
шал хрэсӓнь ӹдӹрӓмӓш лошты ти пӓшӓ- 
влӓм йажон ӹштӹмӹлӓ. Сола совэтвлӓ, 
ӹдӹрӓмӓшвлӓ лошты польитьикӹ дӓ куль- 
туры шӓрӹмӓш пӓшӓ ӹштӓш, совэт пӓ- 
шӓшкӹ, колхоз ӹштӹмӓш пӓшӓшкӹ шыв- 
шын шалгэн палшышаш лӹк ылыт. У гӹц 
стройымаш пӓшӓштӹ, айыртэмӹнок, кол- 
хозвлӓн дӓ совхозвлӓн ӹлӹмӓш уэмдӓш 
тьш ды ш ы  вӓрвлӓм (иквӓрэш качмы вӓ- 
рӹм, тыгыды ӹрвэзӹвлӓ анжӹмӹ йасльым 
тыгӹр мӹшмы вӓрӹм дӓ молӹмат) ӹштӹ- 
мӓшлӓн пӹток палш ӹш аш лык ылӹт дӓ 
ти палшымыштӹ дон ӹдӹрӓмӓшвлӓм тош- 
ты, курым мӹчкы лиш ӹ худа ӹлӹмӓш 
гӹц ытлӹктат.

28) Сола совэт чльӓнвлӓштӹ^—труйы- 
шы халыкын прэдставитьӹльвлӓштӹ ылы- 
тат— сола совэт анзылны шалгышы пӓ- 
шӓвлӓ ӹштӹмӓштӹ лач пыток, цилӓ 
статьанок анзылны лишӓшлык ылыт. Ни- 
нӹ солам у сэмӹшкӹ, социальизм ӹш- 
тӹмӓшкӹ видэн шалгышывлӓ лиш ӓш лык 
ӹлыт. Сола совэт чльэнвлӓжӹ, айырышы 
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халык дон пыток, цат пижӹкӹштӹ лни, 
нӹнӹлӓн пӓшӓштӹ гишӓн халык йадмы 
дон дӓ ӹшкэ гӹцӓт отчотым ӹштӹшӓш- 
лӹк ылыт. Тидӹ гӹц пасна, сола совэт 
шӱдӹмӹ сэмӹнь, сола совэтӹн пӓшӓжӹ 
гишӓн халыклан отчотым ӹштӓт дӓ, 
труйӹш ы халыклан совэт властьын пӓ- 
шӓ ӹштӹмӓшӹжӹм дӓ ти пӓшӓвлӓм ӹлӹ- 
мӓшкӹ пырташ кэрӓлжӹм пыт ыҥылдарат.

29) Сола совэтӹн пӓшӓштьшӹ прольэ- 
тар йых корны дон кэтӹмӓш, пӓшӓм кэ- 
рӓллӓ ӹштӹдӹмӓш, кулак йыхым йашток 
пӹтӓрӹдӹмӓш, солам социальизмӹшкӹлӓ 
сӓрӹдӹ мӓш ,пӓш ӓ виктӓрӹмӓшты лышкы- 
дын пӓшӓ ӹштӹмӓш, нэзэр дӓ батрак- 
влӓм икарашкы ӹштэн шоктыдьшаш дӓ 
мол йарыдымы пӓшӓ ӹштӹмӓшӓт улы 
лит гӹнь, тэгэнь сола совэтӹм жэп шо- 
тэок, вэс пачаш айырат. Вэс пачаш айы- 
рӹмӹ сэмжӹ пасна рэспувльыкывлӓн 
лыкмы закон сэмӹнь ӹштӓлтэш.

30) Сола совэтвлӓ ӹшкӹмӹштӹн пӓ- 
шӓштӹ гишӓн, айырӹшы халык анзылны 
ик и мычкы кӹм гӓнӓ гӹц шоэн агыл 
отчотым ӹштӓт. Тидӹ гӹц пасна, нӹнӹ 
халыкым ногэн, погӹнымашым ӹштӓт дӓ 
ти погынымашты анжышашлык пӓшӓм 
йӓмдӹлӓт. Ти погынымашын пынзалты- 
шыжым сола совэт ӹлӹмӓшӹшкӹ пыр-
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тэн ш алгыш аш лык ылэш. Сола совэтӹн 
погӹнымашкӹжы, права гӹц караҥдӹмы 
эдэмвлӓм ак пыртэп. Районэш кого пӓ- 
шӓ ӹштӓш кэрӓл пӓшӓ улы гӹмь, тӹнӓм 
сола совэтвлӓ пльэнумвлӓм погат. Ти 
пльэнумвлӓшкӹ сола совэт чльэнвлӓ нэ- 
зэр, батрак дӓ покшал хрэсӓнь актьивӹм 
шӱдӓт, паснанжок колхозышты шалгышы 
чльэнвлӓм тэгэнь пльэнумвлӓшкӹ шыв- 
шмыла.

С. С. С. Р. Ушэмӹн Рӹдӹ 
Исполком вуйлалтышы М. И. Калинин

Сэкрэтӓржӹ Е нукидзе
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