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Чодро йоидилыиэ фронтышто ежаш
Большавик тэмпым 

налман
Марнтранлэсын эллан пушашпа- 

рымжэ (порысыжо) изэммэ олмэш ку  
гэм вэлэ шога. 1,504 тӱжэм кубо- 
этр чодрам йамдылышаш гыч 20 
фэвра.': ЬаН 344 тӱжэм кубомэтр (22, 
9%) вэлэ йамдылымэ, тугак 1,880 
тӱжэм кубомэтр шупшыктышаш 
гыч 338 тӱжэмым (18%) гына шуп- 
шыктымо.

Мӧ вэрч тыгай намыеан тэмымаш 
лнйын’шога? -Лэстранхоз-в лак ыш- 
кэ пашаштым большэвикла пу- 
жэн ышташ, кэчэ йыда производс- 
твым Сайэмдэн шогаш огыт тӧчӧ. 
Маритранлэсын, шуко коплэкт дэн 
шупкьпымо, чодрам „рубка в ел
к у "  еэм дэн руымо, ударлэ сквоз
ной бригадэ-влак ыштымэ, тулэч 
моложу шотым пашаш пуртымо нэр- 
гэн шӱдымашыжымат ■лэстранхоз 
влак пэш эркын илышыш пуртэи 
шогат-

Чодра конкурсышто пэрвой вэр- 
ым налшаш вэрч кучэдалмашым 
кӱлэш  нарЗ шарэн огытыл, Тачэ 
кэчэ мартэат Л ТХ  дэн чодра пункт 
вуйлатышэ-влак] пашазылан мо кӱ- 
лэшым шукташ огыт тыршэ.

Чодраншэ чумыр тӱшкан лэк- 
шаш вэрч кучэдалмашукэ, кулак- 
влаклан иэҥыдэ отпор ок пуа^т, 
чодраштэ бригадэ. дэн ыдатымаш 
илышыш начар пурталтэш.

Эн еай чодра руэн йамдылышэ 
дэн эн еай шупшыктышо влакын 
опытышт шэнтэлан кодшо рушо 
дэн шупнулктышо пашазэ-влаклан 
огэш пуалт.

ВКП(б) обком пунчал почэшМари- 
транлэе вэрлашкэ пашайэҥ-вла- 
кым колтэдэн.Паша вийым вэрбоват- 
лэн шогымаш шарла. Маритранлэс 
колтымо йэҥыштын, лэстранхоз’ 
прораб пункт-влакын пашашт.

Чодраш тожно паша вийым еай 
ваш лийаш, паша вийым па- 
шаш моштэн птогалташ, бригадир 
влаклан, обоз вуйлатышэ-влаклан’ 
ечэтоводлан, ларьок вуйлатышэ- 
влаклан полышым пуэн, кузэ 
ышташ туныктэн шогыман.

Кулак-влакын чедраштэ пашам 
пужгӓлаш тӧчымыштым^; эн пэҥ- 
гыдын пэрыман. -Сотсиалист мэто- 
дым пашатэ утлӓрак вийаҥдаш— 
сквозной дэн озанлык раечот бри- 
гадэ-влакым ышташ, ударлын да 
таҥасэн ыштымашым чот щараш 
кӱлэш.

Маритранлэсым шэм оҥашкэ пур- 
тымо. Чодра вэрч ударлын кучэ- 
дал шогышо дэн шэм оҥаштэ кэ* 
чымэ намыеым ӱштылшаш вэрч 
чодра фронтышто еэҥышаш вэрч 
бойэвойлын кучэдалман.

А. Волковский.

Сурок чодра пункт вуйлатымаш еамотьоклан 
ӱшанымыж дан планым кӱрлын

I Прораб Удальцов вуйн 
шогымашым ок ш и ж

Сурок прораб пункт 1 квартал 
планым 20 фэвральлан руэн йамды- 
лымаштэ 24, 6 проц. лан, шупшык- 
тымаштэ 27, 8 проц лан вэлэ тэ- 
мэн. Прораб пункт пэш кэлгэ кӱ- 
рылтышыштӧ шога. Прораб Удаль
цов план тэмымаштэ кӱрылтыш лэк- 
мым: „шукэртэ огыл гына, прораб 
пунктым 89 киломэтрыш куеарымэ, 
еандэн еитыдымаш йатыруло ма- 
нын умландараш тӧча гынат, тӱҥ 
чий тыштэ огыл.

Пашазын и л ы ш ы ж ы м  еайэмдаш 
ышкэжэ кӱлын шоналгэнжат огыл.
Культур-массэ паша йӧршэш ок 

ыштагг
Культур-массэ паша пашазэ^кок- 

лаштэ йӧршэш огэш ышталт. Иош- 
кар пуеакын лӱм;.< к вэлэ; пирэ 
вича гай йӱштӧ йыр коштыра, 
еандэн иктат ми^эн огэш тошкал. 
Кружок умыл 1 армаш пашс: укэ. 
Тунэмдымэ-влак огыт туныкталт. 
Пашазэ коклаштэ газэт лудшым 
иктымат от уж, конторыштат га- 

I зэтым ужаш огэш лий, тӱкылы 
I маштэ вэлэ кийат.

Цашазын илышьшым еайэмды- 
шаш мондалтын

Пашазэ-влак кукшо киндэ дэн вӱ- 
дым гына кочкын-йӱын илат. Столо
вой укэ. Шукэртэ огыл подэш шол- 
тэн шокшо кочкыш пукшалтэш 
ыльэ, кизыт тудыжымат продукт 
укэ манын пукшымым чарнышт.

Пашазэ илымэ бараклаштэ шы- 
гыр лавран. Барак-влак угычын кы- 
зыт вэлэ ышталтын. Кастэн пашазэ- 
влак пичкэмыштэ шинчаш вэрэштэш 
чӱкташ кфосин укэ.

Сату шотышто: пашазэ-влак мана- 
фактурын тӱеыжымат ужын огытыл. 
Ларьокышто лач ӱдрамаш чулка 
влак гына кийат. Эн кӱлэш шулдо 
акан еату-шинчал дэн кэросин укэ.

Пашадар жапыштыжэ окпуалт. 
Тӱлышаш парым 35 тӱжэм йарэ 
уло. Прораб Удальцэв: „океам огыт 
пу“ манын шинча.

Пашазэ-влак погынымаш кок ты- 
лызэ годсэк лийын огыл. Пашазэ- 
влак нимом уждымо, колдымо гай 
илат. Прораб У д а л ь ц о в  дэн ра
бочком вуйлатышэ И з в о з щ и  к ов 
тыгай кӱчкым ужыт гынат, культур 
маееэ пашам тарваташ огыт тӧчӧ. 
Извощиков пашазэ дэн еай ок ку- 
тыро йужгунамжэ мыскылмашкат 
шуэш, тугак Удальцовшат ышта.
Паша вийым пэҥгыдэмдымэ огыл.

Чыла еитидымашӹм ужын, еэзон 
годсэк 200 имньэшкэ нарэ (йолэш- 
кыжаш титдэч шагал огыл) чодра 
гыч мӧҥгэш кайэн. Эрэ ыштышэ 
кадрым организоватьлымэ огыл, 
еэзоник-влак вэлэ улыт. Тидэ шот 
дэн еэзон пыштымӧҥго чодраштэ 
ик пашазэ огыт код, тыээ пэш раш.

Прораб Удальцов пашазэ илышы- 
жым кӱлэш еэмын еайэмдэн. паша 
вийым пэҥгыдэмдаш тыршэн огыл.

Партий дэн правитьылствын чодра йамдылымэ зада- 
ньым кӱрлмылан ӱлнӧ ончьгктымо лэстранхоз-влакым  

шэм оҥашкэ пуртэна:
Волжский—дирэктыр Козловский, ВКП(б) йачэйкэ еэкрэтарь Ива
нов; Мушмари—дирэктыр Марахтанов, ВКП(б) йачэйкэ еэкрэтарь 
Горшков, Рабочком вуйл. Сэдов. Кокшайск—дирэктыр Розов, РК 
вуйл. Якимов; Куго-Кокш ан—дирэктыр Гульайэв, РК вуйл.^Яки^мов; 
Сурок—тэх. дирэктыр Михайлов, РК вуйл.Г Лавранов; Иошкар- 
ола—тэх. дирэктыр Булычэв, ВКП(б) йачэйкэ еэкрэтарь Коптэлин, 
РК вуйл. Романов; Звэншюво—дир. Плэханов, РК вуйл, Яшков; 
Йурино—дир. Ершов, тэхн. дирэктыр Болэзин, РК вуйп, Глэбов; 
Шаранга—дирэктыр Евсэйэв; Морко—дирэктыр Виноградов, 
РК вуйл. Кузнэцов.

Пашашкэ у мэтодым пуртымаш 
окшакла.

Чылажэ 23 бригадэ уло. Тышэч 
ударлэ бригадэ 1 вэлэ, хозрасчэт
4, таҥасышэ-?, моложо 11 брига- 
дэ гыглай улыт. Паша лэктыш шО- 
тышто нинэ бригадэ коклаштэ ойы- 
ртэмшым раш ужаш огэш лий: 
руэн йамдылышэ таҥасышэ бригад- 
лаштэ кэчылан ик йэҥ кОкла чот 
дэн 4 кубомэтрым логалта, хозрае- 
чот бригадыштэ 35 куб.м., тыг- 
лайыш 1Э 2,5 куб. м. нормо почэш
4 кубомэтрым тэмыман.

Эн почэш Е ф р э м о в ы н  (36%) 
Ш а л а х о в ы н  (41%), К а м а э в ы н  
(42) бригадышт шӱдырнат. Бригадэ- 
влаклан прорабпункт вуйлатымаш 
да рабочком кӱлэш полшым пуэн 
огыт шого, нуно ышкэ* моштымо 
еэмынышт вэлэ ыштэн шогат.

Усэмын руымаш „рубка в елку^ 
мэтод огэш пурталт.

Эн ончылно Иабдулин гобдулан 
бригадыжэ вэлэ пашам ышта: пла: 
ным эрэ 120-130% лан тэмэнтолэш 
Сандэн тудын бригадыжэ прэмийым 
налын.

Чодра конкурсыш 7 бригадэ гы- 
на ушнэн. Нуныштат ышкэ ӱмбак 
налмэ мутыштым огыт шукто. Тэ- 
вэ конкурсыш ушнышо Ворошков 
Филимонын, Щэрб'яков филипын, 
Полэвщиков Сэмэнын бригадышт. 
пашам кудалтэн, ӱйарньа эртараш 
вэлэ кайышт, а прораб Удальцов 
нимогэй Мэрымӓт ыш ыштэ.

Мом ыщтыман
Пашазэ илышым пуышалэн, чодра 

йамдылымаш планым кӱрлмыжлаи 
прораб .Удальцовым тугак Рабоч
ком вуйлалтышэ.

Извозчиков-массэ пашам тар-»’ 
ватымыжлан еодор вэргыч лук-* 
тын, вуйлатымаш еоетавыш эн еаи 
ударник-влакым пуртыман. 
Рабсэлькор бригадэ:

Лэфонов, Лобанов, Шахтэров ♦
-------а»-----

Сурок прораб пункт пэлэны- 
еэ комсомол йачэйкэ мала.
Сурок прораб пункт пэлэныеэ 

комсомол йачэйкыштэ 3 комсомо- 
лэц гына уло. Комсомолэц-вла^ чы- 
ланат конторышто вэлэ шИшам* 
Ыштат. Пашазэ кокла гыч комсо-* 
молэц иктат укэ.

Шинчалан койшо пашашт—лаЦ 
пырдыж газэтым луктын шогат 
(тудыжымат пэш шуэн). Пашазэ 
коклаштэ культур-массэ паша, по- 
литикым тунэмаш, еай ударник- 
влакым комсомолыш шупшын шо- 
гымаш,—нимат ок ышталт.

Ончыкыжым тыгак кодаш ок 
лий. Сурок п/п. пэлэныеэ комсомол 
йачэйкылан ышкэ чурийжым произ
водство вэлкэ еавырнэн, пашам кӱ- 
лэш еэмын колтыман, пашазэ кок- 
лаштэ авторитэтым нӧлтыман.

# & #
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КУЗНЭЦОВЫМ ПАША ГЫЧ СОДОР
КОРАҤДАШ

Куйар прораб пунктын (Сурок 
ЯТХ) ышкэ обозыштыжо 14 имньэ 
уло. Кузэ вара обозын пашажэ 
шогалталтын. Тидэ нэргэн Куйар 
л/п комсомол йачэйкын пырдыж 
газэтшэ тыгэ воза:

„Мэмнан эрэ ыштышэ обоз- 
на ышкэ пашажым бойэвой 
сэмын пужэн ыштэн огыл. 
Чылажэ 14 имньэ уло, а чод- 
ра шупшыктымаштэ 7-9 имньэ 
вэлэ ыштэн шогат. Пашаш 
8-9 шагат гыч вэлэ лэктыт. 
Кадр пашазэ-влак (мутлан 
Гансин) кичкымэ тарманым 
чаманэн огыт кучо. Шудо 
утыж дэн кышкалтэш, сандэн 
имньэ-влак тошкэн вэлэ пы- 
тарат. Ядак Куйарыштэ илы- 
шэ-влак шудым шолышт ну- 
малыт. Я обоз вуйлатышэ 
Кузнэцов тыгайым пытараш 
нимомат огэш ыштэ. Канымэ 
кэчын нойшо^имньэ дэн ышкэ 
пашашт дэн Йошкар-олаш да 
монь кудалыштыт. Тыгайосал 
койшым пытарман." 

Ӱмбакыжым тугайак фактым он- 
чыкта:

„Тидэ паша 12 фэвральыш- 
тэ Куйар п-п обозышто лийэ. 
Обоз вуйлатышэ Кузнэцов 
йӧратымэ куважым (ватыжым) 
пуртэн шындэнат, Йошкар- 
олашкэлэктын кудалэш ыльэ... 
Нунын почэш Сумкин И. М. 
дэн Бэльаиэв С. Л. поктэн кур- 
жыт.

— Эй, эй!.. Изишак шогал. 
Пэш содор Паша уло!..

— Ну, могай паша, вашкэ- 
рак ойло!

Я моктымо Сумкин дэн Бэ 
льайэвна пэш вашкат: йара 
клэнча-влакым кӱсэнышт гыч 
шӱдырэн луктытат, Кузнэцов- 
лан арака налаш оксам пуэн 
колтат.

Тэвэ йужгунам обоз имньэ 
влакым куш кычкэн кудалыш- 
тыт! “

Тышэч палэ: Кузнэцов обозым 
озанлыкдымэ койыш дэн кучылтэш. 
Чынак» обозышто нимо иютат укэ.
14 имньэ гыч 4-5 имньыжэ чэрлэ, 
йа омыта йымалнэ, йа ӧрынчак 
йымалнэ нузылгэн, йа удыртыш 
чэран улыт, шупшыктышо кадр па- 
шазэ-влак дэн имньэ ончышын 
вуйын шогымашышт лийын огыл.

Имньэ вичам кэчэ йэда огыт 
эрыктэ. Имньэ волым тыглай йаш- 
лык гыч гына ыштымэ, йаслэ укэ, 
сандэн имньэ-алак шудым йол йы- 
макышт кышкат, тошкат. Имньэ- 
влакым жапыштыжэ огыт йӱктӧ.

Имньылан пукшаш шудо дэн ло- 
жаш коса вэлэ. Тудыжымат шот 
дэч поена кучылтыт. Шудо йыр- 
ваш шаланэн пытэн, лумэш тош- 
калтын, локтылалтын, адакшым ӧр- 
дыж йыҥ влакат нумалыт.

Имньэ кургым шолышгмашат, 
ужалкалымашат лийын. Обозын 
тошто вуйлатышыжэ Бэляйэвым, 
имньэ ончышо-влак Супрунов дэн 
Стэловым тыгай пашашаштлан 
ны прораб пункт вуйлатымашат, 
ны лэстранхоз дирэкцийат нимом 
ыштэн огытыл. Нунын дэн пырльа 
кызытсэ обоз вуйлатышэ Кузнэцо- 
ват шолышташ полшэн гынат, т у  
дым кугу озалан вэл шогалтымэ.

Нойшо имньэ-влаклан канымэ кэ- 
чын еайын канашашышт огэш ло- 
гал; йа Кузнэтсов кичка да, ваты- 
жым шындэн олаш кудалэш, йа 
вэеэ тугайак лэктэш.

Куйар п/п обозышто озанлыкды- 
мэ койыш-влак озаланат. Тугай 
шотым ончыкыжат кодаш ок лий, 
обозым йӧршӧш шалатэн кэртэш. 
Кузнэцовым пэш еодор вэр гыч 
кораҥдэн, обоз вуйлаташ талэ ыш- 
тэн моштышо ударник пашазым 
шогалтыман. ,

Рабсэлькор бригадэ: Лэфонов 
Винокуроп.

ПРОГУЛ ВАШТАРЗШ ЧАРНЫДЭ 
КУЧЗДАЛМАН

Прогульшик-влак план тэмымашым кӱрлыт.
К ул а к дэн попын ӱйарньа ваш- 

тарэшыпгг кучэдалаш Сурок прораб 
пункты ш то иктат йамдылалташ

НУЖИАЛЫШТЭ ПАШАЗЭ ВЭРЧ 
ОГЫТ ТЫРШЭ

Чодра рушо дэн шупшыктышо
^  Мэмнан Нужйал чодра пункт (...) 
(Йошкар-олаЛТХ пашам томам ышта. 
Дэкадэ гыч дэкадыш заданьэ огэш 
тэмалт.

План тэмымашым тормызлэн шо- 
гышо чий-влак гыч (нунын нэргэш- 
тэ (чодрам-транспортлан газэтэш 
йатыр возымо) Сталин йолташын 
пашазэ илышым еайэмдымэ нэр- 
гэштэ ончыктымыжым чодра пункт 
вуйлатышэ-влакын шуктэн шогы- 
дымашышт кугу вэрым налэш. Яц- 
министрацат, рабочкомат, лэеораб- 
коопат чодра рушо дэн шупшык- 
тышо пашазэ вэрч огыт тыршэ, 
еандэнэ пашазэ-влак ышкэ кӱлэ- 
шышт дэнэ коштын, шуко жапым 
йомдарат.

Ларьок— 4 киломэтр коклаштэ.
Лэсорабкопын ларьокшо паша- 

зэ илымэ дэч 4 киломэтр коклаштэ. 
Продуктым чаетнэ квартирлашкэ 
шалатылмэ. Сандэн пашазэ-влак 
продукт налашлан кум ужашыштэ 
ик ужаш кэчыж нарэ жапым йом- 
дарат.

Пашазэ-влакын йодмыштлан ра
бочком.

—Тэк чодра пункт пӧртым пужо! 
— манын вэлэ калаеа.

Мароблит № 12

кадр пашазэ-влакын еэрышышт.
Чодра пункт вуйлалтышышт:

—Тидэ паша—лэеорабкоопын, 
манын ойлат. •

Я ларьок гын, кызытат паша- 
зэилымэ дэч ныл киломэтр кокла штэ 
шинча.

Тул дэч поена шинчэна.
Кас йыда мэ эрэ пычкэмышыш- 

13 шинчэна. ,
—Лампэ, кэраеин укэ, ман адмие- 

тратеэ ойла.
Ончэт гын, тидыжат, тудыжат 

ыльэ, но ларьокын тошто завжэ 
Глэбов епэкульант-влак гоч чыла 
шалатыл пытарэн.

Бараклаштэ ик еамбарат укэ 
(казна еамбар дэн Китайэв вэлэ 
йӱэш), тугак ны чайньык, ны 
вӱдлан бочко, нымат укэ. 
Кадр пашазэ-влак ты жап 
мартэат матрацым налын огына 
кэрт, оҥаӱмбалнэ вэлэ малаш 
точэна.

Чодра пункТ вуйлатышэ дэн чо- 
дра копэрацым тыдэ нымат ок тар* 
валтэ нуно пашазэ-влакын илэЦЦыш 
кышт пураш огыт йӧратэ.

Могай жап мартэ Нужйал пункт 
администрацэ дэн рабочком пашазэ 
илышэм пужгалэ шогаш тӱҥалыт

шоналтэн огыл. Пашазэ коклатитэ 
прогул нэргэн, тудын зийанжэ нэр- 
гэн умылтарымаш лийын огыл. 
(Зандэн Сурок п.!п. гы ч 20 фэвра- 
льыштэ 36 имньэшкэ, 21 фэвраль- 
ыштэ 35 имньэшкэ, 22 фэвральыш- 
тэ 2 имньэшкэ, тулэч поена йолэш- 
кэ 32 нашазэ пашам кудалтэн, ӱйар- 
ньа эртараш кайышт.

Торйал р-н, Кадам й|с. Кордэм- 
тӱр  йал гы ч 15 фэвральыштэ В о 
р о н ц о в  Ф. В.-ын сквозной брига- 
дыжэ Куйары ш  паша ' ышташ то- 
лын ыльэ, ала можо шыш кэлшат, 
Сурок п 'п-ы ш  (89-шэ киломэтрыш) 
кудал колтыш Сурок п!п-ыштэ 
16(11 гы ч 20 фэвраль мартэ ыштэ- 
нытат, пашам кудалтэн ӱйарньа 
эртараш вэлэ шикшалтыч. Ворон
цов ышкэ бригадыж дэн чодрашкэ 
паша ышташ шонэн огыл, а ончэн

кудалышташ гына толын улмаш.
Воронцовкн бригадыжэ гай Суро- 

кыш то ш уко  уло. Кы йы т п|п-ын 
паша вийжэ пэлыжэ утла прогулы - 
што. А прораб Удальцов: „нимат 
ышташ ок лий, кайат, да кайат“ - 
манын гына шинчылтэш.

Райрабочком вуйлатышэ Лаврино- 
ват пэлыжэ утла паша вий кайэн 
пытымӧҥгӧ, 22 фявральыштэ то- 
лын шуат: „ӱйарньа жаиыштэ ик 
прогулат ынжэ лий, еадлан тидым 
ыштыман, тудым проводитлыман“ - 
манын ончыктылэш, а ончычшо 
ала куш то кийэн эртарэн.

Тэвэ планым тэмышаш вэрч к у -  
зэ „кучэдалы т". Прогул, да проп- 
еонуз организацэ дэн прорабпункт 
админстрацын пашаштэ эркын тар- 
ванылмашышт план тэмышашым 
ку гы н  чаракла. Лывыргылык кӱ - 
лэш, йолташ-влак, лывыргылык!

■ „Л эвэдкир".

ДБ еемр ивочксн пдшд ыштэн огзш ношп
Чодра конкурс  дэн ВКП(б) Мар-1 лий. Тыгэ ыштымэ дэнэ тудо ыш - 

обком бӱрон пунчалжэ чодра п а - ! кэ тӱҥ  пашажым йӧршэш
шам ш уктэн  толмаштэ раш корным 
почын пуа. Ты пунчал-влакым па- 
шазылан раш : умылтарэп пумаш 
пэш куго  пашӓ. Кузэ вара ты па
шам Абаснур прораб пун кт пэлэн ул 
шо рабочком вуйлатышэ Иэрмаков 
йолташ пашазэ коклаш тэ лончылэн 
пуэн? Лончылэн пумаш ыш т нунын 
протокол гы ч пэшак еайын койэш.

7- фэвральыштэ рабочком вуй- 
латыш э пашазэ погынымашым по- 
гыш .

Погынымаштэ ончышаш паша, 
чодра конкурс нэргэн да Мар- 
обкомын пунчалжэ шога. Нинэ 
пунчал нэргэн пашазэ коклаш тэ 
раш умылтардэак чодра конкурс 
нэргэн тыгай пунчалым лукмо: 
чыла пашазэ-влакланат конкурсы - 
шко утинаш.—Умбакыжэ нимат укэ. 
Рабочком вуйлатышэ Й э р м а к о в  
йолташ конкурс нэргэн ыш кэжат 
нимомат огэш шинчэ докан. Вэт 
конкурсы ш ко ыш кэ ӱмбакэ кон-!  
крэтлэ обэзатэльствым налдэ у ш - ! 
наш огэш лий. |

Маробком пунчалым гын эшэ 
утлакак начарын аклэн. Ты пун- 
чалым тӱрльыштӧ вэлэ ончаш шын- 
дэн. Пунчалыштыжэ-Маробком пун- 
чалым уш ы ш  налаш-манын пунча- 
лым лукты н.

К ок ты факт-влак рабочком вуй- 
латышэ Й э р м а к о в  йолташын 
пашазэ коклаштэ пашам ыштэн 
моштыдымжым ончыкта. Тыгэ ыш- 
тымэ дэн пашазэ маееым план 
тэмымашкэ мобилизоватьлаш огэш

ӧрдыжэш кодэн.
Мэмнан шотышто тыгай рабоч

ком вуйлатышылан чодра органи- 
зацыштэ вэр лийман огыл, тудо 
пашалан нимогай пайдамат пуэы 
огэш кэрт. Сурок лэстранхоз пэлэн 
.Улшо райрабочкомлан ваш кэрак 
Й э р м а к о в ы н  пашыжым ончалаш 
кӱлэш  да наша гыч утарман.

Мэ, чодра рушо дэн шупшыктышо 
кацр пашазэ-влак нужйал пункт 
вуйлатымаш пашазэ илышышт еай- 
рак ончалаш йодотна.
К у т ь ӱ к о в ,  Р ы б а к о в ,  С м и р 
нов ,  С о л о в э т л а в с к и й , К о р о 
т к о в ,  В э д э р н и к о в ,  И а ч к э э в ,  
К о т о в *  С а в э л й э в ,  Р о м а н о в ,  
П у ш к и н ,  Л о м а к и н .

Рэдакций дэч: тырэ еэрыш почэш 
мэмнан пашайэҥна тергэн налын 
еэрышыштэ ончыктымо чыла факт- 
влак чыныш ^тектыч.

Рэдакций Й-ола лэстранхоз дэч 
пэш еодр мэрым ышташ трэбытла.

МЭМНАНеИГНАЛ почэш
ПАРОВОЗЫМ ЛОКТЫЛМЫЛАН—  

СУТЫШКО
Нужйал вэткын начальникшэ: 

7-шэ №-ан „Чодрам Транспортлан“ 
газэтэш паровоз локтылмо нэргэн 
возымо почэш паша еутыш пуал- 
тэш—манын увэртара.

Кузнэцовым паша гыч кораҥ- 
дымэ.

7-шэ № газэтэшна Митькин чод- 
та пунктысо обозын оеал пашаж 
нэргэн возэнна ыльэ. Рэдакцэ кы- 
зыт „Обоз вуйлатышэ Кузнэцов 
вэр гыч лукмо“ , ман увэртымашым 
налын.

Нужйал пункт рабочкомым ша* 
латым,

4 —0 шэ №-ышто Нужйал пункт 
рабочкомын оеал пашаж н^>гэн 
возымо почэш Йошкар-ола ЛТХ 
райбочком Нужйал рабочкомын 
тошто составшымЗ шалатымэ. 
угыч еайлымэ, вуйлалтышыжлан 
партий кандидат Гордэйэв йолта- 
шым шагалтымэ, манын увэртара.
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