
Чыла эл пролэтар-влак ушныза!

№ 11 Вич кэчылан ик кана лэктэш 1933 ий 7 март

ЧОДРА ФР0НТЫС0 ОНЧЫЛ ИЭҤ-ВЛАК
НИГАМ АДЗЬАНОВ, НИКИФОРОВ, РЬАБКОВ
Кубомэтц вэрч у кучэдалмаш дэн сэгымашкэ ӱжыт

ВКП(б) Обком пэлэнысэ 
чодра йамдылымэ пашам 
ончышо комиссын пун- 
чалжым илышыш пурты- 

шаш варч!
Чодра йамдылымаштэ пэш кугу 

рӱрылтыш. План пэш эркын тэ- 
малтэш. Лостранхоз дэн прораб 
пункт-влак паша тэмпым кӱш нӧлч 
таш уло вийыштым пыштэн огытыл, 
шукыж годым самотьоклан ӱшанэн 
шинчымаш вэлэ койэш (Сурок п|п).

Паша вийым пашаш моштэн 
шогалтымаш, пашаш у, сотсиалисти- 
чэский мэтод-влакым пуртыМаш. 
чодра пашазын илышыжым сайэм* 
дымаш кӱлэш вэрыштышт огыт 
шинчэ, ЛТХ, чодра пункт вуйлал- 
тышэ влак, тугак чодрасэ пропсо- 
йуз организатсэ дэнлэспо-влак ты- 
гай кӱлэш пашам парньа вошт вэ- 
лэ ончэн шогат.

Пашазэ коклаштэ культур массэ 
паша оцщакла. Пашазэ нимом уж- 
дэ-колдэ илат (89 киломэтрыштэ) 
Рабочком дэн комсомол йачэйкэ- 
влак умылтарымаш пашам вийаҥ- 
дэн, чодрасэ пашазым ышкэ йы- 
рышт кӱрылтыш пытараш шуп 
шын огыт шого. Ударлын ышты- 
маш дэн таҥасымаш бригадэлаштэ 
ситышын огэш пурталт.

кучӱк-кужу, ситыдымаш- 
влакым самокритикэ тул дэн по- 
ньыжмаш укэ. Пашам шуктэн 
шогымашым тэргымашым начар 
шындымэ, поена пашазэ-влак, ту- 
гак бригадэлат кэчэ йыда планым 
кузэ тэмымыштым раш, пэҥгыдын 
шинчэн огьҥ шого.

Бригадэ-влаклан чодра /йункт 
администрацэ дэн пропсойуз орга- 
мизацэ-влак полышым еитышын 
огыт пу, шукыж годымбригадэ-влак 
ышкэ моштымышт еэмын вэлэ ыш- 
тэн толашат.

Адакшым, районлаеэ организацэ- 
влак паша вийым чодраш томам 
колтэн шогымышт дэнат план кӱр- 
лын шога. Кулак-класс тушман 
влак чодраш паша вийым колты- 
мо ваштарэш тӱрлӧ еэмын агитат- 
еым колтэн, чаракым шындаш то- 
лашат, йа чодраш вуйлэтымаш 
пашаш пурэн, мэмнан пашанам 
пужгалаш тӧчат,

Дэвэ тыгай еитыдымаш, кӱчӱк- 
кужум, оеал койшым пытарэн вэлэ, 
мэ чодра фронтысо кӱрылтышым 
пэтырэн кэртына. ВКП(б) Обком 
пэлэныеэ чодра пашам ончышо 
комиСын пунчалжым илышыш пур- 
таш уло обшэетвэ вийым пышты- 
ман. Чодра йамдылымэ планым 
1 апрэль мартэ тэмашлан большэ- 
»ик тэмпым налман.

1 апрэль мартэ эаданьым 
,, 100 процэнтлан тэмаш

Суелонгэр узкоколэйкыштэ ыштышэ пашазэ- 
влакын еэрышышт

Мэ, Суслангэр узкоколэйкэ трак
тор корнышто ыштышэ тракторист, 
кондуктор, пашаэз-влак (Мушмарий 
лэстранхоз) 18 фэвральыштэ лэкшэ 
,,Лэсйая Промышлэнность“  гагэтэш 
возымо етатьа дэн шэм оҥам ыш- 
кэнан тӱшка погынымашэшна лон- 
чылэн нална. Шэм оҥасэ намыелы- 
кым /Ларитранлэсын чыла лэетран- 
хозлаеэ чумыр пашазэ-влак удар- 
лын лаШаш пижмышт дэнэ ӱшты- 
паш лийэш, ман шот лэна.

Ь’шкэнан могырымСовэт Ушэмысэ 
чодра конкурсышушнэн, Иуринлэс- 
транхозыео Шарский тракторный

базэ пашазэ колэктивым социалист 
таҥасымашыш тэвэ тидым шукташ 
ӱжына:

Кэчэ йыда график почэщ кум рэй- 
еым ышташ. #

Иӱлалтымэ дэн шӱрмӧ арвэрым 
шэкланэн, аралэн кучаш, утыж дэн 
кучылтмашым ышташ огыл.

Смэным вашталташ паша ышташ 
тӱҥалмэ дэч 5 минут ончыч мий- 
ман. Прогул дэн чарныдэ^, кучэ- 
далман.

1 квартал заданьым 1 апрэль мар- 
нэ 100%-лан тэмаш.

Корнэш вогон-влак пудыртылмаш 
дэн шалатылмашым йӧрщэш пы- 
тараш.
^ Тракторым шэкланэн кучылтман. 
Йара шогымаш дэн уло вий дэн 
кучэдал шогыман.

Политикэ дэн тэхникэ нэргэн 
лийшэ тӱрлӧ погынымаш дэн кру- 
жоклашкэ еайын кошташ, ышкэ 
квалификацым эрэ кугэмдэншогаш, 
тыгыдэ калык—марий кокла гыч

кадрым иамдылмашлан утларак вни- 
маньым обращатльлаш.

Пашаш кокымышо вич ийаш план 
мучашкэн ышташ пэҥгыдэмдал- 
тына.

Парторганизацэ, рабочком дэн 
комсомол йачэйкэ дэч дэкадэ йыда 
ышкэнан ӱмбак налмэ мутнам шун- 
тэн шогымым тэргаш йодына. 

Суслонгэ'рузкоколэ»|рэр тракт о- 
риет дэн кондуктор-влак.

МЭМНАН С И ГН АЛ  ПОЧЭШ
Чодра план кӱрлшӧ 
кулак агэнт Мэрку- 

ловым—еутышко
Кодшо номырлаштэ Куйар чодра 

пунктысо оеал паша-влак нэргэн 
йатыр возышна. Кызыт Сурок лэе- 
транхоз дирэкцэ пашазэ илышым 
пужгалышэ, чодра йамдылышэ пла- 
ным кӱрлшӧ прораб Мэркуловым 
вэр гыч кораҥдэн, еутыш пуыш.

Тугак эрэ ыштышэ обоз вуйла- 
тышэ Кузнэцовым да имньэ ончы- 
шо Супруноьым обоз пашам ло-

тыл шогыымыштлан паша гыч 
К\лукмо,

пуымо
да ^узнэцовжым еутыш

Культу маееэ паша 
вийаҥэш

Суроклэстранхоз пэлэныеэ райрабо- 
чкомын культур маееэ пашам начар 
ыштымыж нэргэн возышна. 17 фэ- 
вральыштэ рабочком культурмассэ 
пашам ышташлан поена паша йэ- 
ҥым ойырыш. Ындэ пашазэ кокла- 
штэ культур маееэ паша вийаҥ- 
шашлык.

Пашам Рьабков дэн 
Никифоров гай 

ыштыман
„Колос“ колхоз (Провой р-н) чо- 

дра йамдылымэ пашаш большэвик- 
ла пижын. Соцзаказ почэш^ колхоз 
25 имньэшкым чодра шупшыкташ 
ойырэн.

Кызыт 19 имньэ пашам ыштат. 
Ӱйарньа жапыштэ каныш кэчынат, 
чодра гыч лэкдэ пашам ыштышт.

„Колос" колхоз члэн-влак чодра 
вэрч кучэдалмэ большэвик образэц- 
влакым ончыктат. Шупшыктымаш- 
уэ ыштышэ колхоз бригадэ ик им- 
ньэлан кэчыштэ 10-12 кубомэтрым 
луктыт.

Рыбаков дэн Никифоровын бри
гады шт ий корно дэнэ ик кэчыштэ 
ик имньэлан 6 киломэтр коклаш, 
кок-йыр *савырнэм, 10 кубомэтр 
чодрам луктыт.

Кызыт Рыбаков дэн Никифорын 
бригадышт кэчэш кум кана еавыр- 
нэн, кг жнэ имньэлан Щ  5 кубомэтр 
чодрам лукташ ышкэ ойчылан бойэ- 
вой задачым шындэныт.

_____  .(Г.)

Кэчыштэ—14 кубомэтр
Суслоҥгэрыштэ 10' нойабрь гыч 

ыштэн шогышо Нигамадзьанов Муха 
мэд бригадыжэ 5.600 кубомэтр чод- 
рам руэн йамдылэн.

Кварталыштэ 600“ кбм. тэмышаш 
олмэш, кок пачашат пэлэ утыж дэн 
тэмэн: 1560 кубомэтрым пуэн. Паша 
лэктыш: ик йэҥлан кэчыштэ 9 гыч 
10 кубомэтрышкат шуэш.Пашам 
еайын ыштымлан бригадылан прэ- 
мийым пуымо.

Б э р г э р .

Почэш кодшо бригадэ 
влаклан ончылцо шо- 
гышо бригадэ дэч примэ- 

рым налман.
Куйар прораб пунктыштӧ Суворо- 
вын бригадыжэ эн шэҥгэлнэ шӱды- 
рна, планым 40 %-лан вэлэ тэмэн 
толэш, тугак Иэрастовын 40 %—\ 
лан, Пэсчановын 65%лан тэма. Мо- 
лан?—палэ: нинэ бригадэ пашаш 
большэвик тэмпым пуртэн, пла- 
ным у,тыж дэн тэмаш пижын огы- 
тыл. Паша вийым моштэн шога- 
лтымэ, пашаш у еэмым пуртымаш 
укэ Прорабпункт админстрацэ, ра
бочком, дэсьатник-влак бригадын 
пашажым пэҥгыдэмдаш . полшэн 
огыт шого.
Тугэ гынат, планым утыж д^н тэмэн 
шогышат улыт: Иаскуновын брига-; 
дыжэ 180 %, Фэдьанинын—170 
Барановын—139 %, Ахмадулинын 
111 %—лан планым тэмат.

Почэш шӱдырнышӧ бригадэ-вла- 
клан Йаскунов, Баранов, Фэдьанин, 
Ахмадулин дэч примэрым налман.

„Кирфэдк

Лэснайа промышлэность" 
Марий Комун“ , „Марий правда* 
газэт-влакын вэрышкэ лэкшэ 

рэдакеын еавыктыш



и и рш и м и н  п и м  ш  щ и  ш и ш  №  пуши
Кулак агитаты^ дэн лодырь-влаклан пэҥгыда отпорым пуан,

. ЧОДРА ЙАДЫЛЫМЭ ДЭН ЩУПШЫКТЫМО ТЭМПЫМ НӦЛТАЛЫНА

Саботажник-влакым— ву- 
йын шогымашкэ

Фэдотов дэн Бэлов чодра йамды- 
лымашым кӱрлыт.

Ончыл колхоз-влакын ВКП(б) Об- 
комын чодра йамдылымэ нэргэштэ 
лукмо пунчалжэ почэш чодра па- 
шашкэ большэвик сэмын ушнэн, 
план тэмышаш вэрч вийын пиж- 
мышт дэн пырльа, йужо колхоз- 
влак ВКП(б) Обкомын пунчалжым 
шуктэн огыт шого.

Тэвэ „10 лэт МАО" дэн „Марий 
Помар" (Провой р-н) колхозлакын 
вуйлатышышт Фэдотов Кргорий дэн 
Бэлов Элэксандр чодра йамдылымэ 
пашаштэ саботажым ыштэн шогат.

Район организацэ-влаклан Фэдо- 
тов дэн Бэловым мут кучымашкэ 
шогалтыман.

М а р а х т а н о в .

Прогульшик-влакым 
пӧлӧклат

Прогульщик дэн арака йӱшӧ-влак- 
лан Лушмар чодра пунктышто 
(Мушмарий ЛТХ) илаш пэш сай. 
Тушто правитэьлствын шӱдымы- 
жым 'илышыш пуртымо олмэш, 
производствым пужгалэн шогышо- 
влакым пӧлаклат вэлэ...
/  Бухалтэрын полышкалшыжэ ста- 
Ростиным прогул ыштылмыжлан, 
да аракам йӱын коштмыжлан парт- 
организацэ пунчал почэш шукэртак 
вэр гыч лукман ыльэ, тудо ты жап 
мартэат альэ пашам ышта, шукэртэ 
огыл, пӧлакым вэлэ пуымо.

Лушмар пунктыш шот пашйэҥ- 
влакын с о в э ш а н ь ы ш к ы ш т  
Суслэнгэр пункт гыч толшо Крылов 
дэн Молов аракам^ӱын вэлэ кий- 
ышт, тугэ гынат нимогай наказа 
ньымат тыгай пашаштлан налын 
огытыл.

Соцсиалист производствым пуж- 
галшэ прогульщик дэн арака лӧ- 
кышо-влаклан пэҥгыдэ мэрым ыш- 
тыман.

— Г о л и к о в

Ончылно шогышо бри- 
гадын примэржым —■ 
почэш шӱдырнышылан

Абаснур прораб пунктышто Су
рок ЛТХ шупшыктышш Богомо
лов А. И. йолташын бригадыжэ 4 
имньэ дэн паша планым 120 прос., 
чодра рушо Рыбаков И. Г. йол- 
ташын бригадыжэ 7 йэҥ дэнэ 6,3 
кубомэтр олмэш 8 кубомэтрым 
Пэкшов йолташын бригадыжэ па
ша планым 135 просэн мартэ, Мар- 
тышэв йолташын бригадыжэ 120 
прос. тэмат.

Устийа Кундыш прораб пункты- 
што йамдылышэ Бэлоусӧвын брига 
дыжэ 150 прос, эрэак ыштышэ ка
др Овчиников йолташын бригады- 
жэ 185 прос. мартэ шукта. Шуп- 
шыктышо сэзоник-влак коклаштат 
паша планым 160 просэн мартэ тэ- 
мышэ улыт. Тыгэ ыштышэ моло 
бригадат койэда.

Тугэ гынат, Сурок лэстранхоз, 
адак прораб пункт-влакат нинэ 
бригадын сай примэрышт почэш 
моло бригадым огыт мобилизовать- 
лэ.

Сай ыштышэ бригадэ-влакын 
примэрыштым молылан ончыктэн, 
почэш шӱдырнышӧ бригадэ-влакым 
Ончыл радамышкэ шупшман.

Кулак агитатыр-влакым 
сут ончык.

Прохоров бригадым шалатыш
Прохоровдэн подкулачник-влак уло 

вийышт дэнэ чодра п л ^  тэмыма- 
шым чараклэн шогат. Иужо вуй- 
латышэ влакын класс шижмашым 
лушкыдэмдымышт дэнэ, нуно врэд- 
дитыльствэ пашаштым талын ыш- 
тат.

10 мартлан шэм оҥа гыч 
ӱштылалташ!

Суслонгэр (тэлэфон дэн ышкэ- 
нан лӱмкӧр дэч).—Суслоҥгэр про
раб пӱнктышто (Мушмарий лэстран- 
хоз) тӱшка производство совэш- 
чаньэш ИТР пашазэ да служышо- 
влак „Лесная промышленость" га- 
зэтын Мартранлэсым шэм оҥаш 
возымо нэргэн увэртьГмыжым тэр- 
гышна. Суслоҥгэр прораб пункты- 
што ыштышэ пашазэ, ИТР да слу- 
жышо-влак ышкэныштым ударник- 
лан увэртарэн, Ю мартлан трэстым 
шэм оҥа гыч ӱштылаЧц пунчалым 
луктыч.

Трэст кӧргыштӧ улшо моло чо- 
дра пункт-влакым чодра йамцы- 
лымэ да шупшыктымо чот дэнэ 
совэшчаньэ соцтаҥасыш ӱжӧ.

Кулак да тудын агэнтуржо дэнэ 
крэдалын, пашаш социалист мэто 
дым пуртэн; мэ сэҥэна!—манын 
совэшчаньэ каласыш.

Ф и л и п о в  Н.

Чодра йамдылымэ 1 
квартал планым 5 март- 
лан кунар тэмымым он- 

- чыктышо сводко

Кукшэнэр йал совэт Эмэково йал 
гыч толшо ышкэт крэстьйан Про
хоров Тымапий, Мушмарий лэс- 
транхозышто ышгышэ 9 йэҥан чо- 
дра рушо бригадым шалатыш. Ки- 
зыт чодрам гыч кайаш агитацым 
колтылэш.

Дэвушэво йал (Кукшэнэр йалсо- 
вэтак) Пэтров Сэмонат Прохоров 
дэч почэш огэш код. Ышкэ зада- 
ньыжым Пэтров 20 проц. вэлэ тэ- 
ма* Кэчэ йэда 6 кубомэтрым лук- 
шаш олмэш 0,75 кубм. луктын, шин- 
ча ора планым кӱрлэш.

Прохоров дэнэ Пэтров-кулак аги- 
татыр-влакым чодра йамдылымэ 
план кӱрмыштлан мут кучаш шо- 
галтыман. Мик.

Вуйлатэн моштыдымо 
дэнэ ударный бри- 

гадым шалатат
Сурок лэстранхозышто Кулагин 

йолташын бригадыштыжэ 7 йэҥ 
чодрам шупшыктэн шога ыльэ. Па
ша планым 2Ю прос. мартэ тэмэн 
тольыч. Тидэ бригадын примэржым 
молылан ончыктэн, нуным паша 
ыштымашкэ мобилизоватьлымэ ол- 
мэш, лэстранхозат, прораб пунктат 
тидэ бригадэ лийшкэ ыш лий, ни- 
могай вуйлатымашым, практик па
ша дэн полышым ышт пуо. Бри 
гадэ ышкэ шотшо дэнак вэлэ па
шам ыштэн шогыш. Тыгэ ыштымэ 
дэн тидэ бригадэ кызыт йӧршэш 
шаланэн.

Тыгак Свистунов йолташын бри- 
гадыжэ паша планым' 152 проц 
мартэ тэма ыльэ гынат, кызыт ту- 
до шаланэн пытэн.

Ударный бригадэ-влакым шала- 
тымэ огыл, кажнэ кэчын у бригадэ 
влакым организовайэн шогышаш 
вэрч большэвикла кучэдал шогы- 
ман. _

Шинкар-влакым кожыман
Суслонгэр чодра пунктышто (Муш- 
мари ЛТХ) шинкар-влак тэмыныт, 
чодыра руышо коклаштэ аракам 
шэргэ ак дэн ужалкалат. Чодра 
пункт адмйнистрацэ нуным Мили- 
цийыш вуйын шогашлан колтэн 
ыльэ, но адакат вэс пойэзд дэн мӧ- 
^ э ш  пӧртыльыч.

Пашам кӱрлшӧ шинкар-влак дэн 
Милицэ кунам кучэдалаш пижэш 
гын? Ф'

%

Йам-
дылы-

Шуп-
шык-

ЛЭСТРАНХОЗ-ВЛАК мэ тымо
л

процэнт шот 
дэн

1 47,7 44,0
2 50,5 24,2
3 Йошкар-Ола • . 40,8 29,0
4 38,3 30,3
5 37,4 26,0
6 32,1 30,1
7 38,6 22,0
8 26,4 26,2
9 24,4 . 24,1
10 18,9 17,3 ̂

Чылажэ 34,1 26,3

Партий дэн правитэльствэ чодра йамдылымэ заданьым 
осалын кӱрлмыштлан ӱлнӧ ончыктымо лэстранхоз-влакым

ШЭМ ОҤАШ ПУРТЭНА
Волжский—дирэктыр Козловский, ВКП(б) йачэйкэ сэкрэтарь 

Иванов; Кугу Кокшан—дир. Гульайэв, РК. вуйл, Йакимов; Йу- 
рин—дир. Иэршов, тэхн. дир. Болэзин, РК. вуйл. Глэбов; Кок- 
ш ай—дир. Розов, РК вуйл. Йакимов Ш аранга—дир. Йэвсэйэв; 
Звэыигово—дир. Плэханов, РК^вуйл. Йашков! Сурок—тэк. дир. 
Михайлов, Р^. вуйл. Лавринов; Йошкар-Ола—тэк. дир. Булычэв. 
ВКП(б) йачэйкэ сэкрэтар Коптэлин, РК вуйл. Романов; Мушма- 
рий—дир. Марахтанов, ВКП(б) йачэйкэ сэкрэтар Голиков, РК 
вуйл. Сэдов; Морко—дир. Виноградов, РК вуйл. Кузнэцов.

Чодра гыч кулак агэнт-влакым эрыктыман
Плотников гайлан колхозышто вэр лийман огыл.

Тысэ йужо колхозын „пашаш- 
тым" саботаж мандэ вэс тӱрлын 
каласашат огэш лий. Тэвэ; Эскэри 
„Йошкар ӱжара" колхоз 25 фэвра- 
льыштэ 5 имньэ дэн 3,7 кубомэтрым, 
Шолэҥэр йалысэ „Майког“ колхоз
27 фэвральыштэ луатик имньэ дэн
7 кубомэтрым, а 25-шэ числашты- 
жэ индэш имньс дэн б,5кубомэтрым 
гына луктыч.

Тыгак „Арка“ колхозат намысла- 
нэн ышта: 26фэвральыштэ вич им- 
ньэ дэн 4,8 кубомэтрым вэлэ тэ-

мышт, бригадэ вуйлалтышэ Плот-4 
ников Васлий дэсьатниклан—та’ 
ум каласэ, йӧра эша тидыжым 
коч луКна, ындэ ышкэ йастарэ— 
ман вэлэ каласыш.

Нинэ колхозын правлэнийышт- 
лан содор гына ышкэ бригадышт 
нэргэн ончэн налын, Плотников 
гайжым колхоз гыч лукман.

ВКП(б) ок уполн.Абрамов.

Отв. рэдаатыр Шацкий.
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