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ИЗХАКНЗИРОВАТЬЛЫИЗ АЗПЗ САНЭНДЫИЭ НОРПЫАДА
— кэ р тм з  дэнэ шукырак  нагрузкым

„Кизытсэ угычстроитлымаш лозунгыш у прэдприйатий дэнэ утэхникым моштэн 
нучымаш у лозуьгым йэшарман" (ВКП(б) ЦК дэн ЦКК плэнум пучалжэ гыч)

Мэханизмым кучэн моштыман
Маритранлэсын шуко лэс- 

транхозлаштыжэ кӱртньӧ кор- 
нат (ширококолэйкэ дэнэ уз- 
колэйкэ) ий дэн ыштымэ кор- 
нат, трактыр базатуло. Тыгай 
мэханизироватьлымэ, сайэм- 
дымэ корно дэн чодрамат йа- 
тыр шупшыкташ лийэш.

Тугэ гынат каласаш лога- 
лэш: Марий Кундэмысэ чод- 
раштэ улшо мэханизироватьлы 
мэ дэнэ сайэмдымэ корно влак 
пэш томам кучылтыт. Ш и 
рококолэйкэ, узкоколэйкэ, ий 
корно, трактор базэ-влак ыш- 
кэ заданийыштым жапшэ дэнэ 
тэмэн огыт шого.

Мэханизироватьлымэ » кор- 
нын пашам томам ыштымацш- 
жын тӱҥ амалжэ—тидэ кор- 
ным сайын тӧрлалтэн, ыштэн 
шуктыдмаш. Мутлан Суслон- 
гэр узкоколэйкэ трактор кор- 
ным налаш—можо тудым про- 
рывыш пуртэн?.. Маритранлэ 
сат, Мушмарий лэстранхозат, 
Суслонгзр чодра пункт зуй- 
лалтымашат садэ корным сай 
ыштэн, трактырым корнышто 
моштэн кучаш тыршымашышт 
лийын огыл. Суслонгэр трак- 
тыр корным альэ ыштэн шук 
тымат огыл: трактыр ок ситэ, 
вагонэт влак пэш начар улыт, 
тудыжат ситышэ огыл Адак 
шым вигак кум смэнэ дэн ыш- 
таш лийэш ыльэ гынат, ты 
мартэ узкоколэйкэ кок смэнэ 
дэнэ вэлэ ыштэн шогыш. Са- 
дын дэнэ квартал планым вуй 
гакшат 27 процэнтлан вэлэ тэ 
мымэ.

Алэксэйэвкэ ий— кор- 
ным кӱрылтыш гыч 

лукташ
Кодшо ийысэ нылымшэ квар 

тал гайак Ялэксэйэвкэ ий — 
корно кызытат кэлгэ кӱрыл 

' тыштак шога. Ий -корночод 
ра шупшыктымо планжым

Нужйал кӱртньӧ корно вэт- 
кыштат паша тыгак Нзчар.
Маритранлэслан тидэ корно 
пэш кугу полышым пушаш 
лык гынат, но тудо ышме за- 
данийжымат огэш шинчэ: Ку 
нар шупшыктэн кэртэш, туд 
лан тунарат сита!

Ялэксэйэвск ий корныш лэс 
транхоз ты жап мартэаг ви 
йан имньэ-влакым пуэн огэш 
кэрт. Шарский трактыр базат 
планым тэмэн огэш шого.

Кӱчӱкын каласаш гын, мэ- 
ханизироватьлыйэ дэн йӧнӧ 
шан способ влак чодра шуп 
шыктымаштэ пэш начар ку 
чылтыт.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт ^дэн 
Рӱдӧ Контроль Комиссэ Иан- 
варысэ плэнум пэҥгыдынак 
каласыш: „...Комымшо вичи 
йашлык сэҥымашым ышташ 
шотла гын, кызытсэ угыч 
строитлымаш лозунгыш прэд 
прийатий дэнэ у тэхникым 
мӧШтэн кучымаш манмэ у 
лозунгым йэшарашыжэ кӱ 
лэш“ ..

Партийын ончыктымо бойэ- 
войзадачыжым кӱчӱк жапыш 
так шуктыман. Тидэ задачэ— 
йӧсӧ. Но большэвик-влак йӧ- 
сыл.ык дэч лӱдшашлык улыт 
мо!.

У тэхникым моштэн кучэн, 
ударлын да таҥасэн ыштыма 
шым шарэн, Маритранлэсын 
мэханизироватьлымэ корныжо ... - 
шушаш дэкадыштак прорыв Шолонгэр чодра пунктышто

Чодра Улшо мэмлан эрэ ыщтышэ

Морко йалсовэт-чодра кон- 
курсын ударникшэ

Филиппов йолташ дэнэ , тӧр лийза!
Морко йалсовэт партий дэ- 

нэ правитэльствын чодра йам- 
дылымэ планым тэмымаш па- 
шаштэ шындымэ задачыжым

жапшэ дэн тэмэн огэш шого.! болылэвик гай умь.лэн налын. 
* Шукыракшым план тэмы- Соцобьазатэльство^ п о ч э ш- 
маштыжэ ий —корным сайын, 323кубомэтрымруэн йамдылаш
моштэн ыштыдымаш чараклэн 
шога.

Ий—корным вуйлаТымашат 
эрэ шетлан огэштол: ий—кор- 
но вуйлатышым кокытымат 
Удальцов дэн Жильцовым па
ша гыч лукмо, да сутыш пуымо.

Корным кэлшышын ыштымэ 
огыл гынат, Мушмарий лэс- 
транхоз вийан имньэ-влакым 
пуа гын, сай вуйлалтэн мош- 
гымаштэ тидэ ий—корно па 
шам кӱлэш сэмын ыштэн кэр 
тэш. С э з о н н  и к влакын 11

2610 кубомэтрым шупшкыты 
шаш олмэш, фэвраль тылызы- 
штэ тидэ йал совэт 1489 кубо- 
мэтр чодрам руэн, 1225 кубо- 
мэтрым шупшыктымо. ,

Шуко йалла дэнэ колхозла- 
влак ышкэ соц.обазатэьст-

выштым ужэ тэмэныт.
Тэвэ мутлан, Чолга колкоз 

соцобӓзатэльствым 103,3 про- 
цэнтлан, Фадэйкино йал 100 
процэнтлан, Пэд^орнайа йал 
129 процэнтлан тэмышт.

Чодра йамдылымэ-планым 
тэмымаш пашашкэ колхозник 
дэнэ ышкэт руйа крэсань мас- 
сым мобилизоватьлымаштэ эн 
талын Морко йалсовэт вуйла- 
тышэ Филиппов йолташ кучэда- 
лын шога.

Йалпайэв, Иванов, Рыбаков лодырь-влакым 
чодра гычат, колхоз гычат поктэнлукман
Чодра пашаштэ улшо шуко 

колхоз бригадэ-влак чодра йам-
дылымэ дэнэ шупшыктымоимиьышт 100 кубомэтрьшлук , тэмыШӓШ горч уДар- 

1ЫТ гын, ышкэ обӧЗЫН 23 им- кучэдал шогат. Ть|Гай
ньыштат тунарак вэлэлуктыт.

40 вийан имньэ лийэш гын, 
Длэксэйэвкэ ий —корно кэчэ 
йыда эн шагал 500 кубомэтр 
чодрам луктын картэш. Тыгай 
пашалэктыш вэрчпашазэлан 
чот кучэдалман. Г.

11 кубомэтр олмэш 15 кубо- 
мэтрым лукташ

Мушмарий (тэлэфон дэнэ)

гыч лэкташыжэ кулэш 
вэрч кучэдалмаштэ сэҥыман.

Суслонгэр корнын пашажым сайэмдыман
Суслонгэр чодра пункт чы- 

лажэ 34 тӱж. кубомэтр чодрам 
шупшыктышаш гыч узкокэлэй- 
кэ трактыр корно дэн 21 тӱ- 
жэм кубомэтрым шупшыкты 
шашлык.

Тугэ гынат узкоколэйкэ па
шам пэшак чӱдын ышта. Пы* 
тартыш сводко гыч палэ: пла- 
ным вуйгак 27 процэнтлан гы- 
на тэмэн.

Вэткым альэ сайн ыштэн 
шуктымо огыл, рэльсэ огэш 
ситэ. Вэткым катищыш таре

чын трактыр 4 кэчэ да монь 
йарат шогэн эртарэн. Кизыт 
йӱлшӧ арвэрым налашлан 
Суслрнгэр пункт йа Озаҥыш, 
йа Иошкар-Олаш колтэдашы- 
жэ логалэш.

Нинэ еитыдымаш дэнэ пыр- 
льа узкоколэйкын пашажым 
еайын шындэн, вийлан кӧра 
эн кугу нэлыж дэн шупшык 
тышаш вэрч, чодра пункт вуй- 
лалтымашын начар кучэдал 
шогымыжымат ончыкташ ло- 
галэш. Ты мартэ узкоколэйкэ

кадр шупшыктышо бригадэ 
кэчэ йыда ик йыҥлан 11 кубо- 
мэтр гыч луктына.

Мэ тидын дэнэ огына чарнэ 
Тидэ нэчылаштак тидэ цифрым 
15 кӱбомэтрыш шукташ му» 
.тым пуэна.

Ч о д р а  ш у п ш ы к т ы ш о  
б р и г а д и р - в л а к :  Из о т и -  
мо в, М а р ь и н

лын
бригадэ-влак ышкэ валнышт 
партий дэнэ правитэльствын 
чодра вэрч пыштымэ вуйн шо- 
гымашым раш умылат.

Нинэ бригадэ чодраеэ чын 
ударникын лӱмыштым налыт.

Но, тидын еэмынак Сурок 
лэстранхозышто ыштышэ ̂ Ал- 
эксэйэв с/совэт гычтолшо Иал 
пайэв Йапыкын колхоз бри- 
гадыж нэргэштэ калаеаш огэш 
лий. «

Пашаштэ ударлэ тэмпым нал- 
мэ омлэш, Йалпайэвын бри- 
гадыштыжэ ыштышэ колхоз
ник - влак тамак шупшын ш и н -  
чылтын, чодра кумдьзкэш ни- 
могай паша дэч поена коштын 
эртарат. Тышэч палэ: плантэ- 
мымаш нэргэнойлышашатукэ. 
Ышкэ заданьыштым 50 про- 
цэнтлан вэлэ тэмэн толыт. 

Нунын дэч Йалпайэв Васли-

валтышаш годым рэльсым вэе кок емэнэ дэнэ вэлэ пашам 
корно гыч налаш логалэш. ыштэн шогыш, ончэт гын шу- 
Вэткэ рэльсым важык шот дэн кэртак кум емэнэ дэнэ кызыт 
гына налын шога. еэ гай ышташ тӱҥаЛаш лийэш

Вэткыштэ улыжат ик трак-1 ильэ.
Паша вий еитышын уло. Ки- 

зыт узкоколэйкэ пашачэ кол- 
лэктив Шарский трактыр базэ 
дэн соц. таҥасымашкэ ушнэн. 
Тидэ чылажат Суслонгэр трак
тор ий корнын пашам еайын 
ышташлан чыла йӧнлыкшэ 
улым ончыкта. /

Трэст дэн Мушмгфий лэе 
транхозлан узкоколэйкын бо- 
йэвой заданьыжым тэмымаштэ 
полшэн шогыман.

Ник. Филиппов.

тыр вэлэ, эн шагал гын кок 
трактыр кӱлэш ыльэ.

Адакшым вагонэткэ-влакат 
огэш еитэ: 80 комплэкт олмэш 
45 комплэктгына уло. Нуныш- 
татчоткыдылыкшотышто пэш 
начар улыт, кугу нэлытым ну- 
малын огыт кэрт.

Пытартышланжэ трэет узко- 
колэйкылан йӱлшӧ вэщэствам 
пуэн шогымаш шотышто ыш- 
кэ пашан1ым шуктэн огэш шо- 
ГО* Йӱлшӧ арвзр укэлан вэр*

Партий дэн правитэльствын чодра йамдылымэ 
заданьым оеалын кӱрлмьыштлан ӱлнӧ ончык- 

тымо лэстранхоз-влакым

еэк-

ШЭМ ОҤАШКЭ ПУРТЭНА:
1. Волжский—дир Казловский, ВКП(б) йачэйкэ 

рэтарь -  Иванов;
2. Йурин—дир. Йэршов, тэх. дир. Бэлэзин, РК 

вуйл. Глэбов:
3. Кокшай—дир Розов, РК вуйл. Йакимов;*)
4. Звэнигово—дир. Плэханов^ РК вуйл. Йашков;
5. Шаранга—дирэктыр Йэвсэйэв;
6. Кугу Кокшан—дир. Гуьайэв, РК вуйл. Йакимов;
7. Йошкар-Ола—тэх. дир Булычэв, ВКП(б) йачэйкэ 

еэкрэтарь Коптэлин. РК вуйл. Романов;
8. Мушмарий—дир Марахтанов, ВКП(б) йачэйкэ 

еэкрэтарь Голиков, РК вуйл. Сэдов;
9. Сурок—тэх. дир. Михайлов, РК вуйл. Лавринов;
10. Морко— дир. Виноградов. РК вуйл. Кузнэцов;'1')

*) паша гыч корадымэ улыт.

йын бригадыжат (тудэ йалео- 
вэт гычак) почэш „кодаш ок 
шоно“ , ышкэ ^аданьыштмм 
Иалпайэв И. дэчынат шагал, 
27 процэнтлан вэлэ тэмат.

Тыгак Внликопольский е-ео- 
вэт гыч толшо Иванов С-ын. 
Ашламаш е-еовэт гыч толшо 
Рыбаковын колхозник брига- 
дыштат Йалпайэв гайак „ыш- 
тат “

Нинэ бригадэ-влак ышкэ ло- 
дырланэн ыштымышт дэнэ кол- 
хозникын чаплэ лӱмжым вэлэ 
шӱктат, да чодра вэрч кучэ- 
далмэ большэвик планым кӱр- 
лыт.

Ончыктымо колхоз-влакын 
правлэньышт дэнэ колхозник- 
влакын талЭ ужашыжэ Йалпа- 
йэв-влак, Иванов, Рыбаков га- 
йым чылаштымат ышкэ ра- 
тышт гыч лукман.

Сурок лэсвранхоз Райрабоч- 
номланат тышэчын ышкэ вы- 
водшым ыштэн, социалист про- 
изводствым кӱрлшӧ влак ваш- 
тарэш ончыл чодра руышо- 
влакым мобилизоватьлыман.

Лодырь-влаклан ударник дэ- 
нэ колхозник ратыштэ вэр 
лийман огыл. К —-В.

Чодрайамдылымэ нэр 
гэн Ю -Ш  еводко

% ЛЭСТРАНХОЗ-
ВЛАК

Йам
дылы-

мэ

Шуп-
шык-
тымо

продэнт шот 
дэн

1 М о р к о ................ 62,9 56,1
2 Сурок ................ 52,8 40,3
3 Мушмарий . • . 63,5 28,2
4 Йошкар-Ола . . 52,1 39,5
5 Кугу  Кокшан . . 37,8 34,3
6 Шаранга . . . . 36,2 33,3
V Звэнигово . . . 40,9 27,5
8 Кокшай . . . . 42,9 25,5
9 Йурин ................ 29,8 285
10 Волжский . . . 23,6 21,7

Чылажа '43,3 32,8



ЧОДРАСЭ УДАРНИК-ВЛАКЛАН
— сатум, сай кочкышым, йандар илэмым пушаш вэрч

„Из коакурс изргзи шыкп огыкол"
Сурок лэсорабкоп пашам начарышта

Лэсорабкооп-влакын паша- 
зым сайын, моштэн снабжат- 
лымашышт чодра фронтышто 
сэҥашланат йатыр полшэн кэр- 
тэш. Сурок лэсорабкооп па 
ша йэҥ-влак тидэ шотым ни 
майат умылэн огыт кэрт.

Чодра рушо дэн шупшык- 
тышо пашазэ-влак чодра кон- 
курсыш ушнэн, ударный квар
тал планым тэмышаш вэрч 
уло вийым пыштэн кучэдалыт. 
А Сурок лэсорабкооп правлэ- 
ний паша йэҥ-влак конкурс 
нэргэн колынат огытыл. Пра- 
влэний вуйлатышэ Царэгород- 
цэв 1 квартал дэч ончььчак 
увэртармэ конкурс нэргэн 19 
фэвральыштэ вэлэ палэн на- 
лын. Правлэний члэн Полу- 
шин 21 фэвральыштэ конкурс 
условийым лудат, ӧрӧ.

— Вот тыгэ штукэ! Ончэт 
гын конкурс мэмналанат ка- 
сатьла улмаш!

А Сурок ЛРК ларькылаштэ 
пэш шуко ситыдымаш уло 
Конкурсыш ушнат гын, тидэ 
кӱчӱк кужушт пыта ыльэ.

Мутлан: Абаснур ларьокы- 
што могай сатум ужашлийэш? 
Чодра рушо тыштэ ик паш- 
кар спичкамат, ны мунары- 
мат, ны к-лшышэ* книшкамат 
муын огэш кэрт. А мо ок кӱл- 
*о : порсын чулка, линэйка, 
трэугольник тулэч молат пол- 
кылаштэ тэмыныт.

— Ударник-влаклан могай 
поена полышым ыштэда? — ман

ларьок вуйлатышэ Вэдэрников 
дэч йодна.

— Ударниклан еатум чэрэд 
дэч поена колтэна,—ман руал 
калаеыш.

— А кузэ еатужым пуэн шогэ- 
да?

Вэдэрниковын лугэн калае 
—калмыж гыч палэн нална: 
ударник лодырь дэн прогуль
щик гайак вэлэ продукто дэн 
пром еатум налэш улмаш.

Ӧршаш укэ: тыгэ ыштылмэ 
дэн 1 кварталыштэ коопэратив 
члэныш тидэ ларьок вуйгак 
угэш ик йыҥым гына пуртэн 
кэртын.

Тидын дэн пырльак коклан 
ларьокыштэ «эрэд дэн шогы- 
машат лийэш, пашазэ-влак 
чэрэдыштэ 3—4 шагатым шо- 
гэн эртарат.

А лэеорабкооп правлэний 
ларьокылашкэ огэшат ончал 
аман, руководетвым пуэн огэш 

|*Еиого, укэ гын чыла еитыды- 
маш кузэ лийын еэҥа?

Сурок ЛРК4 правлэнийлан 
чодра пашазым еайрак обелу- 
живатьлаш кыетак тӱҥалшаш 
ыльэ. Вэт тидэ чодраеэ коопэ- 
ратеын тӱҥ пашажэ.

Чодра конкурсынусШвийжэ 
почэш таҥасымаш дэн удар- 
лын ыштымашым шарэн, Су
рок ЛРК правлэнийлан лэепо 
пашам вийаҥдаш пижман.
*  „Ч. Т. бригадэ Фурзиков, 
Талан цэв, Ермаков, Крылов.

Нужйал рабочком, 
етоловойыш ончал!
Нужйал чодра пунктышто 

столовой пашам пэш томам 
ышта, столовой вуйлатышэ 
Зурин шуко налаш, да ша
гал пуаш—манмэ „политикым“ 
куча.

Шыл, шӱраш, парэҥгэ, ма
карон, ӱй, моло продуктат 
шолташ жапыштэогэш пуалт. 
Иужо продуктыжо, мутлан 
шоган, кухйьышто ала кунар 
кэчат вуй^ак огэш лий.

{ Мый чын виса дэн ом пу 
эдыл, манын Зурин ышкэнжым 
утараш тӧча.

Кочкыш эртак ик тӱрлӧ йам- 
дылалтэш, мэньу пэш шуэн 
вашталтэш.

Ударник - влакым етоловой- 
ышто поена еайракын пукш- 
ымаш укэ,нуным лодырь дэн 
прогульшик гайак пукшат.

Шэргэ акан обэдын акшэ 
77 ыр, но столовой океам шу-* 
кырак налшаш вэрч 1 т. 25 
ур дэнэ пуэда.

Столовойышто арулык укэ. 
Кочкаш шолтыШо-влак хала- 
тыштым арньа дэн огыт ваш 
талтэ.

Рабочком чылажымат тидым 
шинчатынат, етоловойын па- 
шажым еайэмдаш нимогай мэ- 
рымат огэш ыштэ. Столовой 
паша йэҥ-влак конкурсыш 
альат—ушнэн огытыл.

Б р и г а д э :  Хрэнов, Кутьу- 
ков, Котов, Рыбаков. В.
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Йошкар-Ола дэнСурокЛТХ лапгзэ кокла шот дэнэ тыгай машлан шижтаралтэш: пумо

дирэктыр-влакын, трэет дирэк- 
тыр А н Д р Э Й Э В  Й О Л Т а Щ Ы Н ,  лэ-
сосэкций гыч Фуфыгин йол- 
таШын докладыШтым да Об
ком уполномочэн . эршин дэн 
Эльчибайэв йолташ-влакын 
увэртарымыштым колышт на- 
лын, чодра йамдылымэ дэн 
еплавлан йамдылалтмэ пашам 
ончышо облаеь комис пунча 
лэш:_

1. Йошкар-Ола ЛТХ дирэк- 
тыр—Иванов йолташым мош 
тыдэ да пушкыдын вуйлаты- 
мыжлан, ОК-н дирэктивыжым 
шуктэн кэртдымыжлан пӓша 
ГыЧ лукташ да прораб па- 
шашкэ колгаш.

Митькан прорабпункт про
раб—Хлэбниковым пушкы- 
дын вуйлатымыжлан паша гыч 
лукташ да дэеьатник пашаш 
колташ.

Пэршин йолташын тӱҥал 
пумыжо почэш Митькан про- 
рабпункт йач21Йкын > Коротко
вым еэкрэтар паша гыч лукмо 
нэргэн пунчалмыжым пэҥгы- 
дэмдаш. Коротковын партий 
ратыштэ шогымыжо нэргэн 
йодышым ВК11(6̂  РКК—эш 
шындаш, ВКП(б) Йошкар-Ола 
РК-лан 2 кэчэ колкаштэ вэе 
еэкрэтарым пуаш кӱшталтэш.

Андрэйэв йолташлан ик кэ- 
чэ коклаштэ Йошкар-Ола ЛТХ 
дирэктыр пашаш трэет адарат 
гыч вийан пашайэҥым шогал- 
таш кӱшталтэш.

2. Паша лэктыш нӧлтымӧ 
шотышто лэстранхоз-влаклан 
пэҥгыдэ контроль заданьым 
пуаш. 10 мартлан лэетранкоз-

ончыктышыш шуман:
Йошкар ОлаЛГХ-ыштэйам- 

дылымэ шотышто шагал гын 
ӧ кубомэтрыш, шупшыкты- 
маштэ—8 ̂ кубомэтрыш;

Сурок ЛТК-ЫШ1Э—йамды- 
лымэ шо 1 ышто шагал гын, 5 
куӧомэтрыш, шупшыктымаш- 
тэ 6 кубомэтр дэч шагал огыЛ/

Ты пунчӓлмут шуктышаш 
вэрч мут кучымаш лэстранхоз- 
влакын тр^угольникышт ӱмбак, 
эн ончычак дирэктыр-влак ӱм- 
бак пышталтэш да ты пун- 
чалмут шуктымаш—епэциаллэ 
сортИмэнг шотышто план шук- 
тымашым нымонараг ынжэ 
луштарэ—манын шижтарал- 
тэш.

3. Трэугольник-влакын еоц 
таҥасымашым организатлымэ 
шотышто пашам йӧршэш еи- 
тыдымын ыштымаштым да та- 
ҥаеышэ дэн ударлэ бригад 
чот пэш шагал улмым ончык- 
тэн, трэугольник-влаклан ты 
пашам кумдан шарэн ваштал- 
тышым ышташ кӱшталтэш.

4. Чодрашкэ паша вийым 
организованнэ кол I ымо нэр- 
гэн дирэктив, шиштарымашат 
ик кана вэлэ огыл ышталтын 
гынат, Оршанкэ дэн Торйал 
район влак могырым пушкы- 
дын илышыш пурталтэш. Сад- 
лан Воронцов йолташлан (Ор- 
Шанкэ РИК вуйлатышэ^ выго
вор пуалтэш, а Борискин йол- 
ташлан (Оршанкэ ВКП(б) РК) 
тымартэ бӱрон лукмо пунчал- 
мут-влакым ильшыш пуртэн 
моштыдымыжым ончыктал- 
тэш. Торйал район вуйлаты-

дирэктив-влакым илышыш пур- 
тымо пашаштэ ки^ытак ваш- 
талтыш ок лИй гын, ты район 
вуйлатымашлан еай ок лий.

5. Уло вэткэ мучко, мутлан 
Нужйал вэткыштэ йатыр эке- 
портлАк еырйо куснэн шин- 
чын. 4 шэ район начальник 
Холопов йолташлан кӱлшӧ 
вагон-влак пуэн шогымым шук-
■ аш кӱшталтэш. Аникин дэн 
Андрэйэв йолташ-влаклан лий- 
шэ положэньэ нэргэн Москош 
Наркомвнэшторг дэн НКПС 
корно дэнэ тэлэграф дэнэ увэр- 
тараш кӱшталтэш.

6. ЛТХ дирэктыр-влаклан 5 
март мартэ ^рэ ыштышэ ыш- 
кэ ебоз гыч шагал гын 96— 
98 просэнжым тичмашын ку- 
чылташ тӱҥалаш пашаланйӧр- 
дымӧ имньэ-влакым кучаш 
отыл, манын кӱшталтэш.

Йот элэмэнт-влак йгаыр^эры 
ктэн луктылтыныт гынат, Йош
кар-Ола дэн Сурок лэстранхоз- 
влак альат куштыраҥшэ улыт. 
Ончыктымо лэстранхоз-влакын 
дирэктырыштлан лышыл кэ- 
чылаштак ЛТХ ым йот, са
ботаж ыштышэ, йӧрдымӧ элэ- 
мэнт-влак дэчэрыктэн шукташ, 
ОК уполномочэн влаклан—ты- 
дым шуктымым тэргэн налаш, 
а Андрэйэв йолташлан эрык- 
тэн лукмо-влак олмэш ваштал- 
тышым жапыштэ колтэн шо- 
гаш кӱшталтэш. Тыдын дэнак 
пырльа трэугольник-влаклан— 
эрыктэн лукмо-влак шотышто 
правитьылствын пунчалмутым 
илышыш пурташ: квартиргыч 
лукташ, проддокумэнт-влакым

ЧОДРА ЙАМДЬЗЛЬШЫМ ДА 
СПЛАВЛАН ЙАМДЫЛАЛТМЫМ 
ОНЧЫШО ОБЛАСЬ КОМНС ДЭН 

МАРНТРАНЛЭС ДИРЭКЦЫН
1933 ий 9 картыштэ лукмо пунчалмутышт

1. Чодра шупшыктымымвийаҥдышаш да шуп* 
шыктымаштэ паша лэктышым нӧлталшаш вэрч, 
т^-ак ик могырым чодраш паша вийым пэҥгы* 
дэмдышаш вэрч, вэе могырым лэстранхоз-влакын, 
еэдыгак колхоз дэн ышкэт* озанлыкан-вл^кын чод- 
раштэ улшо имньэ еоетавыштым кэртмэ нарэ еак- 
лышаш вэрч, 10 март' гыч чодрашупшыктымаштз эрэ 
ыштышэ, тугак еэзонло пашазэ-влаклакат, ты чотышто 
ышкэ нургышт дэнэ лэкшэ-злакла^ат, лэстранхозышто 
шупшыктымо ик нубомэтр ан 1 килограм шульым 
пуэдаш.

2. Лэстранхоз-влаклан поена прорабпунктлаш- 
тэ шӱльӧ пуэдышаш нормЫм, могай торашкэ шуп- 
шыктымым ончэн, тӱрлым ыштылаш права пуал- 
тэш. Тугэ гынат, чумыр лэетранхозыштыжо ончык- 
тымо нормо гыч (иҥ кубомэтрлан ик килограм) лэк- 
ман огыл.

Ты пунчалмутым шупшыктышо-влакын кумда 
маееышт коклаштэ, паша вий погымо вэрлаштэ, 
колхозла дэн йаллаштэ кумдан умландарыман.

Чодра йамдылымым да еплавлан йамды- 
лалтмым ончышо облаеь комис 

прэдсэдатьыл— А. Ширвани.
Маритранлэс дирэктыр олм.—Стрэлков.

Чодра апаратэрык- 
тымэ нэргэн

ОКК-РКИ-н 27 фэвральыштэ 
лукмо пунчалмутшо.

Чодра организацэ-влак ыш- 
кэ пашаштым йӧрдымын ыш- 
тат: админстрацэ тэхник паша 
йэҥ-влак могырым еабатаж 
ыштымаш, эрэ ыштышэ обоз 
гыч шуко имньым строй гыч 
лукмаш, киндэ фураж шалаты- 
маш, йӱмаш ли й э д а .  Лэс- 
транхоз, лэепо, прорабпункт* 
влакын апаратышт куштыра- 
ҥыныт.

Сандэн ВКП(б) ОКК прэзи- 
диум дэнэ РКИ колэгий пун- 
чалыт:

1) 5 март гыч чодра апарат 
эрыктымашым эртараш. Эн 
ончычак тэргымэ дэнэ эрыкты- 
мэ пашам Мушмарий, Волжск 
Йурин, Кокшайск лэстранхоз 
дэн лэспо-влакыштэ эртараш.

2) Чыла йамдылымэ пашам 
Тарасов, Кочэтов, Сидоровада 
Адвокатов йолташ-влак ӱмбак- 
ыштаф.

Тэргымэ дэн эрыктымэ паша 
кузэ каймэ нэргэн ВКП ,б) ОКК 
дэнэ РКИ заеэданьэш дэкадэ 
йыда колышташ,
ОКК-РКИ вуйл. Фирсов.

налаш кӱшталтэш. Нуным 
профсойуз гыч лукмо, члэн 
билэтыштым налмэ да нунын 
спискым облаеь дэн район пэ- 
чать коч увэртагымэ нэргэн 
йодышым шындыман.

8. ВКП(б) Йошкар-Ола РК- 
лан ончыктымо ЛТХ дэн про- 
рабпункт-влакым партий да 
профсойуз кадр-влак дэнэ пэҥ 
зыдэмдаш, ыштэн кэртдымэ- 
влакыштым паша гыч кораҥ- 
даш (Богольубовым монь) кӱш- 
талтэш.

9. ЛТХ дирэктыр. РК еэкрэ- 
тар-влаклан чодра йамдылы- 
маштэ улшо колкозник дэн 
ышкэт озанлыкан крэетйан- 
влакын имньыштым налдымэ 
н э р г э н  п р а в и т ь  ы л е -  
твын 1933 ий 24 фэвральыш- 
тэ лукмо пунчалмутшым пэҥ- 
гыдын илышыш пӱрташ кӱш- 
талтэш, ты жапыштак мылан- 
дэ ооган-влаклан чодраштэ 
улшо имньэ-влакым паша ыш- 
тымэ вэрэшак Ончэш кӱштал- 
тэш.

10. Комис дэн ОК бӱрон пу- 
мо дирэктивышт Фуфыгин дэн 
Храпков йолташ-влак могы- 
рым шукталтын огыл, Йош- 
кар Ола дэн Сурок ЛТХ-ыш 
мануфактур дэн моло промеа- 
ту йӧршэш еитыдымын кол 
талтын, манын ончыктэн. Ани- 
кинйолташлан 4 март дэч ва- 
раш кодтэ чодрашТмонар пром- 
еату колтымым раш палэн на- 
лаш да еату монар улмо по- 
чэш ЛТХ йэда пайлэн пуаш 
кӱшталтэш.

ЛТХ дирэктыр дэн лэспб'вуй- 
латышэ-влаклан еату брони-

роватлымым чараш, ударник- 
влаклан лӱмын ойырымо вун- 
дым ЛТХ дирэктыр-влаклан 
кизытак тӱлыман. Фуфыгин 
йолташлан кажнэ вич кэчэ 
йэда облаеь комисыш тӱҥ Са- 
ту шотышто кодшым рэали- 
затлымэ нэргэн увэртарэн шо- 
гаш кӱшталтэш.

Чодра йамдылымэ дэн 
еплавлэн йамдылалтмэ па
шам ончышо Облась Комис 
вуйлат .шэ А. ШИРВАНИ.

Отв. Рэдактыр--ШАЦКИЙ.
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