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Чыла эл пролэщар влак ушныза >

к о р н о  е э р н
„Марнй Комун*1 газэтын изданьыжэ

Адрес: Йошкар-Ола 
.Марий Комув" рэдакцэ

Идалык шучко корно паша кадр, 
утларакшэ наций кадр вэрч, нунын тэх- 
ник шотышто чарныдэ кушмышт, тӱрлӧ 
квалификацан корно паша йэҥ-влак 
вэрч кучэдалмаш {социалист сорэвнова- 
ньыш ушнышо влакы’н эн важнэ зада-

I Ч Ы Ш Т * (Социалист сорэвнованьэ договор гыч)

КОРНО СТРОИТЬЫЛСТВЭЛАН образцово н а м д ы л а л т ы н а
в-' /  

Иӱватылмашым
пытараш

Тел» жапыштэ чодрам 
йамдылымэ да шупшыкты 
мо дэч поена адак ик к у 
гу  паша—корно етроитьыл - 
етвылан йамдылалтмаш 
уло. Сай корнын значэньы- 
жэ пэш ку гу . Тудым ындэ 
чыланат умылэныт. Садлан 
кэҥэж жапыштэ корно 
етроитьылетвым еай эрта- 
рашлан, тудлан еайын йам- 
дылалташ кӱлэнӓ. Сайын 
йамдылалтмаш ожнат чу- 
мыр пашам рэшатлэн, кы- 
зытат рэшатла.

Кузэрак мэ корно етрои- 
тьылствылан йамдылал- 
тына?

Вик калаеаш кӱлэш: Ти- 
дэ шотышто пашана альэ 
лушкыдо. Марий Т у р э к ,1 
Торйал, Оршанкэ район 
влак етройматэрийалым 
шупшыктэнпытарэныт гы н ,! 
Морко, Ш этжур;*?:- Явэнйгэ 
альэ шэҥгэч шӱдырнат.

Кушто причинжэ?
Эн ончычак райдоротдэл 

влак корно строитьылст- 
выш кӱлын пижын огытыл. 
Вэрлаштэ еамотьоклан ӱша- 
нымаш уло. Социалист со 
рэвнованьэ дэи ударничэст- 
вэ шарымэ огыл. Массэ 
умылтарымаш паша альэ 
пэш начар кайа.

Вэс к у г у  еитыдымаш: па
шам тэргымаш укэ. йктэ— 
вэеэ ӱмбак пашам шӱка- 
лын тудым шуктымым огыт 
тэргэ. Оршанкэ Райиспол- 
комышто корно паща вэрч 
Антонов мутым куча. Но 
тудо „мыйын ӱмбалнэ чыла 
йал озанлык заготовко" ма- 
нын, корно паша шотышто 
Райдоротдэлыш кайаш тэм 
ла, а ышкэжэ нимат ок 
ыщтэ.

Райдоротдэл влак йал 
еовэт, колхоз влакын кор- 
но уполномочэннышт мом 
ыштат шагал тэргат. Кор- 
но уполномочэн влак ш у- 
кы ж  годым лӱмжылан гына 
шотлалтыт. Корно вэрч ку 
чэдалмаштэ маееым огыт 
вуйлатэ, а Райдоротдэл па
ша йэҥ влак вэрыш лэк- 
тыт гынат, йал еовэтыш 
пурэн лэктыт да, мӧҥгӧ 
кайат вэлэ. Тэвэ Ронго Рай 
доротдэл вуйлатышэ Смо- 
родинов: „йал еовэтыш лэк- 
тын к- штэдэм“ манэш. Вэ- 
ликополь йал еовэтыш ми- 
йэнам, манын ончыкта. Но 
Вэликодоль йал еовэтыш 
мийэн гынат, поена йал, 
колхоз влак корно иашам 
кузэ ыштат, ок шинчэ. Ты- 
жэчын палэ: вэрыш лэкташ 
гына альэ чыла паша огыл. 
Вэрыш лэкмэкэ пашам тэр- 
гэн лэкташ, тудо начар 
кайа гын, начар каймын 
причинжым чыла могыргы- 
чат шымлэн налын, прак

тик полышым пуаш кӱлэш. 
Тунам вара п а ш а м  ыш-  
т э н а  манашат лийэш.

Адакшым район партий’ 
организацэ влак корно етро-1 
итьылствым эрэжак эекэрэн 
огыт шого. Садланак Рай- 
доротдэл влакын апаратышт 
пашам лушкыдын ыштат. 
Корно пашайэҥ-влак (Шэр- 
нурМорко) ышкэ обӓзатэль- 
етвыштым мондат

Кадрым йамдылымэ шо- 
тыштат чыла вэрэжат паша 
еай ок кай. Йужо вэрэ 
(Йошкар-ола, Шэрнур) курс 
влакымат организатлымэ, но 
умбакыжэ нимат ыштымэ 
огыл. Р о ҥ гы ш тгы н , курс 
ыжат альэ мартэ укэ. Пое
на участкылаштэ (235 эке- 
плоатацэ учаодкэ) паша ви- 
йым тӱрые огыт кучылт 
теӱвар" вйӓгёЪгм #  ы штымаштэ 
йара шогымаш лийэда.

Тидэ причик влакланак 
кӧра область му чко кӱйым 
59,5 процэнт *%амдылымэ 
да 70,8 процэнт шупшык- 
тымо, шар кӱйым 70,8 про- 
цэнт шупшыктымо,кӱварым 
82 процэнт ыштымэ.

Сэҥымаш уло. Но еиты- 
дымашна альэ утларак уло. 
Корно строитьылствыштэ 
йуватылмашым умбакыжым 
чыташ огэш лий, маееэ 
умылтарымаш пашам социа
лист еорэвнованьэ дэн удар- 
ничэствым утларак шарэн 
Чуваш рэспублик дэнэ таҥа- 
еымаштэ тудын дэнэ тӧр 
лийаш утларак вийан кучэ 
далап; кӱлэш. Корно етро- 
итьылствым аклыдымашым 
вожгычак пытарыман, а кор 
но паша кӱрлшым жапым 
эртарыдэ мут кучаш шогал- 
тыман.

ПАША ОЛМЭШ 
УЙАРНЬА

Оршанкэ район, Ш улко 
йал еовэт „Совэт“ колхоз 
ошма шупшыктымо планым 
тӱрые тэмэн да ала мо, мо- 
ло пашажым кудалтэн. Кол
хоз альэ ик кӱварым ыш- 
тышаш. Но колхозник влак 
кӱварым ышташ огыл, кӱ- 
вар ышташлан чодражымат 
руаш тӱҥалын огытыл.

Кызыт колхозник влак 
чодрам йамдылымэ олмэш 
ӱйарньа пайрамым вэлэ ыш- 
тэн кийышт. Ны колхоз 
правлэн, ны йал еовэт ти 
дым огыт уж. Корно етрои- 
тьылствым йӧршэш мондэ- 
ныт ала мо? Ала ыштыма 
„сэҤымашышт44 дэнэ ву- 
йышт еавырнэн? Н. С.

1935 ийыштз корно 
озанлыкыш океа 

мыньар пышталтэш
1935 ийышто корно озан- 

лыкым йатырак вийаҥды- 
шаш улына. Йатыр у  етрои- 
тьылствэ влак ышталташ 
тӱҥалыт. Садлан тышкэ 
океа йатырак кӱлэш.

| 1935 ийыщтэ корно озан 
лыкыш океам пыштымэ 
нэргэн йодыш 1935 ий
4 мартыштэ Обиеполком прэ 
зидиумэш ончалтын. Обис 
полком прэзидиум калы- 
кын иолшымо дэч поена, 
1935 ийыштэ корно озанлы- 
кыш 375,6 тӱжэм тэҥгэм 
пышташ пунчалын.

Корно строитьылствылаи
211,1 тӱжэм тэҥгэ колтал- 
тэш. Тидэ океа дэнэ Коз- 
модэмйанск — ЙошЫр Ола 
корнышто К у гу  - кокшан 
эҥэр коч (Зо тӱжэм тэҥгэ), 
К у гу  - кундыш эҥэр коч 
(75 тӱжэм тэҥгэ) Рутко 
эҥэр коч (60 тӱжэм тэнтэ) 
кӱвар влакым, Йошкар- 
Ола—Ш эрнур корнышто 
ик кӱварым (37 тӱжэм тэҥ- 
гэ) ыштыман.

Граждан строитьылствы 
лан 21,5 тӱжэм тэҥгэ кол- 
талтэш. 19 тӱжэм тэҥгэлан 
Козмодэмйанскыштэ пӧр- 
тым ыштыман да кодшо 
океаж ,дэнэ Иушково йа- 
лыштэ (Кузнэцово йалео- 
вэт, Йошкар Ола район) 
илымэ пӧртым ачалыман.

Тэний корно етроитьыл- 
етвыштэ мэханизацыш ут- 
ларак ончалтэш. Садлан 
мэханизацылан ЗО тӱжэм 
тэҥгэм колтымо. Тэхничэск 
изысканьылан 10,8 тӱжэм 
тэҥгэм, экономик изыска! 
ньылан 4,6 тӱжэм тэҥгэм, 
калык полшымым етимули* 
роватлаш 97,6 тӱжэМ тэҥ- 
гэм колтымо.

Тидэ колтымо океам кӱ - 
лэш еэмын кучылтман. Ок- 
еа кучылтмаштэ пэҥгыдэ 
контрольым ышташ кӱлэш. 
Океа ик кумырат арам ыж- 
нэ йом.

Корно строитьылствылан еайын йамдылалтшэ 
влакын

йОш к ар  сп и ск а
(умбакыжэ)

9. Ронго район „Молот* колхоз члэн 
Домрачэв Пӧтр. Кӱй йамдылымэ планым уто 
дэнэ тэмэн.

10. Оршанкэ район Упшо йал еовэт 
„Гэрб“ колхоз. Кӱварым ыштэн.

11. Парэҥгэ район Ильпанур йал еовэт 
(корно етароето Илйин йолташ). Ошмам 
110 процэнт йамдылэн да шупшыктэн.

12. Таткитньа йал еовэт „Трактыр" колхоз 
(вуйлатышэ Хикимйанов). Стройматэрийа- 
лым уто дэнэ тэмэн.

13. Шэрнур район, Лажйал йал еовэт 
Лэнин ■лӱмэш колхоз. Стройматэрийалым 
шупшыктэн пытарэн.

14. Мари Турэк район Карлыган йал еовэт 
(вуйлатышэ Алэксандров). Стройматэрийалым 
жап дэч ончыч йамдылэн.

15. Курык Марий район Йэмэлэв ӓал ео- 
вэт (вуйлатышэ Сэньушкин). Ныгӧ дэч ончыч 
етройматэрийалым шупшыктзМ пытарзн.

Моркышто тошто еэмынак
Морчо райов корно етро 

итьылствылан йамдылалт- 
мым альат вийаҥдэн огыл. 
Тудо Парэҥгэ райсн^дэнэ 
ес циалист договорым ;ыш- 
тэн. Договорышто: ^„1935 
ий мучко чыла корным 
еайын ышташ, етроить- 
ылнэ матэриалым 1 мэрт- 
лан йамдылащ^ обазат- 
лэн.

10 мартлав райов мучко 
ошмам 74 процэнт, кӱйым 
43 процэнт, чодра матэриа- 
лым 90 процэнт шупшӹк- 
тымо. Морко йал еовэт 
кӱй шупшыктымашым |ту- 
гак курлын шога. Кугу- 
Кохлайал йал еовэтат ^кӱ- 
йым шупшыктэн пытарэв 
огыл. Иал еовэт кӧргыштӧ 
V II еовэт ейэзд лумэш да 
„Карл П аркс" колхоз влак 
гына кӱйым шупшыктэн 
пытарэныт.

Кинар йал еовэтыштэ 
„Палантай" колхо* гына, 
Шальэ йал еовэтыштэ „Ку- 
гунур*4 дэн .Кугуэр* кол
хоз влак кӱйым шупвык- 
тэн пытарэвыт. Моло кол

Йэшкар-Ола воктэн Какшан эҥэр коч ышталтшэ кӱвар

хоз влак пэш. шэҥгэч {.шӱ- 
дырнат.

Морко район мучко "29 
кӱварым ыштыман. Куты? 
вы жо 145 погон мэтр. Кы- 
выт [альэ 5 кӱварым вэлэ 
ышташ тӱҥалмэ. Тӹжэчын 
ик кӱваржэ 60 погон мэтр 
кутышан. Тудым Мӧрко— 
ШОЛЭҤГЭр КОрНЫШТО Ы Ш '
тат.

Культур маееэ паша дэн 
социалист ^еорэвнованьэ 
ш а р ы м э  о гӹ л . Кодаю и й - 
лаштэ корво пашам ышты- 
дыиылан парымым кычал 
лукмават лушкыдо.

ВКП(б) Морко райком 5 
мартыштэ райком бурошто 
корво егроитьылетвэ вэр- 
гэн пэҥгыдын ойлыш. Но 
тачэ кэчыдав еайэммаш 
альэ шагал. Райдоротдэл 
апарат пэш лушкыдо. Рай- 
исподкомат корво етро- 
итьылствывтэ шагал пол- 
ша.

Корно пава планым еай 
тэмаш Морко^ районышто 
чыла йӧн уло. Тӱҥ при- 
чинжэ паша йэҥыштэ. Пое
на пашайэҥ влак корво 
пашан кугу значэнжӹм альэ 
мартэ умылэн налын огы- 
тыл. Иужо вэрэ аклӹды- 
маш койэш. Пашав тӱҥыпь 
кыжӧ социалист еорэвно- 
вавьэ дэн ударвичэствэ ов 
пышталт. Вуйлатымаштэ 
опэративныс шагал.

Морко районлан намые 
вэр гыч лэкташ уло вийым 
пыштыман. Социалист ео- 
рэвновавьэ дэн ударничэс- 
твэ пашан туҥыштыжӧ лий- 
жэ.



Сай корно вэрч кучэдамашкэ чыла организацым, 
ола дэн йал шэмэр массым иктэ кодтэ ушышо район 

гына сорэвнованьыштэ ончыл вэрыштэ лийэш
ТЫШТЭ ИАМДЫЛАЛТМАШ 

ОК КОИ
Район-влакын • корно строитьыл- 

ствэлан йамдылалтмышт
(ПРОЦЭНТ ДЭНЭ)
Ончылно улыт

Стройматэриалым шупшыктымаш

Чодрам Кӱйым Ошмам
Кӱварэм 

кым пыта-

Мари-Турэк 116 134
маш.

1,14
У-Торйал 102,5 — 127,3 ---------

Курык Марий 137Д — 207,0 22,7
Парэҥгэ 128,0 — 121,3 ---------

234 эксплоатацэ 
участкэ

Шӱдырнат

187,1 72,5 11,4
Оршанкэ 197,5 — 86,4
Шэрнур 95,0 / .__ 97,6
235 эксплоатацэ 
участкэ 331,7 69,5 Н 4 100

Планым кӱрлыт
-}

Йошкар-Ола 100 ---- 24
Морко 78,5 40,6 57,9
Звэнигэ 42,0 — 7  -------- 1,47
233 эксплоатацэ 
участкэ 44,7 78,6 70,5

СОЦИАЛИСТ 
обӓзатьылствэ— закон
1935 ий 2 фэвральыштэ 

лэкшэ „Марий комун“ газэ- 
тэш Шэрнур район кӧргӧ 
йал собэт, колхоз вуйлаты- 
шэ, корно уполномочэн ак
тив дэн корно паша удар
ник влакын ӱжмашыштым 
пэчэтлымэ ыльэ. Яуно корно 
укэлы к ваштарэш кучэдал- 
машкэ ушнэн Мари Турэк 
дэн Торйал районым социа
лист сорэвнованьыш ӱжын- 
ыт. Ышкэшт: „Строитьылнэ 
матэрийалым 15фэвральлан 
шупшыктэн лукташ “ обӓза- 
тьылствым пуэныт.

Ш эрнур район ышкэ 
обӓзатьылствыжым ш укта 
мо?

Укэ!
Мари Турэк дэн У  Торйал 

район влак корно строитьыл- 
ствэлан йамдылалтмаштэ 
эн ончыл вэрым нолыныт. 
А  Шэрнур' район корно па- 
ш а л а н  йамдылалтмаштэ 
шэҥгэч шӱдырна. Чодра ма- 
тэрийалым гына 100 процэнт 
йамдылэн. Но тӱрыс шуп- 
шыктэн луктын огыл. Ош- 
мам 20 тӱжэм кубомэтр гыч 
и 316 кубомэтрым шупшык- 
тэн. Кӱварым 10 процэнт 
вэлэ ыштэн. ИоО килограм 
кӱртньым йамдылэн.

Поена йал еовэт влак 
пашам еай ыштат. Мари 
еола йал еовэт (корно упӧл- 
номочэн Шабдаров) Казан
ский (уполномочэн Липат- 
ников) планым шукэртак 
тэмэныт. Но йатыр йал 
еовэтшэ планыштым огыт 
тэмэ. Б -Кльучинский йал 
еовэт 1000 кубомэтр гыч 
ошмам 795 кубомэтрым, 
Б Сэрдэжск йал еовэт ош- 
мам 500 кубомэтр 397 кубо- 
мэтрым шупшыктэныт. Ут- 
ларак начар Нур бэл йал

еовэт пашам ышта. Тудо ош- 
мам 1200 кубомэтр гыч 445 
кубомэтрымвэлшупшыктэн. 

( Ш эрнур район Шэрнур- 
; Сӧвэтск корнышто Нэмда 
| эҥэрыштэ ий пучшо ео- 
' оружэньым (лэдорозым) ыш-
1 тышаш. Кызыт 60 процэнт. 
(вэлэ шуктэн. Тыштэ кажнэ 
кэчын 40—60 йэҥ пашам 
ыштат. Но паша альэ луш- 
кыдын кайа.

Тугак Ш эрнур районыш- 
то 1933—*34ий корно пашам 
ыштыдымылан парымым кы- 
чал лукмаш начар. Кызыт,
35 тӱжэм: тэҥгэм кычал 
лукташ кӱлэш.

Корно пашан лушкыдын 
каймаштыжэ тӱҥ  причин- 
жэ тыгайэ: социалист со- 
рэвноварьым кӱлэгк еэмын 
гаарымэ огыл, маееэ умыл- 
тарымаш пашам еитыдымын 
шындымэ. Ра^доротдэлын 
тэхникшэ Шэвэльов социа
лист еорэвнованьым мыньар 
йал ^овэт, колхоз ушнэн 
да договор влакым ыштымэ 
альэ укэ, ок шинчэ. А ыш- 
тымэ договор влакым ш ук- 
тымым тэргымащ шотышто 
вик калаеаш кӱлэш: тидэ 
ок ышталт. Садлан паша- 

| штэ улшо еитыдымашым 
викак тӧрлаташ ок лий.

| Йаснов, Шэвэльов, Сэр- 
; гэйэв, Шабдаров, Липат-
1 ников, Гусэв, Пинцов, моло 
йолташ влайымат шиштарэ- 
на: социалист обӓзатьылет- 
вэ—закон, обӓзатьылствым 
пумо гын, тудым шукташ 
кӱлэш. Тудым шуктымашкэ 
чыла колхозник дэн ышкэт 
озанлыканым мобилизатлы- 
ман. Социалист еорэвно- 
ваньэ дэн ударничэствым 
кӱлэш еемын, утларак кум- 
дан шарыман.

ПАША АЛЬАТ 
НАЧАР

Йошкар-Ола Райдоротдэл 
корно пашаштэ чодра йам 
дылымэ планым тэмэн да 
тидын дэнэ паша пыта шо
на. Ошма шуишыктымо пла
ным 44,5 процэнт гына тэ 
мэн. Моло пашажэ гын, чы- 
тыдымэ начар.

Ронго корнышто 5 кӱвар 
ышташ кӱлэш  гын, иктн- 
мат тӱҥалмэ огыл. Абаснур 
корнышто кӱварым ышташ 
проэкт укэ.

Корным арун кучаш кол 
хоз влак дэнэ договорым 
ыштымэ. Но ик колхозат 
корным ок эрыктэ. Нинэ 
колхоз влак ӱмбак Райдор- 
отдэл актым воззнат йал 
еовэтыш пуэн да, тидын 
дэнэ шыпланыш. 1934 ийеэ 
корно пашам ыштымылан 
парымым кычалмаш укэ. 
Райдоротдэл 1934 ий дэка 
бырыштэ Арбан йал еовэт 
„Сайэмдышэ“  „Будэный“  
колхоз влаклаҥ адак йан- 
варыштэ Йэжов йал еовэт 
„Путь к  социализму" Чка- 
энэр йал еовэт „Новино“ , 
„Пэтровск“ колхоз влак ӱм- 
бак актым возэнат тачэ 
мартэ папкыштэ кийык- 
та. Корно пашалан колхо- 
зышто ик бригадымат ыш- 
тымэ огыл. Социалист ео- 
рэвнованьэ договор иктат 
укэ. Доротдэл вуйлатышэ 
Сарбайэв еоцеорэвнованьэ 
нэргэн корно пашазэ влак 
коклаштэ мутланэнат огыл. 
Корно пашалан кадрым 
йамдылаш 7 вэрэ курсым 
початы ыштымэ гын, альэ 
мартэ ^ ик вэр-эат почмо 
огыл. Йошкар-Ола Райис
полком Доротдэл вуйлаты- 
шэ СарбайэвыН отчотшым 
гына колыштэш, тылэч поС- 
на нимогай полышым ок 
ПУ.

Йошкар-Ола Райдоротдэл 
начар пашаж дэнэ еай кор
но вэрч! Чуваш рэспублик 
дэнэ таҥасымаштэ моло ра 
йон влакым шэҥгэк шуп- 
шэш. ВКГГ(б) райком тыш 
ончалэш гын вэлэ? '

235 эксплотацэ участкын 
кидышкыжэ Кокшайск, Ор 
шанкэ, Ш эрнур ,. Санчурск 
корно влак пурат. Чыла 
корнын кутышыжо 206 ки 
ломэтр. Но эксплоатацэ 
участкэ корно етроитьыл- 
етвылан начар йамдылал- 
тэш. Чодра ЙаМдылымаш 
пэшыжак начар огыл. 3325 
кубомэтр олмэш чодрам 
5729 кубомэтрым йамдылы- 
мэ да шупшыктымо. Но 
ошмам 17451 кубомэтр гыч 
8040 кубомэтрым, шаргӱй- 
ым 140о кубомэтр гыч 941 
кубомэтрым вэлэ шупшык- 
тымо.

Кӱварым Ш эрнур кор- 
нышто гына ышташ тӱҥал- 
ыныт, Кокшайск корнышто
7 кӱварым пужэн ышташ 
кӱлэш, пашам альат тӱҥал- 
мэ огыл. Корно бригадым 
ойырымо шотышто шуко 
ойлымо гынат, колхоз влак 
бригадым огыт ойыро, корно 
аралымашат пэш начар.

Участкэ дэк пэнгыдэмды- 
мэ йал еевэт, колхоз влак 
кокла гач |фршанкэ район 
“Звэзда“ колхоз, Йошкар— 
Ола район К у гу  ЧигаШ 
йал еовэт гыйа пашам еай 
ышта. Кньажна, Йэжово, 
Алэксэйэв, Манамучаш йал 
еовэт влак паша вийым 
йӧршэга огыг пу.

Кодшо иӰыштэ корно па
шам ышты^ымылан пары- 
мым кычалаш кӱлэш еэмын 
пижмэогыл. Оршанкэ район 
мучко 1934 'ийыштэ 1397 
имньэ кэчэ дэн 4202 паша 
кэчэ ышталтдэ кодын. Ту-

гак Звэнигэ дэн Йошкар— 
Ола районлаштат паша кэ- 
чым ыштыдымаш уло. Но 
парымым кычал лукмаш 
укэ. Оршанкэ район Тошто 
Крэшын, Вэликополь адак 
Тупэльскэ ,Звэнигэ район 
Ш эмшӱргӧДокшайск, Йош
ка р -О ла  район Кома йал 
еовэт влак пашам утларак 
начар ыштат.

Йа/I еовэт, кОлгоз влак 
кокла гыч социалист еорэв- 
нованьэ договорым иктат 
ыштэн огыл. Околодко влак 
гына договорым ыштэныт 
да тушто Москвичэв, Ивай- 
ков, Смирнов, Шулэшко  
корно Мастар влак планыш- 
тым эн еай тэмэн шогат. А 
Йаблочкин дэн Йамолов 
корно маетар влак шэнгэч 
шӱдырнат.

Корно эксплоатацэ учает- 
кыштэ корным пашам еайын 
палышэ епэциалиет влак 
еитышын улыт, но чылашт 
ик кай квалификацан огы- 
тыл. Йужышт корно паша 
курсым пытарэн огытыл. 
Тугэ гынат, тэхник тунэм- 
маш укэ. Тэхминимумым 
иктат едатлэн огыл, У чает- 
кылаштэ курс влакым почмо 
гынат, пашашт йӧршэш ок 
кой.

Эксплоатацэ участкын 
пашаштыжэ Райисполком 
ден Райдоротдэл влакын 
полшымышт к у гу  вэрым 
налын шога. Но Райиспол
ком влак кокла гыч иктат 
ок полшо. Участкэ вуйла- 
тышэ Чэлышэват пашаштэ 
йӱватылэш.

Сэмӧнов.

„Изи-Кокшан“ колхоз (Ко
ма йал еовэт Йошкар-ола 
район) корно строитьылс- 
твыш ударнэ пижын. Туд- 
лан Оршанкэ корнышто 12 
киломэтр коклаштэ учает- 1 
кэ пэҥгыдэмдымэ. Тидэ 
участкыщ колхозник влак 
кажнэ кэчын ик имньылан*' 
шар Кӱйым кум кубомэтр 
гыч шупшыктэныт. 1 Март- 
лан шаркӱй шупшыктымо

планым 100 процэнт тэ* 
мышт. „Йзи-Кокшан* кол
хоз корным тӧрлымаштэ йал 
еовэт кӧргыштӧ ончыл вэ- 
рым налэш.

Кома йал еовэт кӧргыеӧ 
колхозник дэн ышкэт озан- 
лыкан влаклан „Йзи-Кок- 
ш ан' колхоз дэч примэрым 
налын, корно пашашкэ ут- 
ларак вийан пижашышт 
кӱлэш. Коминский.

Корно укэлык ваштарэш
РСФСР Калык Комисар 

влак еовэт калыкын, машив 
трактыр етанцэ дэн совхоз 
влакын 1935 ий корво па- 
шашта паша дэвэ полшымо 
шотышто рэспублик, край 
дэн область влаклан зада* 
ньым пэҥгыдэмдэн.

Тэний калык вий дэнэ 
да МТС дэн совхоз влакын 
трактыр вий дэнэ 35 тужэм 
киломзтр тӱрлӧ корным да 
284 тӱжэм погон мэтр ку- 
вар дэнэ пучым ышташ он- 
чыкталтын. Угларак йӧнэш- 
тарымэ (б /лыжвый, торцав, 
гравийав) корво ыштымаш 
йатыр кушкэш. Тыгай кор
но РСФСР мучко 3730 ки
ломэтр кутыш ышталтмаи. 
Тугак саАэмдымэ корно—

14.300 киломэтр Ышталт- 
шаш. ч

Корно пашам мзхавизат- 
лашЛан МТС-н трактыржэ 
влакым шупшмо дэч поена 
РСФСР-штэ 15 машиа кор- 
ио-етанцэ организатлалтэш. 
В*рысэ еовэт организацэ 
влак нунылан пумо машнн- 
корно етанцэ влаеым эн 
важнэ район влакыш пэҥ* 
гыдэмдая да нинэ етанцэ 
влакын паша качэствыш- 
тым еайын шэкланэн шо- 
гаш обӓзан улыт.

Чыла райисполком влак 
пэлэн 1935 ий 1-й май дэч 
вараш кодтэ корно озанлык 
пӧлка влакым организатлы- 
ман.

Район Исподнитьылнэ Ко

митет влак ӱлыл корно 
еэтьлан кадр йамдылмаштэ 
да корнылан кул тӧ  эн 
простой оборудованьэ вла- 
кым (ау каток, утьуг, ка- 
навэ кӱнчымӧ да моло) 
йамдылаш пэш вийав пол- 
шыман.

Калыкын полшымо лэнэ 
ыяты мэ корно етроитыль- 
етвэ политик ш огы ш то  
пэш кугу значэньан. 
РСФСР Совнарком ыш - 
кэнж ы н  пуьчалыштыжэ  
район исполнитьылнэ ко- 
митэт влакым калы к ко к-  
лаштэ обшэствэн маееэ 
пашам кумдан шараш  
обӓэатла.
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