
кЖ Ш ж

тцн 
тла- 

ӹм йо* 
>рнын кӱкш ӧ  качэст-

« . . ‘. г е ж . « .
й а М р Й В ' огыл. Марн- 

; район Карлыган йал 
гай корныжо йатыр 

совэтын улыт. Ш уко  
колхоз, бригадэ пашан обра- 
зэцым ончыктат, пащан к ӱ к -  
шӧ качэс твыжэ вэрч чын 
кучэдалыт. Тидын дэиэ пыр- 
льак начар пашат альэ ш у- 
ко уло. Пашан кӱкш ӧ  ка- 

ыжэ вэрч кучэдалмын 
138цшэ дэнэ пырльа, ти- 

цымашат пытзп
ШяЁр
го р н о Щ а ^п  Ш  

участкэ пашам сай ыштэн 
кэртэш. Тэхннк вий еиты* 
шын уло. Но тидэ участ- 
кыш тэ кӱйым начар шарат. 
Кӱйӹм огыт сортмроватлэ. 
К ӱ гу  кӱй  ДЭН ТЫГЫДӹМ ик* 
тэга оптат, тидын дэнэ кор- 
нын пэГггыдылыкшат, чы- 
тымӹжат изэмэш. К ӱ й  ша- 
раш вэрым начар йамдылат. 

Куш то причинжэ? 
Причинжэ иктэ: участкэ 

начальник Борисов дэн ту- 
дын полышкалышыжэ Мак
симов йолташ пашам ыш- 
ка к огыт эскэрэ, пашайэҥ- 
влакым огыт тэргэ. Вуй- 
латымашым луш тарьшэ дэ- 
нэ гына пашан качэствыжэ 
начар лийын.»

Ты гак Косолапов райо* 
ныштат. г Тыштэ тэхникат,

С • V г щррц
ло наша йэҥ- 

улыт;; Тэхник вий 
маныН вуйым ши- 

ок лий.: Т угэ  гынат, 
пашан качэствыжэ начар. 

д канавэ-влак огӹт ыш- 
лт, корнын кӱмдыкш о ик 

гай огыл. Тэхнйкпаш айэҥ - 
влак пашажыМат шагал 
эекэрат, ышкэ щинчымыш- 
тым пашаш кусӒраш огыт 
тыршэ. А  пашан тэхник- 
шым сэҥэн налдэ, кӱкш ӧ  ка- 
чэствэ ш укташ  - шоны- 
манат огыл. Тидэ чылалан 
пэш ращ:," т

Тидэ факт-влаккачэствым 
ончыдымым ойлат. Тидэ у  
строитьылствыштэ в э л э }  
огыл, корным ончымаштат 
койэш. Мари-турэк район 
корным- ончымаштэ кодшо 
ийын эн ончылно ылъэ гын, 
тэнНй тудынаг корныжо на- 
чаррак лийын. Ончыктымо 
235 эксплотацэ участкат 
Ш эрнур корным нымалан 
йӧрдымыы онча. Козмодэм- 

трактглнтат 233 экс- 
плотацэ' уча-.лкь ийпам 
лугакыдын шындэн. Звэни- 
гэ раионышто гын, корным 
эн начар ончат. Чыла вэ 
рэжат иктаж  мо огыл, а] 
корно паша йэҥ-влак ыш- 
как ш н а  титакан улыт.

Сай корным ыштэн огы-! 
на мошто манаш ок лий. 
Мэ сай корным ышташ ту- 
нэмын улына да нуным 
ыштэна. Сандланак сай па
ша улмо, тудым чыла вэ- 
рэат ш укташ  йӧн улмо го- 
дым, ончыктымо гайэ на 
чар паша нымолан йӧрды- 
мын койэш.

Мэмнан задачэ— чыла па
шам сай качэствэ дэнэ 
щ укташ . Тидлан чыла йӧн 
уло, да тидым ш укташ ак 
кӱлэш .

— Форйал район, Сосново 
йал сбвэт ындэ пэрвой ий 
огыл корно пащам сай ш ук- 
та. Но кодшо ий дэнэ та- 
^астарымаштэ, мэмнан па- 
'шӓна адак сайэмын.

— Моланжэ палэ: кажнэ 
колхозаШто корно брига- 
дым ӧрганизатлымэ да па 
шашкэ бригадым гына кол- 
тэна. Бригадэ члэн влак дэч 
поена молыштпашашкэ йӧр 
шэщ огыт кошт. Тидэ па
ша аддк еайрак ышташ йӧ 
ным цуэн. Кызыт чыла кор- 
ным тӧрлэн улына, качэет- 
выжат еайэ, пагиӓжымат 
вашкэн шуктымо.

— Мый корно старосты* 
лан тэний Апрэльыштэ гына 
шогалнамӱгынат, пашам ту- 
пэмыиам, тудым еай шин- 
чэм. Пашӓ! вэрлашкэ кош- 
тын, йаШай ы ш как тэргэн.

Соснов йалсовэт корно ста- 
роето

Наумов

Пашаш 
лэктыныт

*Морко район Шальэ йал

М А Р О Б Л А С ,

К О Р Н О  Ш Т А Б Ы Н  Ю 3 5  и й« * *
о и й у н ъ ы ш т о  п у н ч а л м ы ж э

Вэрышкэ лзктын ыштымэ засэданьыштэ корно паша 
каймэ нэргэн Ш эрнур, У-Торйал, Косолапово, Марий- 
Турэк, Парэҥгэ дэн Куж эҥ эр  район-влакын докладыш- 
тым колыштын, Область корно штаб палэмда: тидэ 
районлащтэ кӧрно строитьылствэ кӱлэш  еэмын шары.- 
мэ огыл, кызытеэ еэмын пашам ыштымаш ВКЩ б) 
Обком дэн Обисполком шындымэ задачым—эртарымэ 
тылызыштэкорно паша-йлакым еай качаетвэ дэн щ ук- 
тымым—щ уктэн  ок кэрт.

Область корно штаб окчыктымо 6 район гыч 
Ш эрнур дэн Куж эҥ эр  ранон влак эн шӱдырнышӧ 
улыт, манын шотла; Мари-Турэк район-район цэнтр- 
ы ттэ  урэм влакым шарымашкэ гына ончымыжо дэнэ 
корно етроитьылетвым тэхник вуйлатымашкэ еитыды- 
мын онча; кодшо ийлаштэ ш эҥгэч шӱдырнышӧ 
Парэнтэ район Тэний ыш кэ пашажым вийаҥдэн да 
корно строитьыствыщ щижаш лиймын ончӹк кайэн: У- 
Торйал районышто^ыла йал еовэт огыл корно етроитьыл- 
етвыш уш нэн да тицэрайоны ш тойужӧ йал еовэт 1935 
ийы-штэ корно пащ ^к йӧршэш ыштэн огытыл.

Умбакыжэ область корно штаб комсоашл дэн проф- 
еойуз организацэ-влфк корно строитьылствыштэ начар 
полшат, манын онЧӹкта.

Ооблаеть корно штаб пунчалэш:
1. Ш эрнур, У  - Торйал, Косолапово, Мари- 

Турэк, Парэнтэ дэн Ку;кэтгэр район корно штаб влак 
лан кӱштаШ : Область корно Штабын вэрыш лэкмэ за- 
еэдӓньыщтыжэ ончыктымо корнет строитьылствым эрта- 
рымаштэ улшо еитыдымаш влакым кызытак пытараш.

2: Корно паша влакым ударнэ тылызэ жапыштэ 
корно строитьылствэ планым тичматпын ш укташ  лий - 
мын эртараш, район корно штаб влакым обӓзатлаш.

3. Райдоротэл, корно уполномочэн дэн экспло- 
тацэ учаекэ влак могырым вуйлатымашым вийаҥдаш 
ОблдортраНслан кӱш таш .

4. Тэний корно етроитьылствэ план эн еай качэе- 
твэ ончыктыщ дэнэ шукталташ аш да корно етроитьыл- 
етвым шуктымаштэ район влакын пашашт корнын 
качтэетвышт нуным кучымо дэн ончымаш почэш 
аклалташ тӱҥалэш, манын район корно штаб влакым 
шиштаращ,

Область корно штаб вуйлатышэ—И. Пэтров.

УДАРНЭ ТЫЛЫЗЫШ УШНЭНЫТ
Моркорайои „ К у г ӱ  Н у р ” 

колхозкорно еТроитьылетвэ 
ударна тылызыш ушнэн 
да пашащкэ лэктын. 6 дйу- 
ны ш то. 20 ИМНЬЭШКЭ дэн 40 
йолэшкэ Морко-Шолэҥгэр 
корнышто пашам ышташ 
тӱҥалыныт. „Спартак" кол
хоз пашашкэ 10 имньэшкэ 
дэн 35 йолэшкэ, „П аты р“ — 
8 имньэщкэ Дэн 20 йолэш- 
кым колТэныт. Но калаеаш 
кӱлэш ; „ Патыр“ колхоз па-

эш, Тачэ кэчылан тудо паша 
вийым пэш шагал луктын. 
Колхоз корно уполномочэн 
В. Рыбаковлан пашажым 
вийаҥдаш кӱлэнт.
" Адакшым ончыктыдэ ок 

лий: райдоротдэл паша вэ- 
рыштэ еату ужалымашым 
организатлэн огыл, пэшазэ 
влак коклатнтэ газэт луд* 
маш укэ.

Пашазэ-влакым культурно 
ончымым кызытак пэҥгы- 
дэмдыман. Пӱнчэр Мичиш аш кэутларак колтэн кэрт-

М О Л Ы М А Т  Ӱ Ж Ы Т
тыш да ошма йамдылымэ 
планым тэмыш. Колхозник 
влак Морко Ш олэҥгэр кор* 
нышто пашам ончыкыжат 
вийан ышташ мутым пуат 
да моло колхоз бригадэ

Морко район, Кумыжйал 
йал еовэт „Тум эр" колхоз 
корно пашаш кӱлы накпиж * 
м ы ж эдэнэпаш апланы м  15 
апрэльланак уты ж  дэнэтэ- 
мэн Колхозын лӱмтлн кориӧ 
бригады жэ 18 кэчэ жапыш* 
тэ и к  в у гу  кӱварым ыш-

влакымат ӱжыт.
Тумо рудо.

еовэт еай корно вэрч
далматпкэ ^умда масьӒ? 
эн. Кызыт корныштӧ 7 Г и м -1 
ньашкэ дэн 155 йолэшкэ 
пашам ыштат. „-Кугу  Ша- 
льэ, „К у г у  нур “ колхоз- 
влак 1935 ий паша пла
ным 50 процэнт тэмэныт, 
ударнэ тылызыштэ чыла 
пашам ш укташ  еитышын 
паша вийым паща колтэ 
ныт.

Н о ш й ӓ р  з н а м э  
в э р ч  к у ч э д а л ы н а

Тидын дэнэ пырльак ко р 
но пашам аклыдышат уло. 
Тэвэ „Молотов лӱм" колхоз 
(вуйлатышэ Бурнаэв) „Звэз* 
да“ колхоз (вуйлатышэ Го- 
ворилов) корно пашаш альэ 
мартэ и к  йэҥымат колтэн 
огытыл. Пашам тӱҥалмаштэ 
пэш ӧӱвалтылыт.

„Молотов л ӱ м“ дэн „ Звэз- 
да“ колхоз влаклан ш эҥгэч 
шӱдырнымашым пытарэн, 
пашам жапыштэ да качэет- 
вэ дэнэ ш уктымо вэрч ку - 
чэдалман, моло влак дэнэ 
тӧр лийман.

Иванов Пэчуй

Кодшо ийын Иарэҥэ ра 
йоным чыланат вурсэныт. 
Вурсымышт чын ыльэ. Мо- 
ло район дэпэ таҥастары 
маштэ мэ кодшо ийлаштэ 
корным начар ыштэн улы- 
на.

Тэний Морко район дэнэ 
соцсорэвнованьэ договорым 
ыштэн, мэ корно пашаш 
утларак ончалын улына. 
П а ш а л а н  йамдылалтмаш 
еайырак лийын, йамдылал- 
тмэ жапыштэ радиопэрэ- 
кличкы м  эртарымэ. 12 йал 
уполномочэн дэн 35 корно 
бригадирым туныктэн лук- 
мо. Район кӧргыштӧ 60 бри- 
гыдым ыштымэ. 4г

Кодшо ийын варащ код- 
шо ш уко  йал еовэт дэн кол. 
хоз кызыт пашам еай ш у к . 
тат. Ирнур йал еовэт щӱдыр, 
нышӧ гыч, ончыл влак ра.

ЙӦРДЫМӦ ВУЙЛАТЬШӒШ
Ш эрнур райдоротдэлым гын: „мый ышканэм муамыс, 

4 тылызэ лийэш Чэрэпанов ( тэат муза“ , манат вэлэ шӱр- 
вуйлата. Но альэ мартэ дылэш, молыжым ышташ 
ыш кэ пашажым кӱлэш  еэ-! шонымашылсат укэ. А  район 
мын ок ыштэ да туды м , мучко 15 тӱжэм тэҥгэ пары- 
еайынжэ окат шынчэ. „П ий мэ погышаш уло

дамыш лэктэ. Онучин йал 
еовэт пашажым йатыр еай- 
эмдэн. „У  еаска“ дэн „ У  
илыш “ колхоз влак бригадэ 
дэнэ гына пашам ыштэн, 
тудым еай ш уктат. Нинэ 
колхоз дэн „Калинин лӱм*4 
колхоз корным еай ончат. 
Тыгай примэр ш уко  улӧ,

Ситыдымаштнат альв ул- 
ыт, Ш эрнур-Парэҥгэ трак- 
тым еай ыштымэ гын, ту- 
дым ончымым кӱлэш  еэмын 
шындымэ огыл. Ончыдымы-, 
.ран корно йужо вэрэ чылт 
пужлэн. Адакшым отчуж- 
дэнь полоса (корно воктэн 
йара мландэ) кодымо огыл,' 
Паша нормо влак чыла огыл 
шукталтыт. Киндэ ужалы- 
мым альэ организатлэн огы- 
нал.

еэмын тэк куры ш тал“ ма- 
нэш, а пашажэ ок кой. 
Вэрыш лэктэш гынат, пэш 
еодор мӧҥгӧ толэш.

Чэрэпанов йэҥ влак нэр- 
гэн шагал шона, корно 
етароето влаклан 1934 ий 
пашадарым 1500 тэҥгэм 
альэ мартэ тӱлымӧ огыл. 

, зЧэрэпанов дэч океам йодат

МТСмланна альэ лушкыдын 
полша. Ни автомашинам, ни 
трактырым ок пу. Гришэн- 
ко дирэктыр дэнэ вуреэда- 
лаш йатыр вэрэштын.

Но мэ тидэ еитыдымашым 
пытарымэ вэрч пэҥгыдын 
к у ч э д а л ы н а .  Автомаги

страль пашам „сай“ аклымэ 
д энак? дэнэ едайаш шонэна. Мэ 
йужо ‘ тэний куснылш о йошкар 

знамым ышкэ кидыш  налаш 
шонэна да тидым ш укташ  

Ыштымэ

Начар вуйлатымэ 
Ш эрнур районышто 
йал еовэт альэ мартэ корно 
пашаш лэктын огытыл. Тыгэ 
Лажйал дэн Токтамыж йал . 
еовэт кӱварым ышташ альат (вийан тыршэна 
огыт тӱҥал. ! еэҥымаш тидым пэҥгыдэм*

Чэрэпанов йолташ, тыгэ да. 
вуйлатымэ дэнэ ш укы ж ы -!
м а к о т ы ш т э в э т ?  Шкий. Халиулин, Голов#
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м и  ош
Й ктаж  могай район альэ 

йал совэт корно пашаштэ 
ш эҥгэч’ шудырна' гын, тидэ 
альэ чумыр районышто па
шам чыланат начар ышты- 
мым ок ончыкто. Тидэ он* 
чылно] кайыэ, "пашан обра- 
зэцшым ончыктышо влакын 
опытыштым чылалан куса- 
раш вуйлатышэ влакын 
тыршыдымыштым гына он- 
чыкта.

Тачэ кэчыла область м уч
ив корно |пашам сай ш у к- 
тышо йал совэт,*кол хоз ш у- 
ко уло. Кугу-С эрды ж, Лаж- 
йал (Ш эрнур район), Ш ул - 
ко (Оршанкэ район), Кар 
лыган, Нартас (Марий ту- 
рэк район), Ирнур Ш арэҥгэ 
район), Руйал, Йэлэйэво 
(Косолапов район), Сосново 
(Торйал район), моло ӱйал 
совэт влакат корно пашам 
пэш  сай ш уктат. „Крэсть- 
янка“  колхозын лӱмжым 
ш укы н  колыныт. “ Лесная 
Поляна" дэн «Путь Ленина* 
колхозымат ындэ шинчаш 
тӱҥалыныт. Нинэ корно 
строитьылстын талэ удар
ник улыт.

Но сай пашан опытшо|чы* 
лалан ок кусаралт, сайэ 
влакын пашаштым чылнат 
шинчышт манын район ор-

ганизацэ влак огы ттырш э, 
тыгай сай примэрэш уло 
массым мобилизатлымаш 
укэ . Район газэт влакат сай 
влакын пашаштым шагал 
ончыктат, корно пашам 
шуктымо вэрч луш кыдын 
кучэдалыт. А л ь э  мартэ 
Мари-Турэк район „П уть  
Ленина" дэа Парэнтэ район 
„Колхоз ударник" газэт 
влак гына корно паша вла- 
кым жапыштэ сай качыствэ 
дэнэ шуктымо вэрч кучэ- 
далмашкэ ушнэныт. Ком
сомол дэн профсойуз орга 
низацат пашам вийаҥды- 
маштэ шагал полшат.

Тидэ корно строитьылст- 
вэ чумыр планым луш кы - 
дын ш уктымын и к  тӱҥ  
причинжэ. Мэмнан задачы- 
на-тидэ ситыдымашым кы- 
зытак пытараш. Сай пашан 
образэцшым чылалан куса- 
рымэ, сай паша примэрыш 
уло масым мобилизатлымэ 
вэрч ку  чэдалаш кӱлэш . 
Район газэт влак пашан 
сай опытшым утларак он- 
чыктыш аш  улыт. Ударник 
влакын тӱсыштым ончык- 
тэн шогыман, сай корно 
вэрч кучэдалмашкэ чыла- 
нат ушыман.

Паш аш кӱлына!? 
*  пижынам

КОРНО САЙ
Ш улко (йал  совэтын гай 

корным Оршанкэ район 
мучко и к  йал совэтыштат 
от му. Тӧр,' и к  лакат у кэ , 
имньэ дэнат, автомобиль^дэ- 
нат коч кузэ  кудал, кӱвар- 
влакат сай улыт.

К у г у  корно воктэн ко к 
могырыштат пуш эҥ гэ- 
вдак улыт. Йол корнэш 
ошмам шарымэ.

Тядэ сай корным Ш улко 
йал совэтын тырщымыжэ 
дэнэ ыштымэ. Йалсовэт 
вуйлатышэ С кулкин дэн 
корно уполномочэн Йэфрэ- 
мов корно пашам сай ш ук- 
тат. Корно пашам чыла 
колхозник дэн ыш кэт озан- 
лыканым ушымо дэнэ уло 
Оршанкэ районлан образэ- 
цым ончыктат.

Ш у л ко  йал совэт ындэ 
первой ий огыл район кӧр- 
гыш то ончыл вэрым налэш 
Иал совэтыштэ „Сояэт“ .

(корно бригадир Рыбаков), 
„С эрп“ иМолот" (бригадир 
Иэфрэмов), „Новый П уть “ 
(бригадир Чэпайкин) кол 
хоз-влак пашам эн сай 
ш уктат. 3-4 кэчэ коклан 
корным утьужитлат.

Кожэвников.

Золотарьов
„ у с л о в и й ы м “ в у ч а

Парэҥгэ район Ирмучаш 
йал совэт корно уполномо- 
чэн И. Ф. Золотарьов йаллаш 
ок кошт, эртак мӧҥгыштыжӧ 
кийа. „Корным молан от ыш- 
ты ктэ", манын йодат гын, 
„сай условийым вучэм“ , ма- 
нэш.

Ирмучаш Йал совэтлан 
тудым тарваташ кӱлэш  
У кэ  гын, корно ыштэн ш ук. 
тыдэ шинчэн кодэш.

Пэро.

— Мэмнан йалсовэт шу- 
,кыж годым корно паша-вла- 
кым начар ш уктэн  шогэн. 
Йал совэтын тошто вуйла 
тышыжэ тидэ пашам кӱлэш  
сэмын ончэн огыл. Колхоз- 
влакым корно пашаш пэҥ- 
гыдэмдымаштэ йоҥылыш 
ыльэ. Колхозник-влак кор
но тӧрлаш вэс йалыш, а ту- 
до йалысэ-влак адак иктаж 
вэрэ кӧштыныт. Тидэ паша 
шуктымым к у гу н  тэрмйз- 
лэн,

Мый Нурбэл йал совэт 
вуйлаташ ш укэртэ огыл 
тӱҥалнам. Кызыт йалсовэт 
кӧргысӧ колхозышто лӱмыв 
корно бригадым ыштэн улы- 
на. Кугу-С эрды ж  йал совэт 
дэнэ социалист договорым 
ыштышна. Пашаштэ улшо 
ситыдымашым п ы тараш 
тыршэна.

— К у гу - Сэрдыж йалсовэт 
корно пашаштэ млэчна он- 
чылно кайа. Тудо район 
кӧргыштӧ ончыл вэрым на- 
лэш. Тидэ йал совэт „Крэс- 
тьянка" колхоз уло район- 
лан образэцым ончыкта. Йал 
совэт корно уполномочэн 
Бурков йолташ паша сай 
ышта.

—  Но мэат вуйым огына 
сакэ. Мый: „мэмнан йал со* 
вэтат эн ончыл радамыштэ 
лийэш* манын обӓзатьылст- 
вым пуэм да ончыл вэрым 
налаш пэҥгыдын кучэда- 
лаш тӱҥалам.

Ш эрнур район, Нурбэл 
йалсовэт вуйлатышэ Михэ- 
йэв.

КОРНОПАШ АМрАЛТЫ Н
Кой-сола йал совэтыштэ 

(Ш эрнур район) корно ста- 
рысталан Кулэш ин Мика- 
лэ шога. Тудо сай корно 
вэрч йӧршэга ок кучэдал. 
Кузэ  тӧрлаш, пашам сай 
качэствэ дэнэ кузэ ш ук- 
таш колхозник-влаклан он- 
ч ы к т э н ^ к  шого. Паша вэ- 
рыш кыжат ок кошт.

Кой-сола йал совэт Па- 
рэҥгэ корнышто и к тру
бам ыштышаш. Кузмин: 
„плотник у к э “ , маныи ш у- 
кэрсэк шортэш, а нуным 
кычалаш шоналтэнат огыл,

Смолэнцэв Т.П.

Рукавишников дэч примэрым 
налза

Ш эрнур район, Ш ӱ кш ӱ - 
йэр йал совэт „Тумэр" (вуй- 
латышэ Сэпэйэв), „У  йал“ 
(вуйлатышэ Патрушэв К.П.) 
колхоз влак ыш кэ корно 
участкыш т качэствэ вэрч 
тыршэн пашам ыштат, „В о
рошилов лӱм " колхозат ыш- 
кэ участкыжым сай куча. 
Корно бригадын бригадир 
Й. И. Рукавиш ников корно 
могай улмыжым эртак эс- 
кэра. Кызыт корно пэш 
тӧр, лакыла монь укэ  улыт.

А тидэ йал совэт „Моло
тов лӱм* колхозын корно 
участкыш тыжэ нимо шот 
укэ . Бригадир В. П. Ток- 
таро в участкыш  мийа гы- 
нат, малэн вэлэ кийа. Д и 
ман" колхозынат участкы- 
жэ пэш начар.

Ш э ҥ г э ч  шӱдырнышӧ 
влаклан ончыл колхоз-влак 
дэч примэрым налын, кор- 
ным сайым ыштыман.

Шэрский.

К О Р Н О  П А Ш А Ш  Ч Ы Л А М А Т  Л У К М А Н
йолэшкым пашаш колтыш.

„ 1 -шэ вичийаш", „2 -то  
в и ч и й а  ш “ , „Волгынчо", 
„ОГПУ“ колхоз влак корно 
пашам шуктымаштэ онч ыл_ 
но ка^ат. Но йал совэт кӧр. 
гыштӧ корно пашаш ыш. 
кэт озанлыкан- влак альэ лэк” 
тын огытыл. Сучков Павыл’ 
лан ыш кэт озанлыкан-вла" 
кымат пашаш лукташ  пи* 
жаш кӱлэш . А Лэоитйэв'

Мэдвэдэво йал совэтын 
корно уполномочэнжэ Суч
ков Павыл (Йошкар-ола ра
йон) корно пашам ш укташ  
шонэн пашаш пижын. Т у  
до тэлымак йал совэт кӧр 
гыштӧ улш о пашам ыштэн 
кэртшэ-влакым учотыш на- 
лын. Кызыт корно пашаш 
паша вийым эртак лукты н 
шога. 7 ийуньышто колхоз- 
ла гыч 27 имньэшкэ дэн 45

„ЧАПАЙ”  НОЛХОЗ ЛАШАМ ЙӰРЛЭШ
Роҥго район, Кужмарий 

йалыштэ ш уко  колхоз кор
но пашаш вийан пижын. 
„Й улэдӱр" колхоз 250 мэтр 
корным куралын, утьуж ит- 
лэн шындыш, Колхозышто 
корно бригадым организат- 
лэныт. Бригадым Игнатьйэв 
Кргорий моштэн вуйлата. 
Садланак пашан кӱкш ӧ  ка- 
чэствыжат шукталтэш. „Ш э  
мэр Марий" дэн „К ӱш н ур " 
колхоз влакат корно пашам 
сай качэствэ дэнэ ш укты ш т.

Но йужо колхозу пашам 
альат тӱҥалын огытӹл. Тыгэ

„Чапай" колхоз корно тӧр- 
лаш окат шоналтэ Колхоз- 
ын корно участкыжэ пэш 
томам. Вуйлатышэ Царэго* 
родцэв Роман корнышто им- 
ньэ влак пижын возаш тӱ- 
ҥалыт гын вэлэ ала мо кор- 
ным тӧрлаш тӱҥалаш кӱ - 
лэш, манын шона. „П ижын 
вочшо укэс “ , манын шин- 
чылтэш. Т угак К ӱ б э р -с о - 
ла(уполномочэн Иванов Эл- 
эксэй), Али сола йал (корно 
старосто Иванов Микал) ыш- 
кэт озанлыкан влав корным 
огыт тӧрлӧ. Сэн—сэн,

П А Ш А Ш  О ГЫ Т П И Ж
„5-лет в 4 года" дэн „Эркэ- 

чэ “ колхоз влакРоҥгорайон, 
Руйа сола йал совэт кӧргыш - 
тӧ корным эн сай снчат. 
Нуно корным сай ыштэныт, 
чыла вэрэ ошмаш шарымэ.

Но Руйа-сола йал совэт 
корно пашам кӱлы н ок ончо. 
Ончыктымо колхоз влак 
пашам сай ыштат гын, моло 
вэрэопаша нымолан йӧрды- 
мӧ. Йал совэткорно уполо- 
мочэн Актанайэв Г. П моло

колхозник дэн ышкэт озае- 
лыканым корно пашаш лук- 
таш ок тыршэ. „  1 Май“, 
„К им ", „2-я Пятилетка®, 
„Й ош кар марий“ колхоз 
влак, Ш уар сола, Кэлмак- 
сола, К у гу -Р уй а  сола ыш- 
кэт озанлыкан влак альэ 
мартэ пашаш лэктын огы- 
тыл. Йал совэт вуйлатышэ 
Пэтухов гын, тидым окат 
шоналтэ Мом вучэн кийа 
гын? Йалкор.

ПЭРВОИ КЭЧЭ УРОК-ВЛЯК
Корно строитьылствэ 

ударнэ тылызын эртышэ | 
дэкадын паша гыч, корно 
паша-влак шуктымым туд 
лан йамдылалтмын рэшат- 
лымыжэ адак и к  кана кой- 
еш. Тидэ лу  кэчыштэ йужо 
район дэн корно эксплотацэ 
участкы н пашаштышт ш у- 
ке ситыдымаш, йамдылалт- 
мэ жапыштэ план шуктымо 
вэрч кучэдалдымышт тӱж - 
вак лэктэ. Пашалан йамды- 
лалтмын пашам шуктымым 
рэшатлымыжым аклыдышэ 
да ыш кэ ситыдымашыштым 
тойаш тӧчышӧ, пашам ыш- 
тыдымыштым пэтыршэ ра
йон дэн участкэ-влак па- 
шан пэрвой кэчы ж  гычак 
пашан начар образэцгпым 
пуат.

Косалопов район Ш э р н у р - 
М арн-Турэк трактым ачалы- 
маштэ (корным кумдаҥды-

маш, кум  угылан канавэ- 
вла^ым трапэций форма- 
ным ыштымаш) кӱлэш  инс- 
трумэнт влакым йамдылэн 
огыл. Шаблон-влак огыт си 
тэ. Й ужо бригадын шаблон- 
жо тоштэ форман улыт, 
вашталтмэ ©гытыл. Ш н ур  
влак гын, йӧршэш укэ 
ылыч, пашам ныгат вуЙла- 
тэн огыл, тэхник паша йэҥ 
влак пашаш коштын огы- 
тыл. Тыжэчын тыгайрэзуль 
тат: кӱвэт-влак йӧҥылыш 
да начар ышталтыныт, кӱ - 
вэт пундашым визиркэ дэнэ 
огыт тэргэ, а тыдын дэнэ 
кӱвэр  йӧршэш йӧрдымат 
лийын кэртэш, Ошмам йо- 
ҥылыш шарат да пашам 
начар организатлымылан 
ш уко  ошма арам йомэш.

Парэҥгэ район корно пол- 
кат т ӧ р л ы д ы м ӧ  кор- 
ныш  ошма шарымым ш у к 

тэн. А  йуж о вэрэжэ ш уп- 
шыктымо ошма корныш 
шараш ок йӧрӧ- (ошмам 
шупшыктымо кӱлы н эскэ- 
рымэ огыл), адакшым ош- 
мам мландэ дэнэ икты ш  
варэн огытыл. ч

234 эксплотацэ участкэ 
корнэш ш ӱн пытышэ шаш- 
кым шарэн. Ш аш кым тӧр 
огл, кӱлэш  дэчын ку гум  
пӱчкэдэныт. Корнын торэ- 
шыштыжат, куты ш ы ты жат 
тӧрлык укэ. Шоссэм ышты- 
мэ годым корно тӱрыштӧ 
оҥам штэн огытыл да (бор 
дӱр оҥа), катокдэнэ эрты- 
мэ годым кӱ й  пуырго слой 
ӧрдыш шарлэн. Паша вий 
ым йоҥылыш кучылтыныт. 
Пашам подэншинэ дэнэ, нор- 
мо дэч поена ыштэныт.

Кодшо годым ончылно 
улш о Мари Т урэк район 
конно пӧлка и к  пашалан кӧ- 
ра(шашкым пӱчкэдымаш) 
районышто пашам вуйлаты- 
машым луштарэн. Садланак

пашам еомоток дэнэ тӱ- 
ҥапмэ, корно-влакым утьу- 
житлымэ огыл, ыштымэ па- 
ша-влак начар качэстван 
улыт. Ш  эрнурыштат йужо 
пашажэ тэник ончымаш 
дэч поена, колхозник-вла- 
кын инциативышт дэнэ 
гына эртэн. Тидла- 
нак пашан качэствыжэ кӱ -  
лэш гайэ лийын огыл.

Вэс районлаштат пашам 
организатлымашдэн пашаш 
лэкмаш кӱлэш  гайэ огыл. 
Звэнигэ райдоротдэл план- 
жымат Мардортранс прэд- 
етвнтьыл миймэш колхоз- 
лашкэ ш уктэн  огыл.Морко - 
Шолэҥэр корным ыщташ 
альат тӱҥалмэ огыл. Йош 
кар-Ола районышто пашаш 
лэкмаш путыракначар. Па- 
шаш лэкшэ паша вий па
шам ударнэ тылызэ жапыш* 
тэ пытарэн ок кэрт.
, Мэханизмым еайын ку - 
I чылтмо дэнэ и к  районат 
[моктанэн ок кэрт. Мэхани-

зм-влакым кучылтмаш кэ 
правитьылствэ поена ончаш 
кӱш тэн гынат, район дэн 
эксплотацэ участкэ-влак 
нунын дэнэулшо мэханизм- 
влакым пэш начар кучылтыт.

Вэрысэ тэхник вуйлаты- 
маш уло вийжым чыла еи- 
тыдыма ш паша лугычак 
пытарымашкэ пыштышаш. 
Кызытак еитыдымэ инвэй* 
тарьым еитарыман, техник 
эскэрымашым вийаҥдымаи 
да вэрлаеэ пашайэҥ-вла- 
кым утларак туныкташ, ну- 
нылан ончыктэн ш огаш кӱ- 
лэш. Йошкар Ола, Звэнигэ, 
Роҥго, Куж эҥ эр  районыш- 
то бригадэ-влакым органа- 
затлымаш начар эрта. Па
ша вийым утларак еайын 
организатлымаш. Чыла па
шам ончыктымо ерокыш то- 
да куш ӧ  качэствэдэнэ ш ук- 
тыман. А. А. Качэвич
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