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Ончыл пашазэ-влак конкурсыш ушнэн чодра паша 
план шуктышаШ вэрч кучэдалыт

Конкурсышто ончыл 
, вэрым налаш
Чодра организацэ-влакын чодра 

конкурсыш ушнымыштлан йатыр 
жап эртыш гынат, альэ мартэат па
ш а  кӱлэш сэмын шарлэн шуын огыл. 
Лэстранхӧз дэн лэстранхоз-влак 
в а ш  конкурсыш ӱжыч гынат ӱж- 
иаш мутэшак вэлэ кодо, пашан 
ончык каймынб нигунарат огэш 
кой. ^

Сурок лэстранхоз Йошкар-Ола 
лэстра^хозым конкурсыш ушнаш 
ӱ ж ӧ .  Йошкар-Ола ЛТХ ӱжмаш дэн 
кэлшыш, пашам сайэмдаш, кон- 
курсым кумдан шаращ мутым пу- 
ыш. Тачэ кэчылан Йошкар-Ола 
лэстранхозын пашажым ончалат 
гын, сайэмыжэнигунаратогэш кой. 
Тошто сэмынак эрэак кӱрылтыш- 
то.

Пашам тыгэ начарын ыштымаш, 
конкурсын чодра пашам сай кор- 
ныш шогалтымаштэ йӧн пумашым 
^мылдымашым ончыкга. Чынак, 
Йошкар-Ола лэстранхоз конкурсын 
пайдажым кӱлэшлан огэш шотло. 
Конкурс пашам парньа вошт онча. 
Тундэнак чодра конкурс, лэстран- 
хоз канцэльар гыч, чодра пашазэ 
коклашкэ альат мийэн шуын 
огыл.

Эл чодрам ситышын йодэш. 
Угыч ыштымаш фабрик-Заводлаш- 
кэ, совхоз, колхозлашкэ, Свэрхма- 
гистраль, Моско, Донбас тылэч 
моло вэрэат тӱжэм, мильон кубо- 
мэтр сай чодрам йодыт.

Ты чодрам чодра пашазэ-влак 
чодра конкурсыш ушнэн, пашалан 
ударлын пижмэ дэнэ вэлэ пуэн 
кэртыт. ,
. Пэрвой квартал чодра пашам 
шуктымаштэ рэшайуший кварта- 
лан шотлалтэш. Ты кварталыштэ 
чодра пашазэ-влак пашалан сай- 
ын пижыт гын, паша план тэ- 
малтэш гын ончыкыжат паша 
сайын кайаш тӱҥалэш, паша тэм- 
пым гына волтымо огэш кӱл.

Паша лэктышым шукэмдымаштэ 
паша тэмпым нӧталмаштэсоцтаҥа- 
сымаш дэн ударничэствэ раш па- 
лэн налшэ орудийна. Ты шотым 
мондыдэ чодра конкусым эртараш 
соцтаҥасымаш дэн ударничэствым 
кумдан шарэн пижман. V

Чодрам сай иамдылшэ, шупшык- 
тышо,, рушо, пӱчкэдышэ бригадэ 
вэрч, большэвикла кучэдал шогы- 
ман.

Конкурс эртарымэ жапыштэ 
чодра-пашазэ коклаштэ Сталин 
йолташын куд историчэский ойжым 
илышыш пуртышаш вэрч талын ку- 
чэдалман, ты пашашкэ уло вэрласэ 
организацэ влаклан талын пижман. 
Уло кӱчкым тӱжвак луктын, тита- 
кым паша лугычынак тӧрлатыман.

Ик прорабпунктат, дэсатникат, 
бригадат, конкурсыш ушныдэ код- 
ман огыл.

Конкурсыш ушнэн, ваш-ваш соц- 
таҥасымашкэ ӱжын, пашалан бо 
льшэвикла пижын паша планым 
пӱтынэк тэмаш уло вийым пышты- 
иан.

Льубимов Йогор Микалын бригадыжлан мут пуалтэш
Чодра рушо дэн шупшыктышо 

йолташ-влак!
Йошкар-Ола лэстранхоз пэш 

куго кӱрылтышыштӧ шога. Тудын 
дэнэ пырльак мэмнан Митькин чо- 
дра пунктышто йамдылшаш зада- 
ньэ дэн шупшыктышаш заданьэ 
огыт тэм. Тыгак 4 шэ кварталсэ 
заданьымат тэмэн шуктымо огыл.

Садлан кӧра мэмналанат пашаш- 
тына вашталтышым ышташ пэҥгы- 
дын пижаш кулэш. Пашаштэ эк- 
шыкшэ йатыр уло. Мутлан манат 
гын, альэ маркэат обэзличкэ, паша- 
дар налмаштэ уравниловко шот 
уло. . /

Ончыкыжо ты экшыкым пыта 
рэн кэртына, манынак ыжна тойо, 
луктын викак каласышна.

Чодра йамдылшэ рӱдӧ организа- 
цэ-влак да, чодра рушо дэн вӱд дэн

волтышо пашачэ-влак рӱдӧ ушэм 
комитэт дэн „Лэсной промышлэ* 
ность" газэтын рэдаксийжэ ушэмысэ 
конкурсым организовайэныт. Тидэ 
конкурс, чодра пашашт кӱрылтыш 
пытармашкэ чылам мобилизоват- 
лышэ лийман,

Мэ, бригадэ члэн-влак конкурс 
нэргэн лончылэн налмэк, пашаштэ 
экш^кшым ушэш налын, чыланат 
ты конкурсыш ушнаш кэлшышна. 
Кизыт мэ кэчылан йэҥ вуйэш 4 к, 
мэтр пӱчкэдышаш чодрам руэн 
йамдылэна. Пашаштына чараклэн 
шогышо экшык-влак огыт лий ы^, 
тылэчат шуко руэн йамдылаш му- 
тым пуэна.

Садланак, мэ конкурсыш- уфнэн, 
ышкэнан бригадылан партий он 
Сталин йолташ лӱмым налын, ыш-

Нуж‘йал вэткын пашажым молэмдаш
Баэкйэв бригадын Стариков дэн Иванов бригадым ӱжмашыжэ
Нуж'йал чодра шупшыктышо 

кӱртньӧ корно вэткэ пашам кӱлэш 
сэмын огэш ыштэ, пашаштэ шуко 
кӱчык уло. Паравоз-влак чӱчкыдын 
йара жапым эртарат. Тэвэ 2485 но- 
мыран паравоз 25 гыч 27 йанвар" 
мартэ йара шогыш. Моло гунамат 
тыгэ йара шогымЪш чӱчкыдын лий- 
эш.

Молан тыгэ лиймыжэ пэшак па- 
лэ. Яльэ мартэ чодра йамдылмаш- 
тэ, шупшыктымаштэ мэханизацын 
шэргыжым аклэн шуктымо огыл. 
Вэткэ шукэрэк пашам ышта гынат 
паравозлан вӱдым пумашым сайын 
шоналтымэ огыл. Яртизан колодич,

шо бригадыжэ тыгай кӱчык-влакым 
ушыш налын адак, чодрам—тран- 
спортлан газэтыштэ чодра йам- 
‘Д ы л ш э ,  шупшьштышо-влакым чод- 
ра конкурсыш ушнымыштым умы- 
лэн, мэат ты пашашкэ ушнэна. 
Ышкэ ӱмбекына тыгай конкрэтлэ 
обэзатэльствым налына.

Пашаштэ ышкэнан титак дэнэ ик 
прогулымат огына ыштэ. Моло 
прогульшик-впак дэнэ уло вий дэн 
кучэдалаш тӱҥална:

Тыгэ пудыргымаш-влакым ышкэ- 
ак тӧрлаташ тӱҥалына. К!эчэ йыда 
парӓвозым, моло тарманым эрык- 
таш мутым пуэна.

°ашньэ укэлан вэрчын вӱдЫм налаш 
пэшак йӧсын логалэш. Вӱд укэлан 
вэрчынат паравозлан йера шогаш 
логалэш.

Паша вий организоваймашат пэ- 
шак начар корнышто шога. Груз- 
чик-влак бригадышкэ ушнэн огы- 
тыл. Титлан вэрчынак ышкэ жа- 
пыштэ пушэҥгэ-влак платформыш- 
ко огэш опталт. Ядак чодра гыч- 
шат кӱртньӧ корно дэкэ пэш эркын 
шупшыктат. Ик манаш уло пашам 
молэмдыдэ кӧдаш нигузэат огэш 
лий.

Мэ, машинист Бачэйэв йол. Нуж‘- 
йал вэткыштэ чодрам шупшыкты-

Платформым сайын шогалташ 
уло БИЙым пыштэна. Грузчик плат- 
формым шогалтыман огыл.

Паша планым кэчэ йыда лончы- 
лэн, эрла пашалан планым ыш- 
тэна.

Пашалан тыгак пижаш, чодра 
конкурсыш ушнаш ышкэнан почэш 
Стариков дэн Иванов машинист- 
влакын бригадыжым тыгак груз- 
чик-влакым ӱжына- Нуж'йал вэт- 
кылан ышкэ пашажым ударлын 
ышташ пижман.

Б р и г а д э :  машинист Бачэйэв ,  
машинистлан полш ыш оУстинов, 
кочэгарлан тунэмшэ С м ирнов.

кэнам ударный бригадылан шот- 
лэн, ышкэ ӱмбакына тыгай обӓза- 
тэльствым налына:

1. Иэҥ вуйэш кэчылан 5 кубомэ- 
тр дэч шагал йамдылаш огыл.

2. Прогулым пытарэн, паша ^го- 
дым йара шогылтмашым мойнат 
пытараш.

3. Бригадыш эша ик йэҥым йэ- 
шарэн, бригадын кажнэ члэнжым 
поена пашаш пэҥыдэмдаш (руэн 
йӧрыктышӧ гын, руэн йӧрыкташ, 
укш эрыктышэ гын, укш эрыкташ) 
29 шэ йанварьлан тидэ пунктым 
шукташ.

4. 1 шэ фэвраль гыч бригадыштэ 
пашалан кӧра пашадар налын 
шогымашым ышташ. Кажнэ паша- 
зылан, поена пашадар океа налмэ 
книшкам пуаш администрацэ дэч 
йодаш.

5. Уло вийым пыштэн чодра ма- 
тьэрйалын качэствыжэ вэрч кучэ- 
дал шогаш. Пӱнчын пундышыжым
16 с. м, лышташан пушэҥгыным 
20 с. м. цэч кӱкшын кодаш огыл, 
манын тыршаш.

6. Ӱзгарым эекэрэн мийаш. Пильа 
тугыштмым пытаршашлан вэрч
1-шэ фэвральан пашашкэ ышкэ 
кырылмэ „кувалд" манын пурташ.

7. Кэчын паша каҥашым ыштэн 
шогаш.

8. 1-шэ фэвраль гыч бригадын 
пашажым социалистичэский хозрае- 
чотыш кусаршашлан йамдылалт 
шуаш. Тунамак рушо бригадэ-вла- 
кым сквозной бригадыш кусарша^л 
нэргэнат лончылэн налаш.

Кӱшнӧ ончыктымо обӓзатэль- 
етвынам шуктэн шогашлан, адми- 
ниетрацэ дэч да, рабочком дэч 
полышым йодына.

Ышкэнан еэмынак конкурсыш 
ушнэн, соцтаҥгасымашкэ Зукуйэв 
Вӧдыр Осыпьш чодра рушо бри- 
гадыжым да, Йошкар-Ола лэетран- 
хозын чыла чодра рушо, шупшык- 
тышо бригадыжымат ӱжына.

Пӱтынь ушэмысэ пӧрвой вэрым 
налшаш вэрч крэдалын, пашанан 
экшыкшым пытарэн-элан эн еа 1 
чодра матэрйалым пуэн шога л 
тӱҥална.

Эрэак ыштэн ш огышокадры * 
чодра рушо бригадыжэ брига
дир Льубавин М. Е. рӱшо-влак: 
Мочалов Т. Н. Кузнэцов П. И. 
Данилов Г.

Конкурсыш ушнат
К о к ш а й с к  (тэлэфон дэн) Кӧк- 

шайек лестранхозысо чодра удар- 
ник-влакын кустовой ельотшо, чыла 
ушэмсэ чодра конкурсыш ушньн^о 
нэргэн пунчалым луктын. Тунамак 
ельот 1-шэ кварталыеэ планэш он
чыктымо— 178 тӱжэм кубомэтр чод- 
рам срок дэч ончыч йамдылэн шук- 
тышаш обӓзатэльствым налын.



Давыдов, Морозов, Кузовков бӱрократыш 
савырнэныт, нуным самокрнтик тул дэнэ когартэна

Конкрэтлэ вуйлатымашым массэ дэк лишэмдаш, 
производство вэлкэ чурий дэн савырнаш

Давыдов мӧҥыштӧ кийэн казна 
оксам налэш

Шойбулак прорабпунктышто пэ- 
шакшукокӱчык уло. Пашазэ илыш 
начар корнышто шога. Паша 
план огэш шукталт. Чодра конкурс 
йӧршэш мондалтын. П а ш а з  э-влак 
пашам кудалтэн лэктын кайат. Чыла 
тидэ кучык влакым рабочком Да
выдов Г. Е. пэш раш ужэш гынат, 
пашам тӧрлаташ огэш тыршэ. Па- 
шалан пижмэ олмэш мӧҥыштыжӧ 
кум-ныл кэчым эртара, прорабыш- 
кэ толынат огэш тошкал

Пашазэ-влаклан Давыдов пэш кӱ- 
лэш гынат огыт вэрэшт. Пашазэ 
коклаштэ нимогай профсойуз 

Пашат огэшышталт. Паша пэлэн

пашазым пэҥыдэмдаш, соцтаҥасы- 
машым, ударничэствым, кумдан ша- 
раш Давыдов шоналтэнат огыл. 
Чодра конкурсым кӱлэшлан огэш 
шотло.
Ик манаш, Давыдов нимогай паша 
ыштыдэ пашадарым йарак налын 
кийа. Тыгай рабочком чодра вэрч 
кучэдалмаштэ огэш йӧрӧ. Тудым 
кызытак вэржэ гыч кораҥдаш кӱ- 
лэш.

Пашазэ

Рэ д а к с э  дэч:  Давыдов рабочко- 
мын пашажым вашкэ тэргэн налаш 
йодына.

Прораб Морозов пашазэ ойым 
кӱлэшлан огэш шотло

Нужйал прорабпунктышо йа- 
тыр бригадэ-влак пашам ударлын 
ыштыэм дэнэ планым артырэн тэ 
мат гынат, прорабпунктлан пумо 
заданэ тылызэ. гыч тылызышкэ 
эрэак тэмыдэ кодэш.

Ты шуктырымаштэ утларакшым 
администрацын, адак моло обшэ- 
ствэный организацэ-влакын тита- 
кышт уло. Нуно ышкэ ончылно шо- 
гышо пашаштым большэвикла 
огыт ыштэ. Пашам жаплан кэлш- 
тарэн, сайын молэмдэн шуктэн 
огытыл. Кӱчык лийшашым ончыл 
гочак ужын, коранҥдаш огыт тыр- 
шэ. Адак пашазэ ойымат кӱлэшлан 
огыт шотло. Тэвэ мэ шупшктышо- 
влак прораб вуйлатышэ М о р о з о в  
йол. дэн тэхничэский дирэктыр 
Булычов йолташ дэч чодра йастар- 
мэ вэрым эрыкташ, утларак шараш,

йастармэ вэр дэкэ кок могырмат 
мийаш лийшым ышташ, штабэль- 
влакым сантимэтр шотдэнэ шогал- 
таш ойым пушна. Иастармэ вэр 
шыгыр дэнэ кажнэ бригадылан, 
2 шагат йара шогаш логалэш, паша 
лэктышым сайын нӧталаш огэш.

Ты ойым илышыш пуртымо дэ- 
нэ паша лэктыш нӧталаш пэш куго 
йон лимэш ыльэ гынат, альэ мартэ 
мэмнан дйнам пызырэн киктат.

Мэ чодра пашазэ-влак тыгэ ыш- 
тышэ паша йэҥ влакым пӱтралаш 
йодына.

Шуптыктышо-влак: Малин,  Ро
манов,  Пэ т у х о в ,  Н, Мальцэв ,  
Р ы б а к о в ,  Сми р н о в ,  Кэдров ,

Во л ч к о в .

И д р о и а ш ы м  ч о др а п о ш а ш к з
Ӱдрамашат, производствышто 

пӧйрэҥ-дэн тӧрак паша лэктышым 
нӧптал кэртэш. Пӧрэҥ сэмынак 
пашам ударнэ ыштышэ ӱдрамаш 
производство пашаштэ йатыр улыт. 
Тыгэ производствышго паша лэк- 
тыш нӧлтымаштэ ӱдрэмашынат 
рольжо куго. Садланак ӱдармашым 
производство паша, тыгак чодра 
йамдылмашкат шулшын июгаш, ма- 
нын эрэак ойлайтэш. Тугэ гынат 
тидэ шукыжо годым паша кутыр- 
машэшак вэлэ кодэш' Тэвэ Йош
кар-Ола л э с т р а н к о з ы н  чодра 
пашрштыже уло пашазэ кокла гыч

улыжат 3 ӱдрамаш вэлэ пашам 
ыштат. Тидэ Йошкар-Ола лэстран- 
хозын, чодра пашашкэ ӱдрамашым 
большэвикла Ш^пшын шогаш 
тыршыдымаштэнэ лийын. Тудо 
паша лэктыш нӧлталмаштэ ӱдра- 
машан куго рольжым мондэн. Тид- 
дэ пашашкэ опортунисла ончэн.* 

Вашкэ гЫна Йошкар-Ола лэстран 
хозлан тидэ пашаштыжэ вашталты- 
шым ыштыман. Ӱдрамашым чодра 
пашаш уло кэртымэ вийм, кумылым 
пыштэн производстнвышко шуп- 
шын шогаш кӱлэш.

Ма ч в и  й-С а н ь у к .

Кузовковым дэсатник гыч лукташ йодына
Чодра пашэштэдэсатникын роль- 

жо пэшак куго. Тудлан пашашкэ 
массым мобилизовайэн мошташ кӱ 
лэш, план шуктышаш вэрч кучэ- 
далыктыман, пашазэ вийым ситы- 
шын погыман, тлэч моло пашат 
тудын ончылно шога. Тугэ гынат, 
ты паша-влакым йужо дэсатник 
влак йоршэш огыт шукто. Тэвэ 
Шойбулак прорабпунктышто улшо 
Кузовков дэсатникым нална. Тудо 
массым мобилизоваймэ огыл, могай

пашазэ кунар шупшыктэн, паша 
планым кунар тэмэн тудымат огэш 
шинчэ, нимогай паша учотшат укэ.

Ядак паша прийэмко годым па- 
шазэ-влакым оталаш толаша. Шуп- 
шыктэн оптым чодрам кок кум сан- 
тимэтрлан эрэ изэмда.

Тыгай дэсатник паша планым пӱ- 
тынэк тэмышаш вэрч кучэдылыҥ 
огэш кэрт. Кузовков га^ дэсатник 
дэч вашкэрак утлэн, ударник кок- 
ла гыч дэсатниклан шогалтыман.

Йошкар-ола лэстранхозын паша 
план тэмымэштэ Шойбулак прораб- 
пункт куго вэрым налын шога. Ты 
прорабпунктлан пэрвой 'квартал 
жапыштэ 13050кубм. стройлык матэ- 
риалым, 12000куб м. пуым, йамдыл- 
ман, 16200 юубм. стройлык матэриа- 
лым, 13000 куб м. пуым шупшыктэн 
шуктыман.

Паша тэмэн толмашым ончалат 
гын пэшак начарын шукталтэш. 
Яльэ мартэат пашалан лийжэ ма- 
нын пижлалтын огыл.

25 йанварлан пэрвой квартал пла
ным шотлэн налмаш гыч шагал 
гын 25-30 прос. тэмаш кӱлэш ыльэ 
гынат, Шойбулак прорабпункт йам- 
дылымашым 4,60 прос., шупшыкты- 
машым вэлэ тэмэн. 17,74 прос.

—Молан тыгэ паша планым 
эркын тэмэда—манын йотмылан- 
пашазэ вий огэш ситэ—манын 
Шойбулак ирорабпункт вуйлаты- 
шэ кутыра. Чынак, пашазэ огэш 
ситэ. Кӧ вара тыштэ титакан? Лон- 
чылэн налмаш гыч уло титак 
прораб вакак возэш. Вэт Шойбу- 
лак прорабпункт паша план тэмаш 
пашазым вэс прорабпункт погэн 
огэш пу, ышканжак ситышын па-

Шойбулак прорабпунктын пашажым 
тӱжвак луктына

шазым погэн, пашалан большэвик- 
ла пижаш кӱлэш. Ты шотым шо- 
натл^н огыл. Пашазым пэрвовайэн, 
погэн намийэн пушым вучэн шин-
чэн жапым эртарэн. Ышк пашазэ 
вэрвовайаш йаллашкэ кугунак лэк- 
тын тошкалын огыл.Дэсгтник- вла
кым колтэн гынат нунопашазэ влак- 
дэч поена йарак толынт.

Чодра конкурс мондалтын.
Лэстранхоз гыч чодра конкурс 

комис члэн мийэн тарватымлан ко
ра Шойбулак прорабпункт чодра 
конкурсыш ушныш, паша планым 
100% прое. тэмаш мутым пуыш. 
Пашалан талын пижына, пашазэ 
маееым мобилизовайэна, уло паша- 
зэ бригадым, ударник-влакым кон
курент шупшына,—манын куанэн 
кычкырышт, кагазэш возышт. Лэс- 
транхоз прэдставитэль кайшат—кон
курс нэргэн чыланат мондышт. Ту- 
лэч вара конкурс нэргэн нимогай 
пашамат тарватэн огытыл.

Поена бригадым, ударник вла

кым конкурсыш шупшын, паша 
план тэмышаш вэрч кучэдалаш 
тарватымэ олмэш, бригадэ, поена 
пашазэ коклаштэ пэлэштэнат огы- 
тыл. Тундэнак чодра пашазэ кок- 
лаштэ чодра конкурс нэргэн пэшак 
шагал шинчат.
Пашазын культур-йула илышым 

еайэмдаш огыт тыршэ.
Шойбулак прорабпунктышто чод- 

ра пашазын культур илышыштым 
ончалат гын, нимоланат огэш йӧрӧ. 
Газэт, журнал, тылэч мопо л^тэра- 
тур пашазэ-влак дэк вуйгэак ми- 
йэн огэш шу, прорабпунтэшак йо- 
мэш, „Мари Комун“ , „ Ч о д р а м  
транспортлан“ манмэ газэт-влакым 
пашазэ влак чодраштэ вуйгэат 
ужын огытыл. 4—5 пашазэ барак- 
лан ик йошкар пуеак уло. Ты пу- 
еакын шотшо вэлэ, нимогай паша- 
жат огэш кой. Рабочком гын ты 
пусакышкэ пашазым шупшмо огыл, 
ышкэжат мийэнат огэш тошкал.

Пашазэ коклаштэ доклад, бэеэдэ 
тлэч моло умылтарымаш паша 
йӧршэш окшакла.

Шукэртэ огыл Турусинов брига- 
дын почмо еэрышыжым пэчэтпышна 
Ты еэрышым лончылмо огыл, па- 
шазэ-влак лудынат огытыл.

Пырдыж газэтын рольжо огэш 
кой.

Паша план тэмымаштэ, маееэ мо- 
билизоваймаштэ титак-влакым тӱж- 
вак лукмаштэ пырдыж газэт куго 
вэрым налын шогагынат, Шойбы- 
лак прорабпунктышто пырдыж га- 
зэтым кӱлэш еэмын аклэн шуктэн 
огытыл. Яльэ мартэ вуйгэат кок 
номыр вэлэ лукмо. Нуныжат луктэ 
кодмо дэчын вэлэ лукмо. Ты пыр- 
дыж гаээт йыр маееэ погынэн огыл, 
возышо вуйгэат укэ.

Содэржаньэ шотшат маееым па
ша план тэмашлан огэш мобили- 
зовайэ. Конкурсышкат ушнэн огыл. 
Ты прорабпунктышто моло кӱчы- 
кат йатыр уло. Пашам еайэмдаш, 
паша план тэмымаштэ ончык кай- 
мэ палым ышташ, уло вий дэн 
пижман. Ончыкыжым кӱчык-вла- 
кым кызытак тӧрлаташ вэрлаеэ 
организацэ влаклан пиждэ огэш 
лий.

Отв. рэдактыр Шацкий.
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