
Чыла эл пролэтар-влак ушныза!

№ 5 Вич кэчылан иккана лэктэш 1933 ий 8 фэвраль

Совэт эл ваш—мутым 
паша дэнэ вуча.

ВКГ1(б) Маробкомын бӱрожо чодра 
йамдылмэ нэргэн лукмо ышкэ 
пунчалэшыжэ паша каймым тыгэ 
аклэн ончыктэн: —„чодра йамдылмэ 
паша 1-шэ кварталын куго^ӱлэшан 
политичэский задачыжэулэш гынат, 
паша нимолан йӧрдымын шуктал- 
тын“ манын каласэн.

Иужо-йал совэт дэн ончыл колхоз 
влак Обком партийын садэ пунчал- 
жылан большэвикла ышкэ ваш- 
мутыштым пуэныт. Тэвэ „ЗВЕЗД/Л* 
дэн „СЯЙЭМДЫШЭ" колхоз, да 
Нужйал чодра пунктын шупшык- 
тышо пашазэ-влакшэ дэн Нужйал 
йал-совэтын плэнумжо, Обком бӱрон 
пунчалжым лончылэн налмэк, ты 
пунчаллан ышкэ ӱмбакышт кощфэт- 
лэ обэзатэльствым налын, чодра 
йамдылмэ дэн шупшыктымаш паша- 
лан пижыч. „Ышкэ ӱмбакэ налмэ 
пашанам тэмэн шуктыдэ чодра гыч 
она пӧртыл" манын, мутым пуэч 
колхоз-влак иктэ вэсын почэш чод, 
ра пашаш лэктыт.

Обкомын пунчалжэ почэш чодра- 
шкэ 5н сай партий, комсомол вий 
кудалталтыт. Тыгак йал совэт члэн, 
осо-’ виахим члэн-влак колталтыт. 
Кажнэ колхоз гыч 2 йолэшкэ дэн
2 имньэшкэ дэч шагал огыл чодра 
пашашкэ пуман.

Пашам сай организоватлаш, мэха- 
низатсым пӱтыньэк пашашкэ шогал- 
таш, паша лэктышым кугэмдаш, 
пашазэвлакын илыш-йӱлаштым са- 
йэмдаш, уло вийым пыштыман 
мгнын, Облас партий организацэ 
кӱшта.

/ Ударник пашазэ-влакым пӧлӧк- 
лашлан милион тэнгэаш промыш- 
лэность сату колталтэш, совэт 
сатулмашыматсайэмдаш кӱштымӧ 
Ядак чодрашкэ культур вий 
мобилизовайалтэш.

Фэвраль ударлэ тылызылан шот- 
лымо. 1 мартлан паша планым 
80 просэнлан тэмыман.

■Ты пунчал 1 шэ кварталыштэ 
ыштышаш пашалан массым мобили-/зоваимаштэ иая совэт, колхозла 
ышкэт озанлык влаклан кугӧ пол- 
шышым пуа.

Пашалан талын пижына-манын 
мутым пумаш, пашам опортунистла 
очнышо тӱшкалан эн пэнгыдэ ваш 
мут лийэш.

2-шо вичийашлыкыш тошкалшэ 
совэт эл паша дэнэ ва и мутым вуча. 
Шӱцӧ тӱжэм кубомэтыр дэнэ сай 
чодрам йодэш.

Ты йотмашымМарийоблласыштэ 
улшо чодра ударник-злак шуктыдэ 
•гы т кэрт.

1-шэ квартал чодра паша планым 
1 мартлан 80 просэн тэмаш

Паша лэктышым нӧлтымаш обком пунчалан эн
шэргэ ваш-мут лийэш

Ударник 
Никоноров 

йолташлан мут 
пуалтэш

Ышкэ продфураж дэнэ 
чодра пашашкэ

Примэрым „ С а й э м д ы ш э "  
колхоз дэч налман.

„СЯИЭМДЫШЭ" колхоз Ярбан 
йал совэт ВКП(б) Маробком бӱрон 
пунчалжым саламлэн, ударлэ тылы- 
зым эртараш ушныш. 5 имньэшкэ,
5 йолашкэ пашазым чодра пашаш- 
кэ колтыш. Пашашкэ кайшэ влак- 
лан 7 киломэт коклашкэ 300 к. м. 
дэч шагал огыл, шупшыктэн шук- 
таш колхоз правлэньэ кӱштыш. Па- 
шаштэ ик прорулат ыныж лий 
манын каласьӒ].

Паша ышташ ышкэ продфураж 
дэнэ лэктыныт. М ик.

Обком пунчалжым 
шукташ

Нужйал чодра пунчтышто чодр 
ш у п ш ы к т ы ш о - в л а к ,  обкомын 
пунчалжым лончылэн налмэк—ты 
пунчалым шуктыдэ кодаш нигу- 
зэаг огэш лий—манын каласышт. 
Кутйковын бригадыжэ про1ул ваш- 
тарэш кучэдалмашым вийаҥдэн 
400 к.м. олшмш 500 к.м. шупшык- 
тэн шукташ мутым пуыш.

Большевик ваш мут
„ З в э з д  а“ колхоз (Иошкар-ола 

ра^он) чодра пашан тӱҥалмагыч- 
шак Нужйал прорабпунктышто 5 
имньэ дэн чарныдэгэзэ пашам ыш- 
тыш, планым эрэ тэмэн тольыч, 
прогулым нигунамат ышт ыштэ.

ВКП(б) Маробкомын пунчалжы- 
лан ты колхоз ударлын штурмовой 
тылзыш ушнэн, эшэ 12 имньэ дЭн 
обозым ыштэн пашашкэ лэктын 
ваш мутым пуышт.

Бригадэ: С м и р н о в  Я. В. дэн 
Иванов М. М.

Чыланат чодрашкэ
3 фэвральын лийшэ Нужйал йал- 

совэтын плэнумжо ВКП(б) обком 
бӱрон пунчалжым лончылэнналмэк, 
калык коклашт* умылгарымаш па
шам кумдан шарэн,чодра пашаш йал- 
совэтым уло актившым, комсомол 
организацэ дэн уло паша ыштэн 
кэртшэ калыкым мобилизовайаш— 
манын пунчальэ.
Тыгак ышташ Кӱшнур йал-совэтым 
сорэвнованьыш ӱжэш.

Альат Турусинов бригадын 
сэрышыжым лончылэн огытул.

Кокымшо номырышто Турусинов 
бригадын почмо сэрыщым пэчэт 
лышна. Ты сэрыш Йошкар-Ола 
лэстранхозлан массым мобилизова 
йаш пэш куго полшышым пуа ыльэ 
гына!т, Лэстранхоз ты почмо сэрыш 
почэш массым мобилизовайаш 
тырШымэ огыл, газэтшымат сайын 
лудын огыл. „Чодрам транспортлан* 
газэтда кушто, манмылан рабочком 
вуйлатышэ БЯРОНОВЯ йолташ 
мый марла газэтым ужын омыл 
манын ышкэ титакшым шылтынэ- 
жэ. Ядак моло Лэстранхоздирэкцэ

паша йэҥ-влак Турусинов йолта- 
шын почмо сэрышыжым тачэ лон- 
чылэн, варажым икташ мом да ыш- 
тэна дыр—манын кутырат.

Т у р у с и н о  бригадын сэрмашы- 
жэ чодра пашаштэ пашам пӱты- 
нэк шукташ пэш куго йӧным пу- 
мыжым шоналтэн, ты сэрыш по- 
чэш массэ мобилизовайаш уло 
вийдэн пижман. Рабочком дэн ди- 
рэкцийм газэтым воштолтыш сэмын 
ончымыштлан сайракын пӱтырал- 
ман.

Льубавин ӱжмыштдэн Зукуйэв 
дэн Лаутк вын бригадыжэ 

кэлшэныт.
Лэсорабкооп дэн столовой, йӱк- 

дам пуза
Зукуйэв Вӧдыр Осыпын рушо 

бригадыжэ Льубавин бригадын ӱж- 
мышт дэн да, нунын ышкэ ӱмбак 
налмэ обэзатэльствышт цэнат кэл- 
шэн, чыла Ушэмысэ чодра конкур- 
сыш ушнаш мутым пуат,

Тыгак Льубавин бригадын ӱж- 
мышт дэн кэлшэн Паутковын чод- 
ра рушо бригадыжэ Миткин чод- 
ра пункт пэлэн улшо чодра рабко- 
опшым да кочмо вэржым конкур- 
сыш ушнаш ӱжэш.

Конкурсыш ушнышо- 
влакымйошкар спишкыш 

сэрэна
М и т к и н ч о д р а  п у н к т  гы ч: 

Льубавинын рушо бригадыжэ Зу- 
куйэвын рушо бригадыжэ. Паут 
новын рушо бригадыжэ.

Н у ж й а л  ч о др а  п у н к т  гыч 
Бачэвмашинистын паравозный бри- 
гадыжэ. (Нужйал чодра шупшык- 
тымо вэткэ).

Ш о й б у л а к  ч о д р а  п у н к т  
гыч шупшыктышо Никонором. Я. Н.

Мый, Кома йал совэт, у Ком® 
йал ышкэ озанлык кокла гыч улам. 
Тэний мый чодра пашам 9-шэ иҥ 
ыштэм. Ик ийат ышкэ ӱмбакэ Нал- 
мэ договорым шуктыдэ кодэнам 
огыл. Договор почэш кажнэ ийын 
жап дэч ончычак планым тэмэн то- 
лынам. Тэнийат чодра пашам по
литик шотышто пэш куго пашалан 
шотлэн, Шойбулак прораб пункндэн 
договорым ыштэн, пашалан пижым. 
Шотлэн налмаш гыч мэмнан йалла». 
чылажэ 3300 кубомэтр чодрам 
йамдылаш кӱлэш ыльэ гын, мый 
ышкэтынак 500 кубомэтрым шук- 
таш лийым.

План почэш ты 500 кубомэтыр- 
чодрам 1 шэ апрэль мартэ шуп- 
шыктэн шукташ кӱлэш ыльэ. Мый 
пашалан боль иэвикла пижмэм дэ- 
нэ, пашам 1-шэ фэвральанак пӱты- 
ньэк тэмышым.

Кузэ мый пашам тыгэ вашкэ тэ- 
мэнам?

Эн ончычак мый чодра паша нэ- 
лэ манын лӱдын шым шого. Ваш- 
кэрак тэмымэ дэнэ кугыжаныш- 
лан пайда лийэш, манын шонал- 
тэн, пашашкэ эрдэн эрак лэктынг 
касмартэ пашам талын ыштышым. 
Моло пашазэ-влак, кэчылан 4 та
на савыртышым ыштат ы^ъэ гын* 
мый 6 гана мартэ чодрам приста- 
ньышкэ луктым. Возым „айда йӧра, 
ышкыланэмак огыл“ манын шым 
опто, куго р о з ы м  оптышым.

Тыгэ ыштымэ дэн план почэш 
кэчылан 4,5 кубомэтр лукмо олмэш, 
15 кубомэтрым луктэдышым.

Прораб пункто гыч пумо тэрым, 
подсанкым ышкэ тарман сэмын ку- 
чышым, шым пудыртыл. Изи пу- 
дыргымаш лийын гын, мый ыш- 
кэак тӧрлатышым.

Пашам шуктэнам, ындэ йара кий- 
ашат лийэш, манын мыйэ ом шо- 
но. Встрэчный план шот дэн мы 
ышкэ умбакэм эшэ 500 кубомэт- 
рым шупшыкташ мутым пуэнам. Ты 
пумаш мутым 1-шэ апрэльлан шук- 
тэм, шуктыдэ ом чарнэ. Мыйын 
сэмынак паша планым писын тэ- 
маш, встрэчный планым пуаш „Изн 
Кокшан" колхоз бригадэ дэн вуй- 
латышэ Каравайцэвым, ,У  Марий* 
колхоз бригадэ вуйлатышэ Исаков 
Йапыкым соцтангасымаш шот дэн 
пашалан ӱжам.

Нмконоров Онтои.



ЧОДРА КОНКУРСЫМ ВИИАҤДАШ,
КОНКУРСЫШТО ОНЧЫЛ ВЭР ВЭРЧ КУЧЭДАЛАШ

Конкурс комис 100 тӱжзм тэнгэан прэмий вундым ыштэн
К у и з и ы с з  КОЯЩ Ш Н 8ЕЫ11 йэш крэн я у к о и о

УСЛОВИЙЖЭ
Параньга, Морко, Курык-Марий 

районлаштэ ончыл колхоз-влакын 
бригадым организоватлэн, чодра 
лашаш ышкэ продфураждэн лэкмы- 
штым ушэш напын, промышлэныс 
план тэмымаштэ социалистичэский 
отношэньын образэцшылан шотлэн, 
кундэмысэ чодра конкурс комис 
тыгэ пунчалэш:

1-шэ кварталыштэ ышкэ прод- 
фураж дэн чодра пашаш лэкма- 
шым ыштышэ эн сай район рӱдӧ 
учрэждэньылам, йал-совэт, йалысэ 
■артий, комсомол йачэйкэ, колхоз- 
•лакым пӧлӧклышашлан 100 тӱжэм 
тэҥгэ дэн прэми фондым ышташ.
Кӧ, молан прэмироватлалтыт

1. Район рӱдӧ-1-шэ квартыл чод- 
ра йамдылмаш планым количэствэ, 
качэствэ, сортимэнт шот гычат тэ- 
мэн, да артырэн тэмымлан.

2. Иалысэ, колхоз пэлэн улшо 
партий, комсомол йачэйкэ сэкрэ- 
тарь-влак—йал-совэт дэн да, кол
хоз дэн налмэ 1-шэ квартыл чод- 
ра йамдылмаш планым тэмэн, ар- 
тырэн тэмэн толмылан, колхозник 
дэн поена илышан-влакын чодра 
пашаш организовано лэкмыштлан.

3. Иал-совэт дэн йал-совэт вуй- 
латышэ влак йал-совэтлан пэҥгы- 
дэмдымэ прорабпунктышто 1 квар
тал планым тэмымэ да, артырэн 
тэмымылан.

4. Колхоз вуйлатышэ-влак—кол- 
хозын ышкэ заданьыжым шукты- 
мо дэн да, артырэн шуктымылан, 
колхозник-влакын , чодра пашаш 
организовано лэктын, чодраштэ па
шам организовайэн моштымылан.

5. Ышкэ обӓзатэльствыштым шук 
тымо дэн артырэн шуктэн толшо 
колхоз-влак.

Прэмий мо дэи пуалташ 
тӱҥалэш

1. Прэмий; океа, йал-озанлык 
машина, промтовар дэн да, ^курор- 
тыш кайшаш путьовко дэнат пуал- 
таш тӱҥалэш. Район рӱдӧ-влаклан 
кок прэмий лийшаш: иктэ 20.000 
тэҥгэаш тӱҥалтыш школ. Тидэ 
школым йал, еола альэ районыео 
организацэ ончыктымо вэрэш Ма- 
ритранлэс ыштэн пуа; вэеыжэ—

12 тӱжэм тэҥгэш 3 трактыр.
Умылтарымаш. Организацын йод- 

мыжо почэш кушан ойлалтшэ прэ- 
мий-влакым тудо акашак вэе прэ- 
мий дэнат вашталташ лийэш.

1. Йалысэ, колхоз, партий, ком 
еомол йачэйкэ еэкрэтарь-влаклан— 
3000 тэҥгэлан курортыш кайаш
10 путьовко пуалтэш.

2. 8500 тэҥгэаш—100 костьум. 
Чылажэ 110 тӱрлӧ лӱман прэмий 
лийэш.

3. Иал-совэт вуйлатышэ-влаклан 
100 прэмий, 8.500 тэҥгэаш 190 ко 
етьум-влак.

4. Колхоз вуйлатышэ - влаклан 
3.00) тэҥгэаш 50 пальто.

5. Колхоз-влаклан 9 тӱрэдмэ ма- 
ш »н 4-500 тэҥгэаш; 9 шимэмашин 
6 400 тэҥгэаш; 9 пуалтымэ машин 
1.165 тэҥгэаш; 3 шудо еолымо ма
шина 1050 тэҥгэаш; 10 пожар ма
шин 12 тӱжэмаш; 9 ӱдымӧ машин 
3.150 тэҥгэаш, 3 дисковый шӱрэ— 
1.500 тэҥгэаш; 2 парэҥгэ лукмо 
машин—1.200 тэҥгэаш.

6. Чыла ушэм конкурсын уело- 
вийжэ почэш поена илышан-вллк- 
лан тыгай прэмий-влак пуалтыт: 
100 плуг—4.200 тэҥгэаш; 100 тыр- 
ма (шӱрэ)—2000 тэҥгэаш 100 паль
то—7600 тэҥгэаш.

Чыла ушэмысэ конкурсыш уш- 
нышо эн еай бригадэ-влакым йэша- 
рэн прэмироватлышашлан рӱдо да, 
крайеэ конкурс комийсын ончык- 
тымышт почэш чыла ЛТХ пэлэн
30.000 тэҥгэ дэн йэшартыш прэмии 
фондым ышташ; фэвральыштэ
14.000 тэҥгэм, мартыштэ—10.000 
тэҥгэм, апрэльыштэ 6.000 тэҥгэм 
кучылтман.

Йал—озанлык машин-влакым 
прэмилан пуэдымаш апрэльыштэ 
тӱҥалэш.

Поена йэҥлан да районлан, прэ- 
ми-обӓзатэльствым шуктэн миймэ 
почэш пуалтэш.

8. Вич кэчэ коклаштэ районыео 
комийс вуйлатышэ дэн ЛТХ дирэк- 
тыр-влаклан поена калаеэн, тидэ 
условийым кажнэ поена йачэйкэ, 
йал-совэт, колхоз-влакыш шукташ 
кӱшталтэш.

Профсойуз пашам мо- 
лэмдаш

Йошкар-Ола Лэстранхоз пэлэн ул- 
шо рабочком профсойуз ончылно 
шогышо пашам альэ мартэнат кӱ- 
лэш еэмын палэн налын огыл. Чод- 
ра производствышто тудын чурий- 
жэ пэш вудакан койэш. Лэстран- 
хоз кӧргышто чылажэ 568 пашазэ 
гыч 328 йэҥжэ вэлэ профсойуз члэн 
лийын шогат. Тидэ шот гычынат
76 йэҥжэ елужышо улыт.

Адак уло профсойуз вийжат па
ша участкэ-влакыштэ моштэн шо- 
галтымэ огыл. Кӧ кушто йӧрата 
тушто пашам ыштат. Альэ мартэ 
нимогай организацэ паша эртарал- 
тын огыл. Паша еэктыр-влак йӧр- 
шэш укэ. Паша бригадыштэ, пункт- 
лаштэ; тлэч моло вэрэа^ профгруп- 
оргым муаш огэш лий. Профак
тив организоваймэ огыл. Уло паша- 
жат план дэч поена ышталтэш.

Лэстранхоз паша план эрэак шук- 
тыдэ кодалтэш гынат, профсойуз 
организацэ ты пашам тӧрлаташ, 
пашазэ-влакым план шукташлан мо- 
билизовайэн шогэн огыл. Моло еи- 
тыдымашат шуко „уло. Профсойуз 
пашам ты шотэшггӓ: кодаш нигузэ- 
ат огэш лий.

Уло пашам профсойузын 9-шэ 
погынымашын кӱштымыжӧ еэмын 
молэмдаш кызытак пижман.

Пашзэ влак илыш еайэмдышаш, 
йытыра илмэ пӧрт, тутло кочкыш, 
кукьтур йӱла — вэрч кучэдалмащ, 
соцтаҥасымаш дэн ударничэствӹм 
илышыш пуртымаш рабочкомын 
тӱҥ пашажэ лийман.

Культур — маееэ пашам пашазэ 
коклаштэ кумдан шарэн, пашазэ 
влакын йотмыштым пиеын шуктэн, 
падиа план тэмашлан мобилизова- 
тлэн шогыман.

Профгрупорг-влакым вашкэ ойы- 
рэн, нунылан практик паша дэн 
полшэн, ончылнэ щогышо паша- 
влакым раш ончыктэн пуман.

Массэ пашам шармэ дэнэ пыр- 
льак ударник пашазэ-влакым проф- 
еойуз организацыш шупшын, орга 
низацым пэҥгыдэмдэн шогыман. 
Пашаштэкӱрылтышлийшашым он- 
чыл гочак шижын, тудым вашкэ 
кораҥдаш уло пашазэ-влакым тар-
ватыман.

С. Саньуш.

Мэмнан сигнал почэш.
Йошкар-ола лэстранхозышто 

у дирэктыр.
Иошкар-ола ЛТХ дирэктыр Кисэлэ* 

Йолташым олмыж гыч лукмо. Ту- 
дын олмэш ЛТХ дирэктырлан Ива
нов. Д. В. йолташым шогалтымэ.

Нужйал прорабпунктысо Рыба
ков дэсатникым пашам шуктэн тол- 
дымыжлан паша гыч лукмо.

Нужйал пунктысо ларьок вуйла- 
тышэ Глэбовым сатум кӧланлийын 
пуэдымыжлан еату ӱмбачын океа 
пумаштэ, пашазэ-влакым олталаш 
тӧчымыжлан паша гыч луктын, 
еут ончыко шогалтымэ. Ларьӧк дэн 
кочмо вэрыштэ пашам тӧрлышаш- 
лан тушко ЛЭСПО-н правльэньыжэ 
отвэтствэнный паша йэҥ-влакым 
колтэн.

Митькин прорабпунктышто культ
работник Майоров дэн рабочком 
вуйлатышэ Шабалин паша гыч ко- 
раҥдымэ улыт. Нунын олмыш пар
тий члэн-влак шогалталтыныт.

Нужйал дэн Митькин прораб- 
пунктлаштэ йошкар. пуеак почмо.

Газэтыш пэчэтлалтшэ замэткым 
тэргэн налаш, ВКПчб) Обком бӱ- 
рон чодра йамдылымаш нэргэн 
лукмо пунчалжым илышыш пур* 
ташлан полышым пуаш, Иошкар- 
ола ЛТХ вэрлашкэ паша йэҥ-вла- 
кым колтэн.

Нома йал-совэт чодра пашам вийан- 
даш пижын.

Нонай, Павлов дэн Цибнкнур йал- 
еовэт-влак, ышкэ йӱкдам пуза!
Кома йал-совэт ышкэ плэнумэ- 

шыжэ Шойбулак чодра пунктын 
чодрам руэн йамдылмэ дэн шуп- 
шыктымо пашан кузэ каймыж нэр
гэн докладым колышт налмэк, чод- 
рам руэн йамдылмэ дэн шупшык- 
тымо пашам томам каймылан шот- 
лэн;—„1-шэ фэвраль гыч мартын 
1- шыжэ мартэ штурмовой мэеӓч- 
никым ыштэн, чыла йара пашачэ 
вийым чодра пашаш колгаш“ —ма- 
нын пунчальэ.

Пльэнум ышкэ еэмынжак ышташ 
Нонай, Павлов, Цибикнур йал-ео- 
вэт-влакым ӱжэш.

Йошкар-ола лэстранхозын Нуж- 
йал чодра пунктшо чытыдымашын 
пашам начарын ышта. Ты пункты- 
лан моло пункт-влакым вӱдэн нан- 
гайаш кӱлэш ыльэ гынат, тудо вӱ- 
дэн наҥгаймэ огыл, дэкадэ гыч 
дэкадышкэ паша планым шуко 
огэш шукто.

Пашалан кӱлын пижмэ олмэш- 
пашазэ огэш еитэ-манын ик йӱк 
дэн прораб Китайэв дэн рабочком 
вуйлатышэ Смирнов кычкырат. 
Пашашкэ еайрак ончалатгын, план 
шуктыдымаш пашазэ укэлан гы-

нарэ рушо; ЮО йэҥ нарэ имнэ дэнэ 
шупшыктышо пашазэ-влак улыт.
Тынар пашазэ дэнэ паша нормо 
шукталтэш ыльэ гын, 800 кубомэтр 
чоДраМ йамдылаш, ЗОО кубомэтрым, 
шупшыктэн шукташ лийэш ыльэ. 
Ты шот пэлыжат огэш шукталт.

й у ж й п л  п ун кты ш то  к л о с  т у ш м а н  агэн т о за л а н т
Прокурор дэн лэстранхоз дирэксий дэч кызытак 

тэргэн налын, еайын пэрэн пуаш йодына
План вэрч кучэдалмэ олмэш 

аракам лӧкат 
Паша план вэрчкучэдалмэ олмэш,

прорабпунктышто улшо-влак ара
ка лӧкаш компаньым ыштэныт. 
Рабочком вуйлатышэ Смирнов ты 
кампаньыштэ тӱҥ вэрым налын 
шога. Ларьок вуйлатышэГлэбовты 
„компаньылан* уло чонжым пуэн

на огыл, вэе куго титак уло.  ̂ Глэбовын вэе оеал пашажат уло. 
Лэсопӱнктышто чылажэ 200 иэҥ ^ арэкыш налаш ТОлшо пашазэ

влакым оталаш тырша, еатум ша- 
галрак виеэн пуа 2-5 ыр ӱвачын 
налшаш лийэш гын, огэш пу, ты- 
гыдэ укэ манэш.

Ударниклан толшо |сатум кӧлан

паньылан иӱаш пура кондышо 
Фэодор Спиридоновичлан пуэн кол- 
тыш.

Адӓкат ӱдыржӧ чэрланэнат му- 
жаҥчэ кувалан тӱрлӧ еатум пуэн, 
ӱдыржым тазаҥдынэжэ.

Тыгай титак пашам раЪочком 
Смирнов ужэш гынат, тыпырак вэ- 
лэ лийэш.

Пашаштэ обэзличкэ...
Пунктын паша дисциплинжэ ӱл- 

нӧ шога; кажнэ пашазэ пашам ыш- 
кэ шонымыж еэмын ышта. *

Румо ӱзгар кӱлэш лиймэ годым 
пашазэ-влаклан кэчэ гут кладов
щик Садовиным кычал курышта

лийын тутлан пуэда. Шукэртэ огыл лышташ пэрна, адак ӱзгаржымат 
ударниклан толшо пинчакым „кам- йужгынам пашазэ-влак йодмылан,

„ом йарсэ“ -манын огэш пу.
Обоз вуйлатышэ Волчковат ыш- 

кэ ӱмбак вочшо пашажым айда 
йӧра манын ышта. Тарманым куш- 
ко лийын тушко щала кышка. Им- 
нэлан пукшышаш шудо гын, кув- 
дэчэ мучко шала кийа.

Имньэ вӱта вуйлатышэ Смирнов 
имньэ вӱташкэ кок арньа мартэ 
мийэнат огэш тошкал.

Чыла тидэ оеал паша клае туш- 
манлан вэлэ пэшак кэлша. Ты шо- 
Тым нигунарат мондаш огэш лий. 
Кызытсэ жапыштэ клае тушман дэ- 
нэ кучэдалмашым эшэ чот вийаҥ- 
даш кӱлэш Нужйал прорабыштэ 
улшо гай пашазэ-влакым паша 
дэч ӧрдыш кораҥдэн, соцтаҥасыма- 
шым кумдан шарэн паШа план 
тэмаш мобилизовайалтман

Р а б с э л ь к о р  т ӱ ш к а .

Отв. рэдактыр Шацкий

Мароблит Я* 12 Маробизидатын 1-шэ типографижэ, Иошкар-ола 1933 ий. Тираж 500 экз.


