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Колхозниилоклон чодро пошоштпн ончылно лиймон
И,11 Ончьш бригадэ-влакын примэрышт уло почэш шэмэрым 

> чодра пӓшашкэ Мобилизоватьлаш
^У вий* колхоз 

бригадым 
соцтаҥасымашыш 

ӱжына
‘ ‘ ' Курыкнур йаЛ (ЙошКӓр-Олй р-н) 
ӹшйэт крэсгйай-влак, ШойбуЛак 
прӧрӓбйӱнкышто Борис И гнати 
СмИрновӹн бригӓйыштэ ыштӹшэ 
рушо пашазэ-влак, чодрам йамдӹ- 
лымэ-дэн шупшыктымын кӱлэшлык- 
шым -ӱШЭШ налын, руаш тӱҥалмэ 
ТодсэКак пашам ударлын ыштэн 

' толна, прогулымат ыжна ыштэ. 
Садланак мэ Т-шэ квартал паша 
дланым 202,4 просэн тэмышна. Па- 
ща? планым тылэчат кугын тэмэн 
кэртына ильэ да, иашанам альэ, 
кӱдзцл сэ*,ын ос ганизатлэн шуктэн 
Огцнал ильз. Пашалан артэльшинэ, 
обэзличкэ мэщатлэн шогыш. Паща: 
учртым сай шындымэ огыл ильэ. 
Кажнэ члэн эрлалан мо ыштыща- 
шым шинчэн ыш щого. Кизыт мэ 
ушэм чодра конкурс нэргэн умлэн 
Нӓлӹн, тыгак ВКП(б) "Мяребком 
бӱрӧн 1 фэвральыштэ лукмо лунчал- 
мутшым лончылэн налын, ышкэ 
уМбакына тыгай конкрэтлэ обӓза- 
тьыЛстВӹм нӓлына:

Артэльшинэ дэн обэзличкым 
йӧршэш пытарэн, кажнэ члэным 
поена пашаш (румо, укш эрыктымэ 
да монь) пэҥгыдэмдаш.

Март мартэ ышкэнам пашаш 
пэҥгӹдэмдэн, ту жап мартэ план 
почэш 75 кубомэтрым руэн йамдыл- 
мэ олмэш йэҥ йэда 168 кубомэтр 
гыч руэн йамдылаш.

Бригадыштэ уравниловкым пыта- 
раш, пашадарым ыШтымэ по^эш 
пуэдаш. Кажнэ пашазылан поена 
рошчот книшкам пуаш администра- 
цэ дэч йодаш. Тыдым 9 фэвраль 
мартэ илышыш пуртэн шукташ.

Бригадыштэ прогул ваштарэш 
кучэдал шогаш. Ӱйарньа годым да 
моло рэлигий пайрам годым кэчым 
йара кодаш огӹл. Пашашкэ чыла- 
нат ик тӧр, ик жапыштэ лэкташ.

Румо чодрамлоктылмо ваштарэш, 
тудын еайлыкшэ вэрч уло вийым 
пыштэн кучэдал шогаш. Чодрам 
руэн йӧрыктымӧ годым шырпэш- 
шталтмэ, шэлыштмэ дэч чот эекэ- 
раш. Пундышым 15—20 сантимэтр 
дэч кӱкшын кодаш огыл.

Пашаштэ жап йара эртарымым 
пытараш.

Казнапумоӱзггрым пиекэ (пильа) 
товар да монь эекэрэн кучылташ.

Кӱшнӧ ончыктымо пункт-влакым 
мэ чэелын шукташ лийына да „У 
вий“ колхоз гыч толшо Соловйов 
Выльып Иыванын бригаджым тыды- 
мак шукташ ӱжына.

МОЛЫЛАН ПРИМЭР
„Пӱкшэрмэ** колхоз (Цибикнур й|с, Йошкар-Ола р-н) чо- 

дра йамдӹлымэ пашан кугоозанлык-политиккӱлэшлыкшым 
умлэн налын, 23 киломэтр кокла гыч 150 кубомэтр ӱзгар- 
лык чодрам руэн шупшыкташ Шойбулак прорабпункт дэнэ 
ДӦГӦВОрЫМ ыштыш.

Колхоз вӱйлатышэ Якланов йолташ 11 колхозник дэ- 
нэ бригадым организатлэн шупшыкташ 5 имньым ойрэн, 
налмэ обӓзатьылствым шукташ бойэвойлын пижэ. Бригадэ 
кӧргыштӧ колхозник-влакым пашаш моштэн шогалдымэ дэ- 
нэ Якланоб йолташын бригадыжэ планым I  фэвральан 75 
просэн тэмыш. Кодшо 25 просэнжымат 15 фэвраль мартэ тэ- 
мэн шукташ мутымнпуа. ,

Тылэч поена Якланов йолташын^бригадыжэ вашэш план 
шот дэнэ 15 фэвраль мартэ 140 мужыр сӱсоҥа пуым ыш- 
таш еӧра. ,

Ышкэ ӱмбак налмэ обазатьылствым срок дэч ончЫч 
шукташ да вашэш планым кал^к чодра йамдылаш пижаш 
„Пӱкшэрмэ" колхоз „Пэлэж“ , „Йошкар тумэр“ да „Уэмдышэ“ 
колхоз влакым ӱжэш.

„Кизыг йара киймэ жап
о гы л а

^Мэ, „Пылэҥэр" колхоз члэн-влак 
(Йошкар-Ола р-н) Давыдов Элэксан 
дэн Давыдов Миклай епэциаллэ 
чодра йамдылымаштэ маетар улына. 
Сандэн Шойбулак прорабпункт дэч 
договор почэш пашам нална. Ты 
пашам 1 апрэльлан 100 просэн тэ- 
маш кӱлэш ильэ гын, мэ 1 фэвраль- 
лан 70 просэн тэмышна, 15 фэвраль- 
чан 100 просэнгэ тэмэна.

Кизыт—йара киймэ жэп огыл. 
Садлан планнам тэмымэк адак у 
пашам налына. Ындыжым коклаш- 
кына адак ик йэҥым ущэна, пашаш 
бригад шот дэн ышташ пижына.

Ышкэнан почэш ышташ Шой- 
булак йал Барцэв Никифорым 
ӱжына.

Давыдов А. Давӹдоз Н.

„КАЛИНИН" КОЛХОЗ ЧОДРА 
ПАШАМ МОНДЭН

„ К а л и н и н 4* колхоз (Цибикнур 
йал совэт) 1 фэвраль дэч вара чо- 
дра пашашкэ вуйгэат лэктын огыл, 
альэ мартэ эрэ прогулы т ыштаг. 
Чодра пашаштэ п огул ыштымэ 
дэнэ „Калинин** колхоз ышкылан- 
жэ вэлэ огыл кугужаныкланат эк- 
шыкым конда.

Колхозник влакын пашашкэ лэк- 
тыдымым колхоз правлэний дэн 
Плотников бригадир пэшак раш 
шинчат гынат нимогӓй мэрымат 
огыт ыштэ.

ВКП(б) Маробком бӱро пунчал 
альэ мартэат лончылэн налмэ 
огыл.

Пашам тыгак кокаш огэш иӧрӧ. 
„Калинин** колхозлан ыштымэ про- 
рывым пэтыраш кок пачаш паша 
тэмпым нӧталын пашалан пижаш 
кӱлэш. Ли ши л .

5 ТЫЛЫЗЭ ЖОП ПОШПШКЭ ЛЭКТЭ КИЙОТ
„Поланур“ колхоз (Цибикнур йал 

совэт) чодра паша ышташлан. 5 
октьабырыштэ Шойбулак прораб 
пунктэн договорым ыштцщ^ Договор 
ыштымылан ындэ 5 тылызэ шуэш 
гынат, ты колхоз чодра пашалан 
альэ мартэат лэктын огыл. Ты 
колхозышто пашазэ вий дэн имньэ 
укэ манаш огэш лий. Кызытэ йа- 
тыр имньэ-злак паша ^дэч поена 
вӱташтэ йара шогат Иара паша 
вийымат муаш лийэш.„Пэлэж" 
колхозат 5 шэ октьабрланак дого- 
ворым ыштыш. Пашалангын йанвар 
тылызэ мартэ йӧршэщ ышттарванэ. 
Йанвар тылызыштэ гына пыкшэ 
тарваныштат пашаштым кӱлэш 
еэмын шуктан огыт тол, жап эрты- 
жэ манын вэлэ ыштат. „Уэмдышэ“

колхозат тыгак чодра пашам пэ- 
шак начар шуктэн толыт. Ышкэт 
озанлыкым нална гын, чодрашкэ 
мийэнат тошкалын огытыл. Колхоз- 
влаклан чодра пашаштээнончылнь- 
лийман. Тудлан моло пашазэ-вла- 
кым ышкэ почэшыжэ вӱдэн нагай- 
ман.

Кӱшнӧ ончыктымо кум колхоз- 
влак молым вӱдэн каймэ огыл, ышкэ 
шат чодра паща дэч шылаш тола- 
ашт. Тычэ ыштымаш кулаклан 
вэлэ кэлша, ты шо тым раш шинчы- 
ман.

Чодра пашам эн шэргылан шӧ- 
тлэн кызытак талын пижаш кӱлэЩ.

В е й а л о к и н  А.

Пашам еай ыштышылан 
прэмий

(Йошкар-ола конкурс Йомисьтн 
пунчалжэ гыч)

Ианвар Тылызыштэ чодрӓ пӓшам 
еай ыштымылаН, Иошкӓр-ӧлӓ рай
он конкурс комиС тыгай 'пӓшазэ 
Влаклан прэмийым' пуыш.

Н у ж й а л п р О р а б  п у н к т ы ш -  
т о сквозной брй'гадэ В э р Ш  и н и н 
йолташын сквозной бригадыжлан 
паша планым йанвар тылӹзӹштэ 
ыштышаш, паша планӹм 100 прӧ- 
еэнтлан шуктымыжлан 50 тэнгэаш 
промышлэность еату йара пӱалтЭш.

К у т и  к о в  йолташын ч о д р а м  
шупшыктышо бригадыжлан паша 
аПаным 100 просэНтлан тэмымЫн*- 
лан 50 тэнгэаш, ты шот гыч 15 
тэнгэашым К у т и  к о в  йолташлан 
ышкыланжэ пуаш пунчалмэ.

Сэмэнов йолта ш ын блигадыжлан 
паша планым 150 просэнтлан щук- 
тымылан 50 тэнгэаш пуаш ыштымэ.

Фэвраль тылызыштэ прэмий пу- 
ашлан кандидат влак Рыдов  
К у д р ь а в ц э в  М о с к в и ч э в  
вым бригадышт улыт* нинэ бри
га дэ-вл^к прогул дэч поена пашам 
ыштат гын, паша лэктышым шук- 
эмдат гын, паша планым пӱтыньэк 
тэмат гын, фэвраль тылызыштэ 
прэмий пуалтэш. ^

Ш о й б у л а к  п р о р а б  п у н к т *  
ы ш т о  чодра шупшыктышо Н и- 
к о н о р о в  А. Н. паша планым 330 
просэнт шуктымылан 15 тэнгэаш 
промеату йара пуалтэш, тидын дэч 
поена почотный грамотым пуаш ыш- 
тымэ.

Ефи мо в  йолташын шупшыкты- 
шо бригадыжлан 40 тэнгэаш пром- 
еату Йу р и ч э в ,  Б э л к о в  брига- 
дылан пашазэ Н о в и к о в л а н  пэл 
тылызаш пашадарымпуаш ыштымэ.

Фэвраль тылызыштэ прэмий на- 
лашлан Чэ з г а нов ,  Чэрэпа-  
нов, П л о т н и к о в ,  К у з о в к о в  
йолташ-влак, адак Б у к в а л о в  дэн 
К р а с н о в  йолташ влакын брига- 
дыжэ прэмй налаш кандидат улыт*

Прэмий налшэ йолташ влаклан* 
чылажланат ударник картычкэ пу- 
алтэш

61 имньэ вичаштэ шога
Ашламаш йал еовэтыштэ (Йош

кар-Ола р-н) чодра  ̂ паша нэргэн 
умылтарымаш укэ. Йал совэт гЫч 
ик имньат чодраш колтымо огыл. 
имньыштэ 70 имньэ химсойуз 
артэльыштэ пашам ыштат, кодшо 
61 ^мньэ вичаштэйара шогат.

Йал совэт плэнумэш колхозлаш- 
тэ да ышкэт крэетйан влакын йа- 
ра шогышо имньым чодраш кол- 
тымо нэргэн кутыралтын гынат» 
альэ мартэ колхозник-влаклан да 
ышэт крэстйан-влаклан умылтары- 
мэ огыл имньэ-влак вичаштэ шо* 
гыт.



Нужйал прораб пунктын
вулатымашым нэгыдэмыдаш

Куяак агэит-влаклаи рабочкомышто •ар лийман огыл

2 фэвральыштэ Нужйал чодра 
хгунктышто рабсэлькор сльотэр тыш. 
Ты слэтыш йатыр рабсэлькор влак 
талыныт ыльэ. Сльот, Обком бӱрон 
чодра паша нэргэн лукмо пунчал- 
жым лончылыш.

Сльотышто тылызаш штурмо нэр
гэн С м и р н о в л а н  докладшымыш- 
таш кӱлэш ыльэ. Тудо доклад ыш- 
тимэ олмэш—■мыйым газэтыш во* 
эмгулыт, тидлан вэрчын мый ни- 
когай докладымат ом-ыштэ, газэ- 
Этйшкэ Н и з о в  возэн докладымат 
тудак ыштыжэ, газэт, пашалан огэш 
цобнлизовайэ, пашам вэлэ шалата, 
даШа ышташ вэлэ мэшайа—манын 
ешрэн кутырыш.

С м и р н о в ы н  гыгэ кутырмыж- 
дан, сльотыш погынышо-влак— 
Смирновын пашажэ Глэбов дэн ара- 
ка Йӱмаштэ вэлэ лнйын манын— 
келасышт.

Тыгай мутым колыштын Сми р 
нов  угычын тыгэ кутырыш-тыш- 
тэ мый ышкэтьА! вэлэ культур па
ша йэк- улам, аракам гын ожнат 
Ӓӱнам, умбакыжатйӱаш туҥалам— 
манын каргашышын Смирнов муш- 
кындыжл. дэн устэмбалым мушкы- 
дыдын лӱдыктылаш тӱҥальэ—мый 
газэтыш возышо йэҥым мудэ ом 
код, муамат садак сутышко пуэм 
манын туманлыш.

Смирновын туманлэн чарнымыжэ 
мӧнгӧ, сльотыш толшо - влак газэ- 
тыш возымым чылажымат чынлан 
шотлэн, куанэн кутырыш. Осо-  
к и н  Т р о ф и м  газэтыштэ возымо 
чыла чын, ларэк гыч сату Глэбо- 
вын палмэ йэҥжылан вэлэ пуэ- 
далтын, пашазэ - влаклан гын,сату 
укэ ыльэ—манын кутырыш.

Ударник чодра пашазэ Р ы з н о в  
йолташ—Смирнов мыйын нимогай 
чий дэч поена ударник картычкым 
шупшын налын—маньэ. Тыгэ ку- 
тырмашым шотлэн налын. прораб- 
К и т а э в  йолташлан С м и р н о в  
дэн Г л э б о в  йолташ-влакым чо- 
тьфак пэрэн пумоолмэш, тидэ по- 
гынымашыштэ аралаш вэлэ тола 
шыш. Тудо-кӧ кӧлан еырэн, тудын 
вакэ лавырам кышкаш толшат— 
манын кутырыш.

Тыгай титак влакым умакыжэ 
чыташ огэш лий.

Нужйал прораб пункт пэлэн улшо 
рабочком вуйлатышэ С м и р н о 
вым паша гыч луктын, суд ончык 
шогалташ, К и т а э в ы м  паша гыч 
утарэн, Нужйал чодра пункт вуй- 
латымаш пашам пэгыҥдэмдаш пар- 
тийэц-влакым шогалташ йодына.

Мик.

8 0  п р о е .  д э ч  ш а г а л  о г ы л
1 мартлан паша планым тэмаш

Миткин прораб пунктышто удар
ник пашазэ влакын ельотшо лийэ. 
Тидэ ельотышто чодра пашам пэш 
кӱлэшлан шотлэн ельот уло чодра 
пашазэ лӱм дэн штурмовой тылызэ 
жапыштэ паша талын ышташ, 1 
мартлан чодра пашам планым 80 
просэнлан шукташ манын мутым 
пуышт. Тунамак 9 йэҥ дэн сквоз
ной бригадым организовайышт.

Паша лэктышым шукэмдаш, па- 
шам-кӱлэш еэмын шогалташ, еай 
бригадэ влакым организовайаш, 
бригадыштэ паша вийым моштэн 
шогалташ лийыч.

Бригадэ пэлэн дэсатник влакым 
пэҥгыдэмдышт. С у р к о в  бригадэ 
пэлэн М а л и н и н  дэсатникыи, Зу

к у  й э в бригадэ дэк Пло т  никовы м 
Б а б и н Ф и л и п  дэн Ш а д р о в ы м ,  
Ш а д р о в  Ос ы п  дэкэ. В. Орло
вым, Льубавин бригадэ дэк М. Ор
ловым пэҥгыдэмдыш П л о т и и -  
ков бригадым лэсгранхозыш «руб
ка йолку" манмэ пашӓ тунэмаш 
колташ лийыч.

Ты пумо мут кагаз валнэ гына 
кодман огыл, илышышкак пурташ 
кӱлэш 1 мартлан чодра паша пла
ным 80 просэнлан тэмэн ВКП(б) 
Обком бӱро пунчалжылан ваш му- 
тым пуман.
Сльотын прэзидиумжо: К у з о а к о а ,  
П а у т к о в ,  Ша д р о в ,  Л ь у б а -  
вин.

И и ы я то р м аш  п о ш о и  в и й о г д о ш  и у т ы и  т т
Чодра производствышто дэсатник 
валнэ пэшак куго паша кийа. Дэ- 
еатник влак пашам организовайэн 
моштат гын вэлэ, паша лэктыш 
кугэм кэртэш. Тыгак умылтармаш 
пашам еайэмдымэ дэнэ, чодрашкэ 
угычын пашазэ влакым еитышын 
шупшын кэртына. Ядак дэсатник- 
влак валнэ, йалеэ шэмэр коклаштэ 
ыштышаш паша кийа. Колхозлаш- 
кэ йалашкэ лактын, нунылан чо- 
дра пашан кӱлэшыжым еай умыл- 
тарэн, организовано пашашкэ кол- 
таш полшышым пуман.

Давыдовын титакшэ эшэ 
тӱжвак лэктэ

Шукэртэ огыл Шойбулак прораб 
пункышто производствэнный погы- 
иммаш эртыш. Тидэ погынымаШ- 
тэ, „Чодрам транспортлан“ газэ- 
тыштэ рабочком Д а в ы до в нэргэн 
еэралтмэ етатьам лончылышт. Га- 
зэтыштэ еэралтмэ чылажат чыныш* 
мэ лэктэ.

Производствэный погынымаш Да
выдовым паша гыч лукташ ойым 
луыш.

6 фэвральыштэ профсойуз погы- 
нымаш погалтэ. Тидэ погынымаш- 
тэ рабочкомын ик ий жапыштэ 
паша ыштымэ нэргэн докладым 
колыштыч. Доклад гыч нимомат 
умылаш ыш лий. Давыдов йол
таш ышкэ докладыштэ эртак па
ша шуктыдымылан чийым ончык- 
тыш. Пашажым еай ончалат гын 
паша ыштыдымаштэ нимогай чий- 
ат чараклэн огыл. Давыдов йолташ 
гына пашажлан тарванэн огыл.

Адак пашашкэ моло рабочком 
члэн влакымат шупшын огыл.

Ик манаш Давыдовын рабочком- 
лан шогымо жапыштэ пашазэ кок- 
лаштэ нимогай еай пашат лийын 
огыл. Давыдов йолташ ышкэжат 
доклад ыштымыж годым—рабочком 
пашам мый кунам логалын тунам 
дэлэ ыштэнам, шуко ышташ лога- 
лын огыл—манын кутыра.

Рабочкомын пашазэ вэлкэ чурий 
дэнэ еавырнэн шудымо дэнак, эрэ- 
ак ыштэн шогышо кадырыштэ 
шулю йӧндым паша уло.

Йужо пашазэ тылызэ жапыштэ 
15—20 кэчэ мартэ прогулым ыш- 
тылыт. Пашазэ коклаштэ газэт, ли-

Пашазэ-влакым паша пэлэн пэҥыдэмдаш
Шойбулак прорабпунктын (Йош- /влакым еай ваш лийаш, илымэ пӧр*

кар-Ола ЛТХ) чодра йамдылмэ дэн 
ш у п ш ы к т ы м о  план шуктӹ- 
маштэ тымартэ кӱрылтыш ильэ. 
Ианвар тылызаш план шупшык- 
маштэ 27 просэн, румаштэ 6 про- 
еэн шукталдэ кодо.

Пашаштэ кӱрылтыш улмым да 
ВКП(б) ОК бӱрон тока лукмо пун- 
чалмутшым лончылын налмэк про- 
рабпунктышто улшо чодра паша- 
зэ-влакын производство каҥашышт 
20 фэвральлан прорывым йӧршэш 
пытараш мутым пуо.

Тыдлан лийын кизыт улшо 206 
пашазым чодра пашаш пэҥгыдэм- 
даш да кӱчык жапыштэ пашазэ-

тым, газэт-журналым да монь еиты- 
шын йамдылаш прораблан каҥаш 
кӱштыш.

Колхозлаш, йаллаш пашазэ по- 
гаш лэкшэ дэсатник-влак умылта- 
рымэ пашам еай ыштымэдэн па- 
шазым утларак погышаш да кол- 
хозник-влакым ышкэ кургышт дэн 
лукшаш вэрч ваш ваш социалист 
таҥасымашыш ӱжыч.

Уцо пашазым соцтаҥасыш уш- 
эн, Шойбулак прорабпуктлан ыш 
кэ ӱмбак налмэ обӓзатьылствыжым 
чэе дэн шуктыман. Паша план тэ* 
мымаш—ОК бӱрон пунчалмыжлан 
эн шэргэ вашмут лийэш.

У еэмын чодрам кузэ руман
У еэмын румаш пашашкэ эркын 

пурэн шога гынат, Марий кундэ- 
мын чодраштыжэ куго вэрым нал- 
шаш. Моланжэ палэ, у еэмын ру- 
маш паша лэктышым кугун нӧл- 
талэш, руэн йамдылшэ дэн шуп- 
шыктышын пашажым йӧнэштара, 
тыгак пашашкэ бригадэ мэтодым 
пуртэн коЛташат полша.

У еэмын румашын пашажэ мо
тай вара?

Пӧрвойак, румо чодрам кушко, 
кувэкыла шупшыктышаш нэргэн 
планым ыштыман. Вара, кушкыла 
щупшыкташ канььшрак, пайдалы- 
рак—тидым палэн налын, лэеоеэк 
покшэч шупшыктышаш корным 
почман. Корно виакш,2-3 мэтр кум- 
дыкан лийман. Корно ӧрдыжэш 
адакат йара дэн кораҥ кайашлан

тэратур вуйгат укэ. Моло культур вэе изи корным ыштыман
пашат лииын огыл. Варажым румо пашалан пижа-

Давыдов йолташын докладшэ по-! шат лийэш. Пашажэ тыгай;
чэш рабочкомын пашажэ еайын 
ышталтын огыл, Давыдовым ра- 
бочкомгыч лукташ манын пашазэ 
влак пунчалым луктыч.

У рабочком вуйлатышылан ты 
титак-влакым шотлэн налын, па
шам еайэмдаш талын пижаш кӱлэш.

рӱдӧ корно воктэчла, чодрам 50 
мэтр кумдыкэш корным налын, ру-. 
мэкэ тӱҥпырньа корно лишнэ, му- 
чаш пырнь^ корно дэч изиш. ӧр- 
дыштырак лийашлан кэлыштарэн, 
мучашым корно дэч ӧрдышкыла 
колтэн, руэн, чодрам ик вэлкэ йӧ-

рэн кайат. Садлан кӧра укш пу- 
дыргат ик йыраҥ дэн кущТылгын 
погалт шогаш тӱҥалыт. Иӧршэш 
ыштэн шуктымо чодрам, эркын 
корно лийшкэ пӧртыктыл оптат. 
Тыгэ чодрам шупшыктышын тэ- 
рышкыжэ оптышашлан пэш каньӹ- 
лын руэн йамдылаш лийэш.

Рӱдӧ корнын вэе вэлыштыжат, 
румо паша ты еэмынак ышталтэш. 
Тӹгэ корнылан кутынь руэн опты- 
мо, пырньа кожла койын кийат. 
Садланак румын лӱмжат рушла 
„рубке в елку"—маналтэш. Чодрам 
адакат вэе корным налын румаштэ, 
румо чодран мучашлажэ пэрвой 
румо чодран укшыжым чумырымо 
орашкыла лийжэ—манын тыршы- 
ман.

Тыгэ чодрам у еэмын румаш, 
сквозной бригадэ дэн паша ышты- 
мэ годым утларак пайдалэ, тунам 
шупшыктымо паша, румаш дэч ко- 
дын ок кай. Бригадыштэ кунарэ 
имньэ кӱлэшым, шупшыктыщаш 
раетойаньэ почэш шотлыман. Ио- 
лэшкэ пашачэ 7 дэч шагал лий- 
ман огыл.

Низов.

Чыла тидэ шотым ушышко на- 
лын, ВКП(б) Маробком бӱро пун- 
чалым лончылэн налын, мэ ШоЙ- 
булак прораб пунктышто улшо 
дэсатннк-влак чодраштэ дэсатник 
лӱмдэн ыштымаш паша дэч поена, 
эшэ тыгай пашам ӱмбакына налы- 
на.

1. Тылызэ коклаштэ йалсовэт плэ- 
нумлаштэ старший дэсатник про- 
рабын паша план тэмымыжэ нэр
гэн 3 докладым ышта.

2. Младший дэсатник-влак тылыаэ 
йыда колхозлаштэ йалаштэ чодра 
пашашкэ организовано лэкмэ нэр
гэн 4 доклад гыч ыштэна.

3. Производствышто, зимовкыш 
то, бригадылаштэ, младший дэеат- 
ник-влак кажнэ тылызэ жапыштэ 4 
бэеэдэ гыч ыштэна адак «руб
ка йолку“ манмэ мэтодым илы- 
шыш пурташ мутым пуэна,

5. Уло пашазэ кокла гыч 75 про- 
еэнжым соцтаҥгасымаштэ кӱчык 
жапыштэ шупшын шукташ.

в. Кажнэ йамдылшэ пашазылан
5 км. кажнэ шупшыктышылан 4 
км. мартэ паша лэктыш вэрч ку- 
чэдалаш.

Пащам тыгак ышташ ет. дэсатник 
Огоротников йолташым младший 
дэсатник-влак дэн пырльа ӱжына.

Ст. дэсатник И. Смирнов, млад, 
ший дэсатник Иаников, Бэлоусов, 
Кудрьавцэв, Кузовков.

Пашазылан умылтармэ олмэш 
Смирнов В. С. мускыла вэлэ

Смирнов В. С. Шойбулак про- 
рабпунктым вуйлата. Тудын кой- 
шыжым ончалат гын, йӧршэш бӱ- 
рократыш еавырэн. Пашазэ-влак 
пашадарым йодын мийатат, тудо 
еайын умылтармэ олмэш мускыл- 
мо еэмын-альэ тэмдалан океам пэ- 
чэтлэн шуктэнам огыл, пэчэтлэн 
шуктэм гын пуэдэм—манэш, альэ 
еайын гына вуреаш тӱҥалэш. Па- 
шазэ-влак нимолан ӧрытат-ындэ 
адак океа огэш логал—манын па
шам кудалтэн лэктын кайат.

Кызытэ пашазэ коклаштэ-про- 
рабпунктышто вуйгат океа огэш 
лий пашам ыштэт гынат, океа огэш 
логал,—манмэ шомак - пашазэ кок- 
лаштэ коштэш. Ты шомак кулак 
дэч лэкшэ моло дэч огыл. Адак ку- 
лакын оеал ойжылан Смирновын 
мутшат полша.

Тыгай оеал пашам ыштымыж- 
лан Смирновым пӱшкылаш кӱлэш.

Р э д а к с э д э ч :  Иошкар-олаЛэст- 
ранхоз дэч Смирновцн оеал паша- 
жым тэргэн налын рэдакеыш увэр- 
тараш йодына.

Отв. рэдаатыр Шацкий.
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