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ПАША ТЭМПЫМ НӦЛТАЛЫН КУЛАК АГИТАТШЛАН ВАШ МУТЫМПУАШ
Прогульщик —  еотеиа- 

лизм ыштымашын 
тушманжэ.

Тачсэ кэчэгыч мэ икымышэ квар- 
талын, да чодра йамдылымэ дэн 
шупшыктымо штурм тылызын пэ- 
лыжым вончэн улына. Вара чодра 
йамдылымэ планым тэмымаштэ 
кӱлэшлык^вашталтыш лийын мо? 
—Укэ. Йошкар-Ола лэстранхоз 
альат кэлгэ прорывыштэ вэл кийа: 
чодра йамдылымэ план 19%-лан, 
шупшыктымо план 13%-лан вэл 
тэмымэ, тэвэ тыгай намыеан прот- 
еэнт дэн Йошкар-ола лэстранхоз 
икымышэ кварталын вэе пэлышкы- 
жэ вончэн.

Ты мартэат план тэмымашым 
паша дисгциплинын лушкыдылык- 
шо чараклэн шога. Прогул-влак, 
имньэшкэ-влакын йара шогыма- 
шышт чодра фронтымкӱрлын шо- 
гат. Чодра рушо дэн шупшыкты- 
шо коклаштэ лрогул ышчгышэ-влак 
пытэн огытыл, нуно планым пу- 
жаш точышӧ клае тушманлан ыш- 
кэ оеал койшышт дэн полшат.

Толшаш кулак дэн попын ӱарньа 
кэчылаштышт класс тушман чод- 
ра паша ваштарэш утларак талын 
агитатсым колташ тӱҥапэи]. Кӧлан 
сотсиализм ыштцмаш ш>р.'ын шо- 
га гын, тудлан тидэ жапыштэ ку
лак агитатсий ваштарэш пэҥгыдэ 
чаракым пуыман. Мэ чодра вэрч 
кучэдалмэ талэ жапыштэ класс 
тушманлан ышкэнан пашанам пу- 
жаш она пу.

Митькинысэ чодра рушо дэн 
шупшыктышо пашазэ-влак кулак 
дэн поп-влакын ӱарньашт вашта- 
рэш эн ондакак ышкэ йоҥгалтшэ 
йӱкыштым пуышт. Тидэ газэтэш 
пэчэтлымэ обращэнийэшышт ӱар- 
ньа кэчылаштэ чодра паша гыч 
кайшэ сотсиалист строитэльствым 
ужала, кӧ ышкэ дэльанкыштыжэ 
ок лий гын, совэт пашазэ дэн кол
хозник лӱмым нумалын ок кэрт, 
ман пэҥгыдын калаеышт.

Пропсойуз организатсэ дэн йош- 
кар пусак-влак тидэ кэчылаштэ 
чодра пашазэ коклаштэ культур 
маееэ пашам утларак вийаҥдэн, 
чодра рушо дэн шупшыктымо пла
ным утыж дэн тэмашлан пашазэ- 
влакым мобилизоватлыман.

Прогул ыштышэ — сотсиалист 
ыштымашын тушманжэ. Сандэн 
ӱарньа кэчылаштэ [нымогай прогу- 
лымат ыштыман огыл, манын чы- 
ла обшэствэнность класс тушма- 
нын агитатсыж ваштарэш, планым 
утыж дэм тэмышаш вэрч чот ку- 
чэдалман.

КУЛАК ДЭН ПОП-ЭЛАКЛАН ЧОДРА 
ПАШАМ КӰРЛАШ ОГЫНА ПУ

тырак кучэдалман, кулак туш- 
манын агитатеыж ваштарэш чодра 
пашаштэ ударнэ тэмп дэнсэҥымаш 
влакым ыштыман. Кулакын аги- 
татеыж почэш ӱарньа кэчылаштэ 
кӧ чодра гыч кайа гын, кӧ ышкэ

Митькин лэсспунктыео пашазэ дэн елужаший-влакын обрашэнийышт
Чодра рушо дэн шупшыктышо 

йолташ-влак! Мэмнан Йошкар-ола 
лэстранхозна альат почэш шӱдыр- 
на. Ты мартэат чодра пашазэ-влак 
ышкэ планыштым тэмэн огыт кэрт.
Прорывым пытарашлан лу кэчаш
заданьым тэмымэ гына огыл, утыж | д э л ь а н к ы ш  . - у огэш лий гын, ту- 
дэн тэмыман. Но тидын олмэш л у ! гай ^пашаэ:. „ациализм ыштыма- 
кэчэ йыда прорыв эрэ кэлгэмэш > шым ужала, да совэт пашазэ дэн 
вэлэ, тидын дэнэ кугыжанышлан 
чодыра парымна эрэ кушкэш.

Кулак дэн тудын агэнтышт тӱр- 
лӧ еэмын мэмнан пашанам пужаш 
тӦчат, нуно, чодра вэрч кучэдал- 
машым паша дэнэ хушманым пы- 
тараш полшымыжым тушман-влак 
пэш шижын шогат.

Кулак дэн поп-влак толшаш 
ӱарньа жапыштэ ышкэ пашаш- 
тым у т л а р а к  вийаҥдынэшт.
Кулак дэн поп-влак тудо жапыштэ 
чодра паша гыч пашазэ-влакым 
ойырашлан тӱрлӧ агитатсийым 
колташ тӱҥалыт, кузэ гынат утла- 
рак планым кӱрлаш шонат.

Сандэн чыла чодра пашачэ дэн

колхозник лӱмыМ ш ӱкта.
Мэ, Митькин чодра пунктысо 

чодра рушо, шупшыктышо дэн 
елужашчий-влак ӱарньакэчылаштэ 
чыланат ик—гай чодра пашаш 
прогул ыштыдэ лэкташлан мутым 
пуэна.

Тыгай ӱшанымаш мутым ышкэ 
ӱмбакына налын, тыгаК чыла Йош- 
кар^ола лэстранхозын чодра рушо* 
шупшыктышо дэн^служаший-влакым 
ышкэнан почэш ӱжына, мэмнан 
рэшэнийышкэ ушнаш йодына.

Кулак дэн поп тушман-влаклан 
чодра пашам кӱрлаЙз она пу. 

Митькин чодра пунктысо паша-
елужашчии-влакӱарньа кэчылаш-! зэ дэн елужаший-влакын тӱшка 
тэ планым тэмышаш вэрч эша чо-1 погынымашыжэ.

Молан Митькиныштэ 30 имньэ ыштыдэ шогышт
7-шэ пэвральыштэ Митькин чод- 

ра пунктышто ышкэ обоз гыч, 12 
имньыжэ 8-шэ фэвральыштэ—ЗО 
имньэ паша дэч поена шогышт. 
Паша ыштыдэ шогымаш кӱш вэ- 
лэ куза. Тидэ тылызэ—штурм тыл- 
зэ, чыла йолэшкэ дэн имньэшкэ 
пэҥгыдэ учотышто лийман, нуным 
кугу паша лэ^тыш дэн ышташлан 
мобилизоватьлыман.

Молан вара Митькинышт ЗО

рак тэмышаш вэрч полышым пу- 
аш шонэн пыштэн. Шойбулакыш- 
тэ паша вий ок еитэ. Сандэн ту- 
до изишак шоналтэнат, Митькин 
гыч Шойбулакыш 58 пашаэым 
(тушэч ЗО шупшыктышым) колташ 
шӱдымашым пуа.

Пашазэ-влакым колтымо. Булы- 
чэв нунын олмэш вэе пашазэ-вла- 
кым пуаш [лийын ыльэ, 5 йыҥым 
вэлэ пуэн. Сандэн Митькиныштэ

имньэ [паша ыштыдэ шогэныт?... ЗО имньэ шупшыктышо пашазэ-
« влак укэ дэнэ паша ыштыдэ, иара Иошкар-ола лэстранхоз тэхничэс- 7 г
кий дирэктыр Булычэвым Шойбу- шогь,шт*

к г  3 „Ч. Т.“ бригадэ Суботин,лак чодра пунктыш колтэн улмаш. 
Булычов йолташ планым еодор-

Молан план огэш 
шукталт?

Митькин чодра пунктышто чод- 
ра шупшыктымо план 11 просэн- 
лан вэпэ^тэмымэ. Тыгай почэш шӱ- 
дырнымаш чодра пунктысо шуп- 
шыктышо обозын пашажым класс 
тушманын пужгалэн, шалатэн шо- 
гымыж дэн лийын.  Кулак-влак 
Митькиныштэ озаланэныт. Пэҥгы-. 
дэ заданьэ тӱлшӧ Кузьминых дэн 
Лэбэдэв обозын имньэ вичаштыжэ 
мом шонэныт, тудым ыштэныт. 
Сандэн 12-шо фэвральыштэ кок 
иМньэ колышт...

Обоз вуйлатышэ Кузнэтсов имньэ 
вичаштэ мо лиймым нимат ^к эе- 
кэрэ, мылам тушто еадак ни- 
мом ышташ, манын ойла. Зекэрэн 
шогымаш укэ дэн тушто тӱрлӧ оеал 
паша ышталтыныт.

Имньэ дэн шупшыктышылан кӧ 
пэрна, тудым налыт. Мутлан: рас
кулачиваний дэч шылын толшо 
палдымэПопов имньэ дэн шупшык- 
та. Тыгай йыҥжэ имньэлан йӧнӧ- 
штарэн, пашажым куштылэмды- 
шаш олмэш, тӱрлын нэлэмдаш, ор- 
ландараш вэл тӧча. Пунктыштв 
подсанкэ-влак уло гынат, Попов 
гайышт пырньа-влакым подсанкэ* 
дэч поена шӱдырыктат

Чодра шупшыктышо Садыков 
аракам лӧкэн руштмыж дэн титак- 
дымэ имньым лумыш йӧрыктымэ- 
шкыжэ кырэн. Садыковым тыгай 

! пашажлан нигӧат пӱтыралын огыл.
Обозышто 100 имньэ нар уло. 20 

* дэкабрь гыч 20-шо йанвар мартэ 
! 365 паша кэчэ йара шогэныт. Кыь 
зытат кэчэ йыда 15-20 имньэ эрэ 
паша ыштыДэ шогат- Тугэ гынат, 
квартыллан курго дэн киндым утыж 

|дэн кучымо: шульӧ—15 тонн, ло
жа ш—4 тонн. Тышэчын Кузнэтсов 
3 тонн шӱльым, да 4 тонн киндым 
пэтырнэжэ ыльэ.

Митькин чодра пункт вуйлатышэ- 
| влак дэн Йошкар ола лэстранхоз 
■дирэксий тыгай шотдымо оеал па- 
1 ша-влакым пытарашлан нимогай 
| мэрымат ыштэн огытыл, шэкланы- 
машыштат лийын огыл.

I Митькин чодра пунктын обозшым 
; тыгак кодаш гын, чодра шупшык- 
; тымо планым тэмаш ок лий. 
Эн ондакак шупшыктышо- 
влак кокла гыч кулак-вла- 
кым эрыктыман. Обоз вуйлатышэ 
Кузнэтсовым еодор гына паша гыч 
кораҥдэн, еутыш пуман.

Ачалмаш гыч ачалмашкэ
Нужйал вэткыштэ ы ш т ы ш э  

2435 №-ан паравоз шукэртэ огыл 
гына рэмонт гыч лэктын ыльэ, ача- 
лашлан 5 тӱжэм тэҥгэм пытармэ. 
Стариков, Иванов, адак Бачэв ма- 
шинист-влак шот дэч поена кучылт- 
мышт дэн тидэ паровозым строй 
гыч луктыч. „ ^
Кунам чыла тыгай шотдымо ко-

Крылов. | йыш-влак пытат гын?
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Мэ эрэак ыштышэкадыр гычЯхмадулин бригадыжэ Ку- 
йар прораб пунктышто чодра паша тӱҥалмэ годсэк пашам 
ыштэн шогэна. Тэний дэч ончыч мэ кажнэ ийын Куйар 
прораб пунктышто огыл гын,моло вэрэ чодра пашам ыштышна. 
Тэлэ шуэш гын, Паша дэч молым ыштымаш укэ. Пашанам 
ударлын ыштэна, Бригадыштэ чылажэ 8 йэҥ улына. Паша 
планым ик тылызыштат шуктыдэ кодэн огнал. Кажнэ гана 
150 просэн мартэ эрэак тэмэн улына. Пашам сай ыштымы- 
лан пӧлыкымат йатыр га^а пуышт. Умбакыжат пашанам 
огына кудалтэ манын ышкэнан вакэ тыгай обэзатэльствым 
нг.лына. Прораб нарӓд почэш лу кэчэ коклаштэ бригады- 
лан 240 куб. мэтыр чодырам йамдылаш пумо. й к  паша 
йэнглан кэчыштэ 8 к. м. йамдылман. Ты планым 10 кэчэ 
олмэш 5 кэчыштэ пытэрэна манын мутым пуэна. Кэчыштэ 
паша нормым 200 прос. тэмаш тӱҥалына.' Нарьад почэш па. 
ша пытымэ мӧҥгӧ, паша пытэн манын лэктын огына кайэ. 
ВКП(б) Маробком бурон пунчалжлан ваш мутлийжэ манын 
паша сэзон пытымэш ышкэнам Куйар прораб пункт пэлэн 
пэҥгыдэмдэна. Паша ыштымэ жапыштэ апьэ мартэ ик про- 
гулымат ыштэн огынал, умбакыжымат огына ыштэ. Прогул 
ышгышым мэмналан йӧрдыдымӧ йэҥлан шотлэна. Прогул 
ыштышэ чодра производствылан куго экшыкым конда. Тудо 
клас тушманлан вэлэ полша. Ты шот гыч прогульщик ваш» 
тарэш ышкэнан бригадыштэ вэлэ огып моло бригадыштэ 
лийэш гынат чарныдэ кучэдалаш тӱҥална.

Фэвраль тылызым штурмовой тылызылан шотлэн каным 
кэчым ыштыдэ пашалан пижына.

Кэчыштэ кажнэ пашазылан 42-45 сантимэтыран 7 пу- 
шэҥгэ дэч мӧҥгӧ огына йӧрыктӧ. Тыгэ ыштымэдэнэ 
56 пушэҥгым кэчэ йыда йамдылаш тӱҥгална.

Паша пытымэ дэч вара кас йыда эрла ыштышаш паша 
планым бригадыштына лончыЯаш тӱҥгална. Ядак паша 
ыштымэ лугычын 5 минутан производственый погыныма- 
шым эртарэна. Ты погынымаштэ могай пӱшэнтым кузэ 
йӧрыктышашым кутырэна.

Кажнэ пушэҥгым шупшыктышо влаклан каньылэ лий- 
жэ манын йӧрыкташ тӱҥгална.

Рушаш пушэнгым сайын от ончо гын пашаштэ шуко 
браклэктын кэртэш. Тидлан вэрчын рушаш *пушэнгым> кӱ- 
•лэш сэмын палэн налмэк ижэ йӧрыктэна. Тыгэ ыштымэ 
дэнэ брак шагал лэкташ тӱҥалэш. Кажнэ гфшэнгым тӱҥжӧ 
корно вэлкэ лижэ. Тыгэ ыштымэ дэнэ шупшыктышо влакын 
уто жапым йара эртарэн шогылтмаш огэш лий.

Тидэ пумо мутнам большэвикла шуктэн шогаш тӱ- 
ҥалына.

Бригадир: Яхмадулин, Сагадулла, Бригааэ члэн влак 
Гальамов, Габдулла, Яхмадеев, Галлиула, Рахматулин, 
Зийнат, Сибачатулин, Рахматулла, Бурганов, Гайнутдин, 
Хабибулин Н.

Красильников йол. бригадыжэ 
имньэ вӱтам шэфыш нальэ

1 КУЙАР ПРОРАБ ПУНКТ ПАШАМ 
ТОШТО КОРНО ДЭНАК ЫШТА

15 КЭЧЭ ЖАПЫШТЭ 160 ИМНЬЭШКЭ 
ПАШАЗЫМ ПАША ГЫЧКОЛТЭН

Куйар прораб пунктышто Сурок 
ЛТХ эрэак ыштэн шогышо кадр 
коклаштэ, 6 йэҥ дэнэ организоваймэ 
К р а с и л н и к о в  йолташ шупктышо 
бригадыжэ уло. Ты бригадэ моло 
пашазэ влакл&н примэрым ончыкта. 
Паша планым 150про<гн утла 
эрэак тэмэн толэш. Пашам сай 
ыштымылан шуко гана прэмийым 
налын.

Чодра паша план тэмымашым 
пэшак кӱлэшлан шотлэн 14 фэвра- 
лыштэ тидэ бригадэ ышкэ ӱмба- 
кышт конкрэтлэ обэзатэльствым 
налын, тзвэ тыгай пашам пукташ 
лийэ.

Заданьэ почэш кэчэ йыда ик паша 
йэҥглан 2 к. м. шупшыктымо олмэш
3, 5 кубомэтрым шупыктэш шукташ 
сӧрат.

Шупшыктымо пашаштэ имньэсай 
пукшалтэш гын вэлэ, паша лэкты- 
шым шукэмдаш лийэш. Ты шотым 
ушышко налын имньэ вӱтам шэфыш

налыч Кэчэ йыда тидэ бригадэ им
ньэ пукшымашым эскэрэн шогаш 
тӱҥгалэш. Кӱчык лэктэш гын, ту- 
намак ты кӱчкым пытараш тӱҥга- 
лэш. Адак коньухлан пукшаш йӱк- 
ташат полшат.

Тарман пудыртлмо дэнэ паша 
л э к т ы  ш й а т ы р  изэм кэр-  
тэш-манын пумо тарманым эскэрэн 
кучылташ мутым пуышт.

Прогул ваштарэш^чарныдэ кучэ 
дална, возым. оптымо годым нэ 
лытым палдэ огэш лий. Шагал 
вийан имньылан шуко оптэт гын 
имньым вашкэ пужэн кэртат. Ты шот 
гыч возын нэлытшым палэн шогы- 
ман. Могай имньылан кунар опты- 
шашым шинчыман манын Ты шо- 
тым илышыш пурташ лийэ.

Красильников йолташын брйга- 
дыжэ почэш моло пашазэ-влакланат 
чодра пашан кӱлэшыжым шотлэн 
налынышкэ^мбакэ конкрэтнэ обэза 
тэльст вым налын пашалан пижман.

Ч о д р а  п а ш а з э .

Куйар прораб пункт паша план 
тэмаш лийжэ манын нигунарат пи- 
жын огыл. Тошто сэмынак самотьок- 
лан ӱшанэн шинча. 10 фэвраль- 
лан паша планым шагал гын, 45 
просэнт тэмымэ олмэш, йамдыл- 
маш планым 12,8 прос., шупшык- 
тымашым 14,8 прос. вэлэ тэмэн.

Паша шуктыдымаштэ уло тита- 
кат прораб пункт вакэ возэш. Мо- 
ланжэ тэвэ тышэчын пэшак раш 
палэ.

Пашазый производство пэлэн 
огыт пэҥгыдэмдэ.

Пашазэ илышым сайэмдэн, куль
тур массэ пашам вийан корныш 
шога^тэн, чодрашкэ толшо паша- 
зэ-влакым паша пэлэн пэҥгыдэм- 
дэн шогымаш, куго политик па
ша. Ты пашам шуктыдэ нигузэат 
паша планым пӱтыньэк шукташ 
огэш лий.

Куйар прораб ^пункт тидэ куго 
пашам шукташ нигунарат пижын 
огыл манаш лийэш.

Чодра пашаш толшо-влак кок 
кум кэчэ пашам ыштатат варажым, 
пашам кудалтэн лэктын кайат. Тэ- 
вэ 25 йанвар гыч тӱҥалын 10 фэв- 
раль мартэ 160 имньэшкэ пашазэ- 
влак пашам кудалтэн кайышт. 
Куйар прораб пункт тидым шин- 
чаж дэнэ ужо гынат, кугунат ыш 
шӱлалтэ.

Йолэшкэ пашачэ-влакат тыгакак 
лэктэдэн шуко кайэн улыт. Молан 
вара лэктэдэн кайат?
Прораб Мэркулов ^пашазэ-влакым 

мускьглэн кутыра.
Чодра пашазэ-влак чӱчкыдын 

конторышко толын, прораб вуйла* 
тышэ Меркулов йолташ дэч паша 
план тэмымэ почэш, киндым пу- 
аш йодыт. Тудо кунар лэкшашым 
вашкэрак шотлэн налын, киндым 
налаш справкым возэн пумо олмэш 
пашазэ влакым мускылэн кутыраш 
вэлэ пижэш.—Киндэ дэнэ мом ьТш- 
тэда, мый ӱйан пучымышым нигу- 
нам киндэ дэнэ кочмаш укээ—ма- 
нын шинчылтэш. Адак киндэ ол- 
мэш шуным лугэнат сукырым ыш- 
таш, лийэш, тэвэ тора огыл пэ- 
шаК сай шун уло, шун дэнэ кин- 
дым ыштыза--манын кутыра.

Пашазэ-влаклан мэ пашам ку- 
далтэна, тылэч коч огына ыштэ, 
Мӧнгӧ кайэна—манын кутырмышт- 
лан сайын умылтарэн, пашазэ-вла-

кым пашашкэ кодаш тыршымэ 
олмэш мый тэмдан ӱжын кондэ- 
нам огыл, кушэчын толын улыда, 
тушкак кайза—манын ойлымаш 
шуко гана лийын. Чыла тыгэ ку- 
тыраш паша план тэмаш нигуна* 
рат огэш полшо.

Тыгай ой кулак агэнт дэч вэлэ 
лэктын кэртэш. Пашазым нимочий 
дэч поена паша гыч луктын кол- 
тымаш кулаклан гына пэшак кэл- 
ша. Мэркулов лачак кулак ойым 
илышыш пуртэн шинча. Тыгай 
'Прораб чодра пашаштэ мэмналан 
огэш кӱл,

Тидэ огэш еитэ, тудо ударник 
влакын чуриштым ӱштылаш тӧча 
Пашам палэн налаш мийшэ раб 
еэлькор бригадын кунар ударник 
да уло, соцтаҥасымаш кузэ илы 
шыш пурталтэш-манын йодмылан 
мэмнан прораб пунктыШто ик удар- 
никат укэ, соцтаҥасымаш альэ 
илышыш пурташ тӱҥалмэ огыл— 
манын моктанымэ еэмын кутыра.

Тугэ гынат, рабеэлькор бригадэ 
ударникспискым прораб пунктыш- 
то вэрэ штэ. 1 Ты спискыштэ 20 
ударник шотлалтэш. Нинын кок- 
ла гыч паша план 100 проеэн дэч 
шагал тэмышэ и к  йэҥат укэ, 150 
просэнт мартэ паша планым тэмат. 
Шагал гынат, йужо бригадэ еоц- 
таҥасымаш договорым ыштэныт, 
договор почэш паша планым тэ- 
мэн толыт. >
Паша планым пӱтыньэк тэмышаш 

вэрчын МӦМ ЫШГьШӓН. _

Эн ончычак прораб пункт вуй- 
латышэ Мэркуловым паша гыч 
кӱчык жапыштэ луктын, тудын 
оеал пашаж^пан, пашазэ-влакым 
мускылмыжлан суд ончык шогал- 
таш кӱпэш.

Тудын оеал пашажым пашазэ-влак 
коклаштэ тӱжвак луктын, паша 
план тэмымашкэ уло пашазэ вла
кым мобилизоватлыман.

Толшо пашазэ влак коклаштэ 
партий политикым умылтарэн еоц- 
таҥасымаш дэн ударничэствым 
кумдан шарэн культур йӱла илы- 
шым кӱлэш корнышко шогалтэн, 
мэр кочкышым кӱлэш еэмын еай- 
эмдэн, паша планым пӱтыньэк шук- 
тышаш вэрч уло вийым пыштэн 
кучэдалман.

Бригадэ: Рэчкин, Лэфонов, 
Тимофэйэва.

Куйар прораб пункт чэрлэ паша- 
зым прогульшиклан шотла

Куйар прораб пунктышто паша- 
(зэ чэрлана гын, тудлан нимогай 
| продуктымат огыт пуо. Тэвэ Мэр-
I кулов А. М. чодра румо годым йол- 
1жым еусыртыш, 15 кэчэ тудо чэр- 
лэ кийыш, Тьапкин А. О. паша 
ыштымэ годым кидым руальэ, 11 
гыч 19 йанварь^ мартэ пашам ыш- 
тэн ыш кэрт, Йаскунов И. 2 гыч
14 йанварь мартэ чэрлэ ыльэ.

Чыла нинэ пашазэ-влаклан — тэ 
лашам ыштэн огыдал, кӧ па
шам ышта тудо вэлэ кочкэш—ма- 
нын прораб вуйлатышэ Мэркулов 
йолташ продуктымат ыш пуо. Чэр- 
лэ пашазэ-влак шужэн кийышт. 
Тыгэ ыштымэ дэнэ пашазэ-влакын 
кумылышт йӧршын волэн. Пашам 
кудалтэн лэктын кайаш ойышт уло.

Тыгай оеал паша ыштымыжлан 
еайракын пӱтырал пудэ огэш лий.

Азрэч

Злобин-кулакыи ойжым 
шукташ тырша.

7-шэ пэвральыштэ Иошкар-ола 
район, Алэксэйэвэ йал каҥаш „Зна
мя рэволюций" колхоз гыч ВКП(б) 
Обкомын пунчалжым лончылгф дэч 
вара Сурок лэстранхозыш Злоби- 
нын 7 йыҥан бригадыжэ толын 
ыльэ. Тидэ бригадэ пашаш кӱрыл- 
тын пижшаш олмэш тӱҥ тӱҥалтыш- 
ланаккоккэчэ пашаш лэкдэ зимов- 
кышто йара кийыш. Варажым лэе- 
транхоз дэч кургым-киндым йодаш 
тӱҥалыч, ончэт гын колхоз нуным 
ышкэ киндэ дэн ышташ колтэн. Лэс- 
транхоз тӱрлын-тӱрлын умылтарыш 
гынат, Злобин „киндым огыда пу 
гын, мӧҥгэш кайэна, а’чодра йамды- 
лымаш пашам правитэльствэ шонэн 
луктын, тугэ гын тудактэк ыштыжэ„ 
манын мӦҥгэш кайыш.

Отв. рэдактыр Шацкий.
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