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Комсомол йачэйке-влаклан чодра пашашкэ уло 
партийдымэ рвэзэ пашазым щупшын шогыман

ЛТХ-влаклан тачэ кэчылан шагал гын 45°|о планым шукташ кӱлэш ыльэ
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Сурок лэстранхоз кэлгэ кӱрылтышышто
Чодра паша шуктымаштэ Сурок 

лэстранхоз куго вэрым налын шога. 
Ты шот гыч лэстранхозлан паша 
планым пӱтӹньэк тэмаш уло вийым 
лыштэн пижаш кӱлэш ыльэ гӹнат, 
лашалан большэвикла пижын огыл.
15 фэвральан стройлык матэриал 
«амдылмаш планым 19,9 прос., 
луым 9,5 прос. стройлык матэриа- 
лым шупшыктымашым 16 прос., 
пуым 13,8 прос. вэлэ тэмэн.

Паша планым тэмэн толдымаш 
пашазэ ситышын укэлан вэрчын 
лийын 1-й квартал паша план тэ- 
маш чылажэ 681 йолэшкэ 818 им- 
ньэщкэ пашазэ ыльэ гын, кызытэ 
шуйгэжат 228 йолэшкэ да 206 им- 
нэшкэ вэлэ

Пашазэ ситыдымаштэ могай чий 
*улмыжо пэшак палэ, лэстранхоз 
колхоз-влак дэн полит договор 
ыштымашым СурокЛТХ аклэн шук
тэн огыл. Ышкэ жапыштэ колхоз- 
влак дэкл эктын, нунылан чодра па- 
шанполитик шотышто куго вэрым 
даалын шогымыжым, умылтарымаш 
да колхозла гыч организованно уто 
пашаӓэ вийым., погэн кондымаш 
вэр гыч кугунак тарванэн огыл.

Тидлан вэрчынак паша ышташ 
толшо-влак кок кум кэчэ, альэ 
пэш шуко арньа пашам ыштат 
мӧҥгэш лэктын кайат.

Прораб пунктылаштат титак йа- 
тыр уло.

Лэстранхозын чыпаж 5 прораб 
лунктыжо шотлалтэшэ. 15-шо фэв- 
ральан ик прора бпунктат паша пла
ным тэ мэн огытыл Куйар, прораб 
пунктйамдылмаш шотышто 16,3%, 
шупшыктымаштэ 15,8 прос., Сурок- 
йамдылмашым 1В прос., шупшык- 
тымашым 11,5 прос., Устийа Кун- 
дыш йамдылмашым 15,4 прос., 
шупшыктымащым 17,5 прос., Абас- 
нур йамдымашым 12 прос., шуп- 
шыктымашым 18 прос. вэлэ тэмэн 
улыт.

Тидэ кӱчыкат лэстранхозын вуй- 
латымашыжэ начар дэнэ лийын. 
Практик паша дэнэ лэстраАхоз 
полшэн огэш шого. 4,

Чодра конкурсышко шукэртак 
.‘ ушнэн гынат, паша шуктымашым 
огыт тэргэ. §

Соцсаҥгасымаш дэн ударничэствэ 
кӱлэш вэрым налын огыл.

Производствышто шуко бригадэ 
лримэрым ончыктат. Тэвэ 
Куйар прораб пунктышто эрэак 
ыштышэ кадыр коклаштэ, паша 
планым 200 просэн нарэ тэмышэ 
уло. Абаснур прораб пунктыштат 
ударник-влак укэ манаш огэш лий 
Устийа Кундыш прораб пунктышо 
чодра йамдылшэ Бэлоусовын бри- 
гадыжэ паша планым 150 прос. 
мартэ тэма Овчиниковын бригады- 
жэ 185 просэнтышкэ шукта.

Нинэ бригадым примэрлан на- 
лын, моло пашазэ-влакым паша 
план тэмышаш вэрчын мобилизо- 
ватлымаш укэ, моло ситыдымашат 
йатыр уло.

Тошто' титакым ушышко налын, 
уло пашам жаплан кэлштарэн, 
соцтаҥгасымаш дэн ударничэст- 
вым кумдан шарэн, кулак агитасэ 
ваштарэш чарныдэ кучэдалын, тол- 
шо пашазэ влакым, паша пэлэн 
пэҥгыдэмдэн,культур йула илышым 
кӱлэш корнышко шогалтэн, лийшэ 
курылтышым пытараш да ончыл- 
но шогышо паша планым пӱтыньэк 
тэмаш большэвнкла пижман.

16 комсомолец гыч 5-шэ вэлэ чодра пашаштэ
Чодра пашаштэ комсомолэц- 

влаклан уло чодра пашазэ-влак- 
лан ышкэ сай пашаштэн примэрым 
ончыктэн шогым^н гынат, Куйар 
комсомол прораб пунктышто тидэ 
куго паша шукталт огэш тол.

Прораб пунктышто чылажэ 16 
комсомолэц шотлаштэш. Ты шот 
гыч 5 комсомолэц вэлэ чодра 
шупшыктымаштэ пашам ыштэн 
шогат, мольжо прораб пункт кан- 
сэльарыштэ улыт. Тидэ 5 комсо- 
молэтсат моло чодра пашазэ дэч 
почэш шӱдырнат. Тэвэ эрэак ыш- 
тышэ кадр кокла гыч Рахматулин 
140 просэн нарэ, Тарасов 120 про- 
сэн утла, Тарасов Козлов, молат

Тыгыдэ ситыдымаш 
куго экшыкым конда

Устьйа-Кундӹш прораб пунктын 
ышкэ обозышто йатыр имньэ уло. 
Нуно пашам чарныдэ ыштышт ма- 
нын прораб вуйлатышэ огэш шо- 
налтэ, кӱлэш тарманым ышкэ жа- 
пыштэ огэш йамдылэ. Тэвэ 15 йан- 
варыштэ имньэ кычкаш 5 пӱгӧ 
ыш ситэ. Пӱгӧ укэлан лийын паша 
ыштышаш имньэ-влакйарашогышт 
Пӱгылан Извозчиков А. йолташым 
Сурок лэстранхозыш кудалыштык- 
тыш.

Чынак пӱгӧ дэч поена имньым 
кычкаш огэш лий, но кӱлэш тар. 
маным ончыл гочак эрэ йамдылэн, 
паша жапым йара эртармашым 
пытараш лийэш "ыльэ.

Тицэ изи факт Устийа Кундыш 
прораб пунктын озаланЛ моштыды- 
мыжым ончыкта. Озаланэн мошты- 
дымо дэн производствылан куго 
экшыкым кондат.

Паша ыштымаштэ коч могай 
тарманымат ончыл гочак йамдылэн 
шогыман.—Когда запрягать тӧгда 
дугу загибать-манмашлан инанэн 
шинчыман огыл.

Сурок лэстранхоз 
паша оргаиизацым кӱлэш 
вэрышкэ шогалтэн огыл

Пашам еайын организоватлэн | 
моштымаш паша лэктышым нӧтан 
лаш полша гынат, Сурок лэетран- 
хоз ты пашалан кӱлэш еэмын пи? 
жын огыл.

Рушо пашазэ коклаштэ производ- 
етвэный 23 бригадэ организоваймэ. 
Нинэ бригадыштэ 108 йэҥ вэлэ- 
шотлалтэш. Шупшыктышо коклаш- 
тэ 18 бригадэ 118 йэҥ гына.

Хозрасчот бригадэ вуйгэжат 4 вэ- 
лэ организоваймэ.

Сквозной бригадэ 11 уло 51 йэҥ 
шотлалтэш. Паша лэктышым онча- 
лат гын бригадэ-влак куго лэкты- 
шым пуат, паша нормым артырэн 
тэмат.

Пашам тидэ шотэшак кодаш 
нигузэат огэш лий. Кызытак паша- 
зэ коклаштэ умылтармаш пашам 
кумдан шарэн, организацэ-труда 
пашам еай корнышко шогалтыман.

120-130 проеэн утла паша планым 
шуктат гын, чодра пашаштэ улшо 
комсомолэц, влак ышкэ пашатым 
кодшо 45 кэчэ коклаштэ 110 про- 
еэнтым БЭЛЭ тэмэн тольыч.

Дициплинэ окшакла
Паша план тэмымаштэ эн ончыч 

пэнгыдэ дициплинэ кӱлэш. Куйар 
комсомол йачэйкын дитиплины- 
жым ончалат гын, пэшак кугун ок- 
шакла. Комсомолэц коклаштэ ара
ка йӱмаш чӱчкыдын койэда. Тэвэ 
шукэртэ огыл комсомолэц К и р т а -  
йэв Ф. К а н д р а ш ы н  И. аракам 
йӱчат пашашкэ ышт лэк. Адак бузо- 
тьор влакат койэдат. Рыбаков чучкы- 
дын прораб пунктыштко пӱрат, 
нимо чий дэч поена шургэн кош- 
тэш, тидым тудым йодэда.— Огыда 
пу гын, пашам кудалтэТч лэктын 
кайэм-манын кутыра. Чын, комсо
мол йачэйкэ бӱро нинэ дициплинэ 
пужышо комсомолэтс-влаклан вы- 
говорым пуыш. Но ик выговор дэн 
гына пашам еайэмдаш огэш лий. 
Утларакшым комсомол коклаш- 
тэ партий политик пашам, умыл- 
тармаш пашам шаращ кӱлэш.

Культур маеэ паша ышташ цы- 
зыт гына тӱҥалмэ

Альэ мартэ культур маеэ паша 
пэшак начарын ышталтын. Кизыт 
гына, паша план ышташ пижмэ. 
Шукэртэ огыл ЦК-ан йанварштэ 
лийшэ плэнумадн пунчалжым, Мар- 
обком пунчалым, адак йалеэ паша 
нэргэн С т а л и н  йолташын мут- 
шым лончылышт. Моло паша тар- 
ванэн огыл.

Производствэнный кружок ышкэ 
пашажым кӱлэш еэмын шогалтэн 
шуктэн орэШ. Моло кӱчыкат шуко 
уло.

Куйар прораб пункт пэлэн улшо 
комсомол йачэйкылан пашажым 
пужэн ышташ кызытак пижаш кӱ- 
лэш. Тидэ йачэйкэ, уло пашаштэ 
примэрный лийман. Чодра паша 
планым артырэн тэмымэ огэшлий* 
Чодра пашазэ коклаштэ Маркс- 
Лэнин тэорий тунэмашым, утларак- 
шым ырвэзэ пашазэ коклаштэ ша- 
рэн, культур йӱла пашам еайэм- 
дышаш вэрч чарныдэ кучэдалын, 
пашашкэ толшо-влакым производ
ство пэлэн пэҥгыдэмдэн шогыман.

Рабсэлькор бригадэ:
Виноградов,

Рэчкин,
Лэфонов.



Чодршкэ угыч толшо пошозым болыиевиш вош лииош
Улшо бригадым пэҥыдэмдэн, кэчэ йыда у бригадылам 
организовайм^штэ дэсатник-влаклан тӱҥ вэрым налман

Кок пбрт ОЛМЭШ ИКТЫЖОТ ш у ы н  ОГЫЛМэркулов угыч толшо 
пашазым ваш лийаш 

шоналтэнат огыл
Куйар прораб пунктышто чодра 

пашаш паша вийым пэҥгыдэм- 
даш нигӧат ок шоно. Эн ондакак 
колкозла, йалла гыч толшо бри- 
гадэ-влакым ваш лийашлан йам- 
дылалтымаштэ нимат ышталтын 
огыл. Пашазэлын илаш зимовко- 
влак шотлан гына ыштымэ, кӧр- 
гышкышт пурэт гын, нимо шотат 
укэ. Имнэ-влаклан вӱта дэн лэ- 
ваш ок ситэ. Лэвашыжз уло гынат, 
пэлэ шаланышэ, лэваш манашат 
ок лий.

Тидлан кӧрак йалла, колкозла 
гыч пашаш толшо-влак озанлык- 
дымэ койшым (безхозяйственнссть) 
ужын, кок-кум кэчэ илатат, шылын 
мӧҥгэш кайат. Иужыжо толмо кэ- 
чыжак лэктыт да кайат, йа вэс 
прораб пунктыш чымат.

Тэвэ: 15-шэ фэвральыштэ Торйал 
район, Кадам йал совэт, Корэмтӱр 
йал гыч ныл имньэшкэ (да ала 
кунар йолэшкэ) ышкэ кургыж дэн 
Куйар прораб пунктыш чодра па- 
шаш толын“ ыльэ. Прораб Мэрку- 
лов нуным ик зимовко портдэк на- 
мийэшат, — тэвэ тидэ лэвашыштэ 
имньыдам шогыкташ тӱҥалыда, 
пачэрДажэ тидэ пӧртыштӧ лийэш- 
манын каласыш. Ончыктымо лэва- 
шыжэ пэлэ лэвэдышан, шаланышэ, 
йыржэ виш; а зимовкышткыжо пу- 
рыштат, йыр-ваш оҥа шала киат, 
коштыра, кочкаш шолташ — ны 
коҥгажэ, киндым—погым тукылэн 
кодаш, опсажэ шотан огыл. Ма 
рий-влак тыгай соптырам ужычат, 
вигак кумылышт волэн кайыш. 
Изишак ӧрын шогыштат, Куйар 
гычын вэс прораб пунктыш лэк- 
тын кайышт.

Тидэ факт Куйар прораб пункт 
вуйлатышэ Мэркулов йолташын 
ВКП(б) Маробком бӱро пунчалым 
акладымым ончыкта. Тудо угыч 
толшо пашазэ-влакым ваш лийаш 
йамдылалтшогэн огьш. Тыгай осал 
пашалан Мэркулым пӱтыралдэ ко- 
даш огэш лий.

Ужш о.

Йандулкин сплавной 
нунктын пашажэ 
арака лӧкымашкэ 

савырнэн
Пашаштэ прогул-влак утлакшым 

йумӧ дэнэ лийэда. Прогул заштарэш 
кучэдалмэ нэргэн пашазэ коклашэ 
З^мылтармаш пашам ыштымэ олмэш 
И а н д у л к и н  сплавной пунктышто 
(Козмодэйан сплавной трэст) вуй- 
латышэ-Елак ышкэ вэлэ^йӱн кийат. 
Тэвэ 8—10 фэвраль коклашхэсплав 
пунк вуйлатышэ Ни к о ла й э в ,  
дэсатник К о ж э в н и к о в  дэн К а р 
пов  аракам йуын, гармоным ма- 
гырыктэн толашэн коштыч. Тыгэ- 
ыштымышт дэнэ 10 фэвральан кунар 
паша шуктымо сводкӹмат пуэн 
шышт кэрт.

Тыгай паша йэҥ-влак чодра па
ша план тэмаш нигунарат огыт 
полшо. Нуным вашкэрак пашашт 
гыч корангдаш кӱлэш.

Ш и н ч ы ш э .

План почэш Сурок лэстранхоз- 
лан тэний 25 фэвраль мартэ паша 
зылан илаш кок пӧртым ыштэн 
шукташ кӱлэш ыльэ гынат, альэ 
мартэ ик пӧртшат пӱтыньэк ыш- 
талт шуктымо огыл.—Плотник-влак 
укэ-манын жапым эртарэн шинчат. 
Плотник-влакым кычалашыжэ кӱ- 
лын пижын огытыл. Ядак чодрат 
огэш ситэ. Кӱлэш чодрам Куйар 
прораб пунктлан кондэн шогаш 
кӱлэш ыльэ. Тудо ситышын огэш 
кондо.

14 фэвраль.ыштэ нодра укэлан 
вэрчын плотник-влак паша дэч пое
на шогышт, 144 тэҥгэ экшык ли- 
йэ.

Тыгэ йара шогымаш моло гуна- 
мат лийэдэн.

Титакан-влакым тӱжвак луктын- 
уло экшыкым титакан вакэ пыш- 
тыман. Ыштышаш пӧртым вашкэт, 
рак ыштэн шуктыман.

Паша йлан тэмышашык 
шинчэн шогымаш дэеат- 

НИКыҥ тӱн пашажэ.
Могай бригадэ кунар планым 

тэма, кудо бригадэ ончылно шога, 
кудо почэш шӱдырна^ дэсатникла- 
шинчэн ыогыдэ нигузат пашам еай 
корныш шогалташ огэш лий. Ты 
пашам Куйар прораб пунктышто 
улшо дэсатник влак шуктын огыт 
шого. Тэвэ тидэпрораб пунктышто 
дэсатниклан Исаков М. Г. шога. Ту- 
дын кидыштыжэ 11 бригадэ уло 
гынат кудо бригадэ паша планым 
кунар шукта Исаков йолташ раш- 
огэш шинчэ. Просэн шот дэнэ шот- 
лымо олмэш, могай бригадэ кунар 
кубомэтрым йамдылэн, альэ шуп- 
шыктэн, тудым вэлэ шотла. Ядак 
тидижымат кэчЭ йыда огэш шукто. 
Тыгэ ыштымэ дэнэ иТ1»* бригадат 
кэчьштэ кунар просэн паша пла
ным тэмымыжым огэш палэ.

Пашам ты шотыштаккодаш огэш 
лий. Бригадэ-влакын пашаштыМ: 
кэчэ иыда просэн шот дэнэ шот- 
лэн бригадлан кунар шуктымыш- 
тым увэртарэн шогыман.

Дэсатни^ Григорийэв дэн 
паровиков йолташ арньа 
дэнэ бригадыш огыт мий- 

эн тошкал
Дэсатник-влак паша организатыр 

улыт. Нунын валнэ паша лэктышым 
шукэмдымэ вэрчын кучэдалмаш.. 
пашазэ влакын кумылыштым нол- 
тымаш, тлэч моло пашат кийа. Ты 
шот гыч дэсатник влаклан нигузат 
пашазэ дэч ӧрдыжыштэ шогаш. 
огэш лий. Тугэ гынат, Куйар про
раб пунктышто илшо дэсатник 
Йаровиков дэнэ Григорйиэв дэ- 
еатник чодра паша ыштышэ паша 
зэ коклашкэ йужо гунам арньа да 
мойн огыт мийэн тошкал. Паша 
ыштымымат огыт виекгалэ.

Тыгэ опортунист вэлэ пашам ыш- 
тэн кэртэш.. Мэмналан тыгай дэеат- 
ник-влак огыт кӱл. Ышкэ паша- 
тым ӧрканэн ыштышэ тӱшкам 
кораҥгдэн, ударник кокла гыч дэ- 
еатаниклан шогалтыман.

К армак .
РЭДЯКСЭДЭЧ Й а р о в и к о в  дэн 
Григорийэвын оеал п а ш а ш т ы м  
в а ш ф р а к т э р г э н  налын,  па
ша г ыч  к о р а ҥ г д а ш  й о д ы н  а.

„Пэрвая рэвольутсийа" дэн „Ма
рий Совэт" колхоз-влак чодра 

йамдылмашым пужынэшт
Ош-шӱргӧ йал совэт „Пэрвайа 

рэвольутсийа" дэн „Марий Совэт‘\ . 
Колхоз-влак ты мартэат ВКП .б) Об
ком бӱрон чодра пашаш паша» 
вийым колтымо нэргэн лукмо пун- 
чалжы'й илышыш огыт пурто. Кол- 
козышто 27 пашайэҥ, адак 14 им- 
ньэ уло, тушэчын ик йыҥат чод- 
раштэ пашам огыт ыштэ.

Колхоз вуйлатышэ-влак чодра 
пашам огыт аклэ. Чодра пашам! 
тыгэ ончымашым кызытак кудал- 
тэн, пашашкэ организованно лэк-- 
тын, паша планым талын тэмэн, 
молылан примэрым ончыктыман.

Отв. рэдактыр Шацкий.

Митькин чодра пунктысо Льуба- 
вавинын бригадыжэ чодра йамды- 
лымэ конкурсыш ушнымыж годым 
ышкаланжэ „Сталин" лӱман удар
ный бригадэ лӱмым нальэ, паша 
лэктыш нормым кэчылан 5 кубо- 
мэтрыш пашазэ йэҥлан шукташ 
лийыч".

Ышкэ мутыштым тидэ бригадэ 
шуктэн ок шого, паша лэктышыш- 
тым бригадэ-чЛэн-влак кугэмдэн 
огытыл. Конкурсыш ушнымо дэч 
ончычат, кизытат 4 кубомэтр гыч 
вэлэ тэмат.

Молан Льубавинын бригадыжэ 
ышкэ мутшым шуктэн огыл? ,

Бригадыштэ йаша дисциплинэ 
пэш лушкыдо, да уравниловко ну- 
нын пашаштым кӱрлын шога. Льу- 
бавин ышкэжэ пашашкэ 11-12 ша- 
гат гыч вэлэ шукыжым лэктэда, 
тушкэн бригадэ вуйлатымаш дэч 
поена ышта. Ядак прогулымат ыш- 
тылэш. Тэвэ 7-шэ фэвральыштэ

Плотник.

*

Льубавинын бригадыжэ ышкэ ӱмбакэ налмэ 
’ мутшым огэш шукто

Конкурсыш ушнэна!
Мэ Шойбулакпрораб пунктышто 

улшо шот ковдышо паша йэҥ-влак, 
чодра конкурс дэн ВКП(б) Обком 
бӱрон чодра паша нэргэн лукмо 
пунчалым лончылэн налмэк, чодра 
пашам пэш куго политик паша- 
лан шотлэн, чодра конкурсыш уш- 
нэна, ышкэнан ӱмбакэ тыгай конк- 
рэтлэ обэзатэльствым налына:

1. Чодра пашазэ-влак конторыш 
росчот ышташ, киндэ карточкы- 
лан, тӹлэч молыланат толыт гын, 
нуным вучытыкдэ пашам ыштэн вик- 
тарэн пуаш.

2. Поена пашазэ-влак дэнат рае- 
чотым ыштыдэ кодыман огыл.

3. Поена бригадэ-влакын паша 
шуктымашым ончон шогыман. Мо- 
гай бригадэ кузэ шукта показатэл- 
влакым кажнэ бригадэ дэк колты- 
ман. Конторыштат показатэльым 
ужмо вэрышкэ еакэна.

4: Бухгалтэр отчот пашам йан-

конторышто нимогай паша дэч пое
на 2 шагатым 8-шэ фэвральыштэ 
—3 шагатым йара,шинчэн эртарэн, 
тулэч моло гунамат, жапым эртар- 
маш лийэдэн.

Шукыракшым Льубавин брига- 
дын начар пашалан Митькин чод- 
ра пункт дэн рабочкомын титак- 
шэ уло. ЛьубаниИын бригадыжэ 
ышкэ вакышт мутым налмышт го- 
дым чодра пунктдэч полышым йо- 
дыч. Пункт вуйлалтышэ нунылан 
полышым пуаш ок шоно Ты мар- 
тэат бригадэлан рошчот книшкам 
пуэн огыл, еадын дэн уравниловко 
вэл лийын шога.

Льубавинын бригадыжлан полыш 
флэш. Митькин чодра пункт вуй- 
лалтымашлан Льубавин бригадыж- 
лан полышым пуман, а бригады- 
жэ ышкэ ӱмбакшэ налмэ мутшым 
шукташ пижман.

Кр—ов.

вар тылызылан 8 фэвральэштэ шук
тэн, леетранхозыш колтэна. Умба- 
кыжым кажнэ тылызын отчотым.

5-шэ чиелалан шукташ лийына.!
5. Паша кэчыштэ жапым йара’ 

эртардэ паша лэктышым шукэмдэ- 
на.

6. Пашаштэ прогул нигунарат 
лийман огыл.

7. Дэкадылан ик кана пырдыж 
газзтым лукташ лийна.

Прорабпункышто 8 дэсатник 
улыт. Нина дэсатник-влак дэч рае- 
чотный докумэнтым квитанеэ дэн 
пырльак шкэ жапыштэ кондэн 
шукташ йодына.

Шойбулак прораб пунктышто 
шот паша кондышо паша йэҥ- 
влак: Рыбаков, Солнцэв, Нико- 
лайэв.
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