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Улшо кӱрылтышым кӱчык жапыштэ 
пытарэн, шэм оҥа гыч лэкташ

Паша тэмпым лу 
пачаш шукэмдаш

Чодра пашаштэ кӱрылтыш кэчэ 
йыдэ кэлгэмэш. Уло вийым моби 
лизовэтьлэн кӱрылтышым пытар- 
шаш вэрч увэртармэ тылызашын 
мучашыжэ шуэш гынат, ик лэс- 
транхозынат програм шуктышо 
процэнжэ чоным огэш куандарэ. 
Чыланат прорыв оҥгыш вэрэшты- 
ныт да ты оҥгогыч нигузэат лэктын 
огыт кэрт. НКПС ВОЛТ, лэсосплав 
ушэмын Рӱдӧ Комитэтшэ да „Лэс- 
найа промышлэность" газэтЫн рэ 
даксыжэ пашам начар ыштышэ- 
лан Маритранлэс дэн лэсосплав 
Маробкомым шэм оҥаш сэрэныт.

Ты шэм оҥа гыч кӱчык жапыш- 
тэ лэкташ кӱлэш.

ВКП(б) Маробком буро, чодра 
йамдылмэ нэргэн ик кана вэлэ 
огыл лукмо пунчалмутшо-влак дэ- 
нэ ' одра организацэ-влаклан ыш 
кэ паша практикыштым вожгычак 
вашталташ, район партий, совэт, 
мландэ организацэ-алаклан чодра 
вэк чынлэнак чурийын савырнаш 
кӱштымашым кӱчык жапыштэ 
илышышкэ пуртэн шуктыман.

Большэвик-влакын сэҥгыдымэ 
крэпыс укэ.. Чодра паша планым 
шукташ чыла условий уло. Тудым 
ик пырньа, ик кубомэтр коддэ тэ- 
маш—мэмнан чэс пашана.

Чын, поена чодра учаскылаштэ 
пэш еай примэрат йатыр уло. Па
ша нормым г 150—ЗОО проц. мартэ 
тэмэн толшо, чодра фронтышто 
чыНак большэвикла кучэдал шо- 
гышо бригадэ-влакымат йатыр он- 
чыкташ лийэш, Но нунын примэ 
рышт чодраштэ пэш эркын шарла, 
йужо кунамжэ оргаж коклаш ра- 
кэнак йомэш.

Соцтаҥасымашым кумдан шарэн, 
ударничэствым чакныдэ илышыш 
пуртэн, уло пашам жаплан кэлшы- 
шын молэмдэн, клае тушман-влак- 
лан йоршэш шаланымэшкышт от- 
порым пуэн, лийшэ кӱрылтыш гыч 
кӱчык жапыштэ лэкман.

Производство дэк чурий дэн еа- 
вырнэн, уло пашазын кумылыштым 
нӧталын, нуным план тэмымашкэ 
мобилизоватьлымаш, пашазэ илы- 
шым еайэмдымаш, производство 
пэлэн кужу жаплан пэҥгыдэмды- 
маш кажнэ лэстранхозын, партий, 
комсомол йачэйкын пррфсойуз ор- 
ганизацын прораб пункт-вла- 
кын, кажнэ ударникын тӱҥ па- 
шажэ лийман.

Чодра фронтышто йуватылма- 
шым, пыкшэ тарванымашым да 
еамотьоклан ӱшанымашым йӧр- 
шэш пытарэн, паша тэмпым лу па- 
чаш кугэмдэн, паша лэктышым 
еайэмдэн, ты кэчылаштак кугун 
еайэммэ пэрэломым- ыштэн, шэм 
оҥа гыч лэктын йошкар оҥаш во
за л тшаш вэрч кучэдалаш.

ВКП(б) Маробкомын^ пунчалжылан мут дэа 
гына огыл, паша дэнак вашмутым пуат

Чодра йамдылымэ квартал план 
шуктымаштэ прорыв пытаршашым 
пэш чот кӱлэшлан чотлэн, Ошӱр- 
гӧ йал совэт колхоз вуйлатышэ да 
партактив дэнэ пырльа лийшэ 
погынымаш-Ушэм конкурсыш уш- 
наш, ышкэ курго дэнэ чодраш лэк- 
мым чот шараш, чодраш бригадир- 
лан шагал гыч 3 йал совэт члэ- 
ным да 8 колхоз правлэн чЛэным 
колташ лийын.

12.400 кубомэтр йамдылшашым 
да 15.600 кубомэтр шупшыкты- 
шашым МАО-н 12-шо ийдалык 
мартэ тичмашын тэмаш погынымаш 
ӱшандара.

Ышкэ почэшыжэ Ошӱргӧ йал- 
еовэт Йэльньаги йал еовэтым соц
иалист таҥасымашыш ӱжын.

Йельньаги йал еовэтын 16 фэв- 
ральыштэ лийшэ плэнумжо Ошӱ- 
рго йал еовэтын ӱжмыжым налын, 
МАО-н 12 ийдалык пайрамжылан
7. 632 кубомэтрым руаш, 9.600 ку- 
бомэтрым шупшыкташ лийын.

Нинэ йал еовэт-влак мут дэнэ 
вэлэ огыл, ВКП(б) Маробкомцн 
пунчалжылан паша дгнак ваш 
мутым пуат.

Погынымаш эртымэк вигак кол- 
хозлашкэ, йаллашкэ йалеэ активым 
колтышт. Актив, чодра пашан 
шэргыжым шэмэр коклаштэ кӱлэш 
еэмын умылтарэн, чодрашкэ орга
низовано пашазым погэн колташ 
пижыч. Тыгэ ыштымэдэнэ 16 фэв- 
ральыштэ „1-й Ударник" „Марий 
совэт“ „Ю лэтМАО“ „Путь к  социа
лизму", „2-й пятилэтка"  ̂колхоз- 
влаК, Ошӱргӧ йал совэт, Йошкар

ё-
ола лэстранхозышко чодра паша 
ышташ ышкэ киндышт дэн лэктыч.

Нинэ колхоз влак ваш ваш еоц- 
тангасымашкэ ӱжын паша ышташ 
пижыч. „10 лэт МАО“ „Марий еовэ- 
тым“ соцтангасымашкэ ӱжӧ. Мо- 
ло колхоз влакат еодтангаеымашкэ 
ӱждэ кодын огытыл.

ПаШашкэ лэкшэ колхоз - влак 
ышкэ заданьыштым МАО-н 12-шо 
ийжлан пӱтыньэк тэмаш лийыч.

17-шэ фэвральыштэ „13-й октьа- 
быр “ ышкэ киндэ дэнэ 11 имньэшкэ
11 йолэшкэ пашазэ-влак Миткинс- 
кий прораб пунктышко паша ыш- 
таш кайыш^Кӱчык жапыштэ 1150 
кубомэтрын йамдылэн, 1160 шуп- 
шыктэн шукташ манын мутым пу- 
ышт.

18 ̂ фэвральыштэ „1 й март“ кол
хоз, Йэльнаги йал совэт ышкэ кин- 
дышт дэнэ организовано 10 ^ им
ньэ дэн паша шташ лэктыч. 
300 к. м. йамдылшаш, 1300 к. м. 
шупшыктышаш паша планым кӱ- 
чык жапыштэ тэмэна манын пэҥы- 
дын калаеышт.

Ончыктымо колхоз-влак чодра 
паша вэрч большэвикла кучэдалыт, 
молылан примэрым ончыктат. Ну- 
нын примэрышт почэш моло кол- 
хозла-влакланат почэш кодман 
огыл. Чодра пашам политик шо- 
тышто пэшак куго пашалан шот- 
лэн, уло уто пашазэ вийым чодра 
пашашкэ организованно колтэн^ӱм- 
бак вочшо пашам кӱчык жапыштэ 
тэмыман.

К у з ь м и н .

Турусинов бригадэ 
ышкэ пумо мутшым 

ыш шукто, чодра паша 
гыч шылэ

Организовано 
чодра пашашкэ 

лэктыт
Чодра пашам Филипов йолташ 

еэмын аклыман.

Рубка „в йелку" паша лэктышым 
шукэмда.

Кокшайский лэстранхозышто руб
ка „в йелку* мэтод дэн Носов 
дэн Мэртвйшэв йолташын брига- 
дышт пашалан пижыч. Ты мэтод 
дэн ыштымаш ик паша йэҥлан 9 ку- 
бомэтыр мартэ паша лэктыш пуа.

Тыгэ ончык каймахиым ужын 
Кокшайский лэстранхозышто руб
ка—„в йелку" манмаш кӱмдан 
шарла.

Ив. Л у к о н и н .

Нужйал чодра пунктышто ыш- 
тышэ Турусиновын ̂ сквозной бри- 
гадэ, йанварыштэ лийшэ ЦК пун- 
чалым лончылэн налмэк, ышкэ 
ӱмбакыжэ конкрэтлэ обэзатыльс- 
твым нальэ. Паша план почэш 60 
к. м. йамдылэн да шупшыктэн 
шуктымо олмэш, 90 кубомэтрым 
шуктэна манын, мутым пуыш. Бри
га дылан ЦК лӱмым нальэ. Чодра 
паШаштэ ышкэнам ударниклан 
шотлэна манын калаеыш.

Ышкэ ӱмбакэ налмэ конщ>этлэ 
обэзатэльствым большэвикла шук- 
тымо огыл, Т у р у с и н о в ы н  бри- 
гадыжэ чодра паша гыч шылын 
вэлэ кайэн.

Тыгэ ыштымэ дэнэ Турусиновын 
бригадыжэ уло чодра пашазым 
уло шэмэрым оталэн, ышкэ мут- 
шым шуктэн огыл. Тидэ бригадэ 
нэлэ дэч лӱдын.

Чодра дашаштэ Турусинов гай 
бригадэ огэш кӱл.

Морко йал-совэт вуйлатышэ (Мор- 
ко район) чодра пашам бӧльшэ- 
вик еэмын акла. Массэ пашам кум- 
дан шарэн шэмэр коклаштэ чодра,< 
пашан шэргыжым раш умылтэрэн; 
„Чолга", „Пэлэдыш", „Кутмур", 
„Будьоный", „Калинин" лӱман кол- 
хоз-влак гыч 30 йолэшкэ, 39 им- 
ньэшкэ пашазым организовано чод- 
ра пашашкэ колтыш. Угычын 21 
имньэшкэ да, 10 йолэшкэ пашазэ- 
влакым органнзоватьла.

Филипов йолташын примэржым* 
уло йал-совэт вуйлатышэ-влаклаҥ. 
илышыш пуртыман. Тудын еэмын 
организовано чодра пашашкэ па- 
шазэ-влакым колтыман. Ик паша- 
зат чодра паша дэч шылын код- 
ман огыл. Тыгэ ыштымаш ВКП(б)^ 
Маробкомын пунчаллэн эн еай шэр- 
гэ ваш мут лийэш. Сок олов .

„Звэзда" колхоз еэмын 
чодра пашалан пижман.

Нужйал йал совэт кӧргышто (Йош 
кар-Ола район) чылажэ 5 колхоз: 
уло. Нинэ колхоз кокла гыч „Звэ- 
зда" колхоз чодра пашаштэ эн 
талын кучэдалэш. Пашатыжэ тудо 
ударлэ тэмпым ончыкта. 15 фэв- 
ральанак ышкэ умбак вочшо зада- 
ньым 83 просэнлан тэмэн, 1-шэ< 
мартлан паша планым пӱтыньэк 
тэмаш мутым пуэн. Моло колхо- 
зым нална гын, пашаштым альэ мар- 
тэ 50 просэнланат тэмэн огытыл.

Чодра пашам эн шэргылан шот- 
лэн, моло колхоз-влаклан „3 в э з д а̂ 
колхоз дэч нигунарат почэш код- 
ман огыл.

ПаШа ыштымаш тэмпым /вийан: 
корнышко шогалтэн, чодра паша, 
йыр утларак колхозник-влакым мо- 
билизоватлэн, -ӱмбак вочшб пашам 
пиеын тэмаш пижмӓн.

Чодраштэ моло пашазэ-влак- 
лан примэрым ончыктэн, колхозы® 
чодра вэрч кучэдал моштымыжым; 
раш палыктэн, чапшым нӧталман^

Уйарньа жапыштэ кок еу- 
ботннкым ыштэна.

Нужйал прораб пунктышто ул^ 
шо профсойуз члэн дэнэ пырльа^ 
Нужйал йал еовэтын погыныма- 
шыжэ эртыш. Ты погынымаштэ ӱйа* 
рньа ваштарэш кучэдалмэ нэргэн 
кутырышт. Чыла могырымат лон- 
чылэн налмэк ик ой дэнэ—ӱйар- 
на жапыштэ кок еуботникым ыш- 
таш—манын пашазэ влак мутым п у - 
ышт.



Чодра пашазын илышым сайэмдымаш 
профсойуз организацын тун1 пашашкэ

Сурок лэстрацхоз 
райрабочком пашажым 

молэмдаш кӱлэш
Чодра пашаштэ профсойуз ор- 

ганпзатсын ро^ж о пэшак куго. 
Уло пашазым паша план тэмымаш- 
кэ мобилизоватьлымаш, пашазэ 
коклаштэ культур, йӱла илышым 
сайэмдымаш, пашазэ-влакым произ
водство пэлэн пэҥгыдэмаш, произ- 
водствым шинчымашым кӱшкӧ нӧ- 
талмаш, тлэч моло пашат профсо- 
йуз о р г а н и з а т с э  валнэ кийа. 
Тугэ гынат Сурок лэстранхоз пэ- 
лэн улшо райрабочком ты куго 
лаша-влакым болыпэвикла шуктэн 
шогаш альэ мартэат кӱлын пижын 
югыл.

Полит просвэт паша мондал- 
тын.

Райрабочкомын паша планжэ по- 
чэш полит школым, полит кружо- 
кым, тэкущий полит кружокым 
по^итпрофшколым марий йылмэ 
тӱнэммэ кружокым кажнэ прораб 
пункт пэлэн почэдаш кӱлэш ыльэ. 
Ты паша тачэ кэчылан вэржэ гыч 
кугынак тарванэн огыл. План4 дэн 
юнчымо кружок-влак шукыжо ор- 
ганизовайдэ кодыныт. Йужо орга- 
низоваймэ гынат пашажым йӧршын 
югыт ыштэ. Марий йылмэ тунэм- 
маш нигуштат огэш эртаралт. 
Тыгак профкружок-влакат паша 
ыштыдэ жапым эртарат. Чумыр 
планым шуктымашым налат гын 
20 просэнлан вэлэ шукталтын.

Чодра пашазэ коклаштэ йатыр 
возэн лудын моштыдымо улыт гы- 
пат ик прораб пункт пэлэнат лик- 
«бэз паша огэш ышгалт.

Производствым тунэмаш огыт 
шоно

Производствым тунэммаш поли
ти к шотышто нэшак куго паша. 
Производствым сайын шинчыдэ, 
пашам талын ончык колташ огэш 
лий. Райрабочком ты пашам шо- 
налтэн огыл. План почэш Абаснур 
прораб пунктышто 12 йэҥым, Ку- 
йарыштэ 10 йэҥым Сурокышто 10 
йэҥым Устийа Кундышышто 12 
йэҥым, тунэммэ пашашеэ гауп- 
шаш кӱлэш ыльэ. Пока альэ мар- 

/тэ  пэлыжат шукталтын огыл. Кру- 
жок-влакым органрзовайнытат, па
ша тунамак шулэн. План дэнэ 
юнчымо тлэч моло пагаа-влакат- 
шуктыдэ кодалтын.

Молан шуктымо огыл.
Паша ышташлан пашазэ вий 

укэ манаш огэш лий. Профсойуз 
■юргаццзацын вийжэ ситытпЦр уло. 
Абаснур прораб ^ пунктышто 47 
профсойуз члэн шотлалтэш. Роҥ- 
гышто 19 йэҥ уло, Сурокышто 51 
йэҥ, Куйарыштэ 5*2 йэҥ, Устийа 
Кундышто 41 йэж. чылаяш 238! 
профсойуз члэн уло. I

Могай чий дэн райрабочком ыгакэ 
пашажым огэш шукто? Лончылэн 
палат гын нимогай чиймат вэрэга- 
таш огэш лий, райрабочком гына 
•ышкэ ончылно шогышо пашажлан 
теӱлын пижын огыл. Уло паша 
йыр профсойуз массым чумыраш- 
огэш тыршэ.

Пашам тидэ шотэшак кодаш огэш 
лий. Соцтаҥгасымашым кумДан 
шарэн, ударничэствым ҤӒыш пур- 
тэн, профсойуз пашам талэ кор- 
ныш шогалтыман. Пашазэ куль- 
тур-йӱла илышым кӱшкӧ нӧталын, 
паша план тэмышаш вэрчын боль- 

" шэвикла кучэдал шогыман.
Бригада: А Рэчкин К. Лэфонов.

Пашазылан тутло сай 
кочкыш кӱлэш

Казанский казнапӧрт пэлэн улшо 
кочмо вэр, Й о ш к а р - о л а  
лэстранхоз, моло кочмо вэр-влак дэч 
ойыртышыжо укэ гай к о й э ш .  
Кочмо вэрыштэ тугак ӱстэмбал 
улыт пӱкэн йырвашшинчат, кух- 
ньышто ко^кышым шолтат, моло 
вэрэ сэмынак кочкыш пуэдышэ 
улыт, тыпжэтушко вашкэн курш- 
талыт, кухньынггат моло вэрэ сэ- 
мынак кийа, пашазэ-влак паша 
ыштымышт годым пужат пытал1. 
Но уло пашам пудралтэн ончэт гын, 
моло кочмо вэр дэч тыштэ шуко 
ойыртыш уло. Тэвэ ты ойыртыш 
влакым чыла тӱжвак луктын пыга- 
тэна.

Нормо шотдэнэ ик йэҥлан шыл 
50 граммым пыштымэ олмэш 25 гр
амм дэч шуко нигунамат огэш пыга- 
талт. Шоган 25 грам кӱлэш ыльэ 
гын, пытартыш жапыштэ нигунар- 
ат укэ.

Ӱдарник-влаклан поена кочжыш 
ым ышташ шоналтэнат огытыл. Коч-» 
кышым кок кэчэ коклаштэ вагатал- 
тэна-манын кочкышвэр вуйлатышэ 
Зурин моктана. Вашталтыш шот- 
шым ончалат гын, йӧршэш укэ.

Кочкыш вэрыштэ пашазэ-влакын 
халатым чӱчкыдын огыт вашталтэ 
йатыр жап лавран халат дэн паша 
ышташ логалэш. Парэҥгым 75 про- 
еэнжым кылмыктэн пытарэн улыт. 
Моло еитыдымашат уло.

Кочмо вэрын пашажым еайэмды- 
маш паша лэктышым шукэ^мдаш 
полша. Тутло, еай кочкыш пашазэ 
кумылым нӧлталэш. Ты шот гыч 
коч^о вэрын пашажым, жапымкуж- 
ун эртардэак еац^мдаш пижман. 
Казанский казна^йӧрт пэлэҥ улшо 
кочмо вэрыштэ улшо титакшым эшэ 
утларак тӱжвак луктын титакан 
влакым еайыракын пэрым ан.

Рабсэлькор бригадэ: Рыбаков, 
Волков, Хрэнов, Кутюков, Котов.

Самотьоклан инаныман 
огыл
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Иошкар-ола лэстранхоз йал- 
йомдарэн.еовэт-влакым

Чодра паша ышташ Йошкар-ола 
лэстранхозлан шуко пашазэ кӱ- 
лэш. Паша план тэмыдымаштэ 
эрэак пашазэ укэм тудо'эн куго 
чийлан шотла. Пашазэ погаш гын 
кӱлын пижын огыл. Тэвэ лэетран- 
хозлан пашазэ погаш Йошкар-ола 
район гыч 630 йолэшкым, 708 
имньэшкым, Оршанкэ районышто 
317 йолэшкэ 354 имньэшкэ, Па- 
рэҥгэ районышто 320 йолэшкэ 
354 имньэшкэ пашазэ-влакым по- 
гэн кэртэш. Тугэ гынат, ты район- 
лаштэ кӱлэш еэмын нимогай пашат 
ышталтын огыл. Лэстранхоз альэ 
мартэат пашазын ышкэ толын, па
шам йодмыштым вучэн шинча.

Паша вий виктармэ пӧлкаштэ 
шинчышэ Ирбулатов йолташ паша- 
зэ вэрбоватлымэ нэргэн пашазым 
погымо огыл планымат ыштэн огыл.

Лэстранхозышто ыштышэ моло 
паша йэҥ-влакат ты паша дэч ки- 
дым лупшат.

Вэрлашкэ лэктыт гынат, пашаз 
влакым вэрвовайаш огыт тыршэ 
Тэвэ шукэртэ огыл лэстранхоз па
ша йэҥ В э р г э р  йолташ^пашазым 
вэрвоваймэ нэргэн—пашазым вэр- 
воваймаш мыйын пашам огыл, кӱ- 
лэш гын прораб-влак вэрвовайышт 
—манын кутырыш. Пашазэ вэрво- 
ваймаш пашам тыгэ ончымаш па
шам бӱрократ еэмын ыштымашым 
вигак палыкта.

Пашазэ вийым чодра пашашкэ 
шупшмо шотышто, адак нуным 
производство пэлэн пэҥгыдэмды- 
маш шотыштат, ВКП(б) Маробко- 
мын пунчалжэ пэшак раш калаеэн 
пуыш. Ты пунчал почэш пашам 
уло вий дэн вийаҥдэн шогыман. 
Ты пунчалым чакныдэ илышышкэ 
пуртыман. Пашазэ вэрвоваймашым 
бӱрокрггтла ончышо тӱшкам еай- 
ракпӱтралман. Д. Мо р оз о в .
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Пун ваштарэш 
нийалташ кӱлэш
Йошкар-ола лэстрапхоз Нужйал 

прораб пунктышто-18-шэ фэвра- 
льан паша ыштымэ нэргэн нароч
ный дэн евэдэньым кондыза манын 
тэлэфонограмым колтыш.

Прораб пунктышто йӱд кэчэ- 
шинчэн йодмо евэдэньым шуктыш- 
18 фэвральан эрдэнак паша ыга- 
тышӓш имньым кычкыштат лэе- 
транхозыш 20 киломэтыр утла 
торашкэ кудал тольыч. Свэдэ- 
ньым пуэн мӧҥгэш вэлэ кудалшаш 
ыльэ, но евэдэньым пуаш нигэлан, 
лэетранхозышто ик пздпа йэҥат 
укэ, чылажынат канымэтсэчэ. Нуж- 
Йал прораб пунктыгыч толшо на- 
рочныйлан евэдэнэ пудэак мӧҥгэш 
кайаш логальэ. Тыгай титак моло 
гунам лийэдэн.

Головотьап-влакын раепорьажэ- 
нышт вэрчын паша ыштышага 
имньылан йара кудалытыкташ ло- 
галэш.

Ик имньымат йара коштыктыман 
огыл уло имньэ вийым чодра па- 
шашкэ кӱлэш еэмын шогалтыман. 
Головотьап-влакын пашам кӱкты- 
тмыштлан пун ваштарэш нийалты- 
ман.

Рэдаксэ дэч: Тыгай титак кӧн 
вэрчын лийын, титаканым тӱжвак 
луктыд имньэ йара кошмо экгаы- 
кым титакан вакэ пышташ йоды- 
на.

СОФИНЫМ ПӱТРАЛМАН
Красногор чодра учаскыштэ, 

Абаснур прорабпун, Сурок лэетран- 
хоз Софинов Гордэй ечэтовод-кла- 
довшаклан шога. Тудо ышкэ уш- 
калжылан кажна шудым пукша. 
Ышкэ обоз имньэ гын шужэн шо- 
гат. Адак тидэ огэш еитат еклад^ 
гыч казна одэалым налын ыштыр-" 
лан пӱчкэдэн матрас лэвэдыш дэн, 
ышкаланжэ кӱпчык лэвэдышым 
кштэн. Эрэак ыштышэ кадрлан 
гын йара огыл оксалат огэш пу. 
Киндым 12 кило олмэш 20 килом 
налэш. Ватыжым уборшитсылан 
шогалтэн, 9 кило олмэш 20 кило 
дэнэ ватыж лӱмэш налын кийа.

Эрэак ыштышэ кадрым нална 
гын киндым шагал пумылан вэр- 
чын пашам кудалтэн мӧҥгышкышт 
лэктын кайат. К  одшо нылы- 
мышэ кварталыштэ йатыр киндым 
утым кучылтын.

СУрэтлымаш, головотьап-влак, моло нэргэнат
Ик мотор жапыштэ лэсосплав 

Обком культполитпросвэт вуйла- 
тышэ Низ >в йолташлан тыгай шо- 
нымаш ушышкыжо пурыш.—Вэт 
ударник-влакым уло эл шинчыман, 
нуным картычкышкэ еӱрэтлашкӱ- 
лэш. Н и з о в  йолташ еай- 
ракын шоналтыдэ ты шо- 
нымашым тунамак шукташ пижэ. 
Тэлэпон аппартым пӱтырал колты- 
шат, Йошкар-Ола лэстранхоз гыч 
Романов йолташымӱжыктэн удар- 
ник-влакым колташ кӱштыш, ну- 
ным еӱрэтлэна манын калаеыш. 
Романыват жапым шуко ыш эрта- 
рэ, тунамак Нужйал вэткышкэ - 
ударник-влакым колтыза, картыч- 
кэш еӱрэтлаш тӱҥална-манын 
кӱштыш.

Нужйал пункто гыч—вэт кызытэ 
Пс||ра пэш шыгыр, планым пэшак 
тэмаш кӱлэш, жапым эртарэн копь 
таш огэш кэлшэ—манын ударни- 
кым колтымо дэч вуйым шупшаш 
тӦчышт.

Кузэ „начальник*4-влакын мутыш- 
тым от шукто, шуктыдэ огэш лий, 
ала кӧм гынат колташ кӱлэш.

Кӧм колташ?
Изиш шоналтымэк эн еай удар

ник Кутиков йолташ дэк мийэн— 
тый еай ударник улат, Йошкар-

Олашкэ мийэн тол—манын еорва- 
лат. Кутиков йолташлан еӱрэт- 
лалтмэ- дэч паша план тэмымаш 
шэргэ. Тудо—ударникын еӱрэтшэ 
кӱлэш гын, тышкэ толын еӱрэт 
лэн кайышт - манын руалын пуыш. 
Вуйлӓтышэ-влак адак ӧрмаштэ ли- 
йыч.

Угычын-кӧм колташ гын-ма- 
нын шонат, вуйыштым пэш уды- 
рат.

Иктылан ушышкыжо пурыш— 
Домакиным колтышаш, еадак тун- 
дэчын нимогай пайдат укэ—манын 
пэлэштыш.

Тугак ыштышт.
Ломакинлан эн еай имньым 

кычкэн пуышт. Ломакин йывыр- 
тэн Йошкар-Олашкэ лэктын куда- 
льэ. Корнышто пазар лийшнэ ул- 
шо пура кэвыт, арака еакан гаин- 
чажлан койэш. Иошкар олашкэ 
мийэн шуашлан утларак имньым 
кырэн кырэн кудал тольо.

Кузэ Ломакин еӱрэтлалтын раш 
калаеэн огына кэрт. Только толмо 
имньыж дэнэ Нужйал пунктыш 
ик вэрэш ыш мий. Ломакин вич 
кэчыгыч паеум шэргылтарэн гаар- 
гыжын пунктышко мийэн пурыш, 
имньыжым Ломакин дэч варарак 
тэрыш пыштэн намийышт.

Лудшо йолташ-влак! Ломакин 
дэн пырльа имньыжат аракам лӧ- 
кэн тоналтэда докан? Шонымашта 
йоҥгылыш лийэш. Имньэ аракам 
лӧкэн огыл. Тудым Ломакин чэр- 
ландарэн, вич кэчэ жап йӱктэнат 
огыл пукшэнат огыл. Йӱмӧ вуйжо 
цэнэ чонлушкымэшкэ кырэн вэлэ. 
Йӱкташ пукшаш йӧршэш йареэн 
огыл, эрэ пура кэвытышт! жапым 
эртарэн.

Адак, тыгайо еал пагааыгатымы- 
лан Ломакиным гаукэртак суд 
ончыко гаогалтэн, пӱтырал пуэн 
улыт-манын гаонэна дыр? Тыгэ 
шонымагаат титак лийэга. Лома
ки н  тачэ кэчыланат Нужйал пунк- 
тышто казна имньэ-влакым кырэн 
ила. Тудым ончэн молат казна им- 
ньым огЫт чаманэ. Тэвэ Коротков  
Сэпан имньэ кыраш цэшак талэ.

Мэ кызытэ пэгаак лӱдмаштэ улы- 
на—ала тыгай пагаа ыштымылан 
„начальник44 кокла гычынат еайра- 
кын еӱрэтлэн пуат манын вучэна.

Отв. рэдактыр Шацкий.
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