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Имньым моштэн он- 
чэн, шупшыктымо 

планым тэмэна
20 мартысэ сводко чодра 

йамдылымэ дэнэ шупшыктымо 
фронтышто к^рылтыш альат 
пытэн огылым ончыкта. Квар
тал планым йамдылымаштэ 
61,6 процэнтлан, шупшыктьь 
маштэ 46,6 процэнтлан вэлэ 
тэмымэ.

Чодра шупщыктымаштэ на- 
мысан, почэш шудырнымашын 
т^н" чийжэ—тидэ лэстранхоз- 

ласэ ышкэ обоз-влакын начар- 
лыкыштэ.

Чодра шупшыктымо планым 
ударлын тэмышаш годым, ты 
мартэат шукыж годым имньэ- 
влак вэс пашашкэ кучалтыт.

Чодраштэ ыштышэ имньэ- 
влак ышкэ шуктышаш нормы- 
штым нигунамат тэмэн огыт 
шого. Молан?..

Моланжэ палэ: имньэ он- 
чымашым шотдымо начар 
шындымэ, ышкэ обозын имньэ 
вичашкыжэ шэнын пуршо 
кулак элэмэнт-влак обозын 
пашажым осалын шалатэн 
шогат, имньым кырат, кантэш* 
тарат.

Мутлан: Помар чодра пунк- 
тын (Муш-мари лэстранхоз) 
ышкэ обозыштыжо туй, чэр- 
лэ имньэ-влак тажа имньэ дэ- 
нэ пырльак шогат, обозын 
кургыжо тышкэ да тушко ша- 
латалтэш. Эскэрэн шогымаш 
укэ дэнэ имньэ вичаштэ клас 
тушман озалана. Тарманым 
шолыштыт, имньым кырат, 
тулэч молат. Тидын сэмынак 
Чувашотар чодра пунктын обо- 
зыштыжат (Звэнигэ ЛТХ), ту- 
гак моло лэстранхозлан ышкэ 
обозыштыжат паша пэш оса 
лын шога.

Но, кушто имньым сайын 
ончат, тушто шупшыктымаш 
паша лэктыш к^зэн вэлэ шо- 
га, план тэмалтэш. Тэвэ ты- 
гайончылно шогышообоз-вла- 
кышЗвэнигэлэстранхоз, Тур- 
сык чодра пунктын ышкэ обоз- 
шым эн ондакак ушаш лога- 

' лэш. Тыштэ ыштышэ коньух 
Ильин дэч моло пунктлаштэ 
ыштышэ коньух-влаклан тунэ- 
маш кулэш. Ильин имньэ ви- 
чам, тугак имньымат кэчэ йы- 
да эрыкта. Сандэнак Турск 
чодра пунктьш кажнэ имньы- 
жэ^ ышкэ заданьыжым утыж 
дэнэ тэма, кэчылан 6-7 кубо- 
мэтр гыч луктыт.

Тажа имньэ шупшыктымаш- 
тэ сэн-ымашым ышта—тидэ 
чынлыкым Трэст, лэстранхоз, 
чодра пункт вуйлатышэ влак- 
лан раш, мондыдымашын шин- 
чэн шогыман. Имньэ тажа 
лийжэ манын, имньэ вичаштэ 
ушанлэ, пашалан ышкэнжым 
ужалшэ пашазэ лийман.

Кулак, да тудын агэнтуржо 
дэн чарныдэ кучэдалын, чод- 
ра шупшыктышо коклаштэ 
ударлын, таьгасэн ыштыма- 
шым шарэн, кэчэ йыда паша 
лэктышым "кугэмдэн, чодра 
шупшыктымо планым тэмэна, 
Мяритранлэс вачын шэм он*а- 
су ивмыеын рштылыня!

Имньым сай ончы- 
маш паша лэкты- 

шым кугэмда
Турск пунктлан тудын си- 

тышым пуман
Турксчодра п у н к т ы ш т о  

(Звэнигэ лэстранхоз) сайын, 
моштэн ончымо дэнэ имньэ 
влак чыланат тэмшЭ, йандар 
улыт.

Имньэ ончышо Ильин им- 
ньэ витам, тугак имньэ-влакым 
кэчэ йыда эрыкта.

Кажнэ имньэн кэчыштэ 6-7 
кубомэтр чодрам луктыт, чод- 
ра шупшыктышо-влак паша 
лэктышым Эша кугэмдат ыльэ, 
но пытартыш жапыштэ обоз- 
лан шудым пумым йбршэш 
чарнышт. Имньым ик шульо 
дэнэ гына пукшат, адак кок- 
лан пурса олымым пуат.

Лэстранхоз вуйлалтыш-влак- 
лан 15 март'дэч ончычак шу- 
до нэргэн увэртармэ ыльэ гы- 
нат, мэрым нимогайымат ыш- 
тымэ огыл.

Михайлов.

Тимошин дэи Хари- 
тоновын бригадышт 

дэч примэрым 
налза.

Нуосола колхозысо Тимо
шин Йапык дэнэ Харитонов 
Йыванын сквозной бригадышт 
„26 киломэтр“ чодра пункт- 
ышто (Мушмарий лэстранхоз) 
19й2-ий октьабр тылызэ гыч 
т^ьгалын, ты мартэ курылдэ 
экспорт чодрам йамдылымэ 
дэн шупшыктымаштэ пашам 
ыштэн шогат.

4 киломэтр коклаштэ Тимо- 
шинын бригадыжэ кэчылан 
ик имньэ дэнэ 3,5—4 кубо- 
мэтрым луктэш. Тидын дэн 
пырльак ТимоЬинын брига- 
дыжэ ышкэ обьазатэльствым 
175 процэнтлан тэмаш, да 1-шэ 
дэн 2-шо квартал сэзон пыты- 
мэш „26 киломэтр“ туныктыш- 
так пэнгыдэмдалташ мутым 
нальэ.

Тимошин дэнэ Харитоновын 
бригадышт пашам ударлын 
ыштымыштлан пблбкым пром 
сату, тугак окса дэнат налы- 
ныт.

Но чыла колхозник-влакын 
чодра йамдылымашын кулэш- 
лыкшым умылэн шуктэн огы- 
тыл.

Тэвэ Нагоринск йалсовэт 
(Звэнигэ лэстранхоз) „Клэвэр“ 
колхозысо чодра рушо дэнэ 
шупшыктышо-влак лумынак 
паша лэктышым изэмдэн шо- 
гат. Тидэ бригадыштэ 16 им- 
ньэ уло, кок киломэтр кок- 
лаштэ ик имньэ дэнэ 1,5 ку- 
бомэтр дэч шуко нигунамат 
огыт лук. Возышко 1,250’кбом 
олмэш 0,384 кубмэтрым гына 
пыштат.

Тидэ шот дэнэ нуно шуп- 
шыктымо нормымат тэмэн 
огыт шого.

Актугвнор. *

Мушмарийыштэ им- 
ньым мондэныт

Обозын пашажым содор тэргэн 
налман

Мушмарий лэстранхозын 
чодра йамдылымэ дэн шуп- 
шыктымо планым тэмашлан 
чыла йбнжат уло.

Тидэ йбнжо—чодра йамды- 
лымэ штурмыш толшо ончыл 
кадр пашазэ дэнэ колхозник- 
влакын паша энтузИазмым нол- 
талмаштэ, мэханизироватьлы- 
мэ транспорт дэнэ моштэн 
ыштымэ ий, трактор-узкоко- 
лэйкэ корнышто. Адакшым 
лэстранхозын 265 имньыжэ 
ышкэ обозыштыжо уло.

Помар чодра пунктышто 2,5

моштыдымаш, имньэ-влак шо* 
дэч поена кантэштыныт, сан* 
дэн кэчэ йыдак лу имньэ да 
монь строй гыч лэктыт.

Ялэксэйэвкэ ий корнын обо
зы што 1932 ий пытышаш го- 
дым 42 имньэ гыч тажажэ 37 
имньэ ыльэ. Но, „тажа" 37 
имньыжат пашаштэ чылажак 
кучалтын огыл.

10 мартлан 42 имньэ гыч
3-шо ужалымэ, 1В имньэ каьгэ- 
гэштмэ, да чэрлэ улмышт дэ- 
нэ колныштышт.

Муш-марий лэстранхоз—про

киломэтр коклаштэ ик им- 
ньэ дэнэ эн шагал 8 кубомэт- 
'рым шупшыкташ лийэш (он- 
чыл бригадэ-влак тидэ нор- 
мым тэмымэ гына огыл, утыж 
дэнэ тэмаг), но шукыж годым 
тидэ цифр огэш шукталт.

Лэстранхоз кодшо йыштэ IV 
квартал планым шупшыкты- 
маштэ 10 проц. тэмэн шыш 
шукто. 1 кварталыштат тугак 
ш^дырнымаш.

Обозын пашам ыштэн мош- 
тыдымашыжым мо дэнэ умыл 
тараш лийэш?

Тун’ чийжэ: имньым ончэн

рывыштэ. Тугэ гынат, админи- 
етрацэ кушно ончыктымо йон- 
влакым пашаштэ кучаш огэш 
тыршэ. План тэмыдымашын 
чийжым паша вий огэш еитэ, 
администрацэ-тэхник вуйлаты 
маш начар, ман умылтараш 
точа.

Маритранлэслан Муш марий 
лэстранхоз обоз вуйлатышэ- 
влакын пашаштым палэн на- 
лын, чодра йамдылымэ дэнэ 
шупшыктымо планым тэмаш 
полшышо кэлшышэ выводым 
ыштыман.

Околопин.

Чубатар чодра пунктысо обозым 
еайэмдыман

Чубатар чодра п у н к т ы н  
(Звэнигэ лэстранхоз) ышкэ 
обозыштыжо 56 имньэ уло. 
Сайын ончымаштэ тидз обоз 
ышкэ планжым тэмэн кэрт 
шашлык ыльэ* Но чодра пункт 
чодра шупшыктымо планым 
тэмэн огэш шого.

Обозым кучэн моштымаш 
пэш начар шындымэ.

Имньым тучкыдынак йан- 
лыкла кырат. Тэвэ: 94 квар- 
талыш продуктым шупшык- 
ташлан колтымо имньым кы- 
рэн йарныктарымэ дэнэ шуш- 
кылаш логалын. Лдак возыш 
утыж дэн нэлытым оптымо 
дэнэ 15 мартыштэ ик имньэ 
чомам кудалтыш. Обоз вуй- 
латышэ Стэкольщиков осал 
паша ыштылшэ титакан-влак- 
лан нимогай мэрымат огэш 
ышт#.

Кан-гэштшэ, пашам ыштэн 
кэртдымэ имньэ-влак 50-шэ 
кварталыш пукшаш колтал- 
тэш \ Кызыт тушто 20 имньэ 
нар погынэн. Чыланат ну-но 
колшаш гай улыт, кургым 
огыт пу, нигоат нуным ончаш 
огэш шоно.

Лэфонов, Шилов

Соцобьазатэльствым
Абаснур чодра пунктышто 

(Сурок ЛТХ) ыштышэ Сэров 
И. И. колхозник-влак бригады- 
жэ чодра йамдылымэ дэнэ 
шупшыктымо кэчаш нормым 
утыж дэнэ тэмэн шогат.

2,5 к и л о м э т р  ^коклаштз 
кэчылан ныл имньэ дэнэ 11 
кубомэтр чодрам луктыт.

Сэровын бригадыжэ тышан 
шОгалаиг огэш шоно, кечылан

Имньэ вйча гыч ку-^ 
лак-влакымкожэнлук- 

ман.
Зыков, Мамотин-влак гужэ* 
вой транспортым курлыт.

Помар чодра пунктын (Звэ- 
нигэв лэстранхоз) ышкэ обоз- 
шо пэш начар пашам ышта.

Имньым ончымашым осал- 
ын шындымэ. Сандэн 31 имньэ 
гыч лу имньэ дэч шуко тажа- 
жэ укэ, чыла имньэ манмэ гай- 
ак удыртыш чэран улыт.

Имньэ ончышо Суркинын 
имньым осалын ончымыж дэнэ 
тидэ чэр чыла обоз кумдыкэш 
шарлэн, чэрлэ имньэ-влак та- 
жа имньэ дэч ойырымо огы- 
тыл, ик.нбрбп гычак й^ктат. 
Имньэ-влаклан кодшо шижы- 
мак удыртыш чэр пижын гы- 
нат, ты мартэат эмлаш туьга- 
лын огытыл.

Обозын шудыжым чучкы- 
дынак обоз дэн контор паша- 
йэнг-влакын шорык дэнэ ка- 
зашт кочкыт.

Чылажат тыгай шотдымо- 
койыш-влак чодра пункт вуйо 
лалтышэ Чэрньак йелташын? 
шинча ончылныжак лийэш, Но 
тудо кулэш мэрым ыштышаш 
олмэш:

— Казалан шудо шуко огэш 
кул, тэк айда кочшо... ман вэ- 
лэ ойла.

Шульблан поена т^кылты- 
шан вэр уло, но тудо огэш 
т^кылалт. Кузэ кучэн шогымо 
нэргэн чын учот огэш ышталт.

Пункт админстрацын тыгай 
поро кумылжым ужын, клас 
тушман-влак кадр коклаш, обо* 
зыш шэн-ын пурэныг.
Тэвэ кадр пашазэ Зыковым 
налаш, ко тугай тудо?

Кулак, колхоз гыч эрыктэн 
лукмо, да Уралыш колтымо. 
Тудын кужэч лэкмыжэ деку- 
мэнтыштыжэ раш ончыкгымо 
улмаш гынат, пункт админстра- 
цылан нимат огыл, кадырыш 
пуртэн.

Сандэнак обозшын кичкымэ 
тарманжым шолыштмашат ли- 
йэда. Зыков гайракак Мильу- 
тин шынчырым, шлийам 2 
мушкыр йымалым шолыш- 
тын.

Кадр коньухланат йот элэ- 
мэнт—принудиловэц-влакат^пу- 
рэныт, нуно имньым шотдымо 
осалын ончат.

Обозым еодор кулак-влак 
дэч эрыктэн, имньым ушан ки- 
дыш пуман.

Ви к т .  К р ы л о в .

куд кэчыштэ тэмыш
15 кубомэтр гыч лукташ му’ 
тым налэш.

Ышкэ соцобьазатэльствы- 
жым Сэровын бригадыжэ куд 
кэчыштэ шуктэн, адак 135 про- 
цэнтым тэмаш мутым налын.

Сурок лэстранхоз админис- 
трацэ Сэровын бригадыжым 
пашам ударлын ыштымыжлан 
пблбк пуаш палэмдэн.

МАИН.



Л  И  НИМ , № ШЩ и р ш ш "
Загульайэв Алэксэйын бригадыжэ квар

тал заданьым 150 процэнтлан тэмаш 
мутым налэш

• Митькан чодра пунтысо (Йо- 
шкар-ола лестранхоз) Загульа-
йэвын эрэ ыштышэ кадр 
чодра шупшыктышо бригады- 
жэ Чуваш чодра рушо-влакын 
обрашэньыштым лончылэн на- 
лын, март тылызым чодра 
йамдылымэ дэнэ шупшыктымо 
штурм тылызылан обйавитлаш 
пунчальэ.

Тидэ бригадэ квартал зада' 
ньым 150 процэнтлан тэмаш, 
бригадыштэ пашам моштэн

шэлэдаш, обэзличкым пыта- 
раш, прогулым иктымат ыш- 
таш огыл, мэр собствэнно- 
етьым саклэн кучаш мутым 
нальэ.

Загульайэвын бригадыжэ 
Митькинысэ чыла чодра шуп- 
шыктышо-влакым ышкэ почэ- 
шыжэ ^жэш.

Чодрам эр гыч кас мартэ 
шупшыкташ тун-алына-ман 
пунчалыштышт возат.

Лефонов.

Кэчаш заданьым 156 процэнт- 
лан тэмат

Куйар чодра пунктышто 
(Сурок ЛТХ) ыштышэ СвиС' 
тушкинын баланс шупшыкты- 
шо бригадыжэ ышкэ заданыш- 
тым утыж дэн тэмат. - 

Кэчылан 6 киломэтр кокла- 
штэ кум йыр савырн^н, ик 
имньэ дэнэ 3,8 кубомэтрым 
луктыт, нормым 15 процэнт- 
лан тэмат.

Ф Шукэртэ Гына огыл Свис- 
тушкинын бригадыжым удар-

лын ыштымыжлан пблбклымэ 
Пблбкым налмышт годым ти- 
дэ бригадэ паша лэктышым 
эша нблташ, прогулым, вараш 
кодмашым, йара шогымашым 
йбршэш пытараш мутым нальэ 

Свистушкинын бригадыжэ 
Польанинын бркгадыжым па- 
шан сайлыкшэ, да шукытшо 
вэрч кучэдалашлан соц. таьга- 
сымашыш ужэш.

И в а н о в

Чодра’ йамдылымэ 
планым тэмымэ 

нэргэн 20 мартысэ 
СВОДКО

(процэнт шот дэнэ)
йамды* шупшык-

Чодра фронтысо 
бойэц-влаклан— пб- 

лок.
Куйар чодра пунктын (Су

рок лэстранхоз) ончыл брига- 
дэ-влак кулак дэн поп-влакын 
уйарньа кэчылаштышт чодра 
пашаш курылтын пижын, ышкэ 
планыштым ударлын, утыж 
дэн тэмышт, ВКП(б) обко- 
мын бойэвойн ужмашыжлан 
ышкэ образцовый пашашт дэн 
ваш мутым пуышт.
Ахмадулин йопташынТйын-ан 
руэн йамдылышэбригадыжэ 20 
фэвраль гыч 25 фэвраль маркэ 
ышкэ планжым 111 %-пан, 
Ф э д ь а н и н  йолташын 4 йы- 
етан' руэн йамдылышэ брига- 
дыжэ.170%-лан, Спирин йол- 
ташынбимньан шупшыктышо 
бригадыжэ 140%-лан, Йас- 
к у н о в  йолташын 2 йын*ан 
руэн йамдылышэ, бригадыжэ 
планым тэмгн лт.

Вэрысэ конкурс комиссэ ни- 
нэ ончыл бригадэ-влаклан пла- 
ным утыж дэнэ тэмымыштлан 
295 т. ЗО ураш промсатум по- 
гак полокпуашланСальлоклэн* 
ников йолташыч 8 имньан Ту- 
сквозной бригадыжэ кандида- 
тлан палэмдымэ.

Шэнтэч шудырнышб брига- 
дэ-влаклан нинэ бригадэ дэч 
примэрым налман.

К. Ф. Л э ф о н о в

«Кэчыштэ кок-кмо огыл, куи Кыр 
сооыраоштЩголог

Чодра шупшыктышо Барэйэвым 
полоклаш кулэш

Барэйэв Корий йолташ шуко 
ий годсэк „26 “киломэтр чодра 
пунктышто (Муш-марий) лэс- 
транхоз) пашам ышта.

Барэйэв йолташ чрдра шуп- 
шыктымаштэышкэ заданьыж- 
ым 200 процэнтлан тэмэн шо- 
га. Шупшыктымо нормо почэш 
3,3 кубомэтрьш лукшаш, тудо 
6 киломэтр к о к л а ш т э  кок 
йыр савырнэн, 13 кубомэтрым 
луктэш.

Но тидым Барэйэв йолташ

шагаллан шотла. Паша лэкты- 
шым^адак кугэмдаш. мутым 
налэш.

Кэчыштэ кок кана огыл, 3 
йыр савырнаш туьгалам, тидын 
дэнэ паша лэктышым кугэмдэм 
—ма нын Барэйэв Корий ойла.

26 километр чодра пу^тысо 
чодра конкурс комиссийлан Ба- 
рэйэв йолташлан пашам удар- 
лын ыштымыжлан пблбкым 
пуман.

Вахрамов.

Кугу-Кокшан лэсорабкоп сатулыма- 
шым курлэш

ЛТХ лымэ тымо

Морко . . . . 95,7 85,8
Йошкар-ола . 86,0 -  61,0
Сурок . . . . 82,0 61.6
Мушмарий . .79,5 39,3
Кугу -Кокшан 54,3 47,1
Кокшай . . . 55,5 Ь7,8
Шараыга . . 45,2 45,5
Звэнигэ . . . 53,9 32,5
Йурин . * . 36,7 36,6
Волжск,. . . 35,7 29,8

Трэст кумдык. 61,6 46,6

Партий дэнэ правигэльствын чодра 
йамдылымэ заданьым осалынкурлмышт- 
лан улно ончыктымо лэстранхоз-влакым

ШЭМ ОН"АШКЭ
пуртэна.

1. Волжск.—дирэктыр Козловский, ВКП(б) йа- 
чэйкэ сэкрэтарь—Иванов,

2. Йурин—дирэктыр Йэршов, тэхн. дир. Балэзин. 
РК вуйл, Иашков;

3. Звэнигэ—дир. Катков, ВКП(б) йачэйка сэкрэ- 
тарь Косарьэв, РК вуйлатышэ Йашков;

4. Ш араньга-дир. Йэвсэйэв;
& 5. Кокшайдир.— Розов;

6. Кугу-Кокшан —дир. Гульайэв,*) РК вуйлатыщэ 
Йакимов;

Мушмарий—дир. Маратханов, ВКП(б) йачэйкэ 
сэкрэтарь Голиков, РК вуйл. Сэдов.

*) П аш а гыч коран\цымэ.

Кугу-Кокшан лэстранхоз фон- 
до, тугак картычкэ улмо ва- 
чат ик тылызэ шульб дэч пое
на шинчыш.

Лэсорабкоп пашам виктар- 
шэ Пэтухов йолташ лэстран- 
хозлан еодор шульым пушаш 
олмэш: „Орыман, молан ты 
мартэат шульб укэ“—ман вэ- 
лэ кукта.

А имньэ-влак шульб укэ- 
лан вэрчын йарнат, кантэш- 
тыт, паша ыштэн огыт кэрт, 
чэрланымышт дэнэ шуко йа- 
ра шогымашышт йэшаралтэш.

Колхозла, йалла гыч ышкэ 
курго дэч поена еэзонлан гы- 
на чодра шупшыкташ толшо- 
влак курго укэлан вэрч моы- 
гэш чымат.

Лэсорабкоп лэстранхозлан 
шульым гына огыл, кэроси 
нымат жапыштыжэ кондаш 
огэш тыршэ. Пашазэ влак ка- 
етэнэ пичкэмыштэ шинчат: га- 
зэтым лудылдэн колташат, пи
ла дэн товарым шумашат, 
еайын кас обэдым ышташат 
огэш логал.

Сату-влак шукыжо годым 
вараш кодын толыт. Тэвэ, Са- 
банаковкэ чодра пунктыш ку
лак дэн поп-влакын уйарньа 
кэчылаштышт ыштышэ па 
шазэ-влаклан пуэдышаш еату 
3 мартыштэ вэлэ толын,, „Кра
сный мост" гын, кызытат на- 
лын огыл.

Шукыжо годым лэсорабкоп

оксажэ укэлан вэрчын еатум 
еулэнат огэш кэрт. Тудын дэн 
пырльак оксам вудыш кудал- 
тымэ гайак моштыдэ куча. 
Мутлан: Йошкар-ола гыч „Кра
сный мостыш* 65 киломэтр 
коклаштыш вич тонн Парэьг- 
гым кондышт. Парэнггэ йбр
шэш кылмэн, локтылалтын, 
Пэтухов: „тидэ парэнтым ебе- 
налан налмэ**—ман ойла. А 
„Красный Мостышто** улшо 
кок ебенаштым парэнтэ кон- 
дымо дэч йатыр ончычак шу- 
шкылыныт. Адакшым Парэн-* 
гым моло чодра пунктлашкат 
колтымо огыл, да моло кур- 
гат пуалтын огыл. Сандэ^ак 
шыжым улшо 49 сосна гыч
10 сбснажэ колышт.

Лэстранхозысо чодра паша- 
зэ влак кукшо киндымак вэлэ 
кочкын-йуын илат, етоловой- 
ышто обэд пэш шэргэ. „Ко- 
мэрчэский ** обэд киндэ дэч 
поена пуалтэш, 2 тэнтэм шо- 
га. Ик стакан чай, еакыр дэч 
поена, 15 кумырым шога.

Лэсорабкоплан ышкэ чурий* 
жэ дэнэ чодра йамДылымэ 
паша вэлкэ еавырныман, па- 
шазэ еатулымашым еайэмды- 
ман.

Чодра еэкцийлан еодор гы- 
на Кугу Кокшаныш лэсораб- 
копын пашажым тэргэн, ти- 
такан-влакым тужвак лукташ4- 
лан талэ паша-йэным колты- 
ман.. Луконин

гын, шыдэ осалй Шоналтэт 
Уштб чодрасэ илышым курл- 

шаш гай, лулэгэ йыда имэ гай 
шуркалмыж дэнэ илышэ чо- 
наным шокшобарак дэн зимов- 
кыш кожэн пуртышаш гайак 
тучэш.

Но Сурок лэстранхозышто 
чодра руышо ударник-влак 
шыдэ йуштылан ышкэныштым 
огыт пу. Нунын чылаштынат 
иктэ взрч гына чонышт йула: 
кузэ гынат прорыв гыч лэк- 
таш, лэстранхозын шэм оыасэ 
намысшым уштылаш.

Тэвэ Кропотовын чодра ру 
ышо еэзоник бригадыжэ ыш- 
та. Тудлан пычкэшталтшэ йуш- 
то лудмашан огыл, кулак дэн 
поп-влакын уйарньаштат ту- 
дым паша гыч кораьгдэн огэш 
кэрт.

— Уйарньа мэмналан огэш 
кул. Чодра гыч кайаш онай 
огыл: „89 киломэтр пэш кэлгэ 
курылтыштэ. 25 фэвральан 31,3 
%-ым гына руэн йамдылымэ, 
шупшыктымыжо эшэат шагал- 
рак—23,7 проц. Мэмналан на- 
мыс—манын Кропотов ышкэ 
бригадэ члэн-влаклан ойла.

Кулак дэн поп-влакын уй- 
арньа кэчылаштышт чодраштэ 
утларак йук йуан шокташ ту- 
н'альэ. Эр гычак туьгалын, кас 
мартэ товар, пила-влакын уча-

Тыштак нунынвийышт, да пэьггыдэ ушанымашышт
шымэ йукышт чэрныдэ мура, 
кылмэ пушэнггым еэьгымашкэ 
налыт.

Но товар дэн пилан озашт 
ышкэ коклаштышт огыт еырэ 
Бригадын поена члэнжэ йыда 
паша шэлэдымэ: нылытын кок 
пильа дэнэ пушэнтым йбрык- 
тат, коктын шумым, коктын 
укшлам эрыктат.
Бригадир Кропотовын мут- 
шым чыланатшукташ тыршат. 
Брйгадыштэ пэнтыдэ паша дэ- 
нэ йолташ дисциплинэ.

—Санька, вуйжым руал ку- 
далтэ! —манын бригадир рушо- 
влаклан каласа.

„Приказ" пуымо почэш ту- 
дым тунамак шуктыман...
10 еэкундо гыч кугу пунчб йбр
шэш еэьгалтэш, пушкыдо лу- 
мышко возэш...

Санька— й алысэ 19 ийаш ыр- 
вэзэ.Куанымыж дэнэ йактэ пун-
чо воктэн йбрыктымб ышкэ 
„жэртвыжым“ ончалэш.

—Ындэ тэвэ тидым йерыктб. 
—манын ышкэнжын тэнэсэ 
к о м а н д ы м  бригадир Кро 
потов пуа.

„Командирын кажнэ пушэьг- 
гэ вэрч чонжо коршта. Изи 
титак ыштымым ужэшат, ыш- 
кэ кэлшышэ шудымашыжым

пуа.
—Шолашкырак, шола вэлыш 

кырак, тун-жым гына ит шэл 
—манын йукшб чодрашкэ шэр- 
гылт кайа. Тунамак бригадэ 
члэн-влак Кропотовын шуды- 
машыжым еодор шукташ пиж- 
ыт, да тун почэшак шуктал- 
тэш.

Оршаш укэ: Кропотовэц-влак 
чодра руэн йамдылымэ ышкэ 
заданьыштым эрэ утыж дэнэ 
тэмэн шогат.

Контор воктэн шогышо пун- 
чыш кырмэ йошкар оыаш ара- 
1̂ ак нунын лумышт возымо 
огыл дыр...

Нуно кэчэ йыда ик йыылан
7,5 кубомэтр еай качэстван 
чодрам руэн#йамдылат.

Бригадэу мэтод,, рубка вел- 
ку“ еэм дэн чодрам руа. Сан- 
дэнэ Кропотовын бригадыжэ 
планым утыж дэн тэмымэ гына 
огыл, шупшыктышо-влакын 
пашаштымат куштылэмда.

Укшэрла—ик тушкаштэ, пыр- 
ньа-влак вэс вэрэ еайын оп- 
тымо. Мий, да рат дэнэ тэрыш- 
кэт опто вэлэ.

Кропотовын бригадыжэ мо- 
ло бригадэ-влакланат пашалэк- 
тышым изэмдаш огэш шоно. 
Тудо В. Ильичын ойжым раш

шинча: „паша лэктыш-—тидэ 
у етройым ыштэн шуктышаш 
вэрч кучэдалмаштэ эн кулэш 
паша.„

Тудо пэш шинча: еэыыма- 
шын еыравочшо—социалист 
таьгасымаш.

Кропотовэц-влак почэш шу- 
дырнышо бригадэ-влак нэр- 
гэштэ шуколончылмбн-гб, Иба- 
тулинын руэн йамдылышэ бри- 
гадыжым соц. таыасымашыш 
ужаш кэлшышт.

—Мэ тэвэ ышкэ бригады- 
штына поена пашазэ-влак ваш- 
ваш учашэн ыштэна, тидэ мэ- 
мналан пэш полша—вэт икты- 
штлан вэсэ дэч кодаш намыс- 
ыс..

Чынак Ибатулинын почэш 
кодмыжо огэш шу. Таыасы маш 
полшыш. Шукэртэ огыл кэ- 
чэлан ик йэы 4 кубомэтрым 
руа ыльэ гын, кызыт 6,5 кубо- 
мэтр гыч руэн йамдылат.

Йошкар оыаштэ кизыт ын- 
дэ Кропотовэц-влакын гына лу- 
мышт огыл, молынат уло. Ну- 
нын дэнэ пырльак Спиринын 
шупшыктышо кадр пашазэ- 
влак бригадат койэш. 
—Волгалташ вэлэ туыалэш, 
мэ йолымбалнат лийына. Со- 
доррак имньэ вичаш имньэлан,

да тушэч чодрашкэ. Пичкэ- 
мыштак ыштэна,— манын кид 
еовымо йукэш прэмийым нал- 
мыж годым бригадэ вуйл* Спи
рин ойла.

—Планым 178 процэнтлан 
мэ бригадэ мэтод дэн ышты- 
мэ 1дэнэ гына тэмэн улына, 
тошто, шУйшб артэль еэм йбр
шэш пыта,—манын Спирин? 
ын бригадэ члэнжэ Тарасов 
чон нблтын кутыра.

Умбакшым, Спиринэц-влак 
лавкыштэ шинчылтшэ Куйа- 
рысэ чодра руышо дэнэ шуп- 
шыктышо-влаклан „мэ кэчэ 
йыда производство еовэщань- 
ым ыштэна, брйгадыштэ ваш- 
ваш таыасэна**—манын умыл- 
тарат.

Ышкэ опытшо нэргэн Фэдьа- 
нинын ударный бриагдыжат
ойла.

КропОтовэц, Спиринэц, Иба- 
дулинэи-влак ышкэ бригадэ 
мэтодышт дэн кулак-влакын 
артэль еэмыштым мучашкэ 
шуктат, социалист мэтодынсай- 
лыкшым чынак нуно ончык- 
тэн шогат. Тыштак нунын вий- 
ышт, чодра йамдылымэ боль- 
шэвик планым тэмымаштэ еэ- 
ыыщаш вэрч ушанышт.

Ви к т .  К р ы л о в .

Отв. рэдактыр—Шацкий.
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