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МОРКО ЛЕСТРАНХОЗ
ЧОДРА ФРОНТЫШТО КУГУ 

СЭНГЫМАШЫМ ы ш т ы ш
Морко заданьыжым утыж дзн тэмыш

Морко. (Тэлэфон дэнэ). 
Морко лэстранхозын дирэк- 
тыржэ Виноградов йолташ 
ВКП(б) Обком, Обисполком, 
Маритранлэс, ОблРКИ дэнэ 
облас газэт-влак лумэш чо- 
дра йамдылымэ икымышэ ква- 
ртыл планым 109 процэнтлан, 
шупшыктымо планым 100,4про- 
цэнлан тэмымэ нэргэн рапор
ты м колтэн.

Тыгай сэыымашым Морко 
кузэ ыштэн кэртын?

Лэстранхоз вуйлатымаш 
план тэмышаш вэрч кучэдал-

машкэ эрэ ыштышэ кадр па 
шазэ влакып, да колхозник* 
влакын энтузиазмыжым м о - ! 
билизоватлэн моштэн. Кулак 
элэмэнт дэн тудын агэнтыш т-1 
лан—пурла дэн „шола“ опор 
тунист-влаклан пэгггыдэ отпо- [ 
рым пуэн. Чодра рушо дэн 
шупшыктышо коклаштэ со 
циалист таггасымаш дэн удар- 
лын ыштымаш чот шарымэ. |

М орко Лэстранхоэ планым | 
утыж дэнэ тэмаш кучэдалэш .!

Н. Ф.

ШОЛО ВОЛТАШ БОЛЬШЭВИКЛА
ИАМДЫЛАЛТАШ!

Шошо вуд шоло волташ йамдэ огыл, манын 
нигунамат вучаш огэш туыал

Элнэт сплавконторын планым курлаш 
т^калмыжэ кизытат койэш.

ШОЙБУЛАК ПРОРАБПУНКТ МОЛЫ- 
ЛАН ПРИМЭР

^Шойбулак прораб пункт 
(Иошкар ола лэстранхоз) кугу 
сэнггымашым ыштыш 29 март- 
лан планым йамдылмаш шо- 
тышто 115, прос. шупшыктыма- 
штэ 107 просэным тэмыш 
Мо "Шот дэн тудо ТОТай сэы- 
гымашым ыштэн? Ты прораб 
пунктын моло дэч вэс условий 
улмаш мо? Укэ, уло сэыымаш 
пашалан большэвикла пиж- 
маштэ.

Фэвралцтылызым штурмовой 
тылызылан шотлаш—манын 
ВКП(б) Маробком пунчал лэк- 
мэ мбыгак, ты пунчалым дэ- 
сатник коклаштэ сайын лончы- 
лэн нальыч. Дэсатник-влак, 
ышкэ умбакышт конкрэтлэ 
обэзатэльствым налын, пунчал- 
лан ваш мутым пуышт. Ты 
пунчал ик дзсатник коклаштэ 
вэлэ огыл, уло пашазэ коклаш- 
тэ, колхозлаштэ поена йаллаш- 
тэ лончылалтэ.

Тыгэ ыштымэ дэн пашазэ- 
влак чодраштэ кушкаш туыа- 
льэ. 20 йанварлан йолэшкэ 
пашазэ 86 ыльэ гын, 20 март-

лан 414 йэы лийэ. Имньэ дэн 
ыштышэ пашазэ-влак 130 гыч 
418 мартэ кугэмэ. Адак \Соц- 
таыгасымаш дэн ударничэст- 
ват эрэак кугэм шогыш. 20 
йанварлан 9 бригадэ еоцтаыа- 
‘еымаш шот дэн пашам ыш- 
тат ыльэ гын, 20 мартлан 12 
бригадэ лийын. Паша лэктыш 
йамдыпымаштэ 3 к-м гыч 4 
к-м мартэ, шупшыктымаштэ 4 
к-м гыч 4,5 к-м мартэ кугэ- 
мын. Пырдыж газэтат паша- 
лан талын пижын ыльэ Чод- 
раштэ утларакшым сквозной 
бригадэ пашам ыштыш.

Мартранлэс систэмыштэ 10 
лэСтранхозлан прораб пункт- 
влак пэшак шуко уло гынат, 
пашам тыгэ ыштэн шуктышо 
пэшак шагал. Шойбулак про
раб пункт паша вэрч большэ- 
викла кучэдалмашым практик 
паша дэн ончыктыш. Ты, при- 
мэрым почзш кодшо прораб 
пункт-влаклан налдэ да, илы- 
шыш пуртыдэ нигузэат огэш 
лий.

А. Р э ч к и н .

ПАШАМ УДАР- 
ЛЫН ЫШТЫМАН
Нужйалэц-влак чу
ваш чодра рушо- 

влаклан вашэш му- 
тым пуат

Нужйал чодра пунктышто 
ыштышэчодра рушо дэнэ шуп- 
шыктышо влак Чуваш чодра 
рушо-влакын виш еэрышыш- 
тым ышкэ погынымашэшышт 
лончылэн нальыч.

— Пашам эр гыч кас маркэ 
ударлын ыштэн, икминутымат, 
ик шагатымат йара эртарыдэ, 
паша лэктышым купмдаш пи- 
шына. Кэчыштэ ик йэылан эн 
шагал гын 6 кубомэтр чодрам 
руаш, 5 кубомэтр дэч шагал 
огыл чодрам лукташ мутым 
налына,—ман ышкэ вашму- 
тыштышт оичыктат.

Ударник влак.
Звэнигэ еплавпунктышто На- 

заровын, Охотинын, Максимов- 
ын бригадышт кэчыштэ ик 
йэнман Ю кубомэтр маркэ 
шуктат.

Шоло волташлан 
йамдлалатмашкэ— 
соц. тан'асымашым.

Сплав пашаштэ соцтаггасы- 
маш пэшак куговэрьгмналын 
шогыман. Ты" пашам кумдан 
шарэн, планым путыньк тэмы- 
шашвэрч большэвикла^кучэ- 
далман. Тугз гыпат, тег кугО 
паша чыла сплав пунклаштэ 
огэш шукталт. Йужо пункты- 
штыжо вуйгакат укэ манаш 
лийэш. Тэвэ Звэнигово сплав 
конторым налына. Тыштэ 
соцтаггасымаш вуйгэак укэ 
Профсойуз организацэ еоцта- 
ыасымаш дэн ударничэст- 
вым шараги шоналтэнат огыл. 
Тундэнак план почэш кум 
маткэ ыштымэ олмэш, тачэ 
кэчылан ик маткэ вэлэ ышташ 
туггалмэ, тудыжатпутыньэк 
шуктымо огыл. Кодшо кум 
маткэ ыгигаги гына 700 кубо- 
мэтыр чодра кулэш. Ты чедра 
альэ мартэ лукташат туггалмэ 
огыл.

Профсойузын еплавлан 
йамдылмаш пашам бурократла 
ончымаш дэн иашазэ коклаштэ 
наша диециплинэпэшакулно 
щога. Пашазэ, . влак паша 
ыштымэ олмэш йун жапым 
эртарат. Куропаткин грузит- 
лышэ^ бригадыжэ паша ышты- 
мэ дэчшукоТгун жапым эрта- 
ра. Куропаткин бригадэ еэ- 
мынак Ермолин бригадатйун 
арам жапым эртара. Моло 
бригадат тыгэ начарын ышты- 
шэ улыт.
План тэмыдымаштэ Звэнигово 
лэстранхозынат титакшэ уло. 
Тудо вуд дэнэволтышашлык 
чодра шупшыктымо планым 
альэ мартэ 37 просэн вэлэ 
тэмэн.
Тыгай кучуыкым умбакыжэ 
нигузэат чыташ огэш лий. 
Паша большэвик тэмпым 
йодэш, ты тэмпым кызытак 
нлбталаш кулэтп.

С. С а п ь у ш .

Элнэт сплав конторын план-| 
жэ почэш тэний чылажэ 367 
тужэм кубомэтыр чодрам вуд 
дэн волтыман. Плот ыштыма- 
шым ончалат гын, паша план 
курлэш, манын ончыл гочак 
к ал асаш  лийэш. Плот-влакым 
чылажэ 1200 ышташ кулэш 
ыльэ гын, 25 мартлан вуйгэжат 
334 плог вэлэ йамдэ.

Планым пугыньэкшуктыды- 
маштэ эн ончычак лэстранхоз- 
влакым титалкаш логалэш. 
Нунын пашалан курылтын 
пиждымышт дэнэ чодра шуп- 
шыкт^маш 50 процэнт нарэ 
вэлэ тэмымэ.

Кызытэ кунар улшо чодра 
дэн 1200 плот ыштымэ огыл, 
587 плотым вэлэ ышташ лий- 
эш. Плот ыштымаштэ пашазэ- 
влак еитышын улыт гынат, 
еплавышкэ колташ п а ш а з э -  
влак альэ мартэ йамдылалтын 
огытыл. Пашазэ вий погаш
24 мартыштэ вэлэйаллашкэ 
зэрбовшик влоК лэктын улыт. 
Канат тулэч моло пырньа пид- 
шаш матэриал-влак еитышын 
улыт альэ мартэ нуно 
вэрышкэнамиэн шуктымо огы- 
тыл, кушто йамдылымэ, туш- 
так кийат.

Чодра волтымашкэ чылажэ 
500 пуш кулэш. Нинэ пуш-влак 
тачэ кэчылан йбршын йамдэ 
улыт, манаш огзш лий, шукы- 

| жым тбрпатыдэ к у ч ы л т а ш  
огэш лий. Тбрлаташыжат шу- 
кэртэ огыл вэлэ туыалын улыт.

Плот ыштымаштэ, тулэч мо- 
ло еплавлан йамдыалтмэ паша- 
штэ чылажэ 850 пашазэ нарэ 
лийшашлык. Тачэ кэчылан па 
шам 450 йэы грузитлымаштэ, 
56 йэы маточник пашаштэ ыш- 
гэн шогат. Нинэ пашазэ кок-

лаштэ культур шот пэш начар 
шога, профсойуз организацэ 
пашазын илышыжым шагал 
ончалэш.

Пашазым еатулымашат пэ- 
шак кугын Окшакла. Продукто 
картычкэ налаш кажлэ ви ч  
кэчыштэ манмэ гайэ С п л а в  
трэстышкэ кудалышташ лога- 
лэш, кажнэ миймылан 300 тэы- 
гэ дэн окса пытаралтэш.

Сплав контор пэлэнсэ пар
тий йачэкэ вийжэ пэшак ш а
гал дэн партий массэ п а ш а м  
еитышын ыштэн шуктэн огыл. 
Иачэйкыштэ 7 комуниет вэлэ. 
Чын, ты вийым партий йачэкэ 
поена паша учаеткылашкэ пэн- 
гыдэмдэн. Но нинэ пэнтыдэм- 

пымэ партийэц влак ышкэ он- 
чылно ы ш т ы ш а ш  паша-. 
штым вийан ^корнышко 
шогалтэн огытыл. Иужо кому- 
ниетшэ пэнгыдэмдымэ учаекьи 
шкыжэ мийэнат т о ш к а л ы н  
огыл.

Сплав туыалаш жап кугынак 
кодын огыл. Т а ч э  э р л а  вуд 
тарванышашлык. Вуд тарвана 
гын, еплап контор планым 
тэмэн огыл, манын тудо огэш 
вучо. Ты шотым шоналтэн, эн 
ончыч лэстранхоз влаклан вуд 
дэн волтышаш чодрам кызы- 
так шупшыктэн т э м ым а н .  
Сплав контор-влаклан ч о д р а  
миймэ еэмын плотым ыштэн 
шогыман. Адак моль дэн вол- 
тышаш чодрамат ышкэ вэры- 
шкыжэ оптэн шуктыман.

Умаштэ чодра волтымаштэ 
шуко еитыдымаш лийэдыш. 
Тэний ик пырньат вуд еэрэш 
кодманогыл. Волтышаш чод- 
рам ик пырньа котдэ вэрыш- 
кыжэ шуктыман.

Звэнигэ корнын озажэ ко гын?
Звэнигэ надвэсной куртньб 

корно пэш кэлгэ курылтыш- 
гэ—15 мартлан план вуйгакшат 
9 процэнтлан гына тэмалтын 
ыльэ.

Курылтышын т^ы чийжэ-— 
корно вуйлатышэ-влак корно 
эксплоатацэ дэн ачалмаш па
шам кулак дэнэ врэдитэль- 
влаклан ушанэн пуэныт.

Пудыргышо вагон-влакым 
тошто вакш арэндатыр, еай- 
лымэ праважым •налмэ Моча- 
лов. „ачалэн" шогэн. Тудлан 
адак уй заводым кучышо За- 
гайнов и з а к - шо л ь а к - в л а к  
полшкалэныт. ,

Корныштыжат кулак дэнэ 
тудын агэнтышт влак ыштат. 
Чугунов дэеатньык вагон-вла- 
кым тормыз дэч поена колты- 
мыж дэнэ 8 вагоным пудыр- 
тыш.

Кооным ны эксплоатконто- 
рат, ны етрсй конторат огыт 
вуйлатэ.

Маритранлэслан еодор тидэ 
пашаш н.фжым чыкэн, оеал 
пвша-влвкым пыт а рыма н.

Рэдакцэ адрэс:
Йошкар-Ола, Маритранлзс 

8 №  телэфон 
(рэдакцым йэшараш)

Чыла эл пролэтар-влак, ушн ыза!



*' .. : . кампанийым 
вийан артараш!

Мушмарий лэстранхоз пэлэн улшо рабочком 
договоркампаньым опортунистла онча

Мушмарий лэстранхоз пэлэн 
улшо рабочкомлан колдоговор 
кампаньым шукэртак эртараш 
пижаш лийэш ыльэ гынат, ты 
кампаньым кулэшлан шотлы- 
дымыждэнпашалан альат ку- 
лын пижын огыл. 25 мартыш- 
тэ рабочком вуйлатышэ про- 
фойуз погынымашым погы- 
шат—колэктивный договорым 
ышташ кулэшыльат,манын шо- 
йа коркажым удралаьат, ты- 
лэч моло шомакым погыны- 
машлан ыш каласэ.

Тошто договор шуктыма- 
шым тэргэн налын, кучык-вла- 
кымтужваклукташ шоналтэнат 
огыл.

Прораб пунк-влакыштатугыч 
договор ыштымаш паша кулэш 
сэмын тарванэн огыл.

Адак погынымашкат 43 йэьг 
толаш кулэш ыльэ гын, вуйгэ- 
жэ 17 йэн- вэлэ тольо.

У колэктивный договор ож- 
нысо договор дэч могай ойыр- 
тыш шот дэн ышталтэш, пр- 
офосойуз члэн коклаштэ умыл- 
тарымаш лийын огыл.

Чодраштэ ыштышылан сай сатум,
тутло кочкышым

Погынымаштэ жапым шуко 
эртарэн шинчышт гынат, Ни- 
мо ыштыдэ шаланышт Тошто 
договорым ончаш гына, коми- 
сышкэ 5 йэн-ым сайлышт. Ра- 
бочкомын пашам начарын ыш- 
тымыжэ дэнак профсойуз па
ша пэшак начар корнышто 
шога. Паша дисциплинэ во- 
лэн Профойуз погынымашкэ 
пэш итагалын коштыт.

Тэний угычындоговор ышты- 
маш политик шотышто пэш 
куго пашалан шотлалтэш гы- 
нат, Мушмарий лэстранхоз пэ 
лэн. улшо партий йачэкат па- 
шалан пижын огыл. Партий 
погынымаштэ, да буроштат 
угычын договор ыштымэ па
шам лончылэн налаш мондэ- 
ныт.

Уло массым мобилизовать 
лэн тошто договор шуктыма- 
шым тэргэн налын, у догово- 
рым политик шотышто куго 
пашалан шотлэн, пашам вийан 
корнышко шогалтыман.

^ А. Рэчкин.

Колдоговор ышташ чодрашкэ лэктын
/ ОГЫ ТЫ Л.

Чодра профсойузын Обком- 
жо колдоговор кампаний эр- 
тараш лэстранхозлашкэ 24 йы- 
ным колташ ыштэн ыльэ.

Тудын дэч вара лу . кэчат 
эртыш, лэстранхозлаш иктат 
толын огыл. Командировать- 
лымэ йэн'-влак лэкташ огыт

вашкэ.
Колдоговор кампанийыш мо- 

билизоватьлымэ студэнт-вла- 
кым тэхникум админстрацз 
огэш колто. Тицэ нэргэштэ Об
ком дэнэ тэхникум коклаштэ 
ты мартэйат кэлшымащ ыш- 
талтын огыл. И. Г.

Йужноболото карантйнлан кб
вуиын шога

Йужноболото карантиныштэ 
улшо им^э-влак нэргэн нигб- 
ат огэш шоналтэ. Карантиныш 
106 квартал пэлэнысо обоз 
гыч (Звэнигэ лтх) кок кило- 

м этр лийзш, нообозвуйлатышэ

кольшиков дэн Фирсовла 
ушанэн, тыгакак чэрлэ имньэ- 
влакым огыт уж.

Сандэнак чэрлэ имньэ-влак 
тучкыдынак курго, вуд дэч 
поена шогат, тбрланымэ олмэш

— О м  п у, р о!..

Стэкольщиков карантиныш он- 
чалаш огэш шоно, тусо имньым 
„йот“ имньэлан шотла. Про
раб Фирсоват имньым тыгак 
понча“.

Звэнигэ ЛТХ дирэкций Стэ-

кйбршэш локтылалтыт вэлэ, 
Прокуратурлан тидэ пашам 

кызытак ончалман, могай жап 
маркэ Звэнигэ ЛТХ ышкэ им- 
ньыжым тыгэ ончаш туьгалэш?

Самотьоклан ушанат.
Чубатарыштэ паш а еай огэш шого.

Чубатар чодря пункт квар
тал заданьым пэлыжнарат тэ- 
мэн огыл.

Пашам кузэ лий, тугэ ыш- 
тат. Чодра пункт вуйлатышэ 
Фирсват, ны дэсьатник-влакат 
(Михайлов, Григорьиэв, Лап- 
шинов) пашам моштэн орга- 
низоватьлаш вуйгак огыт шо- 
но.

—Кунар ыштат, тунарат си
та. Планым кузэ гынат тэмэна...

Вуйлатышэ-влакын тэвэ ты- 
гэончымышТдэнэ пашазэ-влак 
ыштэн лукшаш ышкэ нормыш- 
тым нигунамат тэмэн огыт т о 
го. Чодра шупшыктышо-влак 
кэчыштэ кубомэтрын кумышо 
ужашыжым гына луктыт.

Титак-влак тужвак  
лэктыт

Чодра копэрацын пашажым 
лэстранхоз пэлэн улшо еэк- 
тыр енабжэньыш пумо „дэн 
чодра копэрацыгптэ улшо па
ша йэтг-влакын титак пашашт 
тужвак лэктэш. Мушмарий 
лэстранхозышто тэвэ тыгай 
титаквлак тужвак лэктыч. 
Лэушкин прорабпунктышто 
улшо ларьок вуйлатышэ Ак- 
тыганов 6130 килограм парэтг- 
гым кылмыктэн. Тыгай титак 
пашам слэдствэный органыш- 
кэ пумо.

Шолэтггэр прораб пункт 
пэлэн улшо продукто склад 
вуйлатышэ Кузнэцов доку- 
мэндыштэ потдлэкым ыштэн, 
504 килограм ложаш шокты- 
шым колтэнат, 564 килограм- 
мым колтымо мапын, нольжым 
кудытан еипырыш еавырэн. 
Кызыт тудым паша гыч лук- 
тын еутышко пумо.

Кочмо вэр вуйлатышэ Пу
зырьков 72 килограм шылым 
пужлымэшкэ киктэн, копара- 
цылан экшыкым кондэн. Тун- 
дэч ты шыл акым кычал лук- 
таш да паша гычлуктынкол- 
таш манын пунчалым лукмо.

Моло кучык-влакат тужвак 
лэктэдэн шогат. Пашам пумо 
годым эшэ утларак титак-вла- 
кым тужвак лукташ пижман.

Тыгай осал паша-влак клас 
тушман тушка дэч лийэдат, 
ты шотым пэшраш шинчыман. 
Нунылан чарныдэ отпорым 
пуэн, аппарат гыч кулдымаш 
тушкам поктэн лукман.

К -в .  Р.

пар
Тихомиров 

шым нал- 
нэжэ

План тэмыдэ продуктым пытарэныт.
Кодшо ийыштэ чодра орга- Запискэ-влакдэнэ пуэдымэ 

низацэ-влак чодра паша пла- гынат, тудым картычкышкэ 
ным начарын шуктэн тольыч пурташ к^лэш ыльат, Муш- 
гынат, продуктым утыжым ку- марий лэстранхоз пэлэн ул-
чылтыч. Тыгай титакым пы- 
таршашлан лийын, чодра 
копэративлаи коч могай про- 
дукгымат паша план шуктэн 
толмо еэмын пуаш кушталтэ.
1 йанвар гыч продукто-вла- 
кым картычкэ дэн пуэдымэ 
систэмым илышышкэ пурташ 
туггалалтэ. Тугэ гынат вэрлаш 
тэ улшо чодра копэратив-влак 
ты пашам шуктэн огытыл. 
Тэвэ Мушмарий лэстранхоз- 
лан чодра копэрацэ-влак па
ша планым тэмымым ончыл 
гочак палэн налдэ продук- 
тым ордэр дэнат, адак часный 
запискэ-влак дэнат пэитак шу- 
ко пуэдэн Тыгэ, ложашым— 
305 килограммым, шурашым— 
712 кл., шульым—9846 кл., ко- 
лым—1097 кл.. уйым—11 кл., 
еакырым—161 кл., киндым— 
8159 кл., ложаш шоктышым— 
1514 кл. Ты продукто шот 
гыч кунаржэ паша план тэ 
мымылан, кунар ончыл гочак 
пуэдэн, улыт палаш огэш лий.

шо енабжэнэ еэктыр вуйла- 
тышэ Голиков йолташ-мэ ты 
продукто-влакым картычкыш- 
кэ ом пурто—манын пашаш- 
тэ чараклэн шога.

Тыгай титак паша лэстран- 
хоз д э н  лэсрабкоп-влакын 
озаланэн моштыдымашым 
ончыкта. Тыгай титак паша 
ик Мушмарий лэстранхозыш- 
то вэлэ огыл, моло вэрэат йа- 
тыр , уло. Кызытэ чодра 
копэративын пашажэ лэс тран- 
хозышко пуалтэш. Ты паша 
пумо годым тыгай титак-вла- 
кым чыла тужвак лукташ ку- 
лэш. Ты пашалан эн ончыч 
чодра организацыштэ улшо 
партий йачэйкэ-влаклан пиж- 
ман. Моло организацэ - влак • 
ланат брдыжыштэ ш о г а ш  
огэш л и й .  Титакан-влакым 
т^жвак луктын, еамокритйк 
тулдэн когартэн налын, про- 
лэтар еут ончыко шогалты* 
ман.

К. ДЕНР.

Йаковлэвым путралман.
Турск чодра пункт пэлэн ул- 

шо Звэнигэ пэспонларьокшо 
пашазэ еатулымаш еайэмдымэ 
пашам кулэш еэмын огэш он- 
чо.

дра конкурс тудын пашашты- 
жэ шуко полшышым пуэн кэр- 
тэш ыльэ.

Йаковлэв т^чкыдынак паша- 
л  .зэ-влакынсатуштымкучэнко-

Ларьок вуилатышэ Иаковлэв да (обвэшиватьла). Тэвэ кадр

Мушмарий лэстранхоз, „26 
киломэтр“ чодра пункт пэлэн 
улшо Мушмирий лэсорабко- 
пын етоловойжо пашазылан 
еай кочкышым йамдылаш огэш 
тыршЭ.

Продукто еитышын уло ва- 
чат шурым 'вуд гайым гына пук- 
шат. Сандэнак пашазэ-влак 
кочкаш коштмымат шукыжо 
кудалтэныт.

Чаткаталык шот нимаг укэ. 
Буфэт йыр пурак, лавра, ку 
варвалнэ коштыра, * Устэмва- 
лым кочмо почэш огыт эрык- 
тэ.

Ударник-влаклан поена ус- 
тэмбал, да еайрак ойыртэмын 
пукшымаш укэ.

Столовой вуйлатышэ Тихо
миров етоловын пашажым еа- 
йэмдаш шонэн огыл. Чодра 
конкурс нэргэн ушышкыжат 
налын огыл.

АдакшымТихомиров шордэн 
парышым налаш точа. Чырык 
шОрым куд тэнтэдэнэ налын 
(етаканжэ 50 кумыр дэн), ета- 
канжым 70 кумыр дэн ужала, 
8 т. 40 кумырым чырыкл „н 
логалта.

Парыш н а л а ш  точыман 
огыл. Пашазэ кочкышым еайэм 
даш пижман.
„Ч.—Т.“ бригадэ: Лэфонов 

Сибагатулин.
Дунайэв.

еатум эн ондакак чодра рушо 
шупшыктышо ударник-влак- 
лан пумоолмэш, лодьыр-влак- 
лан вэлэ ролта. Кэчэ гуд да 
монь ларьокышто йогыланэн 
кийшэ-влак еай еату толмым 
ужытат, тудым нигон дэч он- 
кыч руалтат,

Йаковлэв ударник-влаклан 
нимогай ойыртэмым огэш ыш- 
тэ, да ударникшымат огэш 
шинчэ. Адакшым чодра кон
курс нэргэнат колын огыл Чо-

паШазэ Владимировыным 1,5 
кило ложашым кучэн кодыш. 
Пашаштэ осалым ышташ шо- 
нымыж д э н э 7 тонн парэнтым 
нимолан йордымын кылмык- 
тыш.

Тыгай осал койыш-влаклан 
мучашым пуман. Звэнигэ лэс- 
полан тидын почэш кулэш 
мэрмы ыштыман.

Л Кир у ш.
Ми х а й л о в .

Сай еатум- чодраштэ ышТышылан
Коопэрацын бойэвой зада- 

чыжэ—тидэ сай^сатум чодра 
рушо дэнэ шупшыктышылан 
пуаш, утларакшым ударник- 
лан. Тэвэ тыгай чынлыкым 
Звэнигэ лэсорабкоп правлэньэ 
члэн Парфэнов нигузэат умы- 
лэн огэш кэрт. Правлэнийын 
ш уды м аШ ы ж э почэш еатум эн 
он дак ак  чодраштэ ыштышы- 
лан пуэдымэ олмэш, Парфэнов

еатум пайшик коклашкэ вэлэ 
шэлэдыш, чодра рушо дэнэ 
шупшыктышо-влак еату дэч 
поена кодыч.

Турск чодра пунктыштат 
тыгак ыштылыныт.

Лэсосэкцийлан тыгай ок кул 
койышым еодор гына пытар* 
ман. Сайсатум энондакак чо- 
дра рушо дэн шупшыктышы- 
лан пуман. Чодра рушо

Тыгай столовой кблан кулэш.
Турск чодра пункт пэлэны- 

еэ Звэнигэ лэспон етоловой- 
жо пашам пэш начар ышта. 
Столовой вуйлатышэ Прохо
ров 3-4 кэчэ да монь етоло- 
войышкыжо толынатогэш тош 
кал. Кочкышым еайэмдаш 
огэш шоно.

Кочкышым чаткан йамдыл 
маш укэ, лавран, кузэ лийтугэ 
йамдылат. Кумыж-совла йан- 
дар огэш шого, чаткаталыкым 
тыштэ вуйгакшат огыт ончо.

Обэд 1 тэнггэ да 35 кумыр- 
лан колталтэш, ышкэ акшэ 
дэч шэргэ, да кажнэ кэчын 
ик турло обэд

Ударник-влаклан поена $с- 
тэл, поена еайрак ончымаш 
укэ.

Чодра кункуреыш ушнэн, 
столовой пашам еайэмдаш шо- 
нэн огытыл.

Лэеорабкоп правлэнийлан 
етоловойын пашажым еодор 
пужэн ыштыман. А чодра пунк- 
тыео обшэствэноетьлан ето- 
ловойын пашажым эекэрэн шо 
гыман.

„Ч-Т„ бригадэ: Лээдкри 
Шилов.
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