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ШОЛО ВОЛТАШ ТУНГАЛАШ ТОРА ОГЫЛ
ИАМДЫЛАЛТМЭ ТЭМПЫМ ЛУ ПАЧАШ КУГЭМДЫМАН
Сплавлан йамды- 
лалтмаш тэмпым 

вийандаш!
Шоло волтымаштэ сэнгымаш 

«одра йамдылышэ дэн шоло 
ролтышо организацэ - влакын 
тядэ бойэвой компанийлан йам- 
дылалт шогымышт дэн пижын 
шога. „Шоло волтымаш тэлы- 
нак туггалалтэш“ (26 - III ыш- 
ТЭ лэкшэ „Правда” гыч).

Марий кундэмысэ чодра йам- 
дылышэ дэн шоло волтышо 
$рчганизацэ-влак шоло волташ- 
дан йамдылалтмаштэ кулэш 
тэмпым альэ налын огытыл. 
Шуко лэстранхозла дэн сплав 
конторлаштэ „ шоло волташ 
адьэ вашкэак огэш шу, шо- 
игым изишак вуча“ ман шот- 
дэн илат... Тыгай шонымаш 
шушаш шоло волтымашым 
к^рлын кэртэш.

Шоло волтышаш корэм дэк 
чодра шупшыктымаш пэшак 
ёркын толэш. Шуко лэстран- 
хозла „ корно пытэн“ манын 
ыщкаланышт„обйэктивнэ“чий- 
ым муыныт, снлав-контор дэн 
пристинлан пашажым курлыт. 
Шупшыктыгпо-влакын паша 
л&ктышышт намыс изэ.

Сплавконтор дэн пристин- 
лаштат йатыр вэрэ шупшык- 
тымо еэмынак грузитлымаш 
дэн плот ыглтымашат начар 
шога, лэстранхоз-влак чодрам 
начар пуэн шогат, манын ву- 
йым шийыт.* Ончэтшэ гын, 
кондымо чодражымат грузит- 
лэн, плотым ыштэн шуктэн 
огытыл.
“ Наша вий огэш еитэ, тулэч 

ыоло, тидат - тудат титакан 
улыт, шоло волтышо органи- 
зацэ гына титакан огыл. А 
паша вийым погашлан могай 
мэрым ыштымэ?—Нимат укэ. 
Такэлаж молан укэ? А молан 
пристиныш чодра шупшык- 
тышо-влак кубомэтрат пэл 
еэлэ луктыт? Лэстранхоз дэн 
шлавконтор-влакын ончыкты- 
мо чий-влакым ой^иашыжат 
<*гэш шого. Палэ: кодшо ийла- 
бэ опытым нуно еайын ушыш- 
кышт пыштэн огытыл, еамо- 
тьоклан ушанэт гын, компа- 
нийым курлаш йамдылэт, ман
ным Огыт умыло.

Шоло волташлан йамдылалг- 
мэ годым, кодшо ийлаштэ 
корэмэш кылмышэ волтышаш 
чодрам аралаш, плотыш оптант- 
лан поена внийаньым налман.

Шоло волташлан шуко кэ- 
Чэ кодын огыл. Чодра йамды- 
лышэ дэнэ шоло волтышо ор- 
ганизацэ-влаклан шоло волташ 
йамдылалтмэ тэмпым эн вий- 
ан нблталман

„Паша вийым пашаш мош- 
тэн шогалташ, клас шижма- 
шым эн чот вийаггдэн, кулак 
дэн тудын агэнтуржым чар- 
ныдэ тужвак луктын шогаш, 
шоло волтышо пашазэ кок- 
Ааштэ таЕгасымаш дэн удар- 
ничэствым шарэн, вуйлатэн 
шогаш—тэвэ мо сплав район- 
Жасэ партий организацэ дэч 
^одылтэш. Тидын дэч поена 
шоло волтымаштэ еэггымашым 
цштаиг огэш лнп. (ЗО марты- 
(Уд „Правда" газэтын ончыл 
етатьаж гыч)

РОДИОНОВЫН БРИГАДЫЖЭ 
ПАША ЛЭКТЫШ ВЭРЧ 

ОГЭШ КУЧЭДАЛ
Турск чодра пунктышто 

(Звэнигэ лэстранхоз) Провой 
район, Упшийар йал еовэт, 
„Трудовик" колхоз гыч толшо 
Родионовын бригадыжэ 11 
имньэ дэн Элнэт корэм дэк 
вуд дэн волтышашлык чодрам 
шупшыкта.

Бригадэ вуйлатышэ Радио 
нов яинам рийандэн колташ 
огэш тыршэ. Пашаш 9-10 ша- 
гат жапыштэ лэктыт, да кэч-

вал дэч вара 2 шагатлан мон- 
гэш толыт. Сандэн кэчыштэ 
5 кубомэтрым лукмо олмэш 
2-3 кубомэтр гыч вэлэ ик 
имньэ дэн луктыт.

Радионовлан тыгэ-йогыла- 
нэн ыштымашым кудалтыман. 
Чодраштат пашам мбнтысэ 
еэмын эр гыч кас мартэ ыш- 
таш пижман.

Л эф  о н о в  К.  Ф.

ПАШАЗЭ-ВЛАК КЭЧЭГУД ИАРА 
ШОГАТ

Лэвицк дэн Корьаков прис- 
тиныш (Кокшай сплавконтор) 
чодра грузитлымашкэ эн ша
гал гын ЮО йэгг грузитлаш, 
да ЗО задэлкыш кулэш. Кй- 
зытончалашгын, вуйгак 5 гру- 
ЭиТлышэ пашазэ гына уло, 
нуныштат грузитлымаштэ ыш- 
тэн огыт шого. Тучкыдынак 
кэчэгут йара шогымашыштат 
лийэда. (27 март.)

Дэсьатник - влак пристиныш 
пытартыш7 кэчылаштэ вэлэ 
толаш туггалныт, пашам пэш 
начар ыштат. Дэсьатник Кар
пов ик кэчым ыштышат, уна- 
ла вэлэ кайыш, пристиныш 
шыш тол.

Тыгай осал койыш - влак 
кушкэн лийаш туггалыт?

В. Дольский.

Паша кэчэ—4 шагат гына...
Турск сплавконтор шоло 

волташлан пэшак начар йам- 
дылалтэш- Пристин дэкэ 42 
тужэм кубомотр чодрам тпуп- 
шыктымо олмэш 16 тужэм 
кубомэтрым вэлэ кондымо. 
Тушэчынжат еплавлонтор 5 
тужэм кубомэтжрым гына 
грузитлаш шуын.

Пристиныштэ пашам орга- 
низоватьлаш нигбат огэш 
тыршэ. Пашам эрдэнэ 10 ша- 
гат гыч ышташ туггалыт, да 
кэчывал дэч вара 2 шагатланак 
чарнат. Бригадэ-влак кэчыгн- 
тэ ик йыгглан 1,5 кбм. вэлэ 
логалтат.

А . Б.

Куйар сплавлан йамдылалтмашым
курлэш

К у й а р  (тэлэфон дэн ышкэ- 
нан епэцкорна дэч). Куйар 
чодра пункт шоло волташлан 
йамдылалтлгашым осалынак 
курлэш. Лэвицэ дэн Корьа- 
ково пристинлаш (Ко кшай 
сплавконтор) 4.000 кубомэтр 
чодрам шупшыктымо^ олмэш

2.000 кубомэтр нар вэлэ лук- 
мо. ~

Сплавконтор ышкэ могы- 
рымжо пристиныш чодра шуп- 
шыктымашым вийаггдаш ни- 
могай мэрымат огэш ыштэ.

Крылов.

1-ШЭ КВАРТАЛ ЗАДАНЬЬШ УТЫЖ ДЭНЭ ТЭМЫШЭ
ЛЭСТРАНХОЗ-ВЛАКЫН

ЙОШКАР СПИСЫК
М О Р К О
28-шэ мартлан 

109 ироц. ЙАМДЫЛЭН,
100,4 прпц. ШУПШЫКТЭИ.

Дирэктыр ВИНОГРАДОВ, ВКП(б) йачэйкэ 
еэкоэтчр УДАЛОВ, РК. еуйлатышэ МУХИН.

С У Р О К
122 проц. ЙАМДЫЛЭН,

101 проц _ШУПШЫКТЭН.
Дирэ^тыр ЗАЙЦЭВ, ВКП(б) йачэйкэ 

еэкрэтарь ВАНЬУТОВ, РК. еуйя. ЛАВРИНОВ.
Й О Ш К А Р - О Л А

126 проц. ЙАМДЫЛЭН ,
1067 проц. ШУПШЫКТЭН.

Дирэктыр БЭЛАВИН, ВКП(б) йачэйкэ 
еэкпэтарь КОИТЭЛИН, РК. еуйл. РОМАНОВ.

ПАШАМ МОШТЭН ШЫНДЭН, ПАША 
ЛЭКТЫШЫМ КУГЭМДАШ

Т у р с к  еплавучаеткыштэ 
ыштышэ Смэлов Артэм дэн 
Льаминын бригадышт епла- 
вым эртараш ударлын кучэ- 
дал шогат. Бригадир-влак 
брйгадыштэ пашам моштэн

шындьгмышт дэн паша лэк- 
тышым кугэмдэныт. Смэловын 
бригадыштыжэ ик йэгглан кэ- 
чыштэ 8 кубомэтрым, Льами
нын брйгадыштэ 6,5 кубо- 
мэтрым логалтат. 1Л.

Илэть еплавконторым йот элэмэнг дэч 
эрыктыман.

Илэть сплавконтор сплавлан 
больШэвикла йамдщгалтын 
огыл. Сплавтрэст дирэктыр 
Тарабашкцн йолташын чод- 
рам жапыштьгжэ налын шо- 
гымо, у пристинлам почэды- 
мэ нэргэн шудымашыжым 
шуктымо огыл. Паша вий 60 
процэн вэлэ уло. Сплавкон- 
торын эркьтн еавырнылмашы- 
жэ дэн эрэак 3 тужэм кубо- 
мэтр чодра приниматлыдэ ко- 
дэш.

Соц. обьазатэльствым тэмы- 
шэ пашазэ-влак " шуко кэчэ 
дэн квитанцэ налащлан вучэн 
эртарат.

„Пьатилэтка" пристиныгнтэ 
дэсьтник-влак ударлын ытн- 
тымэ олмэш эртак аракам 
лбкат. А чодра грузитлыдэ 
кодэш. Сандэн шупшыктымо

дэн грузитЛымэ коклаштэ ЗО 
процэнт иар ойыртыш уло.

Сплавконторын шуко еиты- 
дымашыжэуло, Пашазэлантар- 
ман-влак, |йолыщ чиймэ вур- 
гэм-влак, тулэч молат огэш 
еитэ,

Илэть сплавконтор йот элэ- 
мэнт дэн куштыраггын, тид- 
лан вэрчынак шоло волташ- 
лан йамдылалтмашат пэш на- 
чар. %
% Морко ЛТХ гыч эрыктэн 
лукмо йот элэмэнт-влак - Эл- 
нэт еплавконторыш толын пу- 
рат. Мутлан: бухгалтэр Мит- 
рофанов-поп эргэ, тулэч мо- 
лат йатыр улыт.

Илэть еплавконторым е о -  
дор йот элэмэнт дэч эрыкты- 
ман.

Тэхникэ вуйлатымашым еайэмдыман.

Кулак дэн лодырь-влак планым курлыт
42 тужэм кубомэтр олмэш 

Турск чодра пункт приста- 
ньыш 16 тужэм кубомэтрым 
гына шупшыктэн. Пункт 
вуйлатымаш пашаш бойэвой- 
ла пижын огыл.

Пэгггыдэ заданьэ тулшб- 
влак 6 кубомэтр олмэш 2 ку-

бомэтр гыч вэлэ кэчьгштэ тэ- 
мат.

Лодырь-влак кэчэгут ларь- 
окышто шинчылтыт, нигбн 

эч ончыч еатум руалтат. Эр 
ыч кас мартэ ыштышэ бри- 

гадэ-влаклан нимат огэш ло- 
гал. Г аврнлов.

Лэушкин чодра пунктышто 
(Мушмарий лэстранхоз) бри- 
гадэ-влакын пашаштым еай- 
эмдаш спэциалист дэнэ дэсь- 
атник-влак нимайат ^огыт шо- 
но.

Дэсьатник Старовэровын 
пашажым ончалза! Тудо чод- 
^ам приниматьлэн шогымо 
дэч молым нимат огэш шин- 
чэ. Чодра рушо-влак кузэ па
шам ыштат, тудлан еадэ ик- 
так, кунар руэн йамдылат, 
тунарат сита ман вэлэ Старо- 
вэров ойла.

Бригадэ-влаклан нимогай 
тэхникэ вуйлатымаш огэш 
пуалт, нунын пашаштымат 
шэкланымаш укэ. Пашам бри- 
гадыштэ артэль еэм дэн ыш- 
тат, пашам моштэн / шэлэды- 
маш укэ.

Лэушкин чодра пунктыш 
пыжыктымэ лэстранхозын 
спэциалистшэ Чэрнов бригадэ 
влаклан нимогай тэхникэ вуй- 
латымашым пуэн огэш шого.

Тыгай шотым моло чодра 
пунктлаштат ужаш лийэш.

Тэвэ Суслонгэр участкын 
дэсьатникшэ Усмьанцэв бри- 
гадэ-влаклан полшышым пуэн: 
шОгышаш годым, нимогай 
паша дэч поена чодра пункт- 
ын конторыштыжо ныл кэчэ 
шинчылт эртарыш.

Дэсатньик Луконичэват (ту- 
до пункт гычак) чодраштэ 
шагал лийэш, пашам моштэн 
шындаш огэш тыршэ.

Мушмарий лэстранхозын 
дирэкцыжлан тыгай еитыды- 
дымаш-влакым пытарыман.

Крылов, Абрамов.



МОРКО, ЙОШКАР-ОЛА, СУРОК ЛЭСТРАНХОЗ-ВЛАК
ЧОДРА ФРОНТЫШТО у д а р л ы н  к у ч э д а л ы н

п л а н ы м  у т ы ж  д э н  т э м ы ш т  

Кокымышо квартал планым тэмаш
Морко лэстранхозын опытшымчыла лэстранхоз- 

влаклан шинчэн шогыман
1932 ий, 4 квартал заданьым вым налын, дэьатник дэнэ

М о р к о  Л Т Х  йамдылмаштэ 
105,7 процэнтлан, шупшыкты- 
маштэ 228 процэнтлан тэмыш 
Тидэ сэигымашым пэиггыдэм-* 
дэн, Морко 1 квартылышкэ 
вончыш. Эрэ ыштышэ кадр 
пашазэ, колхозник-влакын па 
ша энтузиазмыжым план тэ- 
мЫмашкэ мобилизоватьлэн,ку
лак элэмэнт, да тудын агэн- 
туржо дэн чарныдэ кучэда- 
лйн, лэстранхоз вуйлатымаш 
адак сэиымашым ы штыш: 
икымшэ квартал заданьым 
йамдылмаштэ 124,3 процэнтлан 
шупшыктымаштэ 115,4 про- 
дэнтлаи тэмыш.

Морко большэвик- 
ла ончык каймашым 

кузэ ыштыш
Морко кокымышо еэиыма- 

шым партийын онжо Сталин 
йолташын куд условийжым 
еД!ышыш пуртымо дэн гына 
ыщтэн кэртын, —тидэ чынлы- 
кйм Марий Кундэмыштэ чыла 
лэстранхоз - влаклан умылэн 
шогыман.

Чодраштэ пашам моштэн ор- 
ганизоватлымэ. Ышкэ жапыш- 
тыжэ администрацэ дэн тэх- 
никэ паша йэн’-влакым поена 
участкэ йэда шэлэдэн, чодра 
пунктла палэн пэнтыдэмдымэ. 
Кажныжэ пумо участкыштэ 
план тэмышаш вэрч, ыштэн 
лукмо продукцын еайлыкшэ 
вэрч вуйн шогымашым ши- 
жын шогэныт. Чодра пункт- 
лаштэ улшо спэциалист-влак 
кэчэ йыда чодраштэ бригадэ- 
лаштэ ыштэныт, „рубка в ел
ку" чодра румо у  еэмым пур- 
тэныт, адакшым пашазын 
илышыжым еайэмдаш кучэ- 
дал шогэныт.

Вэрышкэ паша вийым по- 
гаш лэкшэ уполномочэнный- 
влак колхозлаштэ, йалсо- 
вэтлаштэ массэ пашам кумдан 
шарэн, колхозник, ышкэт-ву- 
йа крэ* ань-влакым бригадыш 
ушэн, чодрашкэ вэрбовать- 
лэныт. Брйгадыштэ пашам 
шэлэдымэ. Тидэ шот дэн бри- 
гадэ чодраштэ эн тунллан 
шотлалтын.

Жапыштэ паша вийым вэр- 
боватьлымаш дэн паша еай 
лийэ. Чодра пунктлаш жап- 
лан ышташ толшо-влак ышкэ 
умбакышт соц. обязатэльст-

пырльа поена кварталыш ка- 
йат. Руэн йамдылмаш дэн 
шупшыктымаш коклаштэ ойы- 
рлэн шогымаш ынжэ лий, ма- 
нын сквозной бригадэла ыш- 
талтыныт.

Тыгэ пашам моштэн шын- 
дымэ, чодра рушо дэн шуп- 
шыктышо коклаштэ умылта 
рымаш пашам кумдан шары- 
мэ дэн ышкэ курго дэн ыш- 
тышэ-влак паша лэктышым 
5—6 кубомэтрыш шуктэныт.

Морко районысо „Изишур- 
го “ колхоз ышкэ заданьажым 
1000 кбм. олнэш 1200 кубомэ- 
трым руйэн йамдылыш. 1000 
кбм. олмэш 3.897 кубомэтрым 
шупшыктыш. Планым утыж 
дэн тэмымылан колхозлан ту- 
рэдмэ машинам, 444 тэигэ 
оксам, да манафактурым пб- 
локлымб.

„Краснойэ Сормово“ колхоз 
(Шэрнуррайон, Кужэиэр йал- 
еовэт) заданьэ почэш 315 куба- 
мэтр чодрам руэн йамдылаш, 
да 475 кубомэтрым шупшык- 
таш кулэш ыльэ гын, тудо 
402 кубомэтрым руэн йамды- 
лыш, 494 кубомэтрым шуп- 
шыктэн лукто, кундэмысэ пб
лбкым налшашлык.

Пблбкым Бэрэзэнск, Кутэр, 
Пильск чодра участкылаштэ 
гына 170 йолэшкэ пашазэлан, 
да 82 имньэшкылан 4096 тэи- 
гэашым пумо, тидын дэч по
ена йал-озанлык машин-влакым 
пуэдымэ.

Эрэ ыштышэ кадрат пашам 
начар ыштэн огыл. Нун ын па
ша ^лэктышышт 5 кубомэтр 
гыч 6 кубомэтр мартэ лийын. 
Поена бригадэ-влак, мутлан 
Садыков Уафан бригадыжэ кэ- 
чыштэ ик йэилан 8 гыч 10 
кубомэтр мартэ логалтэныт.

Чыла кадр пашачэ коклаш- 
тат соцтаиасымаш шарымэ. 
Кэчэ йыда еай дэн начар па
шам ончыкталтын. Сай брига- 
дэ-влакым эрэ пблбклэн шо- 
гымо.

Столовойышто ударник-вла- 
клан поена устэл. Обэдым 
ударник-влакла кэчэ йыда ку- 
нар ыштэн лукмым онч ыкты- 
шо список почэш колталтэш. 
Ко кэчаш планым огэш шукто 
гын, тудлан ударлэ обэд ко- 
лтымаш чарналтэш. Кадр па- 
шазэ •влаклан обэд кок торэ- 
лка гыч, кэчылан 1 т. 20 ку- 
мыр кайа. Столовойышто еи

тыдымаш-влак лийыт гын, па- 
шазэ контроль тудым еодор 
торлаташ пижэш.

Клубышто, пашазэ илмаш 
бараклаштэ кэчэ йыда газэт- 
ым тушкан лудмаш эртарал- 
тэш.

Лэстранхоз ик вэр гыч вэс 
вэрыш куснышо йошкар зна- 
мьым ыштэн. Тудым налшаш 
вэрч чыла чодра пункт-влак 
кучэдалыныт, утларакшым ко
мсомол пунктла дэн Бэрэзэ- 
нкэ чодрапункт-влак чоттыр- 
шышт.

Морко лэстранхоз еэиымаш- 
ыжым пэигыдэмдэнДкокымшо 
квартал планымат тэмаш обьа- 
затэльствым налэш.

Морко лэстранхоаын боль- 
шэвик паша образэцшым чы- 
ла лэстранхоз-влакланат уш- 
ыш налын, тудын еэмынак 
чодра фронтышто кучэдал шо- 
гыман. Брутт.

Чодра йамдылымэ 
икымышэ квартал 

планым тэмымэ 
нэргэн 1 апрэльысэ

СВОДКО

ЧУЯ* ЛЭСТРАНХОЗ-
ВЛАК

Йам-
ды лы -

мэ

Шуп-
ш ык-
тымо

процэнт шот 
дэн

1 124,3 115,4
2 Й ош кар-Ола . . 126,8 111,4
8 Сурок . . . . . 123,1 108,5
4 Мушмарнй . . . 112,1 67,8

5 Звэнигово . . . 67,1 41,5

6 К угу  Кокш ан . . 65,8 61,8
7 Кожшай - .  * % . 64,2 45,6 )

8 Ш аран га . . . . 56,4 51,1

9 47,4 48,0

10 Волжский . . . 46Д 46,6

Т рэст кумды кэш 1 81,9 69,5

Партий дэнэ правитэльствын чодра 
йамдылымэ заданььш осалын курлмышт- 
лан улно ончыктымо'лэстранхоз-влакым

ШЭМ 01ГАШКЭ
пуртэна.

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

2. Йурин—дирэктыр Иэршов, тэхн. дир. Балэзин. 
РК вуйл. Йашков;

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

4. Шараньга—дир. Йэвсэйэв;
5. Кокшай—дир.Розов;
6. Кугу-Кокшан—дир. Гульайэв,*) РК вуйлатышэ 

И акимов; |
7. Мушмарий»
*) П аш а гыч коран-дымэ.

Эр гыч 
кае марта 

шупшыкташ!

Имньэ еэнымаштэ пэш куго полышым пуа
Морко лэстранхоз икымшэ 

кварталыштэ чодра йамдыл- 
шаш заданьым утыж дэнэ 
тэмыш.

План тэмымаштэ лэстран- 
хозын ышкэобозшо пэш кугу 
полышым пуыш.

Имньэ ончымашым моштэн 
шындымэ, Ышкэ жапыштыжэ 
пукшалтэш, ышкэ жап ышты- 
жэ йукталтэш. Имньэ вича 
йаидарын шога Имньэ-влаклан 
поена поена кадр пашазэ-вла- 
кым пэигыдэмдымэ. Нуно 
имньым чаманэн ончат, огыт 
кырэ, утыж дэн нэлытым 
огыт опто. Пашазэ - влак коклаш- 
тэимньым еай кучашлан еоц- 
таиасымаш шарымэ. Кажнэжат

чаманэн кучаш тыршат.
Паша л эктыш кэчыштэ

5 кубомэтр дэч, изи лийын 
огыл. Паша пэш еай шогыш. 
Тидэ чылажат план тэмымаш- 
тэ пэш кугун полшыш. Сандэн 
Морко лэстранхозын 80 им- 
ньан изи обозшым моктыдэат 
огэш лий.

Тидэ обоз чодра фронтыщто 
еэиэн кэртмашым, чодра^фдон^ 
тышто кучэдалаш условий 
улым ончыкта. Условий уло, 
тудым кучэн моштыман*

Почэш шудырнышб обоз- 
влаклан Морко лэстранхозын 
изи обозшын пашажым ушыш 
налын, тудын еэмынак чот 
кучэдал шогыман.

Столовойын пашажым еайэмдыман.
Куго Кокшан лэсорабкооп) дым гына кочкын - йуын иЛат.

столовой пашам еайэмдыма- 
шым шбрын онча. Столовой- 

| влакым вуйлатэн огэш шого.
Сабанаковск чодра пункт 

пэлэнысэ етоловойым налаш. 
Тунио паша йэижэ 5 уло: 
столовой вуйлатышэ, кочкаш 
шолтымо, официанткэ, порт 
эрыктышэ, йужгунамжэ вуд 
шупшыктышат лийэш. А ето- 
ловойыш кочкашыжэ 10—20 
йэи гына коштэш. Молан?— 
Моланжэ палэ: обэдын еайлык 
шотшо пэш начар, вуд вэлэ 
манаш лийэш, акшэ гын шэр- 
гэ. Тэвэ столовой воктэнак ил- 
шэ Оршанкэ район гыч толшо 
пашазэ-влак тидлан вэрчынак 
етоловойышкто кочкаш огыт 
кошт, кукшу киндэ дэн ву-

Столовой пашазэ-влак йара 
киймышт годымак пашазылан 
шолтымо под гыч налын коч- 
кыт, кочкышын акшым тидат 
иблта.

Старожильек чодра пункт 
пэлэн улшо етоловойыштат 
паша пэш начар. Столовой вуй- 
латышэ Ворожцов адакшым 
комэрчэский обэдым колты- 
мыж годым нимогай учотымат 
огэш ыштэ ны талонымат огэш 
пу, ны 'мо. Плановый под гы- 
чак колта, да оксажэ ышкэ 
кусэнэшыжэ кодэш.

Кугу - Кокшан лэсорабкооп 
тыгай паша-влакым огэш уж. 
Пашазэ кочкышым еайэмды- 
машым огэш аклэ.

К. дэн. Ш.

Полышым йодам
Мый, Никоноров Онтоф 

Шойбулак чодра пунктышт# 
шыжэ годсэк пашам ыштэя 
илэм. Планым эрэ утыж дэк 
тэмэн шогэм. 4,5 кубомэтр 
олмэш кэчыштэ 8-15 кубвк 
мэтр чодрам луктам.

Сандэнэ Облас Конкурс К«н 
миссэ Фэвраль тылызыштэ 
мыйлам 15 тэигэ пблбкым пу- 
ыш. Март тылызыштэ 27 тэб*- 
гэаш ик мэтр сукнам вэрысэ 
конкурс комисэ пблбклыш. .

Мый паша лэктышым эра 
нблтэн вэлэ шогэм, 7 кубоцэтр 
дэч шагал ик - канат лук* 
тын омыл.

Мыйын ударник улмэм краЦ 
конкурс комисат раш шинча, 
еандэнак кизыт 100 тэнтэ он- 
еа дэнэ, да 75 тэнгэаш кое- 
тьум дэн пблбклаш ыштЭн  ̂
тудын дэч еэрышымат налы- 
нам.

Шукэртэ огыл, Шойбулам 
ларьокыш манафактурым кон- 
дэныт ыльэ. Мыйланэм, да 
йолташэмлан Бэльаков Мик- 
лайлан пашам ударлын ыш* 
тымыланна Облас гыч толщф 
бригадир Тэмэйэв йолташ ш^- 
дымб почэш ларьок гыч кок 
костьумым, кок тувырым, куд 
мэтр еитцым етимулированьэ 
шот дэн пушаш ыльэ. Но ла- 
рьок вуйлалтышэ Фильукин в 
мэтр еитцым вэлэ пуыш, мо- 
лыжым шыш пуо, ышкаланжЭ 
кодыш.

Фильутинын тыгэ ыштымы» 
жэ чодраштэ ударлын ышты-* 
машым аклыдымыжым ончык* 
та. Стимулированьэ еатум ыш* 
кэ корныж дэн огэш кучб, 
пашазэ еатулымашым курлэш.

Вэт чодрасэ ударниклан еай 
еатум эн ондакак пуман, да 
конкурсниклан нимогай чара-* 
кат лийман огыл.

„Ч.—Т “ газэт пашазэ еату* 
лымашым курлшб Фильукиным 
путырал пуаш полша дыр, шо* 
нэм.

Никоноров Онтон.
Рэдакцэдэч: Никоноров Он* 

тон йолташын еэрышыжо по- 
чэш лэсорабкопын правлэний* 
жэ дэч пашазэ еатулымашым 
курлшб Фильукиным чот пу- 
тыралаш йодына.

Лазырэв еатум 
кучэн кода

26 киломэтр „ ч о д р а  пункт 
пэлэныеэ ларьок (Мушмарий 
ЛТХ) вуйлатышэ Лазырэв па- 
шазэлан еату колтымыжэ го- 
дым эрэ кучэн кода. Пашазэ- 
лан 230 грам еакырым, йа шу- 
рашым пушаш олмэш 200 гра- 
мым гына пуа, 30 грамжэ* 
„тыгыдэ кира укэлан вэрыч* 
Лазырэвпан ышкаланжэ ко- 
дэш.

Тэвэ чодра пучкэдымэ заво- 
тышто ыштышэ Мэльников- 
пашазыным 30 грам еакырым 
кодыш, Лазырэвын тыгай па- 
шажэ иктэ вэлэ огыл, туд>.н 
мучашыжат укэ.

Мушмарий лэеорабкоп дэч 
ваш мутым вучэна: Лазырэвым 
тыгэ ыштылмыжлан мом ыш- 
таш шона? Л. Ки р у ш.

Л арьокы м  лиш эм ды м ан
Ново - Прорвиныеэ лэеораб- 

копын отдэлэнийыш паша ил* 
маш вэр гыч кок киломэтыр 
лийэш.

Пашазэ-влак продукто на- 
лашлан 2 шагат гыч да монь 
коштын эртарат. С. дэн Я.

Отв. рэдактор Шацкий.
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