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ИКЫИМЫШЗ КВАРТЫЛ к у р ы л ты ш ы м  со д о р  п ы тараш
ОНЧЫЛНО ШОГЫШО ЛЕСТРАНХОЗ-ВЛАКЫН ОПЫТЫШТЫМ КУМДАН ШАРАШ!
СЭНЫМАШ ТЫГЭ ЫШТАЛТЭ

Сурок лэстранхоз болыпэ 
вик еэнчымашым ^ышташлан 
кэчэ йыда йамдылалтэш. Сан- 
дэн квартал планым йамдыл- 
маштэ 123 процэнтлан, шуп- 
шыктымаштэ 108 процэнтлан 
тэмыш.

Лэстранхоз дэн чодра пункт 
вуйлатышэ-влак раш, пэнты- 
дыи умылэн .шогэныт: чодра 
рушо дэн шупшыктышо-вла 
кын вийан паша лэктышышт 
—план тэмашлан эн туьг усло
вий.

Сурокышто производство 
кан'ашымаш-влак паша * лэк- 
тышым кугэмдымаш пашаштэ 
пэш чот полшышт. Тидын 
дэч поена тэхникэ кутырымаш 
ышталтын,—ман Сурок чодра 
пункт вуйлатышым олмэшты- 
шэ Иванов йолташ ойла.

Тидэ чодра пункт Сурок 
лэстранхозышто 1-шэ квартал 
планым эн ондак жапшэ дэч 
ончыч тэмыш. Сурок чодра 
пунктышто утларакшым бри- 
гадым вуйлатэн шогымаш 
чот ышталтэ, еандэнак паша 
лэктышат кугэмэ, $?ум кило
мэтр коклаштэ кэчылаи ик 
имньэ дэн 2-3 кубомэтр гыч

-кк цяппп в клгбоуаттшгтт ш ук-1 мащым ыштыш
тышт.

Сурок лэстранхозышто ыш- 
тышэ пашазэ влак Чуваш чо- 
дра рушо дэн 'шупшыктьь

шо влакын обрашэнийыштлан 
бойэвойла вашэш мутым пу* 
ышт. - >

—Сэьгымашым ышташ вий 
мэмнан валнэ, ман нуно кала- 
еышт.

Чынак, ёэьгымашым ыштэн 
шуктымо. Сэнгымашым пашаш 
социалист мэтодым пуртымо 
дэнэ гына ыштымэ.

Партий дэн ВЛКСМ йачэй- 
кэ пашазэ коклаштэ массэ 
пашам вуйлатэн шогышт.

Партийын, Комсомолын пое
на члэныштлан поена пашам 
пуымо, бараклаш, пунклаш, 
учаскылаш пэнтыдэмдымэ, 
пуымо пашам шукташ чот 
кучэдалыныт. Пашазэ-влак- 
лан газэт лудмаш эртарал- 
тын. ‘

Клас тушман дэн тудын 
агэнтуржылан пэнгыдэ отпо- 
рым пуымо. Подкулачник- 
влак—Мэркулов дэн Удальцов 
прораб-влакым паша гыч ко- 
ращцымэ, Мэркулов комсомол 
гыч лукмо. Ышкэ обозым ты- 
гак тазандарымэ.

Тэвэ тыгэ Сурок лэстран- 
хоз чодра фронтышто еэнта-

[Ончыкыжат ^энтамашым ыш- 
таш Сурок лэстранхоз пэнты 
дын кучэдалэшл

Викт. Крылов.

Партий дэнэ правитэльствын чодра 
йамдылымэ заданьым осалынкурлмышт- 
лан улнб ончыктымо лэстранхоз-влакым

ШЭМ ОЬГАШКЭ
пуртэна.

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

2. Йурин—дирэктыр Йэршов, тэхн. дир. Балазии. 
РК вуйл. Йашков;

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

4. Шараньга—дир. Йэвсэйэв;
5. Кокшай—дир.Розов;
6. Кугу-Кокшан—дир. Гульайэв,1*) РК вуЙлатышэ

Йакимов;
7. Мушмарий—дир. Марахтаиов.
») Паша гыч коран-дымэ._____________________

НИКОЛАЙЕВ—  
УДАРНИК

Стэкольный чодра пункт 
пэлэныеэ (Звэнигэлэетранхоз) 
шпал пучкэдымэ заводышто 
ыштышэ Николайэвын брига- 
дыжэ моло бригадэ-влак дэч 
ончылно шога.

Бригадэ вуйлатышэ Нико- 
лайэвын бригадым моштэн 
вуйлатымыж дэн кодшо ийын 
пытартыш кварталыштыжат, 
тугак тэнэйэ, икымышэ квар- 
талыштэ планым утыж дэн 
тэма. Сандэнак бригадэлан 
мануфактурым пблэклымэ.

Йанвар тылызыштэ, локо- 
мобильым вашталтэн шынды- 
мэ жапыщтэ йара шогымаш 
лийын ыльэ гынат, заданьэ 
почэш 3.600 шпалым лукташ 
кулэш ыльэ гын, 3.752 шпа
лым луктыч.

Тыгай пашам бригадир Ни- 
колайэвын паша вийым мош- 
тэн шэлэдымыжэ, да еоцтана- 
еымашым вийандэн, вуйлатэн 
моштымыжо дэнэ гына ышты- 
мэ. *

Николайэв А. П. пЛаным 
тэмашлан турлб еэмын паша 
ыштымэ годымак кучук-ку- 
жум тбрлалтэн шохыш. Ышкэ- 
жак пилам шума, йамдыла, 
машиным ачала, тулэч молат. 
Брига^э члэн-влак тудын ой- 
жым колыштыт, шуктат.

Чуваш чодра рушо дэнэ 
шупшыктышо - влакын обра- 
щэньышт вашэш нуно ышкэ 
умбакышт шуктышаш мутым 
нальыч.

—Большэвикла уло вийым 
пыштэн, план тэмышаш вэрч 
кучэдалаш туналына,—манын 
нуно ка/ласышт. Ик емэныш- 
тэ 318 шпалым лукмо олмэш 
365 шпалым лукташ, пашам 
еайын ышташ, шпалын еай- 
лыкшэ вэрч кучэдалаш, ик 
прогулымат ышташ огыл, ма- 
нын обйзатэльетвым нальыч.

Тыгай об&затэльствым ышкэ 
умбакышт налын, Задулинын 
Оригадыжым соцтанасымаш- 
ка ^жыт.

„Моман-марий" колхоз гыч 
толшо (Р. Кукмар йалсовэт) 
Васильэвын бригадыжэ чодра 
шупшктымаштэ кэчаш нормым 
9 кубомэтыр мартэ тэмат.

1-ШЭ КВАРТАЛ ЗАДАНЬЫМ УТЫЖ ДЭНЭ ТЭМЫШЭ
ЛЭСТРАНХОЗ-ВЛАКЫН

ЙОШКАР СПИСЫК
М О Р К О

Ч 1 апрэльлан
124,3 проц. ЙАМДЫЛЭН,

115.4 прпц. ШУПШЫКТЭН.
Дирэктыр ВИНОГРАДОВ, ВКП(б) йачэйкэ

еэкрэтар УДАЛОВ, РК. еуйлатышэ МУХИН.

С У Р О К
123,1 проч. ЙАМДЫЛЭН,

108,5 прощ. ШУПШЫКТЭН.
Дирэктыр ЗАЙЦЭВ, ВКП(б) йачэйкэ 

езкрэтарь ВАНЬУТОВ, РК. еуйл. ЛАВРИНОВ.
Й О Ш К А Р - О Л А
126,8 проц. ЙАМДЫЛЭН,

111.4 проц. ШУПШЫКТЭН.
Дарзктыр БЭЛАВИН, ВКП(б) йачэйкэ

еэкрэтарь КОПТЭЛИН. РК. еуйл. РОМАНОВ.

ЗВЭНИГЭ РАЙРАБОЧКОМ ПАШАМ
ЫШТЭН огэш  мошто

Устийа-Кундыш сплавучаскын пашажым еайэмдаш

Звэнигэ лэетранхоз чодра 
йамдылымэ икымышэ квартал 
планым тэмэн шуктэн огыл. 
Планым тэмыдымашын ик чий-1
жэ—тидэ райрабочкомын па 
шам начар ыштымашыжэ.

Шуко чодра Пунктлаштэ 
профуполномочэнный укэ, рай 
рабочком ойырэн шуктэн огыл.

Улшо профуполномочэнный 
-влакынат нимогай пашаштым 
ужаш огэш лий. Чодра пашазэ 
коклашкэ социалист таьгасы- 
маш дэн ударлын ыштымашым 
Пурташ огыт тыршэ. Пашазэ 
коклаштэ нимогай массэ паша 
огэш ышталт. Сандэнак па- 
шазэ-влакын паша лэктышы- 
штат намыс изи (1—1,5 кбм. 
да монь вэлэ)
Райрабочком пашазын куль

турно-бытовой условийжым 
еайэмдымаштэ иимогай паша- 
мат огэш ыштэ. Райрабочком 
Йашков—пашазын илышышт 
пэш еай, ман кукта. Кэл- 
гынрак ончалаш* гын, еай- 
жым нимомат от му. Пашазэ- 
влаклан шуко чодра пункт 
лаштэ столовой укэ, улшо 
етоловышт гын, столовой лу- 
млан гына пашам ыштат. Па- 
шазэ илмаш бараклаштэ кас- 
тэн чукташ нэросин укэ,

пашазэ-влак пичкэмЫштэ шин- 
чат, ны тидым-тудым ыштэк 
колташат,'ны газэтым лудыл-

Эй, газэтшым тыштэ ша(р- 
нымат огэш кул. Газэтшэ
лийэш ыльэ гын  ̂ кузэ гынат 
лудылдэт ыльэ. А газэтшэ па- 
шазэ коклаштэ укэ-с! 106-шо 
квартал пэлэнысэ обозым он- 
чалзайан!

Газэт тылызылан ик-кана 
да монь вэлэ толэш, тудыжы- 
мат обоз вуйлатышэ Стэколь- 
ников ик номырым кузэ налын 
конда. Чыла газэтым рабочком 
вуйлатымэ Иашков дэн Плэ- 
ханов ышкалан ышкэ погэн 
оптат, пырдыжкэ да монь 
пыжыктылыт.

Рабочком вуйлатышэ Паш
ков чодра пунклашкэ лэктын 
огэш кошт, профуполномочэн- 
ный-влаклан кулэш полышым 
огэш пу, пашазэ массым орга- 
низоватьлэн, план тэмышаш 
вэрч огэш кучэдал.

Пэш еодор ващталтышым 
ыштыман. Чодра профсойуз 
Обкомлан тидэ пашаш нэрым 
чыкэн, пашам ыштэн мошты- 
дымо Йашковым вэр гыч 
корандыман.

К. дэн Ш.

Устийа-Кундыш сплаву час- 
ток шоло волташ йамдэ огыл. 
Но, Кокшай сплав контор дэн 
участкэ вуйлатышэ-влак ти- 
дым шылташ точат.

—Мэ бойэвойла йамдэ улы- 
на, мэмнан чыла порьадкыштэ, 
—ман руал каласат.

Нинэ вуйлатышэ-влак ыш- 
кэныштым изирвэзыла йыбыр 
тыктэн, паша кузэ шогымцжым 
огыт уж, бойэвойла йамдэ 
улына, ман шойакышт дэн 
ушандарэн, клас тушманлан
полшат.

Мутлан такэлажым н$лаш: 
кузэрак вара йамдылымэ? 
Цинк дэн ыштымэ грос-влак 
контор воктэн лумышто пбрда- 
лыт, пристинлашкэ колтэдымэ 
огыл. А вэт вашкэ вуд тарва- 
яа, тунамтудым пристинлаш 
ваяггайаш огеш лий. Сплав 
у Ш Ш  лущ-влакым ачала*

шат огэш тыршэ, пушым 
йбршэш мондэн.

Сплавучасткэ вуйлатышэ» 
влак шоло волтышо пащазэ- 
влаклан епэц вургэм кулэш- 
ымат мондэныт. Бахил вуйгак 
укэ, кэм-влак йамдылымэ огыл.

Сплавучасткын пашаштыжэ 
план почэш ыштымаш нимат 
укэ. Ты мартэат грузптлышэ 
пашазэ-влаклан кэяаш нормым 
колтымо огыл. Паша лэктыш 
нэргэн нигбат огэш шоналтэ.

М. Аввакумов

Плэханов - кулак агэнт
Звэнигэ лэстранхоз икымы- 

шэ кварталым кэлгэ курылтыш 
дэнэ пытарыш: йамдылымаш* 
тэ 67,7 процэнгым, шупшык- 
тымаштэ 41,5 процэнтым вэлэ 
тэмыш.

Тыгай намысан почэш код- 
машым тун* чийжым лэстран- 
хоэ дирэкцын вуйлатэн мошты- 
дымаштыжэ кычалаш логалэш. 
Чодра пунктлан вуйлатымаш 
практикэ полыш пумаш укэ, 
кабинэтыштэ чара админист- 
рацэлымаш вэлэ.

Лэстранхозын тошто дирэк- 
торжо Плэханов администрацэ 
дэн тэхник паша вийым мош 
тэн пашаш шогалтымэ, да 
план тэмымашкэ массым моби- 
лиэоватлымэ олмэш, ышкэн- 
жым еатулымаш дэн вэлэ шин* 
чылтын, ышкэнжын г ы н й  илы» 
шыжым еайэидвш тыршэн.

Паша жапыштэ, чодра аэрч 
ударлын кучэдалшаш годым, 
чодра паша гыч пашазэ-влак- 
ым кораьгдэн, ышкэ пачэржым 
ачалаш шогалтэн. Ядакшым 
„Марийскайа правда-газэтым 
чыла погэн налын, порт пыр- 
дышкыжэ пыжыктылын, а 
пашазэ-влак гаээт лутдэ илат.

Маритранлэсым шойак евод- 
ко пумыж дэн оталэн, йамдылы- 
мым 4 тужэм кубомэтырлан, 
шупшыктымым 4 тужэм кубо- 
мэтырлан шукэмдэн ончыктэн.

Плэханов пашазэ-влакдэнсай 
огэш ойло, нимом умылэн 
шуктыдэ нунындэн кичкырла, 
тулэч молат.

Плэханов—кулак элэмэнт. 
Тудым еодор паша гыч корагг- 
дыман, да партий радамыш- 
тат •эр лийман огыл.

Пвро.



ПЫРДЫЖ ГАЗЭ Т ОБЗОР

ШОЛО ВОЛТАШ ЙАМДЫЛАЛТМА 
ШЫМ МОНДЫМАИ ОГЫЛ

Маритранлэсын лэстранхоз- 
лажэ дэн чодра пункла пэлэн 
улшо пырдыж газэт-влак ты 
мартэат пашампэш начар ыш- 
тэн шогат. Йужо партйачэйкэ 
дэнэ рабочком-влакын пырдыж 
пэчатым шувалмэ Сэмын он- 
чымышт дэн шуко лэстранхоз- 
ла дэн чодра пунктлаштэ пыр- 
дыж газэт-влак лэкмым чар- 
нэныт.

Лэктын шогышо пырдыж 
газэт-влакшэ гын, лумлан гы- 
на лэктыт, ок кул матэрийа- 
лым вэлэ тэмат, тачсэ бойэ- 
вой задачэ дэч торлэн шогат. 
Лач коклаштэ гына, мутлан 
Сабанаковкэ чодра пункт пэ- 
лэнысэ „Странаждет леса44 лу- 
ман газэт план тэмышаш вэрч 
чынакбольшэвикла кучэдалэш.

Кызыт Марий Кундэмысэ чо- 
дра промышлэнносФь шоло 
вОлтымашкэ вонча.

Шоло волтымашлан йамды- 
лалтмаш сай кайа, манын кэр- 
тына укэ?—Укэ, шоло волты- 
маш районлаштэ ты мартэат 
„альэ шуна!*, „альэ вуд тар- 
ванэн огыл“, . „шоло волташ 
альэ вашйэак огыл“, манын 
ушанымаш уло.

Шоло волтымаш участкыш- 
кэ чодра шупшыктышо лэс- 
транхоз-влак чытыдЫмэ пашам 
начар ыштат. Сплавконтор- 
влак гын, ты мартэат паша 
вийым ситарэн огыт кэрт, ны 
мо,—шоловолтышо организацэ 
влак шоло волташ пэш эркын 
йамдылалтыт.

Лэстранхоз, чодра пункт, 
сплавконтор дэн сплавучаст- 
кыласэ пырдыж газэт-влак он- 
чылно бойэвой паша шога—

уло вий дэн шоло волтымо 
планым ж ап ы ш т ы ж Э ' тичма- 
шын тэмэн шукташ.

Эн ондакак кызытак ик ша- 
гатымат йомдарыдэ вуд дэн 
волтышаш чодрам шоло вол- 
тымашкэ шупшыктымым эн 
чот вийандэн колташ, грузит- 
лымаш дэн плот ыштымашым 
пусэмдаш.

Варажым, паша вий погы- 
машым курлшб, такэлажым 
шалатылшэ титакан-влакымсо- 
дор пэш чот пэраш, шоло вол- 
тышо пашазэ коклаштэ массэ 
пашам колташ.

Кумышыжо—шоло волты- 
маштэ ыштышэ пашазэ-влакын 
паша лэктышыштым кугэмды- 
маш пашашкэ уло вниманьым 
пышташ. Пашазэ коклаштэ 
соцобэзатэльствым шарэн, ту- 
дым тэмашлан социалист та- 
насымаш дэн ударлын ышты- 
машым вийандаш. Ончылно 
шогышо пашазэ-влакын па- 
шаштым ончыкташ, кулак элэ- 
мэнт, да лОдырь дэн прогуль- 
шиК-влакым* чарныдэ кыраш, 
почэш. шудырцышо бригадэ 
влакун чийжым муаШ, нуным 
ударник-влак дэн тбр ышташ.

Нылымышыштэ — пашазын 
культурно-бытоовй условий- 
жым сайэмдаш эрэ кучэдал 
шогаш, Сталин йолташын куд 
условийжым шукташ.

Пырдыж газэт-влаклан вэ- 
рысэпартий йачэйкэ дэн проф- 
сойуз организацэ вуйлатымэ 
почэш кокымышо вичийашлы- 
кын тузгалтыш ийысэ большэ- 
викла шоло волтымашым эр- 
тарымащтэ кугу пашам ыштэн 
шогыман, кую рольымналман.

Клас тушман, да тудын агэнтуржлан 
пэитыдэ отпорым пуаш!

Шарск трактыр базым пашажым курлщо 
влакым—вуйын шогымашкэ.

Чодра йамдылмашым мэх а- 
низироватьлымаш чодра про- 
мышлэностьын эн кулэш за- 
дачыжэ. Узкоколэйкэ, широт 
коколэйкэ куртньб корно, трак- 
тыр базэ, т у л э Ч 'молымат ыш- 
талдэш.

Мэханизироватьлымэ кор- 
ным ыштымэ, гына шагал, ту- 
дым кучэн моштыман.

Тидэ кэчылаштэ Шарск 
трактыр базэ пашам пытарыш. 
Пашажын итогжым ончалат 
гыйггнамыс! Трактыр базэ  ̂
районышто чодра йамдылымэ 
дэн шупшыктымашым куршб- 
вуйн шогалтыдэ огэш лий, 
нунылан накаэаньым пуман.

План почэш Шарск базын 
трактырышт 49400 кубомэтр 
чодрам шупшыктышаш ыльэ. 
'2 тЫлызэ, да 20 кэчэ жапыш- 
тэ базэ 12 тужэм кубомэтрым 
гына, 24 процэнтлан луктын.

— Тидэ 12 тужэм кубомэтр- 
жым 15—20 кэчыштат лук- 
таш лийэш ыльэ,—манын мЭ- 
ханизаций сэктыр вуйлатышэ 
Судаков ойла.

Вуйын шогыдымаш, кузэ 
лийын, тугэ ыштылмаш, шинча 
ончыланак осалым ышташ 
тыршымаш базын пашаж йыр 
путыралтыныт. Карасьйар чо 
да пунктат начар ыштэн. Трак- 
тыр базэлан шупшыкташ руэн 
йамдылшаш заданьым нигуна- 
мат тэмэн шогэн огыл. Трак- 
тыр-влаклан пашам ик шырым 
ышташлан базын складыштыж 
эрэ б—& тужэм кбм. чодра 
лийман ыльэ, а тушто 2,5 ту-

ГАЗЭТЫМ ОГЫТ НАЛ
Газэт—илышын кучык-ку- 

жыжым тбрла. Г азэт—илышын 
чурий ончымыжо. л

Тэвэ тидэ чынлыкым йуэко 
чодрасэ. организацэ-влак ни- 
майат огыт умыло. Рабочком- 
влак газэтым пашазэ коклаш 
шараш мондэныт.

„89-шэ киломэтр" чодра 
пунктыш (Сурок лэстранхоз) 
ончалза! Тыштэ газэтын чурий- 
жым конторыштат ужаш огэш 
лий. Иашазэ коклаштэ гын, 
ойлышашат укэ—нуно йылт 
газэт лутдэ плат. Ны ра0очко- 
мышт, ны комсомол йачэй- 
кышт пэчатьым шараш ушыш- 
кышт пурэн огыл. Чодрасэ 
илыш нэргэн руштымо йылмэ 
дэн возымо „Чодрам--■ транр- 
портлан", „Лэс—транспорту* 
газэт влак йара колталыт 
гынат, пашазэдэкэ мийэн огэш 
шу, Сурок лэстранхозэшак 
шула...

Тыгак моло чодра пунктыш- 
тат газэтым огыт нал. Звэ- 
нигэ надвэсной куртньб кор- 
нышто „Чодрам—транспорт- 
лан“ газэтын тусыжымат ик- 
канат ужын огытыл. Юб-шэ 
кварталысэ Звэнигэ лэстран- 
хозын ышкэ обозышкыжо ты- 
лызылан ик-кана да моно вэлэ 
газэт толэш.

Тидэ мом ончыкта? Лэстрац- 
хозла дэн рабочком-влак газэ- 
тым пашазэ коклаш шарэн, 
пашазэ массым титак-влак пы- 
тараш шупшын огышл, Па- 
шазэ коклаштэ газэт гоч само- 
крытикым вийда шонэн огы- 
тыл.

Профсойуз организацэлан 
тыгай койшым содор кудал 
тыман. Пащазэ коклаштэ пэ- 
чатьым Шарэн, Самокритик 
тулым ылыжтыман.

Л. К и р у ш .

ЧАЙ ЙОРАТЫШЭ-ВЛАК...
Звэнигэ лэстранхозын ку-: Фирсов чай йуаш курылтын1 

гурак бухгалтэржэлэстранхо- чот пижэш, Хураскин „мыйын 
ЗЫШТО улмыж ГОДСЭК нигунам мбнтышто ячя к п л я ш . и л я ш
чодра пунктыш лэкдымэ, тэ- 
нэй, 27 фэвральыштэ, Чува- 
тар чодра пунктыш (Звэнигэ 
дэч 4 киломэтр лийэш) ку- 
дальэ.

К о н т о р ы ш  толын пурмэнгэ 
к а н а ж ы м  да монь пургэдын, 
счэтовод Григорьэв тангжэ 
дэкэ чай йуаш кайыш. Кай- 
мыж годым прораб Фирсов 
д э н  лэстранхозын спэциалист- 
шэ Х у р з с к и н л а н  „мыйым на- 
лаш пурза“ ман каласэн ко- 
ды ш ...

Шуко-шагал жап лиймбнтб 
Фирсов дэн Хураскин имньым 
капка ончылан йолыштэн ко- 
дэн, счэтовод дэк пурат... 
Н у н ы м  чай йУаш кичкырат...

аза колаш-илаш 
туй кийа“—ман кайаш вашка..

Нуно чайым да монь йуын 
шинчылтыт, а урэмыштэ им- 
ньым ала ко савырэнат, поран 
вэлэ шикшалтэш... Чайын йу- 
ын лэктыт, имньэ укэ, олмы- 
жо вэлэ кодын. Тачатчтудо 
1800 тэнгэаш имньым муын 
огыт кэрт. Чайым йбратышэ- 
влак лэстранхозлан 1800 тэю- 
гэаш энтэкым кондышт.

Чайым йуаш йбратэныт гын, 
1800 тэнгэмат йомдарымэ им- 
ньыштлан тулаш йбратыман. 
Огытак йОратэ гын, сут йОра- 
тыкта... Мэ ышкэ тыгэ шонэ- 
на. Лэстранхоз дирэкцэ кузэ 
шона гын?..

Шинчышэ.

жэм дэч шукыжо лийнат огыл.
Тидын вэрч чыла тэр-вла- 

кыш грузитлэн огытыл. Тидын 
вэрчынак трактыр-влак кэчэ 
йыда 3 гыч 8 шагат маркэ йа- 
ра шогэдэн эртарэныт. Тидын 
дэч поена тракторлан йулшб 
вэщэства еитышын ли-йын огыл 

Молан Карасьйар чодра 
пункт пашам начар ыштэн? 
Пупк вуйлатышэ-влак (прораб 
Анкудинов, рабочком вуйла- 
тышэ Фирсов) тусо районысо 
паша вийым пашаш шупшын 
кэртын огытыл. Чодраштэ ул- 
шо паша вийжат пэш лушкы* 
дын кучалтыныт. Шупшыкты- 
маштэ паша лэктыш кэчылан 
1—3 кубомэтр вэлэ лийын, 
нормо яочэш 5—7 кубомэтр 
кулэш ыльэ.

Тылэч шукырак ышташлан 
ала условий укэ улмаш?.. Укэ, 
поена бригадэ-вЛак 10 кубомэ- 
тр мартэат луктын шогэныт.

Чодра пункт базылан чод- 
’рам еитышын пуэн шогэн 
огыл.—Тидэ факт. Но вэс фак- 
тат уло: еадакшак трактыр 
базэ 150 кубомэтр фанэрлык 
куэм, 300 кубомэтр авиочод- 
рам, 660 мэнгым луктын шук- 
тэн огыл.
* Трактыр базыш куртньбон- 
чыктымо мэханизацэ еэктыр 
вуйлатышэ Рудаков дэн Йу- 
рин лэстранхозын тэхник ди- 
рэктыржэ Болэзин пэнгыдэм 
далтыныт улмаш. Нунышт мом 
ончэныт? Чодра пункт дэн ба- 
зэ вуйлатышэ-влаклан молан 
шинча ончыланак пашам лок-

Чодра йамдылымэ 
икымышэ квартал

V

планым тэмымэ 
нэргэн 1 апрэльысэ

еводко

; 
1

ЛЭСТРАНХОЗ-
ВЛАК

Йам-
ды лы-

мэ

Шул-
шык-
тимо

ироцэнт шот 
дэн

1 124,8 115.4
2 Йошкар-Ола . , . ; 126,8 111,4
3 Сурок . . . . . 123,1 108,5
4 Мушмарий . . . 112,1 67,8
5 Зв^нпгово . . . 67Д 41,5
6 К угу Кокшан . . 65.8 61,8
7 КоКшай . . . . 64,2 45,6
8 Ш аранга . . . . 56,4 51,1
9 47,4 48,0
10 Волжский . . .• 46Д 46,6

*Трэст кумдыкэш 81 ,©( 69,5

тылаш пуэныт? Трактыр-влак 
кэчэ йыда 3 гыч 8 шагат мар- 
кэ йара шогэн эртарэныт.— 
Тидым осалым ыштымаш ман- 
дэ кузэ манат?

РКИ дэн облас прократур- 
лаюсодор Шарск трактыр ба- 
зэ'дэн чодра пунктын пашаш- 
кыжэ нэрым чыкыман. Базэ 
дэн чодра пунктын пашажым 
курлшб врэдйтэль-влаклан на- 
казаньым пуман.

Н. Ф -в

ДЭЗЭРТИР
Куйар комсомолэц-влакын 

шукыштынак пэнтыдэ дисци- 
плинышт укэ.

Утларакшым вуйлатышэ- 
влак дисциплиным огыт ончо.

Мутлан йачэйкын тошто 
еэкрэтаржэ Винокуровым на- 
лаш. Тудо—паша фронтышто 
дэзэртир, 17 мартыштэ чодра 
йамдылмаш гыч куржо.

Чодра пункт конторыштэ 
бухалтэрлан пашам ыштэн, 
квитанцэ, тулэЧ' моло доку- 
мэнт-влакым „йомдарыш/

Дэзэртирлан Лэнин комсо
мол ратыштэ вэр лийман огыл.

, В. Кр.
ч-

Сафонов клас туш- 
маным арала

Сафонов—Краснойар чодра 
пункт (Звэнигэ лэстранхоз) 
вуйлатышэ. Партийыштэ шога. 
Клас тушманлак пэнтыдэ от- 
порым пуэн, чарныдэ кучэдал 
шогышаш годым, тудо клас 
тушманым аралаш вэлэ точа.

Тэвэ тудын пашайэюжэ-бу- 
халтэрын полышкалышыжэ 
Орининский—поп, торговой 
эргэ. Звэнигэ РКК-РКИ шу- 
дымб почэЩ лэстранхоз дирэк- 
цэ Сафоновлан клас тушман 
Орининскийым еодор паша гыч 
корандаш, ман куштыш. Но, 
ты мартэат кораюдымэ хэгыл. 
Сафонов: „Орининскийым па
ша гыч корандэда гын, мыйы- 
мат вэр гыч, партий гычат 
лукса"*—ман вэлэ ойла.

Ик мучаш: Сафонов дэн 
нэчкыланыман огыл. Эн онда- 
как клас тушман Орининский- 
ым паша гыч корандаш, ту- 
дын почэш Савоновым, пар
тий тэ шогэн кэртдымыж нэр- 
гэн Звэнигэ ВКП(б) РКК-лан 
ончалман. *,Ч- Ив.

Тэвэ паша лэктьпп к у з э  волыш;
Краснойар чодра пунктыш- кэчэ да моиь дэсатникым

т о  (Звэнигэ лэстранхоз) Суас 
Рэспублик гыч толшо 36 йэн 
вич бригадэ дэн пашам ыш- 
тат. Дэкабрь, Йанвар тылы- 
зыштэ пашам пэш еай ыштэн 
шогышт. Тэвэ Хакимовын бри- 
гадыжэ кэчаш заданьым 250- 
260 прОцэнтлан, Нурифын — 
220 процэнтлан, Хабибулинын 
—200 процэнтлан тэмышт.

Варажым, Фэвраль мучаштэ 
кок арньа мартэ паша дэч 
поена йарашогымашышт лийэ. 
Шупшыкташ чодра огэш еитэ, 
йа укшэрлам кумдыкэш шала 
кышкымэ дэнэ имньэ дэн пыр- 
ньа дэкэ пураш огэш лий, вий- 
ытак пурэт гын, имньэ локты- 
лалтэш, йа пристиныштэ пэл

ву-
чэн эртарат, тулэч моло вуй- 
латышэ-влакын титакышт дэ- 
нэ паша лэктыш волыш.

Краснойар чодра пунктлан 
ончыкыжым тЫгэ ыштыман 
огыл. Илышыш „рубка в йэл- 
ку “ румо еэмым пуртэн, шуп- 
шыктышо-влакын пашаштым 
куштылэмдаш да чодрам еи- 
тарэн шогаш тыршыман. Дэ- 
еьатник-влаклан пристиныштэ 
чодрам вучэн гына шогыман, 
пэл кэчэ да монь кычалыкты» 
мэ огэш кул.

Паша лэктыш—тидэ эн тун. 
Чарныдэ тудын вэрч кучэдал 
шогыман»

Шилов дэн Л.

Сату акым ндлтымыштлан, ышкэ- 
ныштым еатулымыштлан—еутышко

Суртоза удырамаш-влакын еэрышышт.
Звэнигэ лэсорабкоопын прав- 

лэнийжэ еурт оза удырамаш- 
влакым мэр пашаш шупшын 
шогымашым ышкэ еэмынжэ 
умыла. Правлэний вуйлатышэ 
Трэгубов пашазэ контрольым 
еату еитыдымэ, йа пужлымо 
нэргэн возымо актыщ кид пыш- 
таш гына ужын конда Лавкэ 
комиссэ еату кондымо годым 
огэшлий, тудым лишкэ огыт 
намий.

Молан тыгэ ышталтэш? Па- 
лэ: правлэний вуйлатышэ гыч 
тунгалын магазин вуйлатышэ 
маркэ чыланат ышкэныштым 
гына еатулаш тырщат. Про- 
дукто дэн еату-влакым чодра 
йамдылмашкэколтымо олмэш, 
нуно запискэ-влак дэн шала- 
тыл пытарат. Адакшым Крас- 
нойар чодра пунктышто пром- 
еатум вэрысэ поп налын шо- 
гэн, ударник-влак нимо дэч 
поена кодыныт.

Тун1 магазин вуйлатышэ

Косарьэв ик тылызэ к°клаштэ 
нпмогай ордэр дэч посна ик 
костьумым/ ПИДМЭ ковТЫМ, ик 
пальтом кодэн, да еату акым 
кугэмдэн ужалкалэн, 3 тэюгэ 
да 72 кумыраш чулкам 4 тэ- 
югэ да 72 кумыр дэн ужал- 
калэн, акым’1 тэнгэлан, йуж- 
гунамжэ 2 тэюгэланат нблтэн, 
ышкэ кусэнышкыжэ эрэ оп- 
тэн, нимогай контрольат ли- 
йын огыл, а ужалмаштэ 3 т. 
72 кумырланак шотлалтын.

Лэсорабкоп правлэний ти- 
дым шинчэн шогэн гынат, 
нимогай мэрым ыштэн огыл.

Мэ Звэнигэ Рай КК-РКИ 
дэч Звэнигэ лэсорабкоопын 
пашаЖым еодор^тэргэн на- 
лаш, титакан-влакым—Коса- 
рьэвым да монь, еутыш пуаш 
йодына. Ныл кнд-пыштыш.

Отв. рэдактор Шацкий.
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