Чыла эл пролэтар-влак ушныза!

Рэдакцэ адрэс:

«Лэонайа пронышлэнооть"

Йошкар-Ола, Маритранлэс.
8 № тэлэфон
(рэдакцым йэшараш)
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ГСич кэчылаи ик кана марлат, рушлат лэктэш

1

„Марий Комун” , Марийскайа правда" газэт-влакын
вэрышкэ лэкшэ рэдакцын
оавыктыш

1933 ий 21 март

чодро руышо-влокын ВИШ (ЭРЫШЫШТ вошзш

ӹшкэнан умбакына конкратлэ шуктышаш мутым налын,
1 АПРЭЛЬ МАРТЭ КУРЫЛТЫШ ГЫЧ ЛЭКТЫНА

Чодра вэрч ударлын' кучэдалын, шэм оҥасэ
намысым ӱштылына!
” 26 киломэтр чодра пунктысо чодра рушо, шупшыктышо ИТР, пашазэ-влакын, да шпал пӱчкэдышэ завод пашачэвлакын чуваш чодра рушо дэн ИТР пашазэ-влаклан ваш мутышт.
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1. Чы^Шнат’ посна-посна чо- 4. Шпал пӱчкэдымэ завсдра йамдылымэ уло совэт Ушэ- дышто кум смэнэ дэнэ паша
мысэ дэнэ Край кон курсыш ыштымашым чот к ы д э м д а ш
ушнэна.
мэханизмым чыла кучэн шо2. Пашам бригадэ дэнэ гы- гаш.
на ышташ, ышкэ вийым мо- 5. Ыштэн лукмо продукцьш
тэн шэлэдаш.
ачэст«ыжым сайэмдаш брак
3. Пашам сайын, эр гыч кас- кштымашым йӧршэш пытараш
маркэ ыштэн, паша лэктышым ыб. Дэсьатник состав бригадэнӧлталаш, кэчыштэ ик йыҥлан алакым тэхникэ шотышто эсэн шагал 6 кубомэтр чодрам кэрэн шогаш, паша вийым
руэн йамдылаш, ий корно дэн пашаш моштэн шогалташ, бри6 киломэтр коклаштэ имньэ- гадир-влаклан полшэн, тудын
лан 7 кубомэтр гыч шупшык, бригадыштэ рольжым кугэмташ тыглай корно'дэн4км. кок- дашлан полшэн шогаш обьалаштэ 4—5‘ кубм. лукташ.
затэльствым налаш*
Нинэ
обьа затэь летвым шуктэн, клае тушман дэн
чарныдэ
кучэдал шогэн, 1
квартал заданьым жапыщтыжэ
тэмэна!
Ышкэнан вачын шэм оҥасэ
намыеым кубомэтр вэрч большэвикла кучэдалын вэлэ, ӱштыл кэртына.
Марий кундэм чрдрасэ чыла
чодра рушо, шупшыктышо,
ИТР пашазэ-влак, чодра штурмыш!..
,,26.-шо киломэтр“ пункты со
чодра рушо, ш упш ы кты ш о
ИТР пашазэ дэнэ шпал пӱчкэдымэ завод пашазэ-влак.
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Чодра рушо, шупшыктышо, лнэ улшошэм тамгам ӱштылаш,
ИТР пашазэ йолташ-влак! Чу намысан шэм оҥа гыч лукташ
ваш чодра рушо, шуишыкты- кӱлэш.
шо, ИТР пашазэ-влак колхоз Чыла вий— мэмнан кидышпасуласэ ударник-влакын об тэ. Кубомэтр вэрч большэвикрашэньышт чодра пашачэ дэчы- ла вэлэ кучэдал шогыман, па
нат бойэвой ваш мутым йо- ша лэктышым нӧлталман, па
дэш, ман шотлат чодра пашат шам сайын, эр гыч пичкэмыш
пэш кугу озанлык
политик маркэ ыштыман, чодра пӱчкэ
компаний, тудын сэҥымашыжэ дымэ, чодра шупшыктымо мэкугыжаныш илышымат сайэм- ханизироватьлымэ а м а л ы м
даш полша.
моштэн кучыман.
Мэ, мушмарий лэстраихоз, Мэ шкэнан вакэ конкрэтлэ
„26-шо киломэтр" чодра пунк- обьазатэльствым нална, тудым
тысо чодра рушо, шупшыктышо, шукташ чот кучэдылаш пиИТР пашӓзэ-влак, чыланат Чу жына:
ваш чодра рушо-влакын ӱжмашкыжэ ушнэна.
Чуваш чодра
рушо-влак
пэш содор чодра йамдылымэ
штурм тылзыш ӱшнаш ӱжыт.
Нуныцӱжмашышт утларакшым мэмналан, марий кундэ
мысэ чодра пашазэ-влаклан,
тугак мэмнан пунктланат ка
сатьла.
^
Маритранлэсым партий дэн
правитэльствын чодра йамдылымэ заданьым намысын кӱрлмыжлан чодра пашазэ Рӱдӧ комитэт дэнэ,, .Лэснайа промышлэнность" газэт шэм оҥаш
пуртэныт,
Мэмналан Маритранлэс ва-

з

1933 ий, мартыштэ лэкшэ
„Лэснайа
промышлэнность"
газэт гоч Чуваш Рэспубликысэ
чодра руышо-влак уло совэт
ушэмысэ чодра пашазэ-влаклан ваш сэрышым возышт.
Ы шкэ сэрыш дэн Йошкар
Чувашии чодра руышо, шупш ыктышо дэнэ ИТР пашазэвлак 1-шэ Уло Совэт ушэмысэ
колхоз ударник-влак погынымаш обрашэньэ вашэш Совэт
Ушэмысэ чыла чодра пашазым чодра йамдылымэ дэнэ
шупшыктымо план тэмымаш
пашашкэ большэвикла пижаш
ӱжыт.
Зр гыч тӱҥалын пичкэмыш
мартэ чодрам руаш дугак шупшыкташ, кумдыкэш чодра
потокым ышташ,—ман Чуваш
пашазз^- влак
обращэньыштышт возат.
Маритранлэсын чодра фронтысо ончыл йэҥ-влак Чуваш
чодра руы ш о-влакы н ӱжмыштлан вашэщ вашкэ гына ышкэ йӱкыштым луктыч.
Тачэ мэ МушмарийвЛТХ“ 26
клм* чодра пунтысо чодра руышо, шупшыктышо, да шпал
пӱчкэдышэ завод пашазэ-влакын, тугак Куйар чодра пунт^со Тарасовын ончылно шогышоэрэ ыштышэ бригадыжын
ваш-мутыштым пуртэна.
Нуно ышкэ сэрышышт дэнэ
„пашам сайын, эр гыч тӱҥалын кас маркэ ышташ, заданьэ почэш 4 кбм. руэн йам
дылымэ олмэш, кэчыштэ ик
йыҥлан 6 кбм. чодрам руаш,“
май ышкэ вакышт мутым налыт.
Кубомэтр вэрч большэвикла
кучэдалын, шэм оҥасэ намысым ӱштылына,—ман „26 киломэтрысэ“ чодра пашачэ-влак
каласат.
Куйарыштэ ыштышэ Тарасовын ончыл бригадыжат Чу
ваш пашазэ-влак сэрыш вашэш бойэвой ваш мутым пуат.
Чодра фронтысо ончыл йэҥвлакын бойэвой ваш мутышт
пашазэ класын да ончыл колкозник-влакын пролэтар пашалан ышкэныштым пумыштым
ончыкта, партий дэнэ прави
тэльствын шындымэ задачышт
кумда массэ коклаштэ кӱлэш
откликым мумыжым адак ончыкта, паша энтузиазмым луктын шога.
Чодрасэ партий, комсомол,
профсойуз ортанизацэ-влаклан
пэш содор массым мобилизоватлэн, Чуваш чодрасэ ударник-влаклан, тугак Куйар дэн
ж26‘ киломэтр чодра пунктласэ
пашазэ-влаклан вашэш мутым
пуман.
Ы шкэ ӱмбак щуктышаш мутым налмэ дэнэ кубомэтр вэрч
кучэдалмашым эшэ чотырак
вийаҥдыман.
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ЧОДРА ВЭРЧ

КУИАР ЧОДРА ПУНКТЫШТО ЫШТЫШЭ ТАРАСОВ А. М-ын
ЧОДРА ШУПШЫКТЫШО БРИГАДЫН ВИШ СЭРЫш ЫЖЭ
Мэ, Куйар чодра пунктышто
(Сурок лэтранхоз) шупшыктышо Тарасовын эрэ ыштышэ бри
гадыжэ, ышкэнан производст
во планнам эрэ утыж дэнэ тэмэн шогэна.
Пэвраль тылызыштэ тылзаш
планым 140% -лан тэмышна.
Тыгай еэҥымашым мэ бригадыштэ паша вийым моштэн
шогалтымэ, пашам шэлэдымэ,
да бригадэ кӧргыштак еоцтаҥасымаш вийаҥдымэ дэнэ
гына ыштэн кэртын улына.
Март тылызылан заданьым
налын, мэ тудым утыждэн тэмаш мутым пуэна. Мартын тӱҥалтыш вич кэчыштыжэ паша
кузэ каймым ончыкташат лийэш. План почэш вич кэчыштэ
50 кубомэтр чодрам лукташ
кӱлэш ыльэ гын, мэ 200 кубомэтрым тэмэн улына.
Чуваш чодра рушо-влакын
еэрышӹштым лудын, лончылэн налын, мэ Марий кундэмыеэ чыла чодра пашазэ дэнэ
колхозник-влак дэкэ обрщайэна.

Чодра рушо дэн шупшыктышо йолташ-влак!
Чуваш чодра рушо-влак чодра йамдылымэ планым тэмашлан уло вийым пыштэн кучэдылаш ӱжыт.
Транспортым, Моско дэнэ
Донбас коклаш свэрхмагистраль, корно ударлын етроитлы •
маш мэмнан дэч еай качэетван
чодрам йодӹт. Садым
етроитлымаш мэмнан паша
тэмп дэн пашан еайлыкшэ дэнэ пижын шога,
Мэмнан Сурок лэстранхознӓ,
тугак Куйар пунктат кэлгэ кӱрылтыштэ улыт, Лэстранхоз
дэн Куйар пункт вуйлатымаш
пашан начарлыкшэ нэргэн шуко чийым ончыктат: паша вий
огэш еитэ, киндэ дэн кургым
шагал пуэн шогат, тэхничэский дэнэ админстрацэ вуйлатымаш начар, манын куктат.
Тидэ „об‘йэктивный“ чиивлак,паша йӧршэш вэе шотышто.
Паша вий кызыт йалла, колхозла гыч организованно шот

дэн эрэ толын шогат. Но лэс"
транхоз админстрацэ паша вий
толмашлан альэ йамдылалтынат огыл. Сандэн паша вийым
шогалтымаштэ нимомат умылаш огэш лий, йэҥ-влак кэчэгуд паша дэч поена коштын
эртарат.
Мэ, шупшыктышо бригадыштэ ыштышэ кадр-влак, Чув
аш
рушо-влаклан вашэш ышкэннам ударниклан увэртарэна, квартал заданьым
утыж дэнэ тэмаш мутым налына, Тыгай обьазатэльст^ым
ышкэнан вакэ налын, Куйар
чодра пункт администрацэ дэч
тидым ышташ трэбытьлэна:
1. Прийом пунктышто пробкылалтын ,йара шогымашым
йӧршӧш пытараш.
2. Чодра шупшыктышо-влакым ышкэ пашашт. гыч вэе
пашаш колтымашым чарнаш.
3. Запас тэр дэнэ кичкымэ
тарманым еитараш.
4. Пашазэ илышым еайэмдаш.
ч о д р а '

Мэ, шэҥгэч шӱдырнышо Киелицинынчодра шупшыктышо
бригадыжым
соцтаҥасымашыш тидым шукташ ӱжына:
1. Кэчыштэ
ик имньэлӓн
киломэтрат пэлэ коклаштэ 8-9
йыр маркэ еавырнаш.
2. Нормо почэш 6 кубомэтрым лукшаш олмэш кэчыштэ
ик имньылан 8 кубомэтрыш
шукташ
3. Тэр дэн кичкышэ тарманым пашаштэ ик чаеат йара
шогымаш ыштыдэ ачалаш.
Чыла моштымашлык мэм[нан кидыштэ. Чодра йамдылымэ большэвик план —чынлэ,
еаидэн тэмашат лийэш.
Март тылызым штурм тылызылан об'ьавитлэн. намыеан
почэш шӱдырнымашым пытарэна. У транспортым етроитлмаштэ жапшэ дэнэ еай качэетван чодрам пуэна.
Чодра ш упш ыкты ш о бригадэ:
Тарасов, Пэтухов, Отмахов,
Виноградов, Спирин.

КЛАС ТУШМАН, ДА ТУДЫН АГЭНТУРЖО
ДЭН ЧАРНЫДЭ КУЧЭДАЛАШ
прогульщик-влаклан чодраштэ вэр лийман огыл
кучэдалмашым мондэныт

Производство гыч
Смирновым кораҥдыман.
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Кутьуковыи ончыл бригадыжэ тэмпыжым волтэн.

Мароблит № 12
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штэ паша тэмпым чынак утларак нӧлталшаш гай ыльэ,
Пашашт^ гын вэе тӱрлын еаырнэн шинчэ: Фэвраль тылызыштэ Кутьуковын бригадыжэ ышкэ тэмпыжым волтыш,
тылызаш планым 90 процэнт
лан вэлэ тэмыш.
Молан? Палэ: Нужйал чодра
пункт админстрацэ бригадлан
полшышым пуэн,. чоткыдэмдаш тыршымэ олмэш, тудо тӱрло еэмын Кутьуков бригадын
пашаштыжэ тормызлэн вэлэ
шога,
Тэвэ" мутлан, екладлашкэ
чодрам шот дэч поена утыж
дэн оптымо дэнэ тӱчкыдынак
йара шогымащ лийэда, екладыш опташ кондымо чодрам
нигушко чыкаш.
Тидындэч поена Кутьуковын
бригадыжым ышкэ пашаж гыч
кораҥдэн, вэе пашаш шудо
кондаш йамо. колтэдат.
Нужйал чодра пункт вуйлатымашлан бригадэ-влакын
паша тэмпышт дэн пашан еайлыкшэ вэрч вуйын шогымашым кугэмдыман, Вуйлатымаш бригадэ влакын кӱлэшлы
кыштым шӧрын, осалынончэн
шогымыждэнэ. Кутьуков бриадыеэ чын
ударник-влакын
паша тэпмыштым волтыш,
М. Ш.
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Вэршннин дэсӓтник
огэш ыштэ
„89 киломэтр“ чодра пунктышто (Сурок лэстранхоз) дэеьат^ик-влак паша дисциплиным” чоткыдэмнаш, паша лэктышым нӧлташ огыт тыршэ.
Тэвэ Вэршинин дэсьатникым
мутлан налаш. Тудо чодраштак, дэланкыштэ гын пэш шуэн
„уна* лийэш. 28 фэвральыштэ
вуйгакшат кэчвал дэт вара ик
час маркэ вэлэ ыштыш, вара-жым 4 час маркэ кочкын-йӱын, малыш вэлэ.
Сандэнак ӧршашат укэ: тудын участкыштыжэ ик бригадымат организоваймэ огып,
артэль дэнак вэлэ штат.
Вэршининым паша гыч ко
раҥдэн, вуйн. шогалташат жап
шуын.
<
В^ Крылов

Ро

Нужйал пункт адмннстрацэ'
ударничэство дэч ӧрдыштӧ.
^Нӱжйал чодра пунктышто
(Йошкар ола лэстранхоз) Кутьуковын шупшыктышо бри
га д ы ж э моло бригадэ коклаштэ эн ончылно шога илэ.
Ышкэ заданьыштым Кутьуко•эц-влак 140 процэнтлан тэмэн
тольыч. Кэчыштэ ик йыҥлан
3,15 кубомэтр чодрамлукшаш
олмэш 4,5 кубомэтр дэнэ шупшыктышт.
Кутьуковын бригадыжэ пла
ным утыж дэнэ тэмымашым
бригадэ вуйлатышын бригады|итэ дициплиным пэҥгыдэмдымаш, имньым еайын ончышаш вэрч коньух-влакын пашаштым /иэкланэн шогымаш,
пашам виктарэн колташ тыршымашыжэ дэнэ вэлэ ыштэн
кэртын.
В К ПСб) обком пунчал ва*
шэш Кутьуковын бригадыжэ
эшэ чотырак паша тэмпым,
да ^одра шупшыктымашын
качэствыжымнӧлталшаш вэрч,
тугак прогул ваштарэш кучэдалашмутым пуыш. Кулак дэнэ
поп-влакын ӱйарньа кэчылашышт чыланат чодраштэ удар
ный ыштышт. ^
Шонэт гын Ианвар тылызыштэ планым утыж дэнэ тэмэн
толшо ВКП(б) обком пунчал
вашэш ышкэ ӱмбакыжэ шукташ мутым налшэ, Кутьуковын
бригадыжэ фэвраль тылызы-

Куйар годра пунктышто чодрам моштэн, ышкэ корныж
дэн кучышаш вэрч кучэдалмаш пэш эркын кайа. Тӱчкыдынак еай ^чодра-влак пулан

на

ӱдырмаш улмым шотыш на*
лаш гын, 20 кбм. ситышаш*
лык.
Вэс могырымжо прораб дэн
дэсатник влак ӱдырмаш-влаклан пушэҥгэ иӧрыктымэ дэч
моло вэс пашам мудымышт
дэнэ, ик осал паша лийэ: пушэҥгӧ йӧрыкгышыла ик ӱды
рамаш пызыралтэ.
Вигак каласаш логалэш:
ЛТХ паша йэҥ-влак ышкэ пунчалыштым чИновньык
сэ>
мын ончэн, чодра паша гыч
шылын, дэзэртирла коштыч.
Ышкэ' лӱмын ыштымэ титакыштым тӧрлалтыдэ шэм оҥа
дэч моло вэрэ нуным шындаш
огэш лий.
Васьков

сс

20 фэвральыштэ лукмо Мушцари лэстранхоз паша йэҥвлак погынымаш •яунчал почэш,«.27 фэвральыштэ ЛТХ па
X ша йэҥ-влак ӱйарньа вашта-4>эш чыланат соц. суботникыш лэкшаш ыльэ.
Но, ЗО йэҥ гыч лач 3 йэҥ
гына 8 шагат жапыштэ лэктэ.
Йӧра, альэ суртоза ӱдыра-маш-влак полшаш шонэн 14ын мийышт. Пашаш пижшаш
годым, Ю шагат маркэ пила
дэнэ товарым кычал эрд-арышт.
Варажым 17 йэҥ дэн 11 шагат гыч 20 кубомэтр чодрам
пыкшэ руэн ситарышт.
Тидэ пэш шагал, но паша
вийым пашаш моштэн шогал
тыдымашым, да утларакшым

мӧҥгыштыжэ .Шорык йол “ в§лэ коштын.
Прорабпункт Блиновын производствын дэзорганизовайлымэ пашажым ужэш, гынат нимогай мэрым огэш приниматлэ.
Социалистичэский производетвышто прогульшийлан нимогай пашам пуман огыл. Администрацилан Блиновым кызытак пашагыч лукташ кӱлэш,
пачэргыч поктэн коддаш, адак
продовольствэнный картычкыжым мӧҥгэш налман.

Сай чодра пуышко кайа

ци
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Ик суботник нэргэн

Мушмари Лэстранхоз пар
тий дэн правитэльствын прогул
нэргэн лукмо пунчӓлжым шук
тэн ок шого.
«Лэстранхоз администрацын
шинча ончылныжак ЛТХ аПпаратыштэ паша
ыштышэ
Смирнов трудовой дисциплиным пудыртэн шога —йӱн кийа, шуко кэчэ пашашкэ ок
лэк. 27-шо фэвральын 6,7,8
мартын кэчылаштэ мӧҥгыштыжэ аракам йӱн „вэсэлитлэн»
кийэн— прогулым ыштыш.
Тугэ гынат, Л.Т.Х-зын админстрацийжэ, альэ маркэ См
ирновым паша гыч луктын
огыл.
Прогул ыштышэ, йӱн кийшэ
Смирновым кизытак паша гыч
кораҥдыман. Прогульщик дэн
пьаницам вуй гыч ниалтышэ
шамычым трэетлан чоткыдын
пӱтралаш кӱлэш.
К В. .

Абаснурский прорабпунктышто администрацийын пушкудо кумылжым ончэн бухалтэр Блинов кажнэ кэчэ йушӧ
коштэш. Пэвральын 22 кэчыштэ 11 шагат маркэ вэлэ па
шам ыштэн, вара вуй коршта
манын мӧҥгышкыжӧ кайэн.
.Вуй корштымо чэр дэнэ“
Блинов эрлашынат — пэвральын 23 кэчыштэ пашашкэ кэчэ гут толын огыл. Тидэ кэчын тудо коштын кэрдын
огыл. Ӱарньалан кӧралийын

на

влак чодра иамдылыцаштэ
осалын саботажым ыштэн шога т ,зад ни 11 а / йг к шат ЗО—
40 процэнтлан вэлэ тэмат.
Тугэ гынат пункт вуйлатышэ-влак парньа вошт вэлэ ончат. Сурок Райрабочком вуйлалтышэ Лавринов:
— Куйарыштэ паша пэш
сай шога, тудо—образцовый,
комсомол пункт,—ман вэлэ
йэшарэн каласа.
Кунам Куйарыштэ клас тушман дэн кучэдылаш пижыт
гын?

й

Йамдылымэ 24,7 процэнтлан,
шупшыктымо 21 процэнтлан—
тэвэ тыгай намысан итог влак
ВКП(б) Обком об’ьавитлымэ
штурм тыльиэ мучаштэ Сурок
яэстранхозын пашажым ончыктышт.
План тэмымашым кӱрлын
шогышӧ моло причин-влак
коклаштэ, Сурок лэстранхо*
зышто класс тушман дэн ку*
чэдалмашым лушкыдын шындымашат чаракла.
Куйарыштэ ыштышэ Пост
ников дэнэ Кобэнков кулак-

ПрогульшикБлиновым вуй гыч
ниалтыман огыл.
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Кулак-влак заданьыштым огыт тэмэ

Лавра дэн йӱштӧ
озаланат
Лушкии чодра пунктысочодра руэн йамдылышэ дэнэ
шупшыктышо пашазэ илышым культур шотышто еай
эмдаш нигӧат огэш шоно.
Идалыкат пэлылан пашазэвлак лач ик кином гына ужыныт. Я газэт дэн журналын
§усыштымат ужын огытыл.
Тидын дэн пырльак пашазэ
и л м а ш бараклаштэ-лавран,
йӱштӧ. 10 бараклан ик эрыктышэ гына уло. Но тудо чыла
бараклашкак шуын огэш кэрт:
барак-влакшэ 10 киломэтр коклаштэ да мань.
Я чодрй пунктышто рабоч
ком уло вэт. Тудын вийаш
пашажэ-пашазэ илышым еайэмдышаш вэрч тыршыман,
администрацымтидым ышташ
шогалтыман.

вэлэ кудалталтыт.
Куйар пункт тыгай шотдымо койшым пытарашыжэ кӱлэш. Чодрам титак ойыркалшэвлакым вуйн шогалтаы кӱлэш.

Ышкэ курго дэнэ

К у г у к о к ш а н (тэлэфон
дэнэ ышкэнан корэспондэнт
дэч) Сосновко йал гыч КугуКокшан ЛТХ-ыш толшо 6 имньэшкэ дэнэ 8 йэҥ чодра рушо сквозной бригадэ 700 кубомэтр чодрам ышкэ курго дэнэ
руэн йамдылаш да шупшыкташ ышкэ ӱмбакыжтэ мутым
нальэ.
Вэлико польский йалсовэт
гыч (Оршанкэ р-н) 28 фэвраль-

ий

Куйарыштэ клас

Сай киндым

ыштэ чодрашкэ 16 йэҥтольо
Март тылызыштэ 442 кубо
мэтр чодрам руэн йкщылэш
лийыч. Толшо кокла ц;ыч 12
к о л к о з н и к ӱдырамаш-влак
„Волна рэволюций* колкоз гыч
улыт.
Кызыт толшо-шамыч ышкэныштым ударник лан об'ьавитлышт, еэзон пытымэшкак ышкэ курго дэнэ ышташ лийыч.

ыштэн лукшаш вэрч.

Киндэ пыштышэ
Сурок чодра пашазэ коопэративын 4№ан пэкарньыштыжэ
ыштышэ тӱҥ киндэ пыштышэ
Фурзиков, пэкарньат чодра
конкурс дэч ӧрдыжэш кодын
огэш еэҥэ, ман шотлэм. Сандэн мый чодра конкурсыш
ушнэм.
Ышкэ ӱмбакэм тыгай обьазатэльствым налам:
Киндым еайын пыштэн лук-

Фурзиков ӱжэш.
Таш.

Киндэ эрэ пушкыдо лийжэ
ман шотлэн, жап дэнэ моштэн
пышташ.
Пэкарньым йандарын, чаткан кучаш.
Нинэ пункт-влакымак шукташ Сурок пэкарньым еац таҥасымашыш ӱжам.
Киндэ пыштышэ Фурзиков.

Мэмнан сигнал почэш
Саботажник* влакым еудышко
„Чодр. Транспортлан1* Ю-шо
номыр газэтэш Марахтановйолташын замэткыжэ Фэдоров
дэн Бэлов чодра йамдылымэ
пашам кӱрлыт манын возымо
ыльэ.
Чодра йамдылымэ пашаштэ
еаботажым ыштымэ нэргэн

Звэнигово районышто „10 ий
МАО“ лӱман колхоз вуйлатышэ фэдоров Кргорим адак
„Мари помар“ лӱман колхоз
вуйлатышэ Бэлов Ялэксандрым
колхоз гыч лукмодасудышко
пумо.

Имньым удан ончымылан еудышко
„Ч. Т.“ газэтыштэ 15-шо
пэвральын „Класовый враг
имньэ виташкэ пурэн„—манын
Крыловын" еирмашыжэ пэчэтлымэ ыльэ. Тидэ еирмашыштэ
Миткинсий прорабпунктышто
зав. обозом имньэ виташкэ нигунамат огэш ончал.
Имньым кулак, твэрдозаданэц шамыч—Кузьмин, Л?бэд?в
ончат. Имньэ шамыч шогалын

Маргосиздатын 1-шэ типографийжэ. Йошкар-Ола, 1933 ий.

улыт, шӱльым разбазаригивытолат, манын возымо ыльэ.
Зав. Обозом Кузнэцов ышкэ пашажым удан ыштымы*
лан, адак фуражым шолыштмылан кулак шамыч Кузьмин
дэнЛэбэдэвым паша гыч лукмо
ышкэныштым еудыш пумо.
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