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Партийный пропагандын
качествыже верч
Пектубаевский район Чирковский сред
ний школа пеленсе комсомольский ор
ганизацийын секретарьже Пасынков йолташ „ВКП(б) историй краткий курсым“
высший звено дене тунемеш. Кадамский
НСШ-ын директоржо, комсомолец Ягодаров йолташ партий историйым сред
ний звено дене тунем пытарен, кызыт
пержоисточникым применятлен тунемеш
Йошквр Олаште У Н Х У пеленсе ком
сомольский организацийыште 10 комсо
молец уло, иуно шкекыштын политиче
ский шинчымашыштым эреак нӧлтен
шогат. Н К В Д пеленсе комсомольский
Йошкар-Оласе Н . Бабушкина лӱмеш аэроклубыш тунемаш
организацийыште
(секретарь
Алипов
пуртымо комсомолец-шамыч.
йолташ), Банкыште ыштыше комсомолец
Снимкыште (шола гыч пурлашке): А. С. Резвых, И . С .
шамыч партий историйым эреактунемыт.
Вырыпаев, И . С. Невский, В. И . Ураков да И. П. Порфирьев
йолташ-шамыч.
Тыгай сай факт-шамычым шуко он
Фото М. Чуршуковын.
чыкташ лиеш. Туге гынат, тачысе кечылан республикыштынз комсомол коклаш
те
партийный пропаганда неудовлет
ворительный состоянийыште^улеш. Ятыр
районлаште
ВЛКСМ райком-шамычын
Комсомольский лыжный кросс
агитаций да пропаганда паша дене эреак
Иошкар Армийын X X III эреак ямдылалтшаш верч
действоватлыше комиссийышт комсомо
лец-шамыч коклаште партийный пропа идалыкше вашеш комсо серьезный пижаш да кросс
гандым вияҥдаш, партийный пропаган мольский лыжный кроссым тӱҥалмашеш комсомолецдын качествыжым нӧлталаш нимогай ме (соревнованийым) эртарыме шамычым 1 ступень ГТО
рым огыт ыште. А райкомол секретарь- нерген ятыр комсомольский да БГТО комплексын лыж
шамыч партийный пропаганда паша деч организаций-шамычын пред- ный нормым сдатлымаш
кораҥын, жапым тӱрлӧ текущий паша ложенийым ВЛКСМ ЦК об- дене авалтен шуктышаш
суждатлен да приниматлен. улыт.
дене эртарат.
Кросс 1 гыч 28 февраль
Моркинский районышто комсомол кокОбком, крайком да союз
лаште партийный пропаганда путырак марте эртаралтеш. Крос ный республикласе комначар состоявийыште улеш. „Вторая сышто участвоватлаш тудо сомолын ЦК пелен кроссым
пятилетка“ колхоз пеленсе комсомоль комсомолец - гоамыч гына вуйлаташ 7-9 еҥ деч утла
ский организацийыште 11 комсомолец пурталтыт, кудо „Будь го огыл составан оргкомитет
уло. Но нунын кокла гыч тачысе кечы- тов к труду и обороне“ шамыч ышталтыт. Тыгак
лан ик комсомолецат политический шин- да I ступень „Готов к о р г к о м и т е т ы м ВЛКСМ
чымашыжым нӧлташ ок тырше. Даже труду и обороне*-значоклан ЦК-ыштат ыштыме. Оргкокомсомольский
оргавизациЙын секре- лыжный але йолын кошт- митетым ВЛКСМ ЦК-ын
тарьже Семенова йолташ шкежат партий маш нормым сдатленыт, секретарьже Г ромов йолташ
историйым ок тунем. „Йошкар Октябрь“ кросс нерген положений де- вуйлата.
колхоз пеленсе комсомольский организа- не установитлыме ече дене
Кроссышто
участвоват
цийын погынымаштыже комсомолец-ша коштмаш але лум укеан лыше эн сай комсомольский
мычын политический шинчымашыштым районлаште йолын кошт- организаций-шамычлан при
нӧлталыменергенвопросым ятыргана об- маш тренироватлыме ми- зым, а тугак ВЛКСМ ЦК-ын
суждатленыт, ценный решенийым лук- нимумым шуктеныт.
ВЛКСМ ЦК первичный да физкультура да спорт
тыныт. А пропаганда паша тошто семыпаша дене С ССР СНК пееак начар состоянийыште улеш, комсо организаций, райком, гор ленсе Всесоюзный комитемолец-шамыч теоретический шинчыма- ком, обком, крайком да со тын грамотым установитюзный республикысе ЛКСМ л ы м е .
шыштым вӧлташ огыт тырше.
Республиканский,
Кызыт районлаште комсомольский ЦК-шамычын секретарьыш- краевой да областной орг
активын погынымашыже
эртаралтеш. тым соревнованийлан ям- комитет- шамычлан да физ
Кажне районысо комсомольский актив дылалтме жапыште ече це культура да спорт паша
погынымаш ончылно
шогышо задача: не массовый занятийым, дене комитет - шамычлан
комсомол коклаште партийный пропаган- переход, тактический за лыжный кроссышто первый
дым шындымаште улшо чыла ситыды нятий -шамычым организо- верым налше комсомоль
маш-шамычым тӱжвак лукташлан боль ватлаш обязатлен. Кросслан ский организаций - шамыч_шавВ1П1)11 устано*
шевистский критика ден самокритикым ямдылалтме годым комсо- лан приз-шамычым
кӱш нӧлташ да ончыкыжым комсомолец- мольский организаций*ша-1 витлаш кӱштымӧ.
шамыч коклаште партийный пропаган- мыч молодежым военный
(ТАСС).
дым вияҥдаш, тудын качествыжым эреак да физкультурный пашалан
нӧлташ конкретныймерым ышташ кӱлеш.

Лыжный кросслан
образцово ямдылалташ
Таза кап-кыл—теве кажне еҥын илышыштыже мо шерге. Таза кап-кылан еҥ
производствыштат, социалистический родиным аралымаштат ончылно шога. Со
ветский калык физический пеҥгыде, та
за, закалятлалтше, выносливый лийже
манын мемнан партий ден правительство
кугун тыршат.
Айдемын кап-кылжым пеҥгыдемдымаште, тудын ловкостьшым,
смелостьшым вияҥдымаште лыжный спорт ик эн
кугу верым налын шога. Лыжный спорт
населенийым военный пашалан туныктымаште путырак кугу значенийым иметла.
Сандене мемнан элыште лыжный спортым массовый движенийыш шарашлан
серьезный вниманийым ойырымо. Кызыт
Карело-Финский республикысе, Горьков
ский, Архангельский, Молотовский областьласе комсомолец-шамыч заочный
лыжный соревнованийым эртараш ямдылалтыт. Моло республикласе, областьласе комсомолец-шамычат, тугак мемнан
республикысе комсомольский организацият заочвый лыжный соревнованийым
эртараш ямдылалтыт.
Шукерте огыл ВЛКСМ ЦК 'Йошкар
Армийын X X III идалыкше лӱмеш комсо
мольский лыжный кроссым (соревнованийым) эртарашлан ятыр комсомольский
организаций-шамычын предложенийыштым приниматлен. Комсомольский лыж
ный кросс 1941 ий 1 гыч 28 февраль
марте эртаралтеш.
Кроссым эртарыме нергенпотожений
кажне комсомолец овчылан пеш кугу
требованийым шында. Ме тач* „Реезе
Коммунист“ газетеш гиде п о л о ж е л и*ым
печетлена. Республикысе
чыла комсо
мольский
организаций-шамычын задачышт: лыжный кроссым эртарыма нерген положенийым кажке комсомолецын
сознанийышкыже шукташ да комсямлльский лыжный кроссым эртараш образцо
во ямдылалташ.
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ВЛКСМ ЦК-ыште

Маробком
ден
ЙошкарОла
Горком
орган

и

1940 ий

УВЕРТАРЫМАШ

СССР И А У К -Ш А М Ы Ч а к а д е м и й ы ш т е
СССР-ысе калык-шамыч фольклорын сводшо

СССР Наука-шамыч Ака9 декабрьыште 7 час кастене парт- демийын Президиумжо 3
кабинетеш тыгай ончышаш паша дене декабрьыште СССР-ысе каоласе комсомольский активын погыныма- лык-шамыч фольклор сво
дим издаватлаш пижаш решыже эртаралтеш:
шенийым приниматлен. Ти1.
„ВКП(б) историй краткий курсым“
лукмылан лийын партийный пропагандым де трудын цельже--калык
шындыме нерген“ ВКП(б) ЦК-ын 1938 ий поэтический культурын поянлыкшым советский чита
14 ноябрьысе пунчалжым шуктымаш.
Активын погынымашышкыже ӱжыл- тель кумда кругын, поэт,
тыт: ВЛКСМ горком пленумын членже- писатель, художник, комшамыч да пленум членышке кандидат- позитор-шамычын достояшамыч, первичный комсомольский орга-.
мпгтяп?
низаций-шамычын секретарьышт да нуф*
нын заместительышт, пионер вожатыйПервояк русский фоль
шамыч.
клор свод ышталтеш, Тудо
калык творчествын чыла
ВЛКСМ Йошкар-Олинский горком.

жанржым — былиным, йомак, муро, пословица, частушка-шамычым да молымат авалта.
Сводым ыштыме пашашке Москвасе, Ленинградысе, Киевысе да моло олаласе фольклорист - шамыч
ушалтыт. Сводын главвый
редакцийжым пеҥгыдемдыме. Тудым академик А. Н.
Толстой вуйлата.
Печатьыш первый том
1941 ийыште ямдылен шукталтеш.
(ТА С С ).

Лыжный кросслан ямдылалт^ашгм
группорг, комсорг, комсомольский КиМИтет-шамычын секретарьышт ӱмбак пышталтеш, манын ВЛКСМ ЦК шке решенийыштыже ончыктен. Кросслан ям иялалтме занятий расписаний почеш точно
эртаралтшаш. Занятийым эртарымашге
кажне комсомолец пеҥгыде дисциплиэым
ончыкташ обязан.
Мутат уке, комсомольский оргапиза*
ций-шамычын руководительышт лыжный
кроссым эртарымын значенийжым умлат
да тиде кроссым эртарымашке комсомо
лец-шамычым, несоюзный молодежым
кумдан мобилизоватлат.
Комсомолец ден комсомолка-шамыч,
ечыш шогалза, ече дене кошташ тунемза, Йошкар Армийын X X III идалыкше
лӱмеш лыжный кросслан виян ямдылалтеа!

Жапым вееелан эртарат
„Красный кустарь“ колхозын членжешамыч (Звениговский район, Кужмарекий сельсовет) шке яра жапыштым крас
ный уголокышто культурно да вгеелан
эртарат. Красный уголокышто ГСО ден
ПВХО значкист-шамычым ямдылыме кру
жок араялан кум гана занятийым эртара.
Кружокын занятийышкыже 24 еҥ коштеш.
Красный уголок пеленее колхозный
библиотекыште 460 экземпляр тӱрлӧ кни
га уло. Книгам утларакше колхозный мо
лодежь ден тунемше-шамыч лудыт.
А. Петров.

Рвезе Коммунист

18 ий туныктымо
пашаште
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Веденькин йолташ
туныктьшэ паша деч поена
„Какшан" колхозышто агита орл ш ышта. Колхозникшамыч коклаште между
народный положений нерген бееедым эртара, газетым^йӱкын лудеш. Колхоз
ник-шамыч тудым пагалат,
ойлымыжым йӧратен колыштыт.
П. Яшметов.

Семенова йолташ педаго
гический пашажым общест
венный паша дене кылда.
Тудо партийный организацийын ик активный членже
улеш. Мастар педагог да
активный
общественница
улмыжланак тудо Шиньшинский сельсоветын депутатшылан еайлалтын.

Йоча-шамыч еай тунемше
лийышт манын Николаева
йолгашын
тыршымыжлан
да тиде пашашке чыла тунемшым
мобилизоватлен
моштымыжлан кӧра 2-шо
клаееыште 24 тунемше гыч
ик неуепевающият уке, 14
отличник ден ударник шотлалтеш.
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Кажне тунемше деке ин
дивидуально подходитЛен
моштымыж дене уепеваемостьымат кӱлеш кӱкшытыш нӧлталме. Классыште
20 еҥ еай да отлично гына
тунемеш.

Вера Степановна Нико
лаева йолташ 18 ий туныктышылаз ышта. Кызыт Ни
колаева йолташ Весьшургинский средний школышто
(Моркинский район) 2-шо
клаееым туныкга. Тудын
уло вийым, моштымашым
пыштен пашам еай ыштымыжлан лийынак 2 шо класс
Весьшургинский
средний
школышто ик ончыл клаеелан шотлалтеш да школын куснылшо йошкар знамяжым шке кидыштыже
пеҥгыдын куча.
Николаева йолташ эрдене
школышко толешат,
урок тӱҥалме деч ончыч
йоча-шамычын уроклан ямде улмыштым проверятла,
южыжлан кӱлеш полышым
пуа. Йоча-шамыч дене кажне перерыв годым модышым организоватла, эр еда
политинформацийым эртара. Урокышто иктаж тунемшын умлыдымо вопро
сы жо кодеш гын, тудлан
урок деч вара угыч умыл
тара.
Классыште отличник-шамычат шеҥгелан кодшо йолташышглан эреак полшат.
Теве отличник В. Нико
лаев начар тунемше В. Романовлан урок деч вара
эреак полшен, умлыдымо
вопрос-шамычым умылтарен шоген. Садланак вет
Романоват кызыт еай тунемше радамыш лектын.

Семенова йолташ деч
примерым налза
Шиныпинский средний
школышто
(Моркинский
район) 4 ий годеек М. С.
Семенова йолташ туныкта.
Тений тувемме ий тӱҥалме годым Семенова йолташын туныктымо клаееыштыже дисциплинат кӱлеш
кӱкшытыштӧ огыл ыле, занятийыш вараш кодын толмаш, лиеден. Но тудо чыла
еитыдымашым пытарашлан
уло вийже,
моштымыжо
дене пижын. Тиде пашашке
Семенова йолтащ пионер
ский ден комсомольский
организацийымат, тунемшешамычын родительыштымат
шупшын моштеи. Родйтельшемыч дене тудо пеҥгыде
кылым кучен, нунын деке
чӱчкыдын коштын. Тидын
дене кажнетунемшын мӧҥгыеӧ условийжым, уроклан
кузе ямдылалтмыжым, нунын школа деч ӧрдыжсӧ поведенийыштым пален налын. Тидыже
Семенова

йолташлӧн учебно-воспита
тельный пашам еаемдашыже пеш кугун полшен.
Икымше чырыкыште тудын классыштыже посещае
мость 98,6 п р о ц е н т ы ш
шуын. Урокыш опоздатлымашымаг йӧршеш пытарен.

В. Байдуков.

организацийын
Звенигово. Районысо пое мольский
на комсомольский организа еекретарьже
Андреевын
ций-шамыч ончыл молоде- комсомол радамышке пур*
жым комсомол радамышке тымо пашашке большевист*
пуртымаш паша д^не ша екий чуткостыпо уке. Сӓдгал зениматлат. Садланак ланак шукерте огыл тиде
район мучко
нееоюзный комсомольский
организамолодежым
комсомолыш1ций комсомолыш
Кужпуртымаш пеш начарын марский неполный средний
кая. Поена комсомольский школышто тунемше Алек
организаций-шамыч комсо- сеевым тудын дисциплинымолыш пуртымо пашашке жым, тунеммашыжым па
пеш куштылгын гына он- лен налде пуртен. Алексеев
чат, еадлавак ВЛКСМ уета- школышто начар туаемын,
вым нарушатлымашат лие- тудымак хулиганитлымыжда.
лан кок гана школа гыч
Теве Красногорский (сек лукташ вопросым шындыретарь Новикова) да Кок- ме. ВЛКСМ
райкомлан
шамарский средний школа- тиде йоҥлышым тӧрлаташ
шамыч пеленее первичный верештын.
Чыла тиде факт-шамыч
комсомольский
организацийлаште комсомол рада- ВЛКСМ райком велым немыш пуртымо еҥын анке- еоюзный молодежым ком
тешыже тудын обществен сомол радамышке шупшный паша ыштымашыжым, мо паша дене начар запогынымашын протоколь ниматлымыжым ончыкта.
ный номержымогыт ончык- ВЛКСМ райком ты мартеаг
то.
тиде вопрос дене первич
Исменецкий да Красно ный комсомольский органи
еекретагорский неполный средний заций-шамычын
школлаште комсомол рада- рьыштлан кӱлеш указаниполышым пуэн
мышке 14 ияш тунемше- йым да
шамычым пуртен, ВЛКСМ огыл.
уставым нарушатленыт.
Ончыкыжо ВЛКСМ рай„Великий путь“, Буден комлан да первичный ком
организацийный лӱмеш колхоз пеленее, сомольский
районный связь
контора шамычын еекретарьыштлан
пеленее первичный комсо молодежым
комсомолыш
мольский организацийлаш- пуртымо паша дене кӱлеш
те нееоюзный молодежым еемын заниматлыман. Ком
комсомол радамышке пур- сомол радамыш молодежын
тымо деч ончыч ВЛКСМ ончыл ужашыжым, практи
программа
ден уставым ческий пашаште проверятлыме е^шамычым
гына
огыт умылтаре.
Калинин лӱмеш колхоз праниматлаш кӱлеш.
Ив. К.
пеленее первичный комео-

и

Веденькин йолташ тений
тиде школышто 1-ше ден
3 шо клаееым
туныкта.
Тунемме ий тӱҥалтыш гычак пашам моштен организоватлымыжлан кӧрэ, йо
ча-шамыч школышко кече
кодыде коштыт, нуно еай
да отлично тунемыт.

Комсомолыш пуртымо вопрос дене
утларак заниматлаш

ек

Эркан-Солинский началь
ный школын (Ново-Тор‘яльекий район, Кузнецовский
сельсовет) учительже Ф. П.
Веденькин йолташ 19 ий
пашам ышта. Тудын туныктен лукмо учевикше-шамыч
кокла гыч ятырже красно
армеец, учитель лийыныт,
государственный аппаратлаште пашам ыштат.

би

Звениговский район КужИванов йолташятыр ком
марский неполный средний сомольский организацийын
школын учительже Григо пашаштыже практический
рий Филиппович Иванов полышым пуэн. „Вележ“
йолташ шке сай пашаж це колхоз ден Калинин лӱне ятыр еҥлан палыме ли меш колхоз пеленее комсо
йын.
мольский организаций-ша
Тудо шкенжын туныкты* мычын пашаштымат Ива
мо первый классыштыже нов йолташ йол ӱмбак шо1
чырыкыште успеваемо-галташ полшен. „Вележ“
стьым 85 процентыш, посе- колхозышто тений марте 1
щаемостьым 99,7 процен- комсомолец гына ыле гын,
тыш шуктен. Иванов йол- кызыт 5 комсомолец шотташ
туныктымо
пашам лалтеш. Комсомольский поэреак обшественный паша гынымаш-шамычат шке жа>
дене кылца.
Школышто пыште эртаралтыт.
Тыгак отчетно-сайлымаш
старший пионервожатыйлан
ышта. Пионер-шамыч кок- погынымаш деч вара Ива
лаште пашам моштен орга- нов йолташ Кужмарский
низоватлымыжлан лийынак, кусгысо комсомольский ор
пионер-шамыч радам, код ганизаций-шамыч дене 3 гаееминарым эртарен.
у шо ий дене таҥастарымаш- на
те, 34 еҥлан ешаралтын. Тыште комсомольский ор
Нунын кокла гыч ятырже: ганизаций-шамычын ончыЛакодименко, Марков, Пру- кылык пашашт нерген восова, Майоров да молат просым келгын лончылымо.
Адак тудо школышго еаотлично гына тунемыт.
Перерыв годым да моло мырык тракторист - шамы.яра жап годымат Иванов чын кружокым организойолташ тунемше - шамыч ватлен. Тыште 29 пионер
коклаште тӱрлӧ модышым тунемеш. Кызыт марте 9
организоватла, беседьш эр- занятий эртаралтын.
Райкомолын порученийтара. Пытартыш жепыште
йоча-шамычлан „Как Ленин же почеш Иванов йолташ
начальный
беседовал с одной тетуш Нуктужский
школышто
учебно-воспитакой“ , „Рассказы о Ленине“,
„Старинное слово*, „Как тельный пашам кузе шынПетр первый составил ал дымым терген налын да
фавит“ да моло тӱрлӧ ой- тергымынрезультатше нерлымаш-шамычымат йӱкын ген райкомолын шукерте
лудын. Тыгак международ огыл лийше бюрошыжо ойный положений дене чӱч- лен. Школыпато учебно-вос
кыдын ивформацийым эр- питательный пашам еаемдышаш верч бюро конкрет
тара.
ный мероприятийым эртаТиддеч
поена Иванов раш решитлен.
йолташ Звениговский райТидын дене пырляк Ива
комол пленумын членже. нов йолташ шкенжын идей
Райкомолын порученийжым но-политический шинчымаэреак шке жапыште да ак шыжымат эреак
нӧлтен
куратно шуктен толеш. Ту- шога. Кызыт тудо ВКП(б)
до Кужмарекий еельеове- историйым средний звено
тыее 4 комсомольский ор- дене тунем пытарен, выс
ганизацийыште М. И. Кали ший звено дене 8 главам
нин йолташын
„Комму тунемеш. Эреак газета ден
нистический
воспитаний журналы^ лудын шога.
нерген“
докладшым
да
Педагогический институ„ВЛКСМ член ден канди тышто исторический
фадат-шамычым учетыш нал- культетын I курсыштыжо
ме нерген инструкцийым“ заочно тунемеш
тунеммашым эртарен.
И. Казаков.

Учитель—
общественник

ой
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А. Иванов.

Масса деч ӧрдыштӧ
Калык коклаште культурым шарен шогымаште лудмо пӦрт-шамычын рольышт
пеш
кугу. Т/ге гынат,
ятыр лудмо пӧрт вуйлатыще-шамыч тицын нерген
але кӱлеш еемын
шоналтен огытыл. Садланак вет
нуно шке пашаштышг мас
са дене кылдалт огыт шого.
Теве Ронгинский районыео Мумзерский лудмо пӧр*
тат тыгаяк. Тыште кызыт
мартеат порядокым ыштен
шуктымо огыл.
Газета,
журнал, книга-шамыч пеш
шагал да тоштемше велэ.
Садланак тышечын пеш
шагал еҥ книгам налын
лудын шога. Радиоприемникым налмылан ынде кок
ий эртыш, но тудым кызыт
мартеат
установитлыме
огыл, пусакыштак шинча.
Лудмо
пӧрт вуйлатыше
А. Усова йолташ шке пашаж деч да колхозный мо

лодежь деч ӧрдыштӧшога.
Тудын колхозлашке лектын
агитационно-массовый па
шам ыштымыжым, колхоз
ный пырдыж газета ред
коллегий шамычлан прак
тический полыш пумыжым
ужаш ок лий. Колхозный
пырдыж газета-шамыч юби
лейный пайрем годым гына
лукталтыт. Усова йолташ
шке йырже активым чумыраш ок тырше. Лудмо
пӧрт пелен нимогай само
деятельный кружокым, доб
ровольный обществым организоватлыме огыл. Кугуеҥ шамычым туныктымаштат нимом ок ыште.
Тыгай положенийым умбакыже чыташ ок лий,
Ронгинский
РОНО
ден
Мумзерский сельсовет тиде еитыдымашым кӱчык
жапыште
тӧрлаташлан
Усова йолташлан практи
чески полшышаш улыг.
Д. Куклин.

Комсомолец-шамыч виян полшышт
Мари-Турекский районыео поена комсомольский ор
ганизаций шамыч
колхоз
ный ферма шамычым . комплектоватлаш кугун полшат.
Киров лӱмеш колхозышто
комсомолец-шамычын кол
хозный масса
коклаште
массовый
^умылтарымаш
пашам кум д эд шарымышт
дене
колхозник - шамыч
уто вольыкыштым фермы-

лан ужалышг. Кызыт колхозын чыла 5 животноводче
ский
фермыжым
тӱрые
комплектоватлыме. Кызыт
колхозын фермылаштыже
94 вуй тӱкан
шолдыра
вольык, 50 вуй сосна, 91
вуй шорык уло.
Вольыклан кормым теле
жаплан еитышын ямдылыме.
А. Сергеев.
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Иошкар Ярмийын ХХШ-шо идалыкше лӱмеш комсомольский
лыжиый кросс (соревнований) нерген

ПОЛОЖЕНИЙ
1. Цель ден задача-шамыч

БГТО комплекс гыч норматив-шамыч

/

сдатлыме

5 километрыш ече дене
3 километрыш ече дене
10 километрыш йолын
коштмаш . . • . . . .

33 ч. м.

отлично сдатлыме отлично

30 м.
23 м.

21 м.

2 ч. 20м. 2 ч. .20 м. 2 ч. 20 м. 2 ч. 20 м.

Примечаний: 1). 20 километран дистанцийыш кӱлеш
семын ямдылалт шушо да
сай тазалыкан 17 ияШ самырык-шамыч гына колталтыт.

2).Тыште ончыктымо дис
танций
деч поена ГТО
комплексын моло лыжный
нормыж денат еореваованийым организоватлаш разрешитлалтеш.

5. Соревнованийын участникше-шамыч

ек

и

Комсомольский лыжный! Удрамаш-шамыч—40 кикроссышто
(еоревновани лометрыш,
17 ияш
марте ийготан
йыште) участвоватлымашке
заводлаее, фабриклаее, уч- еамырык-шамыч—50 килорежденийласе,
вуз
да метрыш,
ӱдыр-шамыч — 30 килотехникумласе, колхозласе,
МТС-ласе,
ремесленный метрыш.
Примечаний:
Ече дене
училищыласе, фабрично-за
водской обучений школла* коштмо тиде минимум гыч
ее, неполный средний да йолын коштмашымэртараш
средний
школлаее чыла лиеш: пор'е^шамычлан—
первичный комсомольский 25 клм., удрамаш-шамычорганизаций-шамыч допу- лан—15 клм., еамырык-шаекатлалтыт. Кажне комсо мычлан—15 клм., ӱдыр-шамолец да комсомолка, ты- мычлан—10 клм.
в) лум укеан районлаште
гай требованийым шуктат
гын, еоревнованийыште уча- тренировочный минимумым
етвоватлаш правам имет- йолын коштмаш дене эртыман:
лат:
а) 1 ступень ГТО
знап0р‘е^шамыч—60 клм.
чоклан ече дене але йолын
Удрамаш-шамыч—35 клм.
коштмаш
дене нормым
еамырык-шамыч—40 клм.
едатлаш.
ӱдыр-шамыч—20 клм.
б) 1940—41 ийыште еоТренировочный
походревнованийлан ямдылалтме
жапыште ече дене трени лаште пеҥгыде дисциплина
(строй, команда,
ровочный минимумым эр- лийман
командирлан йӱк лукдеак
таш:
п0р‘ен-шамыч—70 кило- подчинятлалтмаш, занятийыш точно толмаш).
мегрыш, *

ал
ьн

3. Кроссым эртарымашым вуйлатымаш
Комсомольский лыжный
к р о с с ы м эртарымашым
ВЛ КСМ ЦК пелен ыштыме
оргкомитет вуйлата.
Кросслан (соревнованийлав) ямдылалтмашым да эртарьЫашым верлаште ком
сомольский
организаций
шамыч ден физкультура да
спорт паша дене комитетшамыч вуйлатат.
Обком, крайком да союз
ный республикласе комсо*
молын ЦК пелен 7—9 еҥан
оргкомитет-шамыч ышталты т, тышке пурат: оргко
митеты^ секретарьже (пер
вый секретарь), председательын заместительже (физ

шамыч

ой

Йошкар Армийын XXIII- ■цИйже-шамычын кустовой
шо идалыкше лӱмеш ком-’ соревнованийымат эртараш
сомольский лыжный кросс лиеш.
1941 ий 1 февраль гыч 28
Кроссым
(соревнованифевраль марте эртаралтеш. йым) эртарыме ^катым да
Первичный комсомольский верым
оргкомитет-шамыч
организаций-шамыч коклаш* комсомолын райком дэ горте соревнований район еда комжо шамычын военно
комиссиэртаралтеш. (Районный де- физкультурный
ленийым иметлыдыме ола- йыштфязкультура да спорт
лаште—ола еда). Сельский паша дене комитет-шамыч
дене пырля установитлат.
верлаште райком-шамычын
Дистанций тӧрсыр верла’пунчалышт почеш комеомо- се условийлаште ойыраллын первичный организа- теш.

15—16 ияш самы- 15— 10 ияш удыршамыч
рык-шамыч

видше-

от

2. Кроссым эртарымашын жапше ден верже

Юспытанийын

бл
и

ече дене, йолын кошташ
ямдылыме пашам развиватлымаште районысо, оласе,
областьысе сай первичный
организацийым пален налашлан соревноватлымаш;
в) комсомолец-шамычым
ече дене (йолын) кошташ
ямдылыме пашан состоянийже почеш областьысе,
крайысе, реепубликысекомсомолын эн сай районный,
городской организацийым
да СССР-ысе эн сай област
ной, краевой, республикан
ский организацийжым па
лен на^маш.

би

1.
Йошкар
Армийын
ХХШ-шо
идалыкше лӱмеш комсомольский лыж
ный кросс (соревнований)
шке ончыланже тыгай задачым шывда:
а) ГТО комплекслан нормым ече дене (лумдымо
районлаште — йолын) сдат*
лымашке комсомолец-ша
мычым кумдан шупшаш да
комсомолец-шамычын мар
шевой ден лыжный ямдылалтме качествыштым ончыкылаже
эше
утларак
пеҥгыдемдаш;
б) комсомолец-шамычым

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на
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культура да спорт цаша дене комитетын председа
тель), комитетын членжешамыч. Оргкомитегын составшым комсомолын об
ком, райком бюрожо, союз
ный республикласе комсомолын ЦК утверждатлат.
Соревнованнйлан ямдылалтмаш
да
эртарымаш
верч районлаште да олалаште военно-физкультур
ный ксГмиссий-шямыч отвечатлат. Судейский кол6. Заявка-шамыч
легий-шамыч
физический
Комсомольский лыжный митетын еекретарьже Да
культура да спорт паша
дене комитет-шамыч дене кроссышто учзствоватлаш- врач подписыватлат.
ойыралтыт да пашам нунын лан комсомольский органи
Заявкым военно-фязкульзаявкым турный
контрольыштпочеш ыштат. заций - шамыч
комиссий-шамыч
ВЛКСМ райкомыш да гор- приниматлат да ончат.
4. Кроссын программыже
комыш пуат.
Ече дене кошташ ямды-* Лум укеан районлаште
Примечаний:
Врач уке
Заявкым пумаш ерокым
лалтмаш дене комсомоль ече дене коштмаш сорев- верлаште установитлалтеш. верыште заявкым фельд
ский соревнований I ден нованийым 1^Г0 комплекЗаявкым комсомол ко- шер подписыватла.
II ступень ГТО комплексыште да Б ГТО компле- сыште ончыктымо норма
Заявкын формыжо
ксыште ончыктымо дистан тив почеш йолын коштмаш „Йошкар Армийын X X III шо Организацийыште ВЛКСМ
ций дене эртаралтеш.
дене вашталталтеш.
идалыкше лӱмеш комсо член да кандидатчылаже. . .
I ступень ГТО комплекс гыч норматив-шамыч
мольский
лыжвый кроеКроссышто
участвовав
еышто
участвоватлашлан
пор'ен'Удрамаш-шамыч
Испытанийын
шамыч
примеча . . . . районыео (оласе) комсо лашлан • • • • • еҥым • •
мольский организаций деч клм. дистанцийыш колташ
видше-шамыч
ний
17—30 ияш 17—25 ияш 26—32 ияш
йодына.
заявка“ .
г
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10 километрыш
ч а
а
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ече дене .................... 1 час 05 м.
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23 мин.
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15 километрыш
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3 час 30 м. 3 час 30 м.
йолын коштмаш .

Пор'ен'-шамыч
Испытанийын видше
шамыч

18—зи ияш

ӱдрамаш •шамыч
18—25 ияш | 26 —32 иящ

едат* отлич 1 едат- отлич едат- отлич
лыме но
но
но 'лыме.
лыме

__
20 километрыш ече дене 2 час 1 ч 50м
5 километрыш ече дене —
—
35 м. 32 м.
35 кил< метрыш йолын . .
—
—
коштмаш . . .
8 ч. 8 ч.
25 килиметрыш йолын . .
6 ч. 6. ч.
коштмаш ..................................
—

9/

__
__
<58 минут.
—
Ь час.

—

7. Соревнованийым
организоватлымаш
Первичный
комсомоль
ский
организаций-шамыч
участник-шамычын еоетавым п0р‘ен, ӱдрамаш да еамырык-шамыч командылан
шеледат. Команда-шамычым
первый тренировочный за
нятий тӱҥалмашеш ыштат.
Командыште 5 еҥ лиеш.
Команда-шамычын командирыштым ямдылалтмашын
первый кечыже гычак ойырыман да кроесым (еоревнованийым)
эртарымешке
команда пелен пеҥгыдемдыман.
Соревнованийлан ямдылалтме жапыште первичный
комсомольский
организа
ций-шамыч, военно-физкуль
турный комиссий-шамыч,
оргкомитет-шамыч да физ
культура да спорт паша
дене комитет-шамыч, тыгай
ямдылалтмаш мероприятийым эртарат:
а) молодежын массовый
лыжный
еоревнованийым
организоватлат;
б) эн еай лыжниклан пер
вичный комсомольский организацийын, районын, олан
еоревнованийым эртарат;
в) комсомолец - шамычыв
шкаланышт ечым да моло
спортивный
инвентарьым
налмашым организоватлат;
г) комсомолец-шамычын
ечым шке ямдылыме инициативыштым чыла еемынат
поддерживатлен, местный
промышленностьын
предприятийлаште ечым ыштен
лукмашым утларак кумдан
шарат;
д) еоревнованийын учаетникше-шамы члан медоемотрым да кросс годым нунылан медобслуживанийым
обеспечиватлат;
е) еоревнованийым эртарымаш порядокым утверждатлат да кроссьш (еоревнованийым)
ямдылалтын
эртарымашлан контрольым
обеспечиватлат: командым
комплектоватлымаш, командир-шамычым
ойырымаш
да утверждатлымаш, трени
ровочный минимумым шуктымаш да тулеч молат;
ж) кроссым эртарашлан
судейский коллегийым ыштат;
з) еоревнованийым эртарымашын верже деа жапше
нерген комсомолец-шамыч
лан кумдан информироватлат;
и) дистанцийын разметкыже чыҥ улмашым да
соревнованийл8н контроль
еитышын улмым проверятлат.

8. Зачет

Зачет командын
вич
пӧр. 1915 1 ет. ГГО 70 клм.
1 № Иванов А . П.
членже дене личнокоманд
75 клм.
пӧр. 1916
Сидоров И . П.
ный еемын эртаралтеш.
Командын
членже-шамыч
80 клм.
пӧр. 1917
Петров А. П. . .
гыч иктыже Г ГО-н кӱлеш
да тулеч молат.
нормышкыжо шуктен огыл
40 клм.
1915
уд.
2 № Иванова Л . П . .
гын, чыла пятеркыжат шке
45 клм.
Федорова М . А . • . . .
ӱД- 1916
первичный комсомольский
датулеч молат.
организацийжын
показаПодпись-шамыч: ВЛКСМ комитетын секретарь.............................
тельже-шамычын
зачетышВрач......................................................................
Примечаний: Участник-шамычын спискыштым крое- ко ок логал.
(Мучашыже 4-ше етраницыште).
еын кажне диетанцийлан поена пуалтеш.

Рвезе Коммунист

8 декабрь 1940 ий. № 107 (720)
^тятштктятшявтвЁВЁвтятшвшяяя

Йошкар Армийын ХХШ-шо идалыкше лӱмеш
комсомольский лыжный кросс (соревнований) нерген

П О Л О Ж Е Н И Й
Районный, городской, об
ластной, краевой да рес
публиканский физкультура
комитет-шамыч кроссышто
(соревнованийыште) эн сай
верым налше первичный,
районный, городской, об
ластной комсомольский организаций-шамычлан призшамычым да грамота-ша*
мычым ыштат.

Организаций чылаже пога — 225 процент

200

200

ль
но
ци
о

на

ий

Фото М . Чурш уковын.

сс
2 шо вер

1-ше вер

ф

он

. . . тушто комсомолецшамыч • • • • • • • • • .

Конституцийын
текетшым курымла
мучкылан арален
кодымо

з

2. Соревнованийыште • •
• • • . . первичный орга
СССР Наука-шамыч Ака
низаций-шамыч ӱчаствоват- демий ын документ - шамы
леныт.
чым консервироватлыше да
3. Кроссышто
участво- реставрироватлыше Ленин
ватлыше комсомолец - ша- градский лабораторийыштыже ӱмаште СССР Кон*
мычын шот
етитуцийын руш йылме де• • • • • °/о.............................. не текетшым курымла муч4. Лыжный (йолын кошт- кылан
арален кодашлан
маш)
еоревнованийыште
ямдылалтме пашам ыштырезультатым
ончыктышо
комсомолец-шамычын шот. ме ыле.
Конституцийын
пӱтынь
а) I ступень ГТО нортекетшым
ныл
еантиметрат
. • . • • еҥ шукмым
пелэ кумдык да куд санти
тен
пластинкеш
б) II ступень ГТО нор- метр куж ут
мым
еҥ шуктен пуртымо. Плаетинкым пич
о петырен ушымо кок слой
в) Б ГТО нормым • . . • специальный чоткыдо янда
. . . * . • » • еҥ шуктен коклаште
пеҥгыдемден
°/о
пыштыме. Тиде микродоЧылаже . . • еҥ • • . °/0 кументым микроскоп
да
Кроссышто
(еоревнова- специальный приспособле
найыште) эн еай верым ний полшымо 'дене гына
налше комсомольский органрзаций
шамыч ВЛКСМ лудаш лиеш.
ЦК-ын да физкультура да
Кызыт С С С Р Конституспорт паша дене
СССР цийын текетшым возыман
С Н К пеленее Всесоюзный
комитетын призше-шамыч пластинка СССР Наука-ша
да грамотыже-шамыч дене мыч АкадемийынПрезидиумыштыжо аралалтеш.
награждатлалтыт-.

И

Примечаний:
неполный,
средний школласе, ремес
ленный, железнодорожный
училишыласеда ФЗО школласе первичный организа
ций-шамычын лыжный (йолын коштмаш) ямдылалтдошышт тиде организвцийшамычын группа дене пое
на ышталтеш.
Районный, городской военно-физкультурвый комисеий-шамыч кроссым эртарымеке кум кече деч вараш кодде кӱшнӧ шогышо
оргкомшетышке
отчетым
пуат.
Областной, краевой да
республиканский ергкомитет-шамыч ВЛКСМ ЦК пеленее оргкомитетышке уста*
новитлыме форма деве еведенийымда докладной запи
сным 1941 ий 10 март деч
вараш кодде оуат.
Отчетностьын формыжо
деч . • • • •
ВЛКСМ ебкомын оргкомитетшылан.
ЙОШХАРАРМИЙЫН XXIII ШО
ИДАЛЫКШЕ ЛӰййЕШ
ЛЫЖНЫЙ (ЙОЛЫН
КСШТМАШ)
КОМСОМОЛЬСКИЙ КРОСС
НЕРГЕН ОТЧЕТ
1. Первичный организа
ций - шамыч чылаже * • .

Ро

„Калибр“ завод

110 130
100% ЮО 80
80%

в

400

до

500

й

Райовышто
налме
вер

сӧ
О
ОчС
О

Лепсе завод. .

Суслонгерский леетранхозыео шпалозаводын коч^гарже,
стахановка А . В . Егорова
йолташ. Тудо производствен
ный нормым 134 процентлан
тема.

ск
о

№ низацийын лӱмжӧ

Комплексын нормыжым
шуктеныт

ек

и

Ново-Тор‘яльский район,
Кузнецовский сельсоветысе
колхоз - шамыч
пеленее
комсомольский
организацийлаште Калинин йолташын Москва оласе партий
ный активын 1940 ий 2
октябрьыште лийше погынымашешыже коммунисти
ческий воспитаний нерген
ыштыме докладшьш тунемыт. Тидлан сельсовет пеленее партийный организа
ций кажне комсомольский
организацийыш коммунистшамычым
прикреаитлен.

Тачысе кече марте „Чолга шӱдыр“, „У вий“, „У па
су“ колхоз пеленее комсо
мольский организацийлаште ик занятий гыч эртары—
ме, занятвйыш несоюзвыймолодежь да илалше кол
хозник-шамычат коштыт.
Теве Ленин лӱмеш кол
хоз пеленее комсомольский
организацийын
шукерте
огыл лийше занятийышкыже комсомолец-шамыч дене пырля 9 колхозник то лын ыле.
А. Ермаков.

Премийым налын

на

оргкомитет-шамыч первич
ный органвзацийын район ы тто , олаште налме вер*
жым палат.

Кроссышто участвоватлыше комсомолецшамы- ~
и
чын шот Я

№ Первичный орга-

й

9. Кроссын итогшо-шамычым ыштымаш
Соревновенийыште погы*
мо процент-шамычым шотыш налын,
военно-физ
культурный комиссий ден

Калинин йолташын докладшым
тунемыт

бл
и

Кроссын
(соревнованийын) итогшо печатеш уверОрганизаций чылаже по- таралтеш.
га — 95 процент.
Библиотечный институт
1. Чылаже 100 комсомо
лец.
Соревнованийлаште 100
еҥ участвоватлен—ЮО про
цент.
2. I ступень ГТО нормышко 25 еҥ шуктен—25
процент.
3. II ступень Г Т О “ нор
мы шко 50 еҥ шуктен
5 0 / х 2 - Ю001°

Йошкар-Оласе связь управленийын примерный етахановецше, техник-практик комсомолец В . В . Егоров йолташ.
Фото М . Чурщ уковы н.

от

примечаний: II ступень
ГТО нормым
сдатлышешамычлан процент кок гана кугемдалтеш.
Мутлан: „Стрела" завод.
1. Чылаже 2000 комсомо
лец.
500 еҥ участвоватлен—25
процент.
2. I ступень ГТ О нормышко 100 еҥ шуктен—20
процент.
3. II ступень ГТО нормышко 125 еҥ шуктен.
250/°х 2 — 50о/0

би

М УЧАШ
Соревнованийыште участвоватлыше, II ступевь ГТО
нормым шуктышо-шамычлан, II ступень ГТ О значоклан нормым сдатлымылан
шотлалтеш.
Первичный
комсомоль
ский организациӒын соревнованийыште участвоватлыме .результатше-шамычын
оценкышкыже тыгай показатель-шамыч пурат:
1. Первичный комсомоль
ский организацийын улшо
чыла составше гыч соревнованийыште участвоватлыше
комсомолец-шамычын
процент.
2. Соревновавийыште участвоватлыше, зачетыш пуртымо-шамыч дене погымо
процентын шотшо.
а) I ступевь ГТ О вормышко шуктышо-шамычын
процент.
б) II ступень ГТО нормышко шуктышо-шамычын
процент.
в) Б ГТО нормышко шуктышо-шамычын процент.

Параньгингкий
район!налым
шарен—подписной
Куракинский почтовой от- п^аным эртарен темен. Туделенийыште письмоносец-! ло газетым,
журналым*
лан М. Буркгв ы ш п. Туио) гнеьчам
керек
кунамат
Ирмучашский сельсоветысе жяпыштыже шалата.
Пашам еай ыштымыжлан
„Ирмучаш“,
„У
еаека“,
Бурков
йолташым Куракин„Венера* колхоз-шамычым
екий почтовой
отделений
обслуживатла. Бурков йол- 50 теҥге океа дене премиташ IV
кварталлан 200 роватлен.
экземпляр газетым да жур*
А. Богданог.

Трудовой дисциплиным н^рушатлышылан
комсомолышто вер лийман огыл
Отчетно-сайлымаш погынымаш годым „У Кой-Сола“
колхоз пелевее первичный
комсомольский организацийынсекретарьжылан (Сервурский район) трахсестра
Д . П. Вшивцева йолташым
еайлышт.
Но
Вшивцева
йолташ комсомольский ор
ганизацийын пашажым еаемдышаш
верч вимат ок
тырше. Комсомольский организацийын паша планже
уке, комсомолец - шамыч
ВКП(б) историйым
огыт
тунем; нунын дене нимогай умылтарымаш пашат

Угыч 3 фермым
организоватлыме
Сотнурский район Коркатовский
сельсоветысе
„Маш'ер“ колхозышто те
ний угыч овцеводческий,
свиневодческий да птице
водческий товарный фермым организоватлыме. Ферма шамычым комплектоватлаш угыч 20 шорыкым, 4
еӧевам да 60 чывым налме.
Нунылан пукшаш теле гочлан еитыше кормым ямдылыме.
С. Николаев.

ок ышгалт- Салланак комсом олец-шамыч кокли гыч*
Дудан ден Старцева СССР
Верховн й Сове Президиумып 19Ю ий 26 иювьыео
Укачшым
нарушатленыт.
Нине пре гульщвк-шамычым
обсуждатлымашке комсо
мольский организаций пушкыдын подходитлен, нувым
комсомол радамеш коден.
Социалистический элыҥ
трудовой дисциплиныжым
нарушитлыше - шамычлан
ленинско-сталинский ком
сомол радамыште вер лийман огыл.
Июльский.

Кормылаи иӱым
ямдылат
„Комсомолец“ к о л,х о з
(Мари-Турекский
район,
Олорский сельсовет) корнылан
кӱ
ямдылымаш
планым
112 процентлан
темен,
Кӱ ямдылымаште А. Бе
ретов, А. Делянов
кечаш
паша нормым эре эртарев
теменыт.
А. Сергеев.
Отв. редактор—
И. М. САЙТИЕВ.
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