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£ ПОЛОВИНУ П'Я
ТИРІЧКИ — ДО ЮВІ
ЛЕЮ жовтня - ось 
ЗАВДАННЯ. ЯКЕ ПО
СТАВИВ ПЕРЕД СОБОЮ 
КОЛЕКТИВ.

@ БЮРО ОБКОМУ 
ЛКСМ УКРАЇНИ СХВА
ЛИЛО ІНІЦІАТИВУ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
ТОКАРІВ РЕМОНТНО- 
МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ 
ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ 
ГІДРОАГРЕГАТІВ. МІ
СЬККОМИ, РАЙКОМИ 
ЛКСМУ. ПЕРВИННІ 
КОМСОМОЛЬСЬКІ ОР
ГАНІЗАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗА
НО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПО
ШИРЕННЯ 1 ПІДТРИМ
КУ ЦІЄЇ ІНІЦІАТИВИ.

КОЛЕКТИВИ ГА
ЛУЗЕЙ, які ЗАЙМУТЬ 
ПЕРШ! МІСЦЯ У ЗМА
ГАННІ, ПЕРШИМИ 
ВИКОНАЮТЬ СВОЇ СО
ЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’Я
ЗАННЯ, ВЗЯТІ ДО ЮВІ
ЛЕЮ, ЗДОБУДУТЬ ПО 
ЧЕСНЕ ПРАВО НОСИТИ 
ЗВАННЯ КОЛЕКТИВУ 
ІМЕНІ 60-Р1ЧЧЯ ВЕЛИ
КОГО ЖОВТНЯ.

ВКЛЮЧАЙСЯ У ЗМАГАННЯ 
ЗА ПРАВО НАЗИВАТИСЯ 
КОЛЕКТИВОМ
ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ!

Борстися за звання ко
лективу імені бС-річчя Ве
ликого Жовтня — з таким 
почином виступила на Все* 
союзних комсомольських 
зборах бригада Анатолія 
Сквсрцова. і

Власну 
активність 
доведи ділом!

Всесоюзні КОМСОИСПЬСЬНІ збори

——----- ------- -------- ПЯОШУ СЛОВА! — ----------- -------------
Успішно несуть трудову влхту під девізом «60-річчю Великого Жовтня - бо утаргиіх твж- 

в№> комсомольці і молодь Олсмандчійськоіо дзторемоігт«но заводу. Але на Все: оьлиі х« и- 
еимольсьиі зСорн спілчани підприємства винесли розмову аж г.'.ги. це про здоОутхн. < иількм ще 
в іфвблсм, які всмдглюїь пеіагиого роав’ь—ліня!

А ЯКЩО САМОКРИТИЧНО...
ДЕНЬ проведення Всесоюзних КОМСО

МОЛЬСЬКИХ зборів «Комуністичну 
ідейність, активну життєву позицію — 
кожному комсомольцю.'; став для пас па
м’ятним. Готуючись до зборів, мн вирі
шили зробити ного дном високої продук
тивності праці. Адже, йдучи до зборів, 
виносили всобі прагнення — боротися 
за звання колективу імені 60-річчя 
Жовтня. І не тільки виносили ного в со
бі, а й повинні були, як то кажуть, вий
ти з ним на люди, тобто закликати до 
цього й інших, своїх суперників і. друзів 
ло змаганню. А коли маєш щось запро
понувати іншим, мусиш спершу ділом 
донести своє право на це.

На збори н цеху прийшли одразу піс
ля зміни. І було приємно відчувати лег
ку втому, піднесення віл того, що змінне 
завдання виконали сьогодні иа двадцять 
процентів більше, ніж будь-якого звичай
ного дня.

Володимир Дядюра і Віктор Сіліян. 
Василь Лавричепко і Микола Шмагайло, 
Анатолій Декусар і бригадир Анатолій 
Скворцов—це паша бригада. Чотири роки 
тому ми вирішили об'єднатись у комсо
мольсько-молодіжний колектив, і об’єд
навшись, відчули свою відповідальність 
не тільки кожен сам за себе, а й за весь 
колектив. Характерно, що з моменту 
створення бригади у пас не було жодно
го порушення трудової дисципліни. З 
малолосвідчених випускників профтех
училища всі виросли до токарів-внеоко- 
розрядників, до молодих гвардійців п’я
тирічки, ударників комуністичної праці.

Торік мп зекономили матеріалів і рі
зального інструменту па 420 карбован
ців, 170 карбованців з фонду заробітної 
плати.

На початку року ми взяли підвищене 
соціалістичне зобов'язання — план двох 
років виконати до 7 листопада.

Йдучи до Всесоюзних комсомольських 
зборів, бригада переглянула свої зобо
в’язання і дала слово до ювілею Жовтня 
виконати план двох років і п’яти мі
сяців, продуктивність праці підви
щити на 4,5 процента, впровадити у ви
робництво три раціоналізаторські про
позиції із загальним економічним ефек
том 2500 карбованців.

Чи є у пас реальні можливості викона
ти половину п’ятирічки де ювілею? Зви
чайне, є. Адже завдяки підвищеншо 
продуктивності праці, високій трудовій 
дисципліні бригада працює сьогодні в 
рахунок квітня.

Наша бригада звертається до всіх 
комсомольсько-молодіжних колективів 
області: давайте змагатися за право но
сити звання колективу імені 60-річчя 
Жовтня!

О. КУБИШКІН, 
токар, групкомсорг комсомольсько- 
молодіжної бригади ремонтно-меха- 
тгічного цеху Кіровоградського за
воду тракторних гідроагрегатів.

На фото: члени комсомольсько-моло
діжної бригади Анатолія Снворцова.

Фото М. Чайксвсьиогс.

ПОВЕРНІТЬСЯ
ЛИЦЕМ...

Леонід Валєнтовнч, 
майстер моторного цеху:

— У нас уже сплелася 
вельми сумна традиція — 
починати робочий день об 
одинадцятій годині. Спра
во зовсім не в трудовій 
дисципліні, хсч і вона, як
що говорити чесно, могла 
б бути міцнішою. Ми мар
нуємо дорогоцінний час 
ось із якої причини. 
Комплектуючі деталі над
ходять у цех з великим 
запізненням. Звичайно, 
найлегше звинуватити ро
бітників розбірно-мийної 
дільниці. Та давайте пі
дійдемо до цього об'єк
тивно.

Всі знають, які там умо
ви праці. Багато операцій 
здійснюється вручну. Один 
ломом маха, дсугий — ку- 
салдою... Часто ламаються 
кран-балки, і тоді значна 
частина території дільниці 
завалена корпусами дви
гунів. Потім — штурмівщи
на, в результаті до нас 
надходять брудні деталі, 

.такі, що ніяк їх не притреш. 
Де вже тут про якість ду- ат=гу-^іпцяіии ■ гхюжаасиюгетгююииигжв'"-пі

мати! Аби з планом спра
витись.

Теж я й хочу сказати за
водським раціоналізато
рам: зверніть увагу на 
розбірно-мийну дільницю. 
Поле для вашої діяльності 
тут широке.

КОМПРОМІС?
НІ, ПРИНЦИПОВІСТЬ!

Людмила Пилипенко, 
зуборізальний» механіч
ної дільниці:

— Хочу сказати про те, 
що мене найбільше хви 
пю€. Про дисципліну в 
комсомольській організа
ції дільниці і про наше 
ставлення до порушників 
Чому ще бувають випад
ки, коли винні не зазнають 
серйозного покарання, не 
відчувають осуду товари 
шів?

Згадаємо комсомольські 
збори, на яких ми обгово
рювали поведінку Анато
лія Корина, що потрапив 
у мє двитеерезник. А втім, 
«обговорювали:; — це не 
зовсім підходяще слове. 
/Довчали, так буде пра
вильніше. Більшість із не
терпінням поглядала на 
годинник: коли все це за-

кінчиться? Так і рознімали
ся ПО ДСМ.'вИОХ ІЗ епек-ій 
нею душею. Чи зрозумів 
Анатолій гвсю енну перед 
колективом7 Lie маг.с його 
цікавило.

Мати г.мтиену життєву 
позицію не просто. Необ
хідно, середу« їм, бути 
принциповим, правдивим 
перед 'собою, і перед то
варишами. А те що ста
лося на зборах —■ мовчаз
на підтримка порушника, ’ 
компроміс із власною со
вістю.

ЯК ПОЖВАВИТИ 
ЗМАГАННЯ?

Григорій Мегклевсьимй, і 
газозварник камінної діль
ниці:

— За умовами соціаліс
тичного змагання на нашій Я 
дільниці ланка змагається | 
з ланкою Широкого роз- Я 
маху набрало й індивіду
альне трудове суперни- Я 
цтве. Але на г.-.ій погляд, І 
варто було б створити Я 
більше КОМСОМОЛЬСЬКО- 
меледіжних ланок. Це 
тільки пежвавиго б зма
гання. А умови є, адже в 
немелодіжних колективах 
працюють комсомольці і 
неспілнсєд молодь.

■с-гm—:— І Ч——і     ЛВІІВИИКІИ^Г <ПТІ| J

Обласний огляд колективів фізкультури 
по впровадженню комплексу ГПО

Влгрвгтул 
ДО і СТИЕИ 
іттц'іів—■ — нвиїїииіадямд-хит—аилмшгrynw—мта ■цвіннл.иатззд—

«дкего ралу все згодились: 
треба тренуватися!

11 ОНИ сперечалися до пізнього вечора —- 
** інструктор по сперту П. Кучеренко і 
секретар комсомольської організації А. Па
лі чук:

— Фізкультурні активіст» хай дбають 
про роботу секцій..

— А групкомсорги могли б чимало зроби
ти під час організації змагань.

— А спортивні споруди?
— А пропаганда нормативів і вимог 

номплексу ГПО?
1 зійшлися на одному:
— Треба асе разом, смільними зусиллями.«.

...Про те. що буде лекція, ніхтс не оголо
шує;;!’. Просто перед початком тематичного 
вечора А. Палічук зібрав у фойє хлопців, 
яких він тренує у футбегівіії секції і спи
тав:

— Якщо тобі дев’ятнадцяті, років, то за 
який час тг маєш подолати стометрівку на 
вологий значок?

— За п’ятнадцять — шістнадцять секунд,
— Поганий я тебе нападаючий якщо та

кий темп візьмеш. Хоча б за тринадцять 
треба.

До футболістів підходили інші юнаки.
— А я кинур гранату па тридцять сім 

метрів. Кажуть, це непогано

(Закінчення на 3-й стер ).
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ЩЕ БУДУТЬ ЕКЗАМЕНИ
ПІСЛЯ того як останній д 35 учніз де

сятого «Б» доповів товаришам та 
атестаційній комісії про те, як він вико
нав сзій комплексний план, підвівся Во
лодимир Корнійович Омельчук, викла
дач історії:

( — Коли ми були комсомольцями, у
нас не було таких урочистих привселюд
них Ленінських заліків. Але ми теж скла- 
'дали їх — з інших місцях, за інших об
ставин. Ваш залік — це звіт про вже 
зроблене, намітки на майбутнє. Ленін 
казав — для того, щоб будувати, треба 
знати, а щоб знати — треба вчитися... 
Хай же кожен із вас вибере після шко
ли сзій шлях у житті, де б він приніс 
найбільше користі Батьківщині...

Так, Ленінський залік — це не звичай
ний урок історії і не виховна година, де 
класний керівник «розпікає» відстаючих. 
На ньому не переповідають параграф 
такий-то, а кожен розказує сам про се
бе. І ясно — слабенька трієчка, якої ін
коли подумки благають у вчителя, на 
цьому уроці — при поважній атестацій
ній комісії — це вже ганьба...

Трійок 10 «Б» не заслужив, зате четві
рок було густо.

Світлана Павлова: «Я не повністю ви
конала свій комплексний план... Брала 
зобов’язання вчитися лише на «5», але є 
чегзірки». Люба Коваль: «...є трійки», 
Рая Шульга: «План виконала не зовсім 
•— є трійки».

„МолоджА жожуялргг ~ ^аг,,-^м^Ю литого &®ТТ рожу

Ленінський залік 1
• ПІСЛЯ УРОКІВ ДЕСЯ

ТИКЛАСНИКИ ПЕРЕЙШЛИ 
ДО ЛЕНІНСЬКОЇ КІМНАТИ 
-- ПОЧАЛАСЯ ГРОМАД
СЬКО-ПОЛІТИЧНА АТЕСТА
ЦІЯ.

Володимир Пісковий . знайшов опти
мальне рішення: він не збирався стри
бати вище своєї голови і зобов’язався 
вчитися на «5», «4» і.. «З». І тепер чесно 
звітував про те, що план виконав.

Що ж, можливо, Володимир вибрав 
справді «найхитріший» варіант. Але хо
четься, щоб він запам'ятав (та й не тіль
ки він, є в 10 «Б», як, мабуть, і в інших 
класах, які складатимуть залік завтра, 
післязавтра, «трієчники зі стажем»), що 
зобов’язання на те й беруться, щоб 
якоюсь мірою переборювати себе, до
лати труднощі і підніматися на щабель 
вище. А завдання, які виконуються над
то легко, не можуть принести задово
лення.

Справа не тільки в тому, щоб сьогод
ні вивчити домашнє завдання «на зу
бок», треба привчити себе до постійно
го вдосконалення, виконувати будь-яку 
роботу з позною віддачею... Ленінський 
залік — це звіт перед товаришами, пе
ред собою, перед Леніним на зрілість 
ідейну й громадянську, на принципо
вість, чесність. На жаль, і про це гово
рив Володимир Корнійович, деяким де
сятикласникам не- вистачило сили волі 
підтягнутись і виконати з честю свій 
найперший обов'язок — добре вчитися... 
Але в чому переконуєшся — урочис
тість, небуденність, хвилювання перед 
товаришами і комісією зробили своє: 
юнаки і діачата ще трохи подоросліша-

ли, а значить, відчули, яка то відпові
дальність бути радянською людиною, 
жити не абияк, а на повну силу, працю
вати і вчитися по-ленінському.

Через кілька місяців у десятикласни
ків Новомиргородської середньої школи 
№ 2 почнуться найголовніші екзамени з 
школі — випускні. А пстім скільки їх бу
де ще в житті? Безліч. І треба їх скласти 
лише на «відмінно».

м. сомо В.
01 У 10-Б - ЛЕІІІІІСЬКПП ЗАЛІК.
А УВАЖНО СЛУХАЮТЬ СВІТЛАНУ ПЛЗ- 

ЛОВУ ЧЛЕНИ АТЕСТАЦ1ГІНОТ КОМІСІЇ 
Фото В. КОВПАКА.

ПЕРЕМОЖЦІ 
ВСЕСОЮЗНОГО 

ЗМАГАННЯ
Центральний Комітет" КПРС, Рада Ма

гістрів СРСР, Всесоюзна Цепі; а .плід 
Рада Професійних Спілок і Центральний 
Комітет ВЛКСМ, розглянувши підсумки 
Всесоюзного соціалістичного змагання 
союзних і автономних республік, країв, 
областей, національних округів, міст, ра
йонів, колективі? підприємств, об’єднань, 
будов, науково-дослідних та інших орга
нізацій, установ, колгоспів, радгоспів, 
аі ропро.мислових підприємств, міжгоспо
дарських та інших сільськогосподарських 
підприємств і організацій за підвіицеїпіи 
ефективності виробництва і якості рооо- 
ти, за успішне виконання народногоспо
дарського плану на 1976 рік, прийняли 
відповідну постанову.

Визнано переможцями і нагороджено 
перехідними Червоними прапорами Ці\ 
КІ1РС, Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ ряд союзних і автономних 
республік, країв і областей, 100 міст і 
міських районів, 208 сільських районів і 
національних округів, 1560 колективів 
підприємств, виробничих об єднань, бу
дов, науково-дослідних установ, колі ос
лів, радгоспів, міжгосподарських та ін
ших сільськогосподарських підприємстві 
організацій. ч

Центральний Комітет КПРС, Рада Мі
ністрів СРСР, ВЦРІІС і ЦК ВЛКСМ 
палко поздоровили переможців г висло
вили тверду впевненість у ТОМУ, що ро
бітники і колгоспники, інженерно-техніч
ні і наукові працівники, трудящі всіх га
лузей народного господарства ще ширше 
розгорнуть всенародне соціалістичне 
змагання за підвищення ефективності ви
робництва і якості роботи, за успішне 
виконання завдань десятої н ягирічки, 
новими трудовими успіхами ознамену
ють 60-річчя Великого /Ковтия.

.(ТАРС),

З ІНІЦІАТИВИ МОСКВИЧІВ
Провести 16 квітня комуністичний су- 

ботник — з такою ініціативою виступили 
колективи передових московських під
приємств. Суботник присвячується 107-й 
річниці з дня народження В. і. Леніна і 
сО-річчю Великого Жовтня.

На багатьох підприємствах відбулись 
мітинги, на яких визначено конкретну 
програму суботника. Колектив автозаво
ду імені І. О. Лихачова, наприклад, намі
тив працювати в цей день з найвищою 
продуктивністю, на зекономленій сиро
вині і матеріалах. Всі зароблені в цей 
день кошти вирішено передати у фонд 
десятої п’ятирічки. 

__________________________________ (ТАРС.).

Z

ЗАСЛУЖІТЬ ОВАЦІЙ!
ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«Розмова про пісню» — так називалися дві статті, опуб
ліковані в номерах "37 і 138 «Молодого комунара» за мину
лий рік. Проблеми і критичні судження її обох матеріалах 
випливали безпосередньо .з обласного конкурсу комсомоль- 

? ської пісні, присвяченого Дню народження Ленінського ком
сомолу. Перша розмова, якщо пригадують читачі, охоплю
вала «географію* учасників творчого огляду, ііайвідчутпі- 

'* кіоіо вадою, що позбавила конкурс масової участі самоді- 
1 яльних колективів усієї Кіровоградщинн, виявилося ставлеи- 
і ня комсомольського активу і культпрацівників до цієї важ

ливої події в культурному житті молоді області.
Всім, хто зневажив -конкурс, редакція надіслала повідом

лення з пропозицією відгукнутися на «Розмову про пісню» 
ч та вжити заходів щодо поліпшення справи, ІЦо значить 

< ужити .заходів»? Недоцільно давати загальні «рецепти». 
В кожному районі по-своєму складалися «умови для відмо
ви» од участі в творчому змаганні .молодих піснярів і музи
кантів, тому кожен районний комітет комсомолу мусив 
принципово, серйозно підійти до цієї проблеми, дослідити 
причини зриву масовості події — ІІС ТІЛЬКИ ДЛЯ ВІДПОВІДІ 

.своїй молоді в.ній газеті, а й, передусім, для визначення 
правильних сціпок явища. Усвідомлення цього неодмінно 
мало привести винуватців до перегляду своєї позиції щодо 
сзвореіпіп умов для зворчою зростання самодіяльних худож
ніх колективів та артистів. Адже від цих умов залежить ор-

і&і.'кація дозвілля юнаків і дівчат у кожному куточку Кіро- 
і.шрадщини. Чи ж не так? Підтвердження знаходимо і в'тнх 
відповідях, що надійшли до редакції.

Скільки разів подивується наболіле я листах читачів: «По
ки був ансамбль, догоді н було весело..». «Наш покальпо- 
інструмситальний розбігся — і тепер у клубі живої душі не 
знайдеш» або: «електроінструменти, мов непотрібний мот
лох, псуються, а грати нікому — хлопців ііс підтримали, не 
пішли їм назустріч...» Так ось, товариші працівники райко
мів комсомолу і районних відділів культури, подібні рядки 
нкотре з гіркотою доводиться читати досі. І тгх щирих 
оплесків юнакам і дівчатам, які винесли тоці на обласну 
сисну своє самодіяльне мистецтво, надто мало, щоб иадіи- 
іись на краще. Бо кого не було й поблизу конкурсу, того н 
сьогодні не тривожить пі проблема молодіжної пісні, ні на
гадування редакції. Адрес таких комітетів комсомолу та 
відділів культури багато: Гайворон, Бобринець, Доброве.іич- 
і;івка, Вільшанка, ІІовомиргород, . Петрове, Головапівськ, 
КомпанІТвка, ІІовгородка... . . . .

Може, тема «Розмови про пісню» не заслуговує уваги? Ні, 
і ще раз ні. Це підтверджують ні що від і Ноиоархангельсько- 
го та Устннівської з районних відділів культур’», Свізловод- 
цького місі кого, Долипського іі Маловнскіпсько;о районних 
комітетів ЛКСМУ. Ось тільки окремі думки з листів до ре
дакції.

Завідуюча Новоархан- 
ггльським районним від
ділом культури Л. С. 
ЯГОЛЬНИЦЬКА. Я цілком 
згодна з автором статті в 
тому, що пісня дуже по
трібна людям, особливо 
молодим. І конкурси ---
добра справа, бо вони 
підвищують ріеонь вико
навської майстерності, да
ють можливість виявити 
художні таланти.

Я була учасницею рес
публіканської науково- 

практичної конференції 
«Клуб і молодь», організо
ваної Міністерством куль
тури, Укрпрофрадою і ЦК 
ЛКСМУ. Надзвичайно ці
кава конференція! Йшло
ся про те, яким повинен 
бути клуб майбутнього, за 
яких умов цей заклад 
зможе задовольняти по
треби і запити трудящих, 
особливо молоді. Подібні 
заходи можна і слід бу
ло б провести і в області, 
і в районах.

Що ж до «географії-» кон
курсу. то гадаю, що організа
ційна робот в районах була 
слабкою. Я не знімаю вини з 
працівників культ} рп. ми не
допрацювали, не виявили 
творчості і, головне, ініціа
тиви.

ІІ.і мою думку, проводити 
конкурс КОМСОМОЛЬСЬКОЇ пісні 
варто годі, коли обласне уп
равління культури влаштовує 
всі конкурси за жанрами, спи
та духопої музики, театраль
ного .мистецтва; художніх 
аі ітбрнгад.

«Розмову про пісню» ми 
обговорили па засіданні ради 

районного відділу культури, 
бюро ЬаІІкому ЛКСМУ. На
мітили спільні заходи прове
дення районних конкурсів 
патріотичної пісні, наочної 
агітації, свят духової музики, 
театрального мистецтва, огля
дів за жанрами, творчих зві
тів колективів художньої са
модіяльності. Плануємо на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня ОГОЛОСИТИ ОГЛЯД 
«Клубам — комсомольську 
турботу-' Передбачаємо про-, 
вести спільний семінар секре
тарів первинних комсомоль
ських організацій і керівників 
культс-свіmix закладів.

Завідуючий Устинівським 
районним відділом культу
ри Г. МУСЕНКО. З вини 
райкому комсомолу і до 
певної міри й відділу 
культури не було створе
но оргкомітету по підго
товці та проведенню ра
йонного фестивалю. Що
правда, райком комсомо
лу ознайомив нас із по
становою про проведення 
фестивалю комсомоль
ської пісні...

Вокальні ансамблі і со
лісти, які в районі добре 
зарекомендували себе під 
час Всесоюзного фестива
лю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих, 
пройшли на республікан
ський огляд.

На ооласному конкурсі 
; комсомольської пісні Ус- 

тинівський район не був 
представлений тільки че
рез те, що немає тісного 
контакту між райкомом 
комсомолу та відділом 
культури.

Перший секретар Світ- 
ловодського міськкому 
ЛКСМ України А. ДІБРО
ВА. «Розмову про пісню» 
обговорили на нараді пра
цівників міськкому комсо
молу, на семінарі секре
тарів первинних комсо
мольських організацій міс
та. Рекомендували обго
ворити ці статті в первин
них комсомольських орга
нізаціях. Критика правиль
на. Висловлені нам заува

ження стали керівництвом 
до дії, і наступного року 
подібних промахів ми 
не допустимо.

Перший секретар До- 
линського райкому ЛКСМ 
України В. КОРОБОВ. 
У районі конкурс комсо
мольської пісні провели, 
визначили переможців. 
Питання, чому район не 
був представлений на об
ласному творчому огляді, 
розглянули на засіданні 
бюро райкому ЛКСМУ. 
Другому секретареві рай
кому вказали...

Перший секретар Мало- 
висківського райкому 
комсомолу М. ТИТАРЕН
КО. Виступ газети розгля
нули на засіданні бюро 
райкому ЛКСМУ, було від
значено, що робота по 
підготовці до участі в об
ласному конкурсі комсо
мольської пісні провади
лась. Право виступити за
воював естрадний ан
самбль Будинку культури 
села Великої Виски, керів
ник якого захворів напе
редодні поїздки до Кіро
вограда. Про заміну вчас
но Не подбали, на що дру
гому секретареві райкому 
ЛКСМУ було суворо вка
зано.

Для посилення мораль
ного виховання молоді, 
дальшого залучення її до 
занять у гуртках худож
ньо самодіяльності бюро 
Райкому ухвалило поліп
шити роботу із самодіяль
ними художніми колекти
вами району.
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— Ні, погано. Сорок метрів — «срібний» 
норматив.

Пішли з спортзал, спробували но черзі 
підтягуватись на перекладині. І як було де
кому соромно перед товаришами, коли не 
змогли повтори ні вправу н шість разів, хо
ча вважали себе силачами.

Отже, всім стало ясно: треба тренува
тись.

Окремі такі «силачі» крадькома від інших 
заходили до спортзалу (коли там нікого 
вже не 6}до) і починали самопідготовку 
(десять — п'ятнадцять хвилин).

Туї знову сказав своє слово П. Кучерен- 
ко (він, до речі, тренує легкоатлетів):

— Рігерт за одне тренування виконує та
ку р^>оту, яка дорівнює тому, що й ванта
ження одного залізничного вагона. А ви хо
че,ге сяк-так. похапцем. Ми ж повніші ви
робити систему.

І ось такі бесідп-н’ятихвилиикп часом бу
ли дійовішими, ніж цілі лекції. Кучеренко 
порівнює їх із влучними пострілами.

Саме завдяки вмілому підходові до спра
ви в-колективі фізкультури другого відділ
ка колгоспу «Родина» не залишилося жод
ного молодого виробничника, який би був 
осторонь спортивно-масової роботи. За рік 
на старти ГПО вийшли понад сго юнаків і 
дівчат, 78 із них повністю виконали всі 
нормативи. Електрик А. Попович став пер
шорозрядником з багатоборства ГПО, шо
фер В. Саме.чяк — другорозрядннко.м. Чем
піонські титули у своїх вікових групах ви- 
бороли М. Коржук, Г. Куть, В. Кукуріка.

Масовими були цьогорічні районні зма
гання із зимового багатоборства ГПО. ііа 
їшх команда відділка посіла друге місце. 
Ніхто з наїїсильпіших суперників сшіьків- 
.чан не сподівався, що їх випередить цей 
колектив. Бо знали, що багато спортсменів 
з ^одиііьш вже не можуть виступати у 
груЛ фізичного вдосконалення — їм по 
35—40 років. Але в цій команді був резерв: 
колишні старшокласники, які постійно під
тримували шефські зв’язки з хліборобським

колективом фізкультури, за
мінили ветеранів. Бо в Синь
ках традиція — кожне спор
тивне свято проводити в 
«широкому колі»: на старти 
виходять і колгоспники, і 
школярі.

Звідси — успіх команд ги
рьовиків і тенісистів, легко- 
атлетів і штангістів. Усі во
ни в трійці кращих на ра- 

поєдинках. 65 спортсмснів-розряд-іїонник
ішків захищають честь свого колективу.

Громадські тренери В. Кукуріка, А. То- 
машевськнй, С. Кли’банськпн, М. Коржук * 
упевнені, що її надалі буде успіх. Адже у 
підготовчих групах є чимало юних — з кол
госпниками тренуються і'1 школярі.

♦ ♦ ♦

Був час, коли енньківчапи бідкались про 
нерозв’язані проблеми. І перша з них —. 
будівництво спортивних споруд. Па свої; 
зборах комсомольці вирішили; у вільний від . 
роботи час попрацювати на спорудженні 
тиру. Тепер його вже обладнали. І легко- • 
атлетичний комплекс створили, і стадіон по
чали будувати. Для себе. І для всіх.

Але 11. Кучеренко та А. ГІалічук продов
жують суперечку:

— Хто ж скаже вагоме слово, щоб у гру
пах ГПО було більше дівчат, молодих жі
нок?

— Комітет комсомолу ставить рівні умови 
для всіх. ЯкідохТи вийшла заміж, то це пс 
значить, що вже не повніша складати залі
ку з фізичної підготовки. Зайнятість у 
сім’ї — ие виправдання. Ти молода людина 
і мусиш лишатися нею довго. Отже, беремо 
це під свій контроль. На Всесоюзних комсо
мольських зборах поведемо розмову з при
воду даної проблеми.

Фізорг задоволено:
— Я виступлю першим..,

» * *
Зимовий недільний вечір. До клубу при

йшли хлопці, які тільки-но змагалися в тирі, 
їм цікаво, хто ж стане чемпіоном з настіль
ного тс.іісу, їм не байдуже, як там справи у 
гирьовиків (сьогодні у них — чергове тре
нування). 1 чекають вони, поки П. Кучерен
ко домалює «Таблицю рекордів»: хто ж "став 
ііансіїльпішим з багатоборства ГПО за зи- 

. мовою програмою?
Але інструктор по спорту зауважує:
— Ще не змагалися хлопці з тракторної...

В. ЯРЕМЧУК, 
секретар райкому ЛКСМУ.

ЛІ. РУДЧЕНКО, 
голова районної ради товариства 
«Колос».

Ульяновськ и її район. реступзли через крісла, 
Підлітки зіком 11 —14 ро- • 
ків майже відкрито пали
ли, лузали насіння.

З дорослих, крім мене, 
в залі була ще одна жінка 
з дитиною. На наші заува
ження ніхто навіть не 
звернув уваги. По закін
ченні показу мультфільмів 
я підійшов до білетерки. 
Спитав, хто повинен сте
жити за порядком у залі. 
У відповідь почув безпо
радне:

— Нічого не можна зро
бити. Завжди так...

Співчуваю цій жінці, 
розумію її. Вірніше, зро
зумів після того, як почав
ся фільм про Маресьєва. 
Вона весь час ходила по 
залу, намагаючись заспо
коїти неповнолітніх хуліга
нів. Дарма!

Адже це кощунство — 
дивитись «Повість про 
справжню людину» і тво
рити таке. Де ці діти рос
ли? Хто їх виховав?

У Помічній, коли прохо
диш громадськими місця
ми, можна такого наслуха
тись... Тож іноді хочеться 
своїй дитині затулити вуха. 
Дуже рідко буває, щоб за 
лихослів’я кого-небудч 
оштрафували або ж дали 
десять — п'ятнадцять діб.

Треба дати рішучий бій 
усьому, що ганьбить наш 
устрій, застосовуючи для 
цього всю суворість зако
ну. ’Може, допоміг би 
комсомольський опера
тивний загін?

ЛІ. Т АЛМАЗАМ.
м. Помічна.

2 сшо»

ДОЗВОЛЕНО

Прочитайте ці два листи, шановні читачі. Кожен із них хвилює, а разо.ч 
вони примушують задуматись: невже справді сьогоднішні юнаки і дівчата 
переоцінюють для себе іі цінності, якими жили люди старшого покоління! 
Невже чоловіча мужність і чесність списується в архів! Невже дівоча 
цнота і скромність уже стали на заваді сучасній дівчині!

А може, автори згаданих листів просто перебільшують!

Може, ви й не допомо
жете, однак я пишу. Хоч 
підкажете, куди зверну
тися.

Річ ось у чому. Давно 
вже я не ходив до місце
вого кінотеатру «Мир». 
8 січня зібрався разом з 
шестирічним сином. О 
тринадцятій годині пока
зували мультиплікаційні 
фільми, о чотирнадцятій— 
художній, «Повість про 
справжню людину».

Не хочеться навіть писа
ти, що таорилося в залі 
після початку сеансу. Стук. 
Гамір. По залу бігали, пе-

що

МОЛОДОСТІ?

„ДІВЧАТА,
НАШИХ

>

Б’ЮТЬ!“

нічим зайнятись.

РОЗ
И

Я ніколи не писала до редакції. Та 
сьогодні чомусь виникло бажання ви-- 
словитпсь.

Часто можна почути від ровесників: 
—Нікуди піти,

Нудно...
А чому? Зайдіть 

Будинків культури 
ці. Кожну суботу і 
тут чимало молоді, 
всіх. П’яних, до речі, 
квиток мав.

Відверто кажучи, 
ментальний ансамбль 
непогано. А під час 
навіть переглянути 
фільми. Правда, ігіКоЛи . .
чи ще якісь неполадки... Та все згодом 
нормалізується, і на екрані — порядок. 
Чого не скажеш про зал. Тут господа
рюють розбещеність і грубість. По за
кутках розпивають вино, а то й само
гоном задовольняються. Жахливо. А 
ще більше лякають пляшки з-під вина 
в жіночому туалеті. Скільки їх там 
залишається щовечора! Чи не тому 
дівчата часом улаштовують «чоловічі» 
розмови, бійки?..

Припинити такс неподобство нікому. 
Не видно дружинників, членів опера
тивних комсомольських загонів. І се
ред молоді не знаходиться сміливців, 
які б узялися навести належний поря
док. Адже більшість приходить у 
заклад, щоб відпочити, потанцювати...

• Чому в Буднику культури така атмос
фера? Хто її створює? Ось з естради 
лунає: «Дівчата і жінки запрошують ка
валерів». У відповідь із залу вигуку
ють таке, що не всякий папір витримає. 
Зате «весела» публіка сприймає це як 
належне. Чи слід обурюватись тим, 
що один із членів ансамбля наприкін
ці танців «потрясає» публіку таким 
гумором: «А тепер на горщик і спа
ти...»?

Сьогодні вже піхто не дивується, 
коли чує, що цей клуб відвідує одна, 
«шантрапа»...

Хто ж воші, ці люди? Це — молоді 
робітники ііащих фабрик, заводів, сту
денти. Чому вони поводяться ввечері 
розв’язно, нахабно, вважаючи це чи 
не нормою поведінки?

Чому ні у кого лосі не викликали 
тривоги пляшки з-під вина та горілки 
в жіночому туалеті? Звідки така дум
ка: «На танцях тверезій нічого роби
ти»? Чути її з дівочих уст — це прос
то жахливо.

хоча б в один з 
на Новомішолаїв- 
педілю збирається'

Пускають сюди 
теж. Аби лише

вокально-інстру-' 
«Зорепад» грає 
перерви можна 

мулы аплікаційні 
немає звуку,

Л\. ВІТРИЧЕНКО, 
швачка швейної фабрики.

м. Кіровоград.

автори з обуренням говорять про 
здавалося б. випробуваних та

Він РЕДАКЦІЇ: Як бачимо, 
зневажання молодими людьми таких, лл«>и4«і,'і м, иичілл/уиипил, 
безсумнівних idea іів. Кожен із них запитує: а де ж міліція, опертіїивники? 
А може й справді, тих, хто танцює. надто вже модні танці чи почував себе 
в громадському місці більш ніж невимушено, відразу притягати до відповів 
дальності як дрібних бешкетників? Чи нехай собі? Ідеали ідеалами, їх не 
видно на чолі. Може, людніш, яка байдуже проходить повз бійку на вули
ці, в душі добра 'й чесна?.

Те. що б за душею у молодої людини, турбує, кожного з нас. Напишіть, 
підтримуєте ви думки ЛІ. Талмазана та ЛІ. Вітриченко? Чи потрібно ком
сомольським оперативникам втручатись у життя молоді? Редакція чекає, 
листів.
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Нас зустрі
нуть кудла
тий Зевс І 
хлопчик, що 
витягає ко
лючку. Еони
— гіпсові,
копії Фдо-
мих класич-
них грєць-
<их скульп-
ТУР. але тут
їм подобає
ться. Вони 
зовсім не 
проти бути 
серед хлоп
чиків і дів
чаток, які на 
перер в а х 
ви.біга ю т ь 
погратися в 
сніжки, а на 
уроках зо- 
еєредже но 
й захопле
но вчаться 
малювати і

ліпити, клеїти і компону
вати, тобто пізнавати 
прекрасне.

Ось директор школи 
Юрій Семенович Іва- 
щенко пояснює Олені 
Шеремет техніку живо
пису (фото внизу), ось 
«новенький» Геннадій 
Ролошинов кладе остан
ній мазок на свою першу 
роботу. Він нею не дуже 
задоволений, бачить свої 
огріхи, але ж це перша 
робота! (Фото ліворуч).

Познайомились? А те
пер кинемо останній 
погляд на клас. Не ви
ключено, що хтось із цих 
першокласників (фото 
справа) згодом стане 
Іменитим скульптором.

Між іншим, про імена. 
1975 року ліногравюра 
Павлика Мінасва «Остан
ній снаряд» брала участь 
у міжнародному конкур
сі художників «Я бачу

СВІТ. СЕМИ КОЛЬОРІВ
• РЕПОРТАЖ З ТРОХИ НЕЗВИЧАЙНОЇ ШКОЛИ

ДОКУМЕНТИ, що їх 
дає ця школа, не обі

цяють випускникам ні
яких привілеїв; Учні на
віть вступні екзамени до 
училищ і вузів склада
ють на загальних підста
вах. (Хоча, до речі, ко
жен четвертий продов
жує там навчання.) Тут — 
сто сімдесят хлопчиків 
те дівчаток, і про доку
менти й привілеї вони не 
думають. Вони живуть 
зовсім іншими думками.

Світ прекрасного — 
ось куди веде дітей Кі
ровоградська дитяча ху
дожня школа. Давайте ж 
і ми з вами, шановні чи
тачі, на хвилинку тихень
ко переступимо її поріг.

А ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ 
МІСЯЧНИК 
ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ 
РОБОТИ

світ». її надрукували то
ді в «Пионерской прав
де». Школярі влаштову
ють виставки робіт у 
кінотеатрах та інших за
лах міста. Якщо ви відві
дували обласний театр 
ляльок, то, либонь, помі
тили цікаві малюнки на 
стінах. Це — роботи 
вихованців дитячої ху 
дожньої школи.

...За всі роки існування 
цієї школи жоден учень 
не залишився на другий 
рік. По дванадцять годин 
щотижня вони віддають 
тут олівцям та пензля/л. 
Бо ж мистецтво вимагає 
жертв...

Якщо ви захо
чете ближче по
знайомитися з 
творчістю ЮНИХ 
художників, заві
тайте до редакції 
нашої газети.

Тут відкрито 
виставку творів 
учнів Кіровоград
ської дитячої ху
дожньої школи.

Фоторепортаж 
М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

У більшості первинних 
організацій ДТСААФ Кіро; 
воградщини в ці дні прохо
дять поєдинки з військово- 
технічних видів спорту. Кра
щі спсртсмени-дтсаафівці 
вийшли на старти районних 
та обласних змагань.

РАДІОСПОРТ. Два дні е 
обласному Будинку вій
ськово-технічного навчання 
ДТСААФ проходили об
ласні змагання з приймання 
і передачі радіограм*.

Б особистому заліку у 
своїх групах переможцями 
були кіровоградці Волод^ 
мир Ремезов (504,8 очкпТ' 
Василь Горбань (490), Люд
мила Балан (461,4), Лідія 
Клисун (438,5), Любов Ки
сіль (344,5) та Василь Цяпу- 
та (324,9)^ А командою пе
ремогли представники Кі- 
ровського райкому ДТСААФ

м. Кіровограда (1382,5).
КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. На 

вогневий рубіж вийшли по
над 100 спортсменів серед
ніх шкіл обласного центру, 
вони виконували Еправу 
МГ-1. Тут не мав собі рів
них Володимир Іщенко (се
редня школа № 23) — 99 
очок, а у дівчат найвищу 
оцінку отримала Тамара По
ловинко (середня школа 
№ 13) — 97 очок.

Перший приз одержала 
команда десятиоічии N2 23 
(1253 очка).

В. МАІНУК, 
суддя всесоюзної- ка
тегорії.

НАЗУСТРІЧ І
Змістовну пропаганду суспільно-політпчиої літерату

ри. зокрема матеріалів XXV з’їзду КПРС. жовтневого 
(1976 р.) Пленуму ЦК КПРС, делійських творів і книг 
про вождя, веде серед юних читачів завідуюча Повог-ра- 
діеською сільською бібліотекою Бобрпнецького району. 
Зінаїда Іванівна Рославицька. В хегу Всесоюзної гри- 
лодорожі «Жовтенята но країні Жовтня» вона органму- 
вала для малюків колективні читання на теми: «Ленін — 
Жовтня вождь::. ^Щасливі Леніна внуки», обговорення 
книги «Будь ленінцем».

Старшокласники прослухали цикл бесід яро виконан
ня планів партії в ході десятої п’ятирічки, влаштували 
з'їздівські читапня.

Пропаганду книги заклад ве'іе в тісному зв’язку зі 
шкільними програмами з історії, основ Радянської дер
жави і права. Пропонуючи дітям книги про закони на
шого життя, бібліотекар знайомить їх передусім з ле
нінськими декретами.

Готуючи зустріч 60-річчю Великого Жовтня. Зінаїда 
Іванівна особливе місце у пропаганді книг відвела тим 
виданням, які розкоивають поль В. 1 Леніна, Комуніс
тичної партії у здійсненні Жовтневої революції та за
кріпленні її завоювань Розкриттю цієї ролі було при
свячено книжкову виставку, бібліографічні огляди «Ідеї 
Леніна крокують планетою:', ленінські читання «Мисли
тель Г революціонер».

Постійно дбає 3. І. Рославицька пре тс, щоб слово 
Леніна стало ідейною основою життя кожного школяра. 
І в тому, що всі восьмикласники грунгоппо вивчили'ле
нінську працю «Завдання спілок молоді» та уривки з'пі
ших творів, рекомендованих шкільною програмою. — її 
неабияка заслуга. Всього ж протягом минулого року сто 
н’ятдесят юних читачів бібліотеки прочитали близько 300 
книг ленінської тематики.

Нових, ніс ефективніших форм пропаганди книги шука
тиме бібліотекар у ході Всесоюзного піонерського маршу 
під девізом «Дорогою Леніна, дорогою Жовтня», та рес
публіканської читацької конференції «Ленінським кур
сом — до комунізму».

А. КОРІНЬ.
с Новоградівка.
Бобрпнецького району,

У ДОЛІ 

своя 
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/

Слова Ю. Рибчинсьного.

Музика В. Івасюка.
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Ти вернешся КОЛИСЬ
в той перш ції день,

Ти вернешся і все
згадаєш знов.

Я хочу, щоб збулись
слова пісень, 

Я хочу, щоб збулись
любов.

Приспів:
У тебе любов — одна.
У мене любов — одна.
Крізь роки веде вона
У тон найперший день
У щастя — своя стр) на,
У долі — своя весна
Хан буде завжди вона
У полоні у пісень.

Сім кроків до весни —
та знову сніг,

Той ніжний білий 
сніг — 

вінчає вас.
Я хочу, щоб збулись

зимові сни. 
Я хочу, щоб любов

збулась. 
Приспів. 

Нехай іще зима —
та все одно 

Я двері відчиню своїй 
весні.

1 щастя прилетить
в моє вікно 

і сопне принесе мені.
Приспів.

ІІ?) Наша адреса і телефон
316050. ГСП, Кировоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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м. Кіровогрзл. вул Глінки, 2.

БАЖАЄМО ЩАСТЯ
Тетяні ДОЛИНОВСЬНІИ — 

масовику Ноеоукраїнського 
Будинку піонерів і Костян
тину ТОТКУ — керівнику 
гуртка Новоукраїнського 
Будинку піонерів, які сьо
годні реєструють свій шлюб.
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ДРУГІ СПОРТИВНІ
ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИЛІДЕРИ, ЛІДЕРИ...
Підбито підсумки команд

них результатів молодіж
них ігор після чотирьох 
видів програми (баскет
бол — чоловіки і жінки, 
волейбол — чоловіки і 
жінки).

У першій групі збірних 
лідер — команда Києва-9* к 
(272 очка), в другій — Він
ниччини (72), в третій — 
Кіровоградщини (24).

ФУТБОЛ

Наближається час по
чатку нового, сорокового 
чемпіснаїу Радянського > 
Союзу з футболу. Коман
ди майстрів посилено го
туються до нього. «Зірка», 
яка нині перебуває на 
Чорноморському узбе
режжі Криму (тут — огля
дини здібностей молоді), 
провела’ в Алушті конт
рольну зустріч із херсон
ським «Кристалом». Пер
ший тайм закінчився з ра
хунком 1:0 на користь 
«Кристала». В другій поло
вині гри наші юні земляки 
відкЕитали гол. Остаточ
ний результат — 1:1. Пер
ша нічия.

Завтра кіровоградці 
грають у Севастополі з* 
командою першої ліги 
класу «А»—сімферополь
ською «Теорією».

В. ТЕЕРДОСТУП.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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