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Героям космічної епопеї 
вручено нагороди СРСР

Генералі ним секретар ЦК КПРС, Голова Президії Всрлоьг.оК 
Раді» СРСР Л 1. Брежнев II квітня в Кремлі вручив учасни
кам 96-дс6оеої герої'л.ої епопеї в космосі високі нагороди Ра
дянського Союзу.

Орденів Леніна і медалей «Золота Зірка» Героїв Радянсько
го Союзу удостоєні льотчики-космонавтн СРСР орбітального 
науково-дослідного комплексу «Салют-6» — «Союз» Ю. В. Ро
маненко, Г. М. Гречко, В О'. Джанібеков, О. Г. Макаров, О. О. 
Губарев і громадянин ЧССР космоиавт-досліднпк Владимир 
Рсмск.

При врученні нагород виступив товариш Л. І. Брежнєв. Він 
підкреслив, що робота ко.'.мічного дослідного комплексу е но
вим великим вкладом у здійснення рішень XXV з’їзду КПРС 
про розвиток досліджень і використання космічного простору 
в мирних цілях, Товариш Л. І. Брежнєв відзначив також що 
поліг комплексу «Салют-6» — «Союз» поклав початок принци
пово новому етапу роботи людини в космосі: вперше здійснене 
ноліт міжнародної о космічного екіпажу.

Всі нагороджені сердечно дякували Центральному Комітето
ві КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Радянському уря 
дові, товаришеві Л. І. Брежнєву за високу опійну їх прані.

(ТАРС).
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. ПЕРША КОЛОНКА

Операція 
„Турбота“

Ми часто зустрічаємо їх на вулицях 
рідного міста чи селища, трошки хи
мерних, непокірних, непристосованих 
до життя. Отих «важких» підлітків, 
котрі стали притчею во язицех у 
школі і в інспекції у справах непов
нолітніх. Так, ми зустрічаємо їх на 
вулицях, біля кінотеатрів і танцю
вальних майданчиків, іноді дивимось 
на них, як на приречених: що з них, 
мовляв, візьмеш? Та як потребують 
ці «важкі» нашої допомоги, допомо
ги ненав’язливої, без повчань і по
гроз! Появиться у «важкого» підлітка 
розумний, досвідчений старший то
вариш, який підтримає його і поста
вить на правильну дорогу, і з учо
рашнього хулігана виросте непога
ний громадянин нашої країни.

Операція «Турбота-78», що почала
ся в області першого квітня і закін
читься першого жовтня, має на меті 
запобігання правопорушенням серед 
підлітків, котрі живуть «на грані за
кону», кращу організацію їхнього 
вільного часу. Операцію вирішили 
здійснити бюро обкому ЯКОМУ, по
стійна рада при начальнику УВС 
області, рада по народній освіті 
облвно, методична рада обласного 
управління по профтехосвіті.

Провести операцію «Турбота-78» 
зобов’язано міськкоми і райкоми 
ЯКОМУ, міські й районні відділи 

К внутрішніх справ, міські й районні 
■ відділи народної освіти, директорів 
я профтехучилищ. Пройде операція в 
« три етапи, в тісному взаємозв'язку з 

органами прокуратури і суду, гро
мадськістю.

Протягом першого етапу, з .1 квіт
ня по 1 червня, треба вивчити стан 
громадсько корисної зайнятості всіх 
неповнолітніх та організацію їхнього 
вільного часу, звернувши увагу на 
педагогічно занедбаних підлітків, ді
тей з неблзгополучних родин, «важ
ких» підлітків, що перебувають на 
обліку в інспекціях у справах непов
нолітніх. Міські ,й районні комітети 
комсомолу повинні створити міжві
домчі штаби, які б організували і 
контролювали виконання заходів по 
відпочинку і праці неповнолітніх у 
літній період. Загони «Комсомоль
ського прожектора», громадськість 
улаштують чимало рейдів по пере
вірці готовності. спортивних майдан
чиків до спортивно-масової роботи 
влітку, а також рейдів по запобіган
ню правопорушенням у гуртожитках, 
по виявленню порушень правил про
дажу спиртних напоїв у магазинах.

Багато цікавих справ буде у сту
дентських будівельних загонів, котрі 
планують включити до свого складу 
тридцять «важких» підлітків, у членів 
комсомольських оперативних загонів 
і загонів юних дзержинців.

Отже, операція «Турбота-78» поча
лася, Навчити підлітка жити в колек
тиві, поважати закони, допомогти 
йому позбутись непотрібного, нанос
ного, допомогти проявитись чесному, 
хорошому, світлому — такі завдання 
чекають нас попереду.

•*

IIУ, ХЛОПЦІ, в добрий 
** часі — повільно під

няв та опустив правицю Іван 
Петрович Шило, помічник 
бригадира тракторної брига
ди колгоспу «Заповіт Лені
на». За якусь хвилю додав, 
пильно окинувши поглядом 
кожного: — І пам’ятайте з 
перших днів, що нинішньо
го, комсомольського року 
ви не маєте права працюва
ти абияк.

Першим залишив подвір’я 
тракторної Михайло Пропа
ло — йому треба готувати 
грунт під ячмінь. Слідом 
вивели в загінки свої трисі- 
валкові агрегати Сергій 
Овраз та Микола Шапош- 
ник. Рано-вранці то було, 
коли сонце ледве підняло
ся над обрієм і його про
мені золотими нитками 
пронизали легкий туман.

Перед тим як сісти в кабі
ну. перезирнулися молоді 
механізатори. Хтозна, про 
що ножен подумав тої 
миті, але стороння людина, 
певно, подумала б: «Приці
нюються: а хто з нас сильні
ший?»

Це й бригадирові, Ста
ніславу Демяненну, важко 
визначити — обидва механі
затори вже і з набагато до
свідченішими нолегами мо
жуть помірятися силами. А 
якщо взяти до уваги той 
фант, що обом комуністи 
нолгоспу нещодавно вияви
ли високе довір’я, прийняв
ши кандидатами в члени 
КПРС, то стане зрозуміло 
— працювати з неповною 
віддачею їм аж ніяк не ви
падає. Бо на ного ж,тоді рів
нятимуться зовсім юні Во
лодя Крилов і Василь Вате- 
люк, котрі тільки о грудні

На фото: мехг.піпаїор нолгоспу «Союз» Петро МОГИЛА зобов’язався нг< 150 гептарах зібрати по 60 центкг. л і. к> ну і., ;і 
(фото праворуч); агрегат Миколи Бабича з колгоспу «Октябрь» па бссііяііо польевнх роботах виконує по пі..:Ю|;:і д-чіиі :. тюрми«

Знам'яиськпй район.

• АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ.

На ланах — 
молодіжні екіпажі

Поряд з досвідченими хліборобами ра
йону, які зобов’язалися нинішнього року 
виростити на кожному гектарі посіву по 
32,5 центнера зернових, у боротьбу за 
високий урожай третього року десятої 
п’ятирічки включилися й комсомольсько- 
молодіжні екіпажі сівачів. Такі екіпажі 
створено за рішенням комітетів комсо
мольських організацій у кожному госпо
дарстві.

Дванадцять із них по-ударпому трудя
ться па сівбі ранніх зернових. Так, екі
паж. очолюваний П. Безпалком, за зміну 
кладе насіння в грунт на 35 гектарах, 
перевиконуючії норму. Це тому, що і 
тракторист, і його помічники Л. Вітько, 
О. Братко, М. Шапова.чов працюють па 
совість, злагоджено. За не й поважають 
їх V колгоспі імені XXI з’їзду КПРС.

Помітних успіхів на весняних польо
вих роботах добиваються екіпажі трак
тористів М. Бойка з колгоспу імені Ди- 
мнтрова, М. Драичепка з колгоспу «Ро
дина». В. Гороха з радгоспу імені К\іі- 
бишева.

УРОЖАЙ-78:

ТАК І ПОВИННО 
Б У Т И! і

• РЕПОРТАЖ
минулого рону повернулися 
з дійсної служби в лавах Ра
дянської Армії і відразу ж 
прийшли у бригаду? Колек
тив, у якому хлопці працю
вали до призову в армію, 
радо прийняв свою молоду 
зміну.

— І два рони тому були 
непосидами, і нині — мов 
заведені, — по-батьнівсьнії 
тепло усміхається І. П. Ши
ло. — Культивують грунт чи 
підвозять посівний матеріал 
або міндобрива, — роблять 
усе швидко, вправно, без за
тримки. Бо — виховані тут, 
з юних літ, зі шкільної пар
ти призвичаєні до праці.

А вранці наступного дня:
— То хто там у нас від

значився вчора? — повільно 
попрямував до високої щог
ли з червоним полотнищем 
угорі бригадир, як тільки 
обліковець змінив запис на 
таблиці під прапором.

— Та хто ж? Овраз, Ша- 
пошник, Кропало, — почув 
за спиною голос котрогось із 
механізаторів. І це було сна- 
зано так, наче мова йшла 
про давно відому, прописну 
істину, наче інакше й бути 
не могло, бо саме Сергій, 
Микола і Михайло того дня 
мали бути «в центрі по
дій» — адже вони сіяли 
хліб.

З повним правом можуть

пишатися своєю зміною ве
терани — наставники О. К. 
Брагар, І. В. Шевела, В. Я. 
Шаловал. І хай поки що 
не все вдається Володими
рові Борисюку, Сергієві 
Гальченку, Миколі Білого
ловому, та з часом це мине: 
появляться і вправність, і 
почуття відповідальності за 
доручену справу, і хлібо
робська жадоба рясного 
дощу в гарячі травневі дні...

— Із сівбою ранніх коло
сових ми впоралися в кращі 
строки, — підсумовує ІБвН 
Петрович. — На черзі — 
цукрові буряки, кукурудза, 
соняшник, картопля. Всі мо
лоді механізатори боати

Живуть традиції 
комунарів

Комсомольсько-молодіжний колектив 
першої тракторної бригади колгоспу іме
ні 40-річчя Жовтня, де групкомсоргом 
Володимир Войтович, активно готується 
до Всесоюзного .комуністичного субот- 
ппка, що відбудеться в день пам’яті 
В. І. Леніна.

Молоді механізатори, наслідуючи при
клад зачинателів «червоних субот», ви
рішили пз святі прані добитися високо
го виробітку па кожен посівний чи грун
тообробний агрегат. і\ ватажок молоді 
дав слово перевиконати змінне завдання 
не менш як па 40 процентів. Таких же 
результатів намітили досягти й інші чле
ни механізованої лапки по вирощуванню 
кукурудзи — Володимир Кацапнев і 
Сергій Бегарчук. Усі вісімнадцять моло
дих механізаторів колективу працювати
муть на зекономленому пальному.

Д. ЛЯШЕНКО.
Бобриненьиий район.

муть у польових роботах 
участь, зокрема^ культиву
ватимуть грунт. Одним сло
вом, непричетних до врс- 
жаю-78 серед комсомоль
ців і молоді не буде.

— Нинішньої весни пого
да примхлива, та ми добре 
еправляємося з сівбою, — 
розповідає секретар парт
кому колгоспу Анатолій Іва
нович Андріяшин. — Тут 
треба віддати належне ком
сомольцям і длолоді — їх
ній вклад у спільну справу 
значний. Та так і повинно 
бути в ювілейному комсо
мольському році, коли на 
озброєння езято ініціативу 
долинців «У 1978-/иу — на 
рубіж десятої п’ятирічних».

Р. МАРЧЕНКО.
Знпм’янсьний район.

ерсто Б. ЕІТОХІНА.

ф 13 КВІТНЯ - ДЕНЬ ПОЕЗІЇ 
НА КІРОВОГРАДЩИНІ

КВІТНЕВІ 
НЕБОСХИЛИ

Сьогодні в усіх куточках ордено
носної Кіровоградщини задзвенить 
поетичне слово про мудрі руни хлібо
дарів і звитяжні будні робітничі 
Свої вірші перед робітниками і кол
госпниками, студентами і учнями чи
татимуть поети нашого степового 
краю. В цьому світлому святі красно
го слова візьмуть активну участь чле
ни обласного літоб’єднання, поетк- 
лочатківці новомиргородської, кіро
воградської, олександрійської літсту
дій «Вись», «Сівач», «Пласт» та бага
тьох інших.

Традиційний день поезії області, 
що проходить щороку 13 квітня, в 
день народження відомого радян
ського поета, нашого земляка Де- 
м’яна Бедного, цього року пролунає 
різноголосим весняним словом про 
славну радянську молодь ? Ленін
ський комсомол, якому в жовтні ви
повнюється 60 років.

(Див. 3—4 стор.у.
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Обговорюємо проект 
Конституції УРСР

Право 
на освіту

В усіх колективах іде об
говорення проекту нової 
Конституції УРСР. Обгово
рюють його і в 25 профе
сійно-технічних училищах 
нашої області. Лише одна 
ця цифра — чи не найкра
ще підтвердження того, що 
право на освіту, яке гаран
тує громадянам нашої рес
публіки нова Конституція, і 
справді забезпечується ши
роким розвитком усіх видів 
освіти, □ тому числі й про
фесійно-технічної.

Дев’яноста трьох спеці
альностей можна набути в 
наших училищах — ось во
но, право на вибір профе
сії відповідно до покликан
ня, здібностей, з урахуЕан-. 
ням суспільних потреб. Ви
пускники училищ працюють 
на колгоспних і радгоспних 
ланах, на заводах і фабри

ках, у сфері обслугозуван- 
ня. І держава дбає про те, 
щоб їхня професійна підго
товка була справді висо
кою, відповідала потребам 
нашого суспільства. Тисячі 
карбованців витрачає вона 
щороку на нове сучасне 
устаткування майстерень, 
поповнення матеріально- 
технічної бази училищ. Ни
нішнього року тільки сіль
ські професійно-технічні 
училища області отримають 
нової техніки більш як на 
250 тисяч карбованців. Це 
значить, що появляться у 
майбутніх механізаторів 2і 
новий трактор, 11 комбай
нів різних марок, інша сіль
ськогосподарська техніка.

Держава, яка створює всі 
умови своїм громадянам 
для здобуття освіти, для на
буття професії, — справді 
народна. В цьому ще раз 
переконується кожен із нас, 
учитуючись у рядки проек

ту нової Конституції, яка 
пройнята піклуванням про 
людей, їхній добробут і 
повнокровне життя.

начальник 
управління 
техосвіті.

д. дузь, 
обласного 
по проф-

Робота
за покликанням

У травні минулого року я 
звільнився в запас із лав 
Радянської Армії і повер
нувся в рідний. колгосп, 
упевнений у тому, що робо
та мені знайдеться і прий
муть мене в селі з радісно. 
Туг я вчився, набув двох 
спеціальностей. Права трак
ториста дістав ще в школі, 
згодом закінчив курси шо
ферів. Після армії вирішив 
працювати водієм. Мої ро
весники Павло Опря, Ва
силь Димов, Олександр 
Стойко теж вибрали меха
нізаторський фах. А захоті
ли б вони стати вчителями 
чи інженерами — будь лас
ка. Дивно мені читати іноді 
в газетах, що на Заході мо
лодь часто змушена працю
вати не гам, де хотілося б, 

а де зможе влаштуватися. 
Та вона й це вважає щас
тям.

Таке звичне для нас право 
на працю — одне з найви
значніших завоювань соціа
лізму. Тому стає боляче, 
коли бачиш, як дехто з мо
лодих людей ухиляється від 
суспільно корисної праці. 
І. мені здається, що статтю 
38 Конституції УРСР слід 
доповнити такими словами: 
«Особи, що ухиляються від 
громадсько корисної праці, 
несуть відповідальність за 
це за законами Радянської 
держави».

в: живицький. 
шофер колгоспу імені 
Димитрова Вільшан- 
ського району.

Дбаймо
про природу!

Мені пригадується поча
ток колективізації. Як сьо
годні бачу всі наші села, ла
ни, пригадую долини і яри. 
Вийдеш у поле і від обрію 
до обрію не побачиш жод
ного деревця. В ярах і до
линах не росло ні наймен

шого кущика. Весною, коли 
танув сніг, шуміли бурхливі 
повені. Велика вода ма
ленької річки виходила з 
берегів і Часом навіть за
топлювала вулиці... В тих 
же ярах не було жодної 
дамби, жодного ставка.

Небагато минуло років 
відтоді, а які сталися зміни! 
Тепер у степу всюди поба
чиш широкі зелені лісосму
ги. Яри засаджено лісками, 
перелісками. Вони захища
ють землю від ерозії, від 
вітрових бур. І скрізь, мов 
голубі очі — стави, ставоч
ки, теж обсаджені дерева
ми. Руйнівні повені зостали
ся лише у спогадах...

То нині радянські люди 
втілюють у життя ленінські 
заповіти про збереження 
природи.

І як добре, що дбання 
про рідну природу знайшло 
своє відображення і в про
екті Конституції (Основного 
Закону) Української Радян
ської Соціалістичної Респуб
ліки. В статті 65 записано: 
«Громадяни Української 
РСР зобов’язані берегти 
природу, охороняти її ба
гатство».

На фермах, у тракторних 
бригадах, у школі молодь 
схвалює проект. Разом з 
тим комсомольці висловлю
ють одну думку, одне по
бажання. Нам ніколи не за
бути ленінського ставлення 
до природи. Нам ніколи 
не забути, що Комуністична 
партія завжди виконувала 
ленінські заповіти. І це має 
знайти своє відбиття саме 
в 65 статті. Бажано зредагу
вати її так: «Громадяни Ук
раїнської РСР, виконуючи 
ленінські заповіти і настано
ви Комуністичної партії про 
збереження природи, зобо
в’язані берегти її, охороня
ти її багатства».

Схвалюємо! — лине зві
дусіль. Схвалюємо! Палким 
словом. Конкретними діла
ми. Працею. У весняні дні, 
в «червону суботу» подбає
мо про парки та алеї, поса
димо нові дерева на вули
цях і коло ставків, на бере
гах річок... Посадимо, оо 
природа нам дорога.

м. стоян,
учитель.

с. Панчсве і
Новомиргородського 
району.

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

СЛОВО ПРО З’ЇЗД
Цікавим вийшло чергове заняття гурт

ка комсомольського політнавчанйя «По
літика КПРС — марксизм-лепінізм у 
дії», в якому вчаться молоді виробнич
ники Устпнівської районної друкарні. 
Гості поліграфістів — делегати ХХІ11 
з’ївду ЛКСМУ трактористка колгоспу 
імені Сувсрова кавалер орденів Жовтне
вої Революції і Трудового Червоного 
Прапора Ніна.Васильєва, перший секре
тар райкому комсомолу Любов Дротян

ко поділилися із слухачами політгуртка 
враженнями від пам’ятної поїздки до 
Києва.

— Я не вперше брала участь у роботі 
тг.кого представницького форуму, — ци
ми словами почала свій виступ Н. Ва
сильєва (раніше вона була делегатом 
XVII з’їзду ВЛКСМ, де їй подарували 
іменний трактор). — На високе довір’я, 
виявлене мені знову, відповім сумлін
ною працею, наполегливою боротьбою 

за примноження трудових успіхів рідно
го колгоспу.

З’їзд іще раз засвідчив одностайну єд
ність і згуртованість спілкової молоді, 
її вірність заповітам великого Леніна, 
ідеалам комунізму,—підкреслила Н. Ва
сильєва.

— Моя участь у роботі комсомольсько
го форуму, — сказала Л. Дротянко, — 
дасть.змогу чіткіше визначити найближ
чі завдання комсомольської організації 
району. Особливу увагу ми звернемо на 
вдосконалення виховної роботи серед 
молоді, зміцнення партійного ядра в 
комсомолі, поліпшення внутріспілкової 
дисципліни, підвищення відповідальності 
членів ВЛКСМ за стан справ у своїх ко- 

лектизах. На розв’язання цих завдань 
нас націлює промова члена Политбюро 
ЦК КПРС, першого секретаря ЦК Ком
партії України В. В. Щербицького на 
з’їзді.

Наприкінці зустрічі II. Васильєва і 
Л. Дротянко .відповіли на запитання 
слухачів.

Розповіді делегатів з’їзду комсомоль- 
ці-поліграфістп використають при підго
товці до конференції на тему «Ленін
ський комсомол — надійний помічник 
партії, її безпосередній резерв», що від
будеться наприкінці квітня.

С. ГРИГОРЧУК, 
пропагандист.

«Військова служба в рядах Збройних Сил 
СРСР — почесний обов'язок радянських 
громадян».

(З Конституції СРСР).

ВЧАТЬСЯ
МАЙБУТНІ ВОЇНИ

Чернівецький міський навчальний пункт початкової 
Військової підготовки — один з кращих у республіці. 
Іут оформлено кабінети і класи вогневої і тактичної 
підготовки, військової топографії, цивільної оборони. 
Сггорено маиданчики длл стройової підготовки, спор
тивні і вогневі містечка, придбано необхідний спор
тивний інвентар.

с.ргійПмнй^? плані Фото “ ,і’"інки" навчанн"
Фото І, СВИРИДИ. (Фотохро ніна РАТАУ),

КВІТЕНЬ—
РОБОЧА
ПРОГРАМА

Червоною датою 
в історію комсо
молу країни вві
йде нинішнє 25 
квітня. Цього дня

■ в столиці нашої 
Батьківщини почне 
роботу XVIII з'їзд 
Всесоюзної Ленін
ської Комуністич
ної Спілки Молоді. 
Від нашої області 
на з'їзд делегова
но 19 членів спіл
ки. Серед них — 
бригадир комсо
мольсько ■ моло-- 
діжної бригади за
воду «Червона 
зірка» Леонід Ар- 
теменко, дев’яїн- 
класниця Гайво- 
ронської середньої 
школи № 5 Натал
ка Німчук, штукатур комбінату «Кі- 
ровоградважбуд» Раїса Сичова, пла
вильник Побузького нікелевого за
воду Андрій Островерхий, перший 
секретар Бобринецького райкому 
комсомолу Дмитро Замша. Б усіх 
первинних, міських і районних ком
сомольських організаціях відбуду
ться мітинги, збори, присвячені від
криттю XVIII з’їзду ВЛКСМ. Одра
зу ж — наприкінці квітня і на по
чатку травня — почнеться вивчення 
матеріалів комсомольського форуму 
країни.

Для кожної комсомольської орга
нізації нинішній місяць — особливо 
напружений — робоча програма 
розрахована мало не па кожний 
день. 22 квітня юнаки і дівчата об
ласті вийдуть на Всесоюзний кому
ністичний суботпик, присвячений 
108-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Комітети комсомолу 
повинні з усією відповідальністю го
туватися до «червоної суботи», ви
значити ділянку роботи для кожно
го юнака і юнки. Багато комсомоль
сько-молодіжних колективів цього 
дня працюватимуть на зекономле
них матеріалах, виконанням подвій
них норм, підвищеною продуктив
ністю праці продемонструють свою 
вірність ідеям ленінізму, рідній Ко
муністичній партії.

Нині з особливим піднесенням у 
комсомольських організаціях Кіро- 
воградщини проходить обговорення 
проекту нової Конституції УРСР. 
І це піднесення закономірне й зро
зуміле, адже комсомолу вперше на-

даються ще більші права, виявляє
ться довір'я бути безпосереднім 
учасником у розв’язанні державних 
і громадських справ.

Квітень — насичений робочий мі
сяць і в шкільних комсомольських 
та піонерських організаціях. У пер
винних комсомольських проходять 
звіти і вибори. Дуже відповідальна 
нинішня звітно-виборна кампанія 
хоча б уже тому, що проходить во
на в рік з’їздів комсомолу та 60-річ- 
чя ВЛКСМ. З 16 по 22 квітня про
ходитиме Всесоюзний тиждень 
жовтенят.

У комсомольських організаціях 
області відбулися і відбуваються (у 
квітні закінчаться) зустрічі з деле
гатами XXI і І з’їзду комсомолу Ук
раїни. Теплими були такі зустрічі з 
делегатом Анатолієм Ясннським 
молоді м. Олександрії, учнів І\а- 
м’янської восьмирічки з делегатом 
з’їзду головою колгоспу імені Ча
паева Новомиргородського району 
Олександром Смілянцем.

Комітети комсомолу області па
м’ятають і про те, що у квітні— 
травні необхідно організувати уро
чисті- проводи юнаків до лав Радян
ської Армії і Військово-Морського 
Флоту теплі зустрічі тих, що звіль
нилися в запас.

Сьогодні область відзначить 
День поезії. Комітети комсомолу 
намітили програму проведен
ня літературно-поетичних вечорів, 
вікторин, зустрічей з пнсьменаг,ка- 
мн, поетами. Молоді поети Кірово- 
градщіши в День поезії виступати

муть зі своїми творчими звітами не- . 
ред трудівниками, перед молоддю. І

14 квітня відбудеться пленум об- І 
кому комсомолу, який розгляне ТЛІ- І 
танпя «Про роботу комітетів комсо- І 
молу області по підготовці гідної І 
зміни робітничого класу і колгосп- І 
ного селянства».

Як і в попередні місяці, обком 
ЛКСМУ велику увагу приділяє на
вчанню комсомольських кадрів та І 
активу. Так, при обкомі до 15 квіт
ня відбудеться семінар групкомсор- І 
іів по галузях народного господар- І 
ства. 27 квітня навчатимуться мо- І 
лоді бригадири тракторних бригад, І 
керівники комсомольсько-молодіж- ■ 
них колективів села, дівчата-ме.хапі- І 
затори.

Кіровоградський міськком комсо
молу визначив квітень місяцем кон- І 
курсів професійної майстерності. І 
Перший такий поєдинок пройшов І 
дєв ятого числа серед молодих звар- І 
ників. 26 квітня своїм умінням по- І 
міряються представники середнього І 
медперсоналу. Пізніше відбудеться І 
конкурс молодих штукатурів.

Ряд цікавих заходів організацій- І 
ної роботи намітили райкоми і І 
міськкоми комсомолу. Так, 20 квіїия І 
Знам янськии міськком улаштує вс- І 
чір «На сторожі миру і праці» для І 
призовної молоді. Олександрійський І 
райком проведе відкриті комсомоль- І 
ськізбори з порядком денним: «За- І 
хист, Батьківщини — священний І 
ебев язок комсомольця». Насичений І 
квітневий план роботи Добровелпч- І 
ківської районної комсомольської І 
організації. Активніше проходитиме І 
обласна експедиція «Пошук — 60 І 
комсомольських літ», присвячена І 
60-річчю Ленінського комсомолу. І 
Протягом місяця відбудеться огляд- І 
конкурс роботи інтернаціональної І 
дружби, присвячений XI Всесвітньо- І 
му фестивалю молоді і студентів, І 
конкурс на кращий текст лекції з І 
історії комсомолу, присвячений І 
СО-річчю ВЛКСМ. І

Напружена програма квітня. Цс І 
місяць комсомольського з’їзду краї- І 
ни, місяць позачергової сесії Вер- І 
ховпої Ради УРСР, яка прийме но- І 
ву Конституцію республіки, місяць І 
підготовки і проведення Всесоюзно- І 
го ленінського комуністичного СУ- І 
бої пика. Від комсомольського акти- І к 
ву ооласті квітень вимагає винятко
вої діловитості й організованосіі у 
внутріспілковій роботі.

Інформаційно-методичний центр 
обкому комсомолу,
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• ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

,}Молодйй комунара З стор

МУЗИКИ вже втретє завзя
то грали модний шля

гер. На вузенькій смужці 
між столиками та естрадою 
танцювали люди, штовхаю
чи одне одного в тісноті. 
Потім неохоче розходились 
до своїх столиків. За кілька 
хвилин знову пробиралися 
між столиками, вибачаю
чись, що зачепили рукою 
чиюсь перуку, натрусили е 
юшку пилу чи наступили ко
мусь на елегантний чере- 
у1<... Пісня про Одесу, 

"ллерлину біля моря», до
речно збігалася із спекою 
та задухою залу.

Не краще було й на дру
гому поверсі. Та зал із ма
гічною назвою «Коктейль- 
бар» особливо вабив до се
бе молодь. До того ж вечір 
коштував тут набагато де
шевше. Звуки оркестру змі
шувалися з харчанням сте- 
рео?лузики, на капронових 
фіранках, як на кам'яних 
брилах вершини Говерли, 
зяяли дірки від автографів, 
випалених сигаретами. З 
добру годину можна було 
розглядати сумнівні вирізки 
із зарубіжних журналів, 
котрими «дбайливі» барме
ни уквітчали не тільки бруд- 

ч ні стіни бару, а й навіть об
іпертий холодильник, що 
побував у бувальцях. Кар
тинки із закордонними кра- 
сенями і красунями рекла
мували американські сига
рети, і не одне юне серце 
відразу ж переповнювалось 
бажанням засмалити й собі, 
а потім (як невідомі Тані та 
Петі) увічнити своє ім’я на 
капроновій фіранці.

Оскільки бар не мав не 
тільки «Марлборо», а й на
віть вітчизняної «Явы», до
велось користуватися послу
гами гардеробниці О. М. 
.Чернової. Олександра Мики
тівна охоче продавала юна
кам і дівчатам «Інтер» та 
«Опал» за 50 копійок, хоча 
Л^пувала ці сигарети по 35 
^пійок у магазинах. Що не 
кажіть, а ресторан, як і те
атр, починається з вішалки.

Уявлення про ресторан 
«Київ», щоправда, починає
ться із загрозливої таблич
ки, на якій чорним по біло
му написано: «Мийте руки 
перед їдою!» Табличка ви
сить між двома без будь- 
яких опізнавальних знаків 
дверима, і, крім засідників 
ресторану, відвідувачі по
чинають перебігати з жіно
чої убиральні в чоловічу, 
поки, нарешті, не потрап
лять за призначенням.

Ми здавна звикли, і це

цілком справедливо, вважа
ти ресторан торговельною 
точкою високої культури. 
Тут усе повинне бути вишу
каним: і зачіска офіціантки, 
і ваша улюблена страва, і 
сервіровка столу. Ресторан, 
зрештою, вчить нас культу
ри поведінки і культури 
спілкування. Недаремно при 
вході в «Київ» висять прави
ла поведінки в ресторані,

А/\А/\ЛА

що передбачають неодмін
ну умову вашої присутності 
в ньому в краватці і вечір
ньому костюмі. Щоправда, 
ходять до «Києва» і в джин
сових штанях, і в сукнях, 
котрі явно відрізняються 
від вечірніх, і в чоботях. 
Зрештою, може відвідувачі 
й мають рацію: сукня з ок
самиту виглядатиме надто 
вишукано на фоні попале
них фіранок, брудних ска
тертин, офіціанток з недба
лими зачісками. До того ж 
м’ясну страву вам доведе
ться їсти без ножа. І, кози
ряючи її, ви заплямуєте 
одяг не тільки собі, а й сусі
дові. На наше запитання 
про ножі офіціантка, моло
да дівчина у фірмовій сук
ні, здивовано зниже плечи
ма і відкаже:

ПЕРЕД ВИБОРОМ ДОРОГІЇ
і В Київському театрі опери та балету 
Пмені Т. Г. Шевченка відбулося велике і 
захоплююче свято «У світі професій». 
Кращі представники шкільної молоді 
столичної області зустрілися тут із знат
ними людьми, розповіли про свою участь 
у суспільно корисній праці, поділилися 
планами на майбутнє.

Цією зустріччю па Київщині почався 
місячник по пропаганді основних робіт
ничих професій серед учнів середніх ШКІЛ.

Новобудови Олександрії.
Фото В. КОВПАКА,

— А до чого тут ножі?
Воно, може, й справді ні 

до чого, якщо поглянути на 
м’ясні страви очима кухарів 
ресторану. Кухар Т. Г оловко, 
скажімо, якесь приготувала 
33 кілограми свинячої до
машньої ковбаси, поклавши 
в неї 26,4 процента хліба, 
хоча цього рецептурою не 
передбачено. Цю «ковбасу» 
продавали в кафетерії при 
магазині «Дитячий світ». На 
четвертий день продажу 
зменшився успіх цього рес
торанного делікатесу, від 
покупців посипалися скар
ги. Бригадир кухарів Л. Вол
ков не розгубився: залишки 
злопслучної ковбаси (а їх 
було 15 кілограмів) він ви
рішив творчо допрацювати. 
Як показав аналіз, якість її 
стала нижчою, ніж була, до 
того ж, крім хліба, в ній по
явилася ще й каша.

А кухар М. Казьонна при
готувала 180 порцій залив
ного з яловичини, де в кож
ну порцію недодала до 15 
грамів м’яса. З миру по 
нитці...

Комітетові комсомолу 
«Києва» вже давно час по
дбати і про чекову систему 
розрахунку з відвідувачами. 
Адже куди приємніше, коли 
вам на стіл покладуть фір
мовий чек із прізвищем 
офіціанта і переліком страв, 
ніж чути над своєю голо
вою нетерпляче:

— Давайте п’ятнадцять 
карбованців...

Підвищиться культура об
слуговування, зникнуть сум
ні конфлікти, коли дехто зі 
сп’янілих відвідувачів рап
том починає сумніватись у 
чесності офіціанта.

Честь фірми. Вона не тіль
ки в тому, як вам подали 
виделку, а й у якості страв, 
котрими ресторан має зди
вувати відвідувача. Так зди
вувати, щоб рецепт тої 
страви ви відкривали дру
зям як подарунок. Далі. До 
ресторану ми ходимо не 
щодня. І вечір відвідання 
його саме й приємний 
своєю небуденністю. Тому 
комсомольській організації 
«Києва» треба замислитись 
і над музичним репертуа
ром, і над фірмовим одя
гом, і над мовою офіціан-

В. СМИРНОВ, 
заступник начальника 
управління держінспек- 
ції по якості товарів 
і торгівлі.

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ГІого мста — залучення випускників ни
нішньою року до активної трудової ді
яльності в різних галузях народного 
господарства. Будуть проведені районні 
зльоти, обласні комсомольські збори де
сятикласників, читацька конференція 
«Праця — безмежна сфера прекрасного», 
кінофестиваль. На підприємствах, будо
вах, у колгоспах і радгоспах відбудуться 
«дні відкритих дверей».
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С Лениным
в сердце
Я с малых лет завидовал не зря 
Всем видевшим и знавшим Ильича: 
Был мал еще я в пору Октября. 
Тогда «Аврора» била грохоча,

И не вставал, а восставал рассвет,
И конница Буденного неслась,
И первый родился в селе комбед,
И крепла в битвах молодая власть.,,

Вот с ними к Ленину придти
Я мог бы делегатом, ходоком...
Но вехами на жизненном пути 
Сменялись год за годом, день за днем.

И понял я: мечта моя сбылась! 
Теперь я вижу с высоты годов,
Что с Лениным встречался я не раз
В кипенье строек, в пламени фронтов,

Советовался всюду с Ильичем, 
И радостью делился, и бедой. 
Его дыханье и его плечо 
Всегда я рядом чувствовал с собой:

Когда своей я жизни не щадил,
В июне встав врагу наперерез, 
Когда из окруженья выходил 
Снвозь буреломный обгорелый лес,

Я с Лениным у Волги шел на дот,
В победном мае штурмовал рейхстаг, 
Он мне дорогу осветил вперед.
И в ногу с ним я делал каждый шаг,

В дни мира вновь я рядом с Ильичем. 
Прибавилось седин моих и лет.
Но чувствую всегда его плечо
И слушаю всегда его совет!

Наум ДОБРИН,
г. Кировоград.

Пам'ять
Іде по вулиці людина — 
Рипить, поскрипує протез.., 
І наплиьа лиха година, 
Щоб нагадати нам про те,

Як піднімались батальйони
В свою останню, штикову.» 
І двадцять падають мільйонів. 
Щоб ти і я сказав: живу!..

Хай задихнеться легковажність
В суворій пам’яті такій —
Рівнять на совість треба й важить 
Мозолі кожної руки.

І в добрім ДІЛІ, звучнім слові 
Цю пам’ять треба берегти... 
Все, що народжене з любові, 
В любов і мусить перейти.

Михайло РОДИНЧЕНКО, 
с. Олександрівна
До.іпііського району.

Делу — время. И слову — срок. 
А деревьям — пора цветенья. 
Как сурок, закопался в деревне я, 
И блаженствую, как сурок.

Сужен круг: 
Только луг да лог.
Сужен круг: 
Только слух да слог.
Замечаю подробности, мелочи: 
Вот на грядке соседней лук 
Уже выпустил тонкие стрелочки, 
В тусклом небе гряда облаков

Наполняется влагой тяжелой. 
И как будтобы звуки шагов 
Над коровником

и над школой —
Это дождь.

Обратившись в слух, 
Вся деревня: 

и лог, и луг, 
и на грядке соседней лук, 
и деревья, собравшись в круг 
над прудом, 
и старинный дом, 
сохранивший времен 

предания, 
и сурок, стаз на лапки 

задние, — 
Чутко слушает мироздание.

Юрий КАМИНСКИЙ.
г. Кировоград.

Казна колоса
І панує скрізь 
Казна колоса. 
Ой котилось вниз 
Сонце колесом.

Жаром сипалось 
На спориш-траву. 
Та й поміж нолось 
Колосом живу.

Що журба-печаль?
Живу молодо!
А комбайн удаль 
Плине золотом.

І панує скрізь 
Казна колоса. 
Ой котилось вниз 
Сонце колесом.

Клавдія БАШЛИКОВА, 
м. Олександрія.

У бузковім 
тумані

Пам’яті колгоспниці В. Д.
А несли її осокори,
Шепотіли: «Прощайте, мамо». 
Поспішала сусідка з двору, 
Поспішала вона немарно.

Лопотіла тонна хустина,
Голос вився, мов жовта гудина; 
«Ой, пробач мені, Василино, 
Що в житті тебе часто гудила».

Мимо телеантени бігли, 
Опускались фіранни вікон.
І несли Ті ферми білі,
Де лишила вона піввіку.

В цю останню, в цю путь єдину, 
Через трудні селянські роки 
Понесли її, господиню,
Буряки на листках широких.

Давній цвинтар на видноколі
У вишняк молодий заплівсь.
В світлій тиші гуділи бджоли, 
Мов оркестр золотий журивсь.
• . . . ......................................» о •
Я сьогодні не зможу
Остудити чоло.
Зачаюсь, не стривожу 
Присмирніле село.

У бузковім тумані, 
Там, де піниться кущ, 
Думка пада, мов камінь, 
В прохолоду п’янку.

Місяць ходить по колу, 
Олов’яно висить.
Ти не прийдеш ніколи, 
Василино, Баси...

У бузковім тумані
Твоє рідне лцце
То сумує, то манить 
Спогаданням лише.

Задихнусь у духмяній, 
У нестерпній тиші.
П’є із чарок тюльпанів
Ніч на'спомин душі.

П’с без дзвону.
Омана ця
Сповиеа мос серце.
Все о цім світі минається, 
Тільки біль зостається.

Тільки' спів понад ставом, 
Василино, сплива'.
Хан ти пам’яттю станеш, 
Пам’ять завжди жива.

Василино, ти будиш
Віру в добрі діла...
Хай землею тч будеш.
Але ж — вічна земля.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

Рідне
На воді — брижі. 
Шепотить комиш. 
Тихо на душі.
« Душе, ти не спиш?» —г

«Та не сплю, не сплю,
В ранішній імлі
Я слова ловлю
Рідної землі».

У воді хмарки 
Прилягли рябі, 
Зі раї риб швидких 
Міряють глибінь.

В осоці гука
Лиска на дитят...
...Лине вдаль ріка 
Світла, як життя.

Роман ПОПОВИЧ,
м. Кіровоград.
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Шинель
Шинель шершавая, кан солдатсная 

щека, 
Ее мой дед носил под Перекопом. 
Ее кололи острием штыка
И жгли огнем в оасстрелянных

• окопах.
На старой фотографии темно. 
Отцовский взгляд, заснеженная ель. 
И в полквадрата серое пятно. 
Колючая солдатская шинель. 
У юности счастливые глаза. 
Нс ты всегда попутчица тревоги. 
Когда гремит военная гроза, 
В шинельный цвет окрашены дороги. 
Я твердо верю: будут времена, 
Навеки сгинут черные метели, 
Под гром орнестров мирная страна 
В музеи сдаст последние шинели. 

Владимир ДЕРУСОВ, 
г. Александрия.

* * *
Природа, мов митець премудрий 

і умілий.
У неї Есе: і трави, й сонце, й зливи... 
Природа-невидимка тихо сипле чари, 
Малює в чистім синім небі білі хмари,

Уміло водить пензлем по листнах 
зелених,

Багрянцем тягне по дубах, березах, 
кленах,

По споришах, по подорожниках 
і полю.

У неї є усе. У неї фарб дсволі.
Зачах полин гіркий у полі при дорозі, 
Впав смуток листопаду на моїм 

порозі,
• на душі моїй таке німе затишшя, 
Неначе осінь сон в мені крилом 

колише.
Я в листопад іду, у днину озоріння. 
Мленовий лист в саду, мов генія 

творіння.
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БОРОТЬБА САМБО

Увосьме найсильніші
Два дні легкоатлетичний 

манеж ДЮСШ обласного 
спорткомітету був відданий 
у розпорядження борців 
самбістів. Тут проходив рес
публіканський турнір на 
приз нашого земляка Героя 
Радянського Союзу Д. М, 
Медведева.

Переможцями у своїх ва- 
гоеих категоріях стали кіро- 
воградці першорозрядники 
М. Рахімов, С. Татарчук, 
майстри спорту С. Мезенцев, 
В. Пацалюк, чернігівці кан
дидати в майстри спорту 
О. Вояковсьний та О. Кам
пов, М. Пархатюк з Комсо
мольська, що на. Полтавщи
ні, першорозрядник з Кре
менчука В. Воронцов та 
олександрісць майстер спор
ту О. Рижичків.

У командному заліку

увосьме найсильнішими ви
явились організатори зма
гань — ніровоградці. Други
ми були самбісти Кременчу
ка, третя сходинка дістала

ся спортсменам Ворошилов
града.

В. ТВЕРДОСТУП.
Н а ф о т о: змагаються 

самбісти.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА. -

Людмила ПОПЧУК.

Світ — голубий і зелений,
В ньому є небо і клени,
В ньому є кванти і квіти... 
Світоньку, дай нам радіти. 
Світ — і сумний, і веселий, 
В ньому міста є і села, 
В ньому є дати і діти...
Світоньку, дай нам радіти. 
Світ — молодий, але й сивий, 
В ньому є слава і сливи, 
В ньому є звірі і звіти... 
Світоньку, дай нам радіти. 
Світ — і швидкий, і повільним, 
В ньому і мир є і війни, 
В ньому є страти і стріти... 
СЕітоньну. дай нам радіти. 
Світ — і малий, і великий, 
В ньому є чесні й дволикі...
Хочу, щоб був ти, мій світе, ' 
Святом загальним і світлим!

Леонід НАРОДОВЦЯ.
. м. Кіровоград.

Другові
Віншуймо справу, а не славу. 
Шануймо честь, а не хвалу. 
Несімо на вівтар держави 
И свою краплиночку малу. 
Забудьмо пишні ритуали. 
Оркестрів звихрені громи, 
А дбаймо, щоб серця не спали, 
Янщо ксмусь потрібні ми. 
Сьогодні в нас на черзі дня — 
Знайти в житті свою дорогу 
І йти з усім народом в ногу, 
А не блукати навмання.

Степан ШЕВРЯКОВ. 
емт Голованізськ.

На вершине 
дней своих
Время старит горы, «е щадя. 
Разрушает гордые вершины.
Годы »-«заметно, будтобы шутя, 
Паи садятся на прямые спины. 
И когда-то, как бы невзначай, 
На мгновенье вдруг осядут плечи, 
Но к себе я не пущу печаль. 
Ведь еще не осень и не вечер. 
В сердце пламя юного огня. 
Лет уж много прожито на свете. 
Я стараюсь: даже капли дня 
Не бросать под ноги иль на ветер. 
Люди рады маяка лучу, 
Что с горы прорежет ночи гущу. 
Н? вершине дней своих хочу 
Огонек оставить длл идущих.

Михаил ВЕСКО КОТОВ, 
г. Кировоград.

♦ » »
Безповоротно відгоря 
Любов стара й невдала. 
Немов зоря, немов зоря, 
Що впасти забажала. 
Ще світить нам єдину мить, 
Та мить одна — єдина... 
Розтане мить — і вже летить, 
І вже летить, невпинна. 
Летить зоря — нестримний хід 
І ^асу повеління.
€ в небі слід, у серці — слід — 
Немає воскресіння.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.
м. Кіровоград.

с. Защита, 
Иовомпргоролський район.

Зодчі
З ЦИКЛУ сСОФІЇВКА»

Мотать ставки і статуї богів. 
Мовчать філософи, мовчать гранітні 

брили 
Про те, лк чудо віку сотворили 
Грубезні руки смертних кріпаків.
А руки ті нам нрізь віки ячать,
А руни ті нагадують про себе 
Деревами, що виросли до неба 
И тримають хмари на своїх плечах, 
Каснадами та гротами між скель,
Фонтанами, терасами стрункими
І водоспадів змійками стрімкими. 
Що в підземелля падають грузьке.
На тих руках тримається життя 
Колись народжене із примхи і догоди, 
Тепер воно пульсує длл народу,
Не затуха його серцебиття.
Нехай мовчать філософи й віки. 
Нехай мовчать боги й гранітні брили, 
Проте ми знаєм, чудо сотворили 
Найбільш знедолені у світі кріпаки."

Георгій ШЕВЧЕНКО.
Кіровоградський район.

Усмішки
Люблю плекання квітня чарівні. 
Вдихаю пахощі п’янкі на повні груди. 
Тан хорошо і радісно мені
Від усмішон, що їх дарують люди!

В тих усмішках є часточка тепла, 
Проміння сонячного, ніжного, ясного. 
Зігріта ними, я в життя пішла,
В широкий світ від отчого порога.

Оксана СТЕПАНЕНКО.
с. Злинка
Маловпсківського району.

Роси
Сонце тільни-но промінь тепла 
Через пагорок ночі скотило.
Ти збирайся, дитино мала, 
Перші роси в степу народились. 
Зацвіли намистини. І там,
В різнотрав’ї весняного краю, 
Ось заграє вітрець чудо-гам, 
У цимбалики степу заграє. 
Задзвенить тоді ранок, втечуть 
Темна нічка і хмари ношлаті. 
Будуть роси співать досхочу. 
Тільни встигни ти їх назбирати. 
Вранці срібні росини стрічай, 
Ноли з сонцем цілується сонях. 
Поспішай, поспішай, поспішай.
Бо вже о мами те срібло на енронях.

Олег ПОПОВ.
с. Василівна
Оиуфріївського району.

Наша адреса і телеФоіі» Газета виходить 
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ФУТБОЛ

„СПАРТАК“—„ЗІРКА“—0:0
У третій ігровий день 

сорок першого чемпіона
ту країни серед команд 
нласу «А» другої ліги кі
ровоградська «Зірка» ви
ступала на виїзді. Вона в 
Житомирі мірялася сила
ми з місцевим «Спарта
ком».

Звітний матч для спар- 
таківців був особливо від
повідальним, бо вони від
кривали сезон на своєму 
стадіоні. Два попередніх 
матчі житомирці прово
дили на чужих полях. То

му й не дивно, що госпо
дарі майданчина прагну
ли порадувати місцевих 
уболівальників. Але й 
гості не збиралися втра
чати позиції лідера дру
гої української зони. Гра 
проходила в обопільних 
атаках. Дев’яносто хви
лин боротьби не принес
ли бажаного успіху жод
ному клубу.

Лк сказав нашому ко
респондентові по телефо
ну старший тренер, за
служений тренер УРСР

О. 1. Расторгуєв, «Спар- 
так» з перших хвилин 
пішов у навальний на
ступ, але наші хлопці не 
розгубилися і нав’язали 
свою гру. Особливо слід 
відзначити добрі дії за
хисної лінії «Зірки», во
ротаря майстра спорту 
Леоніда Колтуна, який 
кілька разів урятував 
команду від неминучого 
гола.

Тепер ніровоградці ма
ють у своєму антиві п’ять 
очок із шести можливих.

Наступний тур — у су
боту 15 квітня. «Зірка» 
проведе його теж на чу
жому стадіоні. Вона в 
Нисві зустрінеться із сто
личними армійцями.

316050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луканадського, 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 спорту — 2-46 87.

БИ 23078, Рбсяг 0,5 друк, арк, Тираж 59 200,

ф Інтерв’ю «МК»
Дано старт п'ятому чемпіонату країни з багатобор

ства ГПО на призи «Комсомольской правды». Перший 
етап цих стартів, який проводиться під девізом «Готовий 
до захисту Батьківщини», — в колективах фізкультури. 
Наш кореспондент А. Романюк узяв інтерв’ю у вчителів 
Созонівської Ессьмирічної і Грузьківської середньої 
шкіл Кіровоградського району В. А. Нечипуренка та 
№. М. Мамалиги.

ПОЧНЕТЬСЯ
КОРЕСПОНДЕНТ: Які на

мітки в учнівських нолек-< 
тивах перед початком зма
гань з багатоборства ГПО? 
Як іде підготовка до стартів?

М. М. Мамалига: Як ві
домо, кращі колективи 
визначатимуться за трьо
ма- показниками: кількіс
тю фізкультурників, які 
візьмуть участь у змаган
нях з багатоборства, кіль
кістю фізкультурників, які 
повністю складуть норма
тивні вимоги (і те й інше 
у процентному відношен
ні до кількості осіб дано
го віку), спортивними ре
зультатами, що їх пока
жуть учасники. Тому пер
ші старти відбудуться в 
класах — свою вправність 
вивірить кожен учень. 
Спочатку ми проведемо 
поєдинки з окремих ви
дів — буде день стрибуна, 
день юного снайпера, по
тім масові воєнізовані 
змагання, ігри з елемента
ми військово-прикладних 
видів спорту.

Комсорги і фізорги те
пер зауважують у своїх 
класах:

— Не складеш нормати
ву — підведеш товаришів.

І це занепокоєння слуш
не. Бо йдеться про кращі 
спортивні класи. Тому на
ші провідні спортсмени 
Юрій Поавда, Валерій Ні- 
кітін, /Аихайло Рогатин- 
ський, інші чемпіони і ре
кордсмени школи допома
гають тим, хто ще не 
склав заліку з фізичної та 
військово-технічної підго
товки.

В. А. Нечипуренко: У хо
ді чемпіонату ми робимо
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КЛАСІ...
все можливе для поліп
шення всієї спортивно-ма
сової та оздоровчої робо
ти — в піонерських заго
нах, в усьому колективі 
фізкультури. І в центрі ---
пропаганда комплексу 
ГПО. У нас уже побували 
ветерани спорту, кращі 
спортсмени Кіровограда— 
розповіли дітям про ра
дянських олімпійців, чем
піонів ГПО.

КОРЕСПОНДЕНТ: А про
блеми? Чи с у ваших шко
лах так звані «важкі» учні, 
яким ще треба довго тре
нуватись. аби стати знач
ківцями і вийти на старти 
з багатоборства?

М. М. Мамалига: Перед- — 
усім нас турбує те, що не
має плавального басейну. 
Хотіли обладнати простий 
на колгоспному ставу. Але 
воду спустили. Тож дове
деться проситися до сусі
дів. Вони, звичайно, не 
від/ловлять, і фінальні зма
гання ми проведемо. Але 
ж перед цим треба трену
ватися. Тому-то ми чекає
мо допомоги від районно
го спорткомітету, райвно. 
Бо без належної спортив
ної бази якості й ефектив
ності о підготовці значків
ців не чекай. Не було у 
нас стрілецького тиру — 
і ми мали мінуси. Збуду
вали його — відразу таб
ло якості стало виразні
шим. І хоча деякі школярі 
ще тільки наближаються 
до потрібних цифр, та ми 
вже з оптимізмом — з 
кожним тренуванням їхня 
майстерність зростає. І на
прикінці навчального року 
вони таки виконають нор
матив.

В. А. Нечипуренко: Це 
так. Не треба скороспече- 
них чемпіонів. Головне — 
залучити до занять фіз
культурою, до складання 
нормативів максимальну 
кількість школярів і пра
цювати з ними система
тично, цілеспрямовано. 
Тоді не буде у нас двох- 
трьох чемпіонів, які легко

перемагають усіх своїх су
перників. Тоді під час фі
нальних змагань боротьба 
загостриться і старти бу
дуть цікавими, захоп
люючими.

Просять мене назвати 
кращих значківців. Раніше 
я згадував Тамілу Ткачен- 
ко, Олю Похил, Еолодю 
Коженова, Гену Нечипу
ренка. А тепер уже не пе
релічиш таких одразу, бо 
в кожному класі є по 10—• 
15 учнів, які наблизились' 
до рекордсменів і чем
піонів школи.

КОРЕСПОНДЕНТ: Закін
чаться шкільні змагання. 
Потім будуть районні чем
піонати. Ви ж. безумовно, 
теж хочете, аби ваші вихо
ванці там були серед пер- 
ших, А чи знаєте пи своїх 
'найголовніших суперни
ків?

М. М. Мамалига: Якщо 
знатимеш тільки своє по
двір’я — буде програш. 
Бо заспокоїшся. Тому' я і 
мої колеги поспішають 
при можливості нг. район
ні та обласні турніри. Щоб 
пізнати тих, хто вийде ня 
старти з нашими учнями. 
Щоб перейняти досвід 
кращих тренеріе і викла
дачів фізкультури. Отже, 
перед фінальними поєдин
ками з багатоборства ГПО 
ми чітко визначимо і зна
тимемо точно, який при
ціл треба брати. • -ф

В. А. Нечипуренко: І хо
тілося б, щоб нас кликали 
на показові змагання 'з ба
гатоборства ГПО, хочеться 
знати адресу досвіду. Ось1, 
наприклад, у Бобринець- 
кому районі. В райцент- 
рівській восьмирічній 
школі № 3 створено своє
рідну лабораторію фізич
ного вдосконалення, < 
опорний пункт фізкульту
ри і спорту, де кожно/лу 
вчителеві фізкультури 
можна навчитись пра
цювати по-новому. Хотіло- > 
ся б бачити таке і в нашо
му районі.

Редактор М. УСПАЛЕНКО..
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