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Може, когссь із читачів здивує мій сьогоднішній виступ у га
зеті, адже я — одна з авторок звернення переможців соціа
лістичною змагання до всіх молодих тваринників області.

Проте у зверненні всього не скажеш Тож я хочу розношені, 
чим викликана поява в газеті нашою колективного листа, де 
лише в одному абзаці сказано про недоліки, недоробки що 
мають місце в роботі тваринницьких ферм. Пошлюся на свій 
колектив.

Що маємо нині? В раціоні — січка, здебільшого із соломі 
озимих без ніяких приврав, в обід — силос, комбікорм по кі
лограму на кожну тварину і 300 грамів — на надоєний кіло
грам молока. Небагато...

Створюється (вже кілька років) у нашому колгоспі молочно
товарний комплекс. Але пеки що кінця-краю не видно будів
ництву. Очевидно там будуть хороші умови для роботи, меха
нізація трудомістких процесів. Таж це не значить, шо, че
каючи тих благ, можна утримувати дійне стадо в таких умо
вах, як інші.

Н. КОНДРАТЕНКО, 
доярка колгоспу імені Ульянова Олсксанлрівського району.

НАЗУСТРІЧ 60-РІЧЧЮ ЛКСМ УКРАЇНИ

ІНІЦІАТИВА

ЧОТИРИРІЧНУ-
Д0 ЮВІЛЕЮ 

'КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО

БОВ'ЯЗАННЯ НА 1979 
РІК КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ БРИГА
ДИ ФОРМУВАЛЬНИКІВ 
ІМЕНІ XXV З'ЇЗДУ КГІРС 
ЛИВАРНОГО ЦЕХУ СІ
РОГО ЧАВУНУ ЗАВОДУ 
-ЧЕРВОНА ЗІРКА»(БРИ
ГАДИР— В. ОЛЕФІ РЕЙ
КО. ГРУП КОМСОРГ — 
М. ЗУЄВ).

На робочому календарі 
нашої бригади кінчається 
березень. Ми по-ударному 
потрудилися в рік ювілею 
Ленінського комсомолу. 
Взявши на озброєння пе
редові методи формування, 
привели в дію всі свої ре
зерви і можливості. Ре
зультат: протягом року 
виготовили понад план 
майже 53 тисячі форм, 

Гіекономилн на 180 карбо- 
наппів допоміжних мате
ріалів. —

Почуття високої відпові
дальності за виконання 
планових завдань четвер
того року п’ятирічки ви
кликали у нас рішення 
липневого в листопадового 
(1978 р.) Пленумів ЦК 
КПРС. Зваживши свої

МЕТА

ОРБІТА 
„СУПУТНИКА44

Протягом усього минуло
го року молоді кондитери і 
кухарі Кіровсьного район
ного комбінату громад
ського харчування змага
лися за звання кращої 
комсомольсько - молодіж
ної бригади.

З високими трудовими 
□Цьказнинами завершили 
третій рік десятої п’ятиріч
ки комсомольсько-моло
діжні колективи їдальні 
№ 119 і кондитерського це
ху «Супутник», що випус
кає торти, тістечка близь
ко 30 назв тощо.

Готуючи гідну зустріч 
60-річчю комсомолу Украї
ни. молоді працівники ком
бінату громадського харчу
вання взяли нові, підвище
ні соціалістичні зобов’я
зання. Велика увага приді
ляється тут різновидам ви
пуску і реалізації продук
ції, підвищенню культури 
виробництва. економії
електроенергії, вивченню 
попиту споживачів. Комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив кондитерського це
ху «Супутник», де сснрста- 
пем комсомольської органі- 

Валентина Ворона, 
зобов'язався вибороти нині 
почесне звання бригади 
комуністичної праці, у 
цього колективу є все, 
щоб виконати взяті зобо
в'язання.

...Образно кажучи, сьо
годнішня орбіта «Супутни
ка» — Це орбіта завтраш
нього дня. 

Фото В. ГРИБА.
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можливості, помножені на 
прагнення ударною пра
цею збільшити багатства 
рідної країни, та йдучи на
зустріч 60-річчю комсомо
лу України, ми беремо та
кі соціалістичні зобов’я
зання на І979 рік:

— норми виробітку ЩО
МІСЯЦЯ викопувати не менш 
як на 125 процентів;

— шляхом скорочення 
внутрізміппих простоїв, по
ліпшення якості підвищи
ти продуктивність прані 
порівняно з 1978 роком на 
6 процентів;

— за рахунок дотриман
ня технологічних процесів, 
підвищення своєї кваліфі
кації в школі передових 
методів праці знизити ви
хід у брак продукції на 
6 процентів проти минуло
го року;

— па заощаджених ос
новних і допоміжних мате
ріалах відпрацювати змі
ну в день Всесоюзного ко
муністичного суботника, а 
зароблені кошти перера
хувати до фонду десятої 
п’ятирічки;

— підтримати почин 
ростовчан — працювати 
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без відстаючих. До другої 
річниці нової Конституції 
СРСР добитися права іме
нуватись колективом висо
копродуктивної праці, ви
сокої культури і зразково
го громадського порядку;

— подати і впровадити 
у виробництво раціоналі
заторські пропозиції з еко
номічним ефектом не мен
ше 1000 карбованців;

— навчити професії фор
мувальника 6 молодих ро
бітників;

— постійно підвищувати 
свої знання в школі кому
ністичної праці та в гурт
ку комсомольського полії- 
навчання;

— до 60-річчя комсомо
лу України виконати чотіь 
ри річні норми. Підтри
муючи почни бригади фор
мувальників В. І. Гетьман
ця «До 110-ї річшші з дня 
народження В. 1. Леніна— 
п’ять річних норм!», вико
нати до цієї дати п’яти
річку;

■— завдяки наставництву, 
активній виховній робоїіз 
молоддю добитися змен
шення кількості порушень 
трудової і виробничої ди
сципліни, а також плин
ності кадрів на 60 про
центів.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання комсо
мольсько-молодіжну брига
ду формувальників кому
ністичної праці імені XXV 
з’їзду КГІРС із нашого 
цеху, очолювану Юрієм 
Павликом.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО
БОВ’ЯЗАННЯ ПРИЙ
НЯТО одноголос
но НА БРИГАДНИХ 
ЗБОРАХ.

ПОЗИЦІЯ

ВІДЛІК
ТРАВНЕВИХ
ЗМІН
Виконати план чотирьох 

років п’ятирічки до 60-річ- 
чя комсомолу України зо
бов’язалася комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Миколи Лозинського з Ио- 
бузького нікелевого за
воду.

На трудовому календарі 
бригади квітує весна 1979 
року, ювілейного року 
комсомолу Укранїи. Мо
лоді робітники працюють, 
заповнюючи сторінки удар
них буднів світлим завзят
тям і трудовою звитягою. 
Добрий розгін ВІЯЛІ) ВОШІ 
в минулому РОЦІ і сьо
годні. готуючи гідний по
дарунок ювілею ЛКСМ 
України і 110-й річниці з 
дня народження В. 1. Ле
ніна, бригада Лозинськс 
го йде в авангарді кра
щих комсомольсько-моло
діжних колективів Гайво
роне ького району.

Нині хлопці працюють в 
рахунок травня, виконую
чи щозмінні завдання па 
115 процентів. А старт 
четвертого року бригадної 
п’ятирічки дачо в день 
річниці нової Конституції 
СРСР, коли достроково 
рапортувавши про вико
нання трирічного завдан
ня, колектив був улостоє- 
шій звання бригади імені 
60-річчя ВЛКСМ.

О. РІЗНИЧЕНКО,
Гол о в а 11 і вс ьк в й район.

ДО 325-РІЧЧЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ 
УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ КОРЕСПОНДЕНТИ РАТАУ
ТА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

БОРОЛИСЯ 
ПЛІЧ-О-ПЛІЧ
У Всесоюзний туристич

ний маршрут включено 
музейзаповідник «Козаць
кі могили», створений на 
місці знаменитої битви під 
Берестечком. Виявлені під 
час розкопок зброя, пред
мети побуту й інші експо 
нати наочно свідчать про 
те, що в червневі дні 1651 
року тут пліч-о-пліч з ук
раїнцями бились їхні ро
сійські побратими — мос
ковські стрільці й донські 
козаки.

Музей-заповідник роз
містився в Георгіївсьній 
церкві, спорудженій за 
проектом відомого росій
ського архітектора Олек
сія Щусева. З церкви мав' 
золею, де спочивають 
останки героїв, підземний 
хід веде в дерев’яну Ми
хайлівську церкву — уні
кальну пам’ятку україн
ської архітектури початку 
XVII століття. її поріг пе 
рєступали Богдан Хмель
ницький, Іван Богун та ін
ші воєначальники.

К. ЗАКАЛЮК.
Рогриська область.

БАРВИ, 
НЕПІДВЛАДНІ! 
ЧАСОВІ
Епічне полотно «Пере- 

яспавська рада» і портрет 
Богдана Хмельницького 
роботи народного худож
ника СРСР /А Дерегуса— 
у центрі виставки творів 
російських і українських 
живописців, розгорнутої в 
Алупкинському палаці- 
музеї.

Перші відвідувачі з ін
тересом знайомляться з 
пейзажами В. Штернбер
га — друга Т. Г. Шевченка 
по Петербурзькій академії 
мистецтв, зі сценами з 
життя українського села— 
«Сліпий музикант», «У 
жаркий день», які змалю
вав К. Трутовський. При
вертають увагу портретні 
роботи 
зежі С. 
інших 
пензля.

О. Мурашка, пей- 
Васильківського та 
відомих майстрів

Б. СУПРУНЮК.
Кримська область. 

...І ГОЛОС
СПІВЦЯ
Партія Богдана Хмель

ницького з однойменної 
опери К. Д. Данькевича 
стала прологом до програ
ми сольно'о концерту мо
лодого співака Одеського 
академічного театру опе
ри та балету Івана Псно- 
маренка.

Шлях його у велике мис
тецтво типовий для бага-

тьох талантів у нашій нраї 
ні. Працьовитість і при
родні здібності приеели 
потомственог о хлібороба 
в класи Миколаївського 
музичного училища, допо
могли згодом вступити в 
Одеську консерваторію 
імені А. В. Нежданової. У 
студентські роки Іван став 
лауреатом Всесоюзного 
конкурсу вокалістів імені 
М. І. Глінки, а потім, наче 
прийнявши естафету в 
свого земляка Миколи 
Огренича. завоював пер
шу премію та золоту ме
даль на V Міжнародному 
конкурсі імені П. 1. ЧаЙ 
ковського. став солістом 
одесьної опери.

До ново" програми, при
свяченої 325-річчю воз
з’єднання України з Ро
сією, молодий співак 
включив арії з опер, пер
лини пісенної творчості 
російського та україн
ського народів.

Ю. ШВАР11МАН.
м. Отеса

пмн
ВЕЛИКОГО
БРАТЕРСТВА
Бечіо. присвячений зна

менній даті в житті наро
дів двох братніх респуб
лік — 325-річчю возз’єд
нання України з Focicto,— 
відбувся нещодавно у Світ- 
лсвсдс^кій СШ № 2.

Торжество відкрила вчи
телька історії Т. М. Фоміно. 
Вола розповіла ппо виз
вольну війну українського 
народу 16*18 — 1654 років, 
коли російський народ по- О 
дав руку братерської до- І 
помоги багатост раждаль- І 
ній Україні.

— Історичний акт вол- | 
з’єднання України з Ро
сією 18 січня 1654 року в 
Переяславі. — сказала Та
мара Михайлівна. — по
клав початок невмирущій 
дпужбі двох братніх народів

А потім виступали учні. 
Восьмикласниця Ірина Фо- 
менко говорила про зміц
нення дружби між двома 
братніми народами в роки 
громадянської війни. Ан
дрій Кругляков розповів ПРО ГРІЗНІ _ РОКИ Великої 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. коли 
всі народи СРСР пліч о- 
пліч боролися з ненавис
ним фашизмом

Цікавим 6ув виступ Люд
мили Чорної, котра торк
нулася досягнень Радян
ської України, і зокрема 
нашого приморського міс
та. в розвитку народної о 
господарства, назвала Іме
на наших славних трударів.

Червоною ниткою через 
виступ старшого бібліоте- І 
каря міської бібліотеки 
№ 1 Л. А. Полякової про
йшла думка про взаємний 
вплив літератур наших на
родів.

Присутні оглянули кннж- 
кону виставку «В сім’ї 
ВОЛЬНІЙ. НОВІЇ!».

Заключним акордом ве
чора стали вірші Миколи 
Тихонова і Павла Тичини, 
що прозвучали як гімн ве
ликому братерству двох 
народів

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учень 8 «А» класні 
Світловодської се
редньої школи № 2.
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Як відомо, минулий, 1978 рік ознаме
нувався визначними подіями в житті 
країни, радянської молоді, юнаків і дів
чат республіки — липневим і листопадо
вим Пленумами ЦК КПРС, XVIII з іздом 
8ЛКСМ і XXIII з'їздом ЛКСМУ, святку
ванням річниці нової Конституції СРСР, 
Всесвітнім молодіжним форумом у Га
вані. На ці події юна зміна-відповідала 
широким розмахом трудової і політич
ної активності, виявляючи в усьому свій 
почин, свою ініціативу. Слухачі гуртків 
комсомольського політнавчання були за
співачами цих починань. Ось кілька 
прикладів. Тридцять два комсомольсько- 
молодіжних колективи працюють на за
воді «Червона зірка». В їхньому складі 
чимало слухачів системи комсомоль
ського політичного навчання. Більшість 
із них плани трьох років п'ятирічки 
виконали до ювілею комсомолу.

Обговорювали, скажімо, на занятті в 
гуртку «Конституція розвинутого соціа- 
лізму» (колгосп імені Сувсрова Бобри- 
нецького району) питання конкретної 
участі кожного слухача у здійсненні рі
шень липневого Пленуму ЦК КПРС, мож
ливість дострокового виконання соціа
лістичних зобов’язань. Результати не за
барилися. Активна участь і організатор’ 
ська робота слухачіа гюлітгуртка допо
могли господарству достроково справи
тись із заготівлею силосу, соломи, сіна
жу для худоби на зиму. (

Янщо минулого навчального року 
о 9/6 комсомольських політгурт- 
ках та семінарах області навчало
ся 24 тисячі юнаків і дівчат, то 
цього року в 1277 гуртках та семі
нарах учиться близько 33 000 слу
хачів.

Хочеться згадати і про зовсім нову 
ініціативу, що виникла в листопаді ми
нулого року під час науково-практичної 
конференції «Політична самоосвіта — 
основний метод оволодіння комсомоль
цями і молоддю марксистсько-ленін
ською теорією». Пропагандисти базових 
гуртків і семінарів Кіровоградщини 
звернулися до всіх пропагандистів об,- 
ласті із закликом: «Організувати слуха
чів і допомогти їм виконати соціалістич
ні зобов'язання десятої п'ятирічки до 
1 10-ї річниці з дня народження В. І. Ле
ніна». Тепер молодь 79 гуртків комсо
мольського політнавчання основним 
пунктом своїх зобов’язань вважає цю 
ініціативу й успішно працює над втілен
ням її в життя. Слухачі гуртка «Наш, ра
дянський спосіб життя» Олександрій
ської фабрики діаграмних паперів очо
люють трудове суперництво. Минулого 
року вони виступили з почином «Вико
нати план третього року п'ятирічки до 
60 річчя ВЛКСМ» і вже на перших політ- 

заняттях рапортували; зобов’язання 
виконано.

Подібних прикладів можна навести 
ще чимало. Отже, маємо незаперечний 
факт — оволодіння марксистсько-ленін
ською теорією формує прагнення, го
товність, визначає вміння діяти згідно з 
набути/ли переконаннями.

Нині всіма формами політичної 
та економічної освіти охоплено 66 
процентів працюючої молоді, що 
на 2,7 процента більше, ніж мину
лого року.

Цього навчального року комітети 
комсомолу приділяють більше уваги 
економічному навчанню молоді, керую-

до політзаняпя
к- •'_____ ' .__ •. ■____ .__

ДІЙТИ до кожного
чись постановою ЦК КПРС «Про роботу 
партійних організацій Башкирі! по поси
ленню ролі економічної освіти трудя
щих у підвищенні ефективності і якості 
роботи у світлі рішень XXV з'їзду 
КПРС». Обком ЛКСМУ затвердив заходи, 
розроблені на основі згаданої вище по
станови і спрямовані на підвищення 
ефективності економічного навчання 
молоді. На Кіровоградщині створено 
гуртки «Основи економічних знань», 
«Соціалізм і праця», «Основи управлін
ня якістю», де понад 18 тисяч юнаків і 
дівчат поповнюють свої знання.

Відчутні й наслідки. 7897 молодих пра
цівників — слухачів комсомольських по- 
літгуртків здобули звання «Ударник ко
муністичної праці», понад шість тисяч — 
активні раціоналізатори і винахідники.

Одначе комітети комсомолу міста 
Олександрії, Долинського, Бобринецько- 
го, Вільшанського районів навіть не ухва
лили постанов з питань поліпшення еко
номічної освіти молоді. У Сзітловод- 
ському районі 1200 юнаків і дівчат на- 
вчаюгося в школах комуністичної праці. 
Але комітети комсомолу не ціказлят.-ся 
тим, як молодь відвідує заняття, яка 

ефективність занять.

РІК у рік поліпшується я»«іс”и* 
склад пропагандистів. Нині 92,4 
процента з них — комуністи, иэ,/ 
процента мають вищу й незакінче- 
ну вищу освіту.

На жаль, ці показники в області ниж
чі, ніж середньореспубліканські. В де
яких районах, зокрема Кіровському міс
та Кіровограда, Онуфріївському, комі
тети комсомолу не подбали про ретель
ний добір пропагандистів для системи 
комсомольського політнавчання.

Аналіз роботи комсомольських пропа
гандистів показав, що 87 процентів з них 
працюють за особистими творчими пла 
нами. Ця форма давно зарексмендува 
ла себе з позитивного боку. У планах 
передбачаються: допомога слухачам у 

словом
самостійному вивченні марксистсько-ле
нінської теорії, політики партії на сучас
ному етапі в тісному зв’язку з життям, 
поради, як краще економічно обгрунту
вати соціалістичні зобов’язання слухачів 
тощо. Хороша справа. Але пропагандис
ти, скажімо Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів, радгоспу іме
ні Гагаріна Олександрійського, колгоспу 
«Шлях до комунізму» Добровеличкіи- 
ського районів, досі ще навіть не брали
ся за розробку творчих планів.

У другому півріччі комітетам комсо
молу необхідно приділити більше уваги 
навчанню, перепідготовці пропагандис
тів, краще контролювати їхню роботу. 
В цьому їхніми помічниками повинні ста
ти члени методичних рад з питань ком
сомольського політнавчання, що працю
ють при комітетах комсомолу. На жаль, 
роль цих рад у деяких районах суто 
символічна, і активність свбю вони ви
являють лише при підготовці до Ленін
ських уроків.

Торік комітети комсомолу ставили со
бі за мету збагатити навчально-матері
альну базу системи комсомольського 
політнавчання. В ряді міськкомів, райко
мів комсомолу обладнали кутки, роз
в’язують питання про створення кабіне
тів політнавчання молоді. Але якщо, ска
жімо, Новгородкізський райком комсо-
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молу вже прозодить заняття на базі 
колгоспу імені Леніна, то у Сеітловод- 
ському, Олександрійському, Вільшан- 
ському, Новоархангельсь.тому, Новомир 
городському, Знам’янському, Онуфріїв
ському районах іще навіть не визначили, 
де ж створити такі кабінети, не ухвалили 
постанов про виділення коштів на їх об' 
ладнання.

У першому півріччі навчального 
року в 922 політ гуртках «Консти
туція розвинутого соціалізму* 
вчилося 22 330 чоловій, з них по
над 20 тисяч — комсомольці.

У 130 гуртках «Наш радянський 
спосіб життя», «Основи комуніс
тичної моралі», «Основи науково
го атеїзму», «Основи правових 
знань» учиться понад 3 тисячі чо
ловік.

Проте в області майже 3,5 тисячі юна- 
ків і дівчат не охоплені ніякими форма
ми політнавчання. Є ще факти формаль 
ного підходу до організації гуртків, сла 
бо враховуються професійні інтереси, 
запити молоді. Особливо це стосується 
комітетів комсомолу Гайворонського, 
Бобринецького, Ульяновського і деяких 
інших районів. Не зменшується кількі-.ть 
не охоплених навчанням у містах Кіро
вограді, Олександрії, Світловодську, де 
для занять є всі умови. В окремих райо
нах спостерігається тенденція до зл\ен- 
шення кількості неспілкової молоді, що 
навчається в політгуртках. В Онуфріїв
ському, скажімо, заняття відвідує всього 
20 чоловік неспілкової молоді.

Онуфріївський «рекорд» побили улі>я- 
новці. Вени до навчання в політгуртках 
залучили аж. . п’ятьох неспілчан.

На жаль, пропагандистами в област/^І ■ 
всього 80 комсомольських і піонерських 
працівників. Тим часом кому ж, як не 
комсомольському працівникові, що де 
тально знає інтереси, запити молоді, бу
ти пропагандистом молодіжного політ- 
гуртка? Практика засвідчує, що на успіх 
можна розраховувати лише тоді, кеги 
крім емоційності слова, буде й емоцій 
ність дії, яка викликає у юнаків і дівчат 
хвилююче почуття власної причетності 
до. загальної справи. А хто може краще 
зробити це, захопити власним прикла
дом, як не комсомольський активіст?

Почалося друге півріччя в системі 
комсомольського політнавчання — поча
лося в рік четвертого року п’ятирічки, 
6і)-річчя ЛКСМ України. Пропагандистам 
і слухачам необхідно багато попрацюва
ти, щоб внести свій гідний вклад у вико
нання історичних рішень XXV з'їзду 
КПРС, XVIII з'їзду ВЛКСМ, липневого й 
листопадозого (1978 р.) Пленумів цК 
КПРС.

О. КАСЯНЕНКО, 
консультант Будинку політосвіти 
обкому Компартії України.

У ці дні кращих представників непоруш
ного блоку комуністів і безпартійних на
зивають трудящі своїми кандидатами в 
депутати Верховної Ради СРСР. Виборам 
до Верховної Ради присвячено численні 
книжкові виставки в бібліотеках, агітпунк
тах, на виборчих дільницях області. Тут 
кожен виборець може дістати інформацію 
про кандидатів у народні обранці. Особ
ливо багато роботи у завідуючих агітпунк
тами. Треба не випустити з уваги молодих 
виборців, котрим уперше цього року вияв
лено високе довір’я — браги участь в 
«бранні ііаіідостойніших до Верховної Ра-

ди СРС.Р. Бібліотекарі подбали про відпо
відну літературу.

Завідуючий виборчою дільницею 
№ 143/355, старший інженер-конструкіор 
СКБ заводу друкарських машинок Ф. Ф. 
ЩЕРБИНА теж бере участь у роботі з 
молодими виборцями. Сьогодні він розпо
відає їм про кандидата в депутати Верхов
ної Ради СРСР, двічі Героя Соціалістич
ної Праці, знатного механізатора О. В. Гі- 
талова. З цікавістю слухають розповідь 
Федора Федотовича молоді робітники Ми
кола ЧИ ПИЛ ЕННО та Ольга КАСЯ НО
ВА. Фого В. ГРИБА,

ІНІЦІАТИВА 
КОМСОМОЛЬЦІВ 
«МАЯКА»

Під час огляду діяльності 
цехових ко/хсомольських 
організацій на заводі «Ма
як», що в місті їолбухіні, 
народилося цінне починан
ня — молодіжні виробничі 
колективи уклали між со
бою договори на змагання 
з таких показників: пере 
виконання планових зав
дань, висока продуктивність 
і надійна безпека праці, 
якість вироблюваної про
дукції, економія матеріалів, 
дотримання трудової і тех
нологічної дисципліни, по
довження міжремонтних 
строків і тривалість експлу
атації машин, колективізм, 
високий рівень політичної і 
культурно масової роботи.

Результати цього супер
ництва відрадні, вони при
несли авторитет усім чоти 
рьсм молодіжним колекти
вам, про які на заводі гово
рять з повагою. Бригада 
імені Насько Боєва місячні 
завдання виконує на 140 
процентів, бригада імені 
Пеньо Пенева — на 138, 
бригада імені Свилена Ру- 
сева — на 136, бригада 
імені Христо Смирненсько- 
го — на 125 процентів. Не 
випадково комсомольську 
організацію «Маяка» наго
роджено Перехідним пра
пором міськкому ДКСМ за 
успіхи в розвитку комплекс
ного змагання.

Молоді заводчани достро
ково справилися з планом 
1978 року по всіх показни
ках і закликали всіх ровес
ників з інших підприємств 
міста продовжити змагання 
в нинішньому році. їхню 
ініціативу пітримано,

ЗАВЖДИ

ПЕРЕМАГАТИ
Молодіжну бригаду імені 

XI з'їзду БКП із села Мс- 
тодієвого за високі вироб
ничі показники нагородже
но золотим «Орденом за

PH6EGHMKS1
У НАШИХ
БОЛГАРСЬКИХ ДРУЗІВ

труд». Висока відзнака _до
дала членам бригади тр\до
вито завзяття. її керівник 
Іван Христов розповідає:

— У нашій бригаді сорок 
ЧОЛОВІК. Крім МОЛОДІ, є у 
нас і .події, за плечима яких 
значний досвід роботи, ве
ликий життєвий шлях. Ду
маю, то це цілком правиль
но, адже молодим вироб
ничникам є з кого брати 
приклад, ветерани є настав
никами, допомагають своїм 
молодим колегам порадами, 
особистим прикладом запа
люють їх на ударну пращо.

У цьому, колективі друж
ні, робоїящі люди. Старан
ністю відзначаються партій
ний секретар Івав Христов, 
комсомольський вата жок 
Вербин Порданов, інші то
вариші. Тому Й успіхи 
бригади вагомі, з року в рік 
вона добивається добрих 
результатів. Наприклад, два 
роки тому збирала з гекта
ра по 58 центнерів пшениці 

торік узяла по 59, Завдан

ня на п’ятирічку колєьу«« 
визначив великі — одержа« 
ти ііо би центнерів пик і .й, 
по 60 центнерів кукурудзи, 
по 28 центнерів соняшнику 
з кожного гектара.

і либоке знання своєї 
справи, молодіш запал, 
творчі пошуки — ось іі 
щаблі, що ведуть від нсрс- 
моїй до перемоги.

ДОБРУДЖАНСЬКІ 
новини

ІДЕЙНИЙ ГАРТ
На високому ідейному р'3- 

ні проходять заняття з си
стемі політичного навчання 
ком со мо льськоі органі зацй 
міста Генерал Тошесо. У -•» 
ланках і партійних гуртках 
навчається Й6 процентів за
гального складу міської кой- 1 
сомольської організацій 
Найкраще проходять занят
тя з районній лікарні їй®' 
п^?нАист Віолетта ів 
д.по «в. аМринов» іпро'.'хгі’а«- 
дист Стефна ГЛанчева) та з 

інших закладах, установа', 
оргзніЗсіціях.

з ОЦІНКОЮ
«відмінно»

Під час осінньо-зимової* 
автомобі.тьного н&р- 

ль процентів автомобілі® 
Асіварненського А11К дієта-»*; 
ОЦ'НКУ «відмінно». Це І*' 
ї'У‘1Ь1ат сумлінної робо*® 
‘°лек’г»ву, ВМІЛОГО керівН*’ 

3 боку інженера СтеФ«’ 
• ^гьЛ»ГОЛОвиого майстра Ге- 
тів СВа га Інших спеціаліс*

ВИСОКІ 
результати^.

Успішно закінчи мин£ 
р,к.. колектив .10ЛОЧМ7- 

ле2* Рт°‘ Ферми села ,,aCrt,‘ 
• іваринники дострок®' 

во справилися з вирооничИ* 
пп!^аннлм’ а АО кінця 
одержали 1557 тонн мояо^ 
замість 1550 пеоедбачени* 
г'оаЛ1?М' 3 неРших днів 

ТааРНННИКИ 
'Ують свої досягнення.
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Згадки про дитинство у Леоніда Головаки завжди перекликаються зі споминами про стен. Колгоспні поля розкинулись аж до обрію. Вітрець котить по них м'які хвилі, а повітря дзвенить багатоголоссям цвіркунів...Леонідові подобається степ, коли над ним клу- бочаться низькі хмари, коли їхні сиві пасма звисають до обрію і над землею стоїть тремтлива тиша.
ВІРНІСТЬ

Багато років тидіу ии сокотим засмаглим хлбь чипою Леонід цршіис«^ полю свої Оідн і радощі. Любив він лежати на землі, відчувати її при холоду. Па повні гру,щ вдихав він чисте, настигне на полину повітря, і все довкола в цеп шл здавалося йому якимось особливим, НеиОиТОрИіКн.Час минав. У мою думки, тривоги, бажання життя рантом внесли свої корективи. ІЯЖі.и хвороба змусила Леонід... цтіпереїхатн до міста 1 їж завжди залишити село....Па полотні зображе но поле, літній чолоык 1 молода жінка скирт у- ють сню. 11а перший погляд усе просто. Алечому ця картина так, привертає до себе увагу, хвилює?Спокійні, розмірені рухи скиртувальників свідчать про те, що люди працюють із задоволенням. Може, з точки зору виконання ця картина ще не зовсім досконала, але як вона передає настрій! Паче зримо відчуваєш прозорість літнього ранку. Леонід Головака зміг донести до глядача красу вільної праці. А зобразив у своїй картині те, чим жив з дитинства, те. що

добре знав і щиро любив.А ось інша робота. Йде полем хлопчина, босоногий, стрункий, а навколо буяють пшениці. Сонце вже сіло за обрій _>0 небу розлило світло сЖ/іх останніх променів. Іде хлопчина, а в очах ЙОГО сум і подив. Може, цей юнак, як і сам Леонід колись, іде до рідного поля, хоче побути із землею наодинці? Во-

на заспокоїть, пригорне, і стануть усі проблеми зрозумілі, ясні, як оце надвечірнє небо.Малювати Леонід почав кілька років тому. Він тоді, як і тепер, був слюсарем у жену № і. Поблизу контори містилася художня майстер яя. Часто дивився Леонід через вікно, як працює художник 1. В. Ду- бинський. А той одного разу запросив х'лопця до себе. Вирішив Леонід

ПЕНЗЛЮ
серйозно навчитись малювати. Для цього він закінчує міську студію образотворчого мистецтва. Багато чою дали йому роки навчання, Леонід перечитав чимало спеціальної літератури, ознайомився з творчістю ряду світових майстрів живопису.Мистецтво художника стало головним у житті Леоніда. Весь свій вільний час еін присвячує улюбленій справі. Ввечері слюсарна майстерня перетворюється в ху-

Д0Ж1П0. Іноді до пізньої ночі працює тут Леонід. Пише натюрморти, етюди, картини. А вранці до нього знову звертаються мешканці будинку № 16/7, що на вулиці Леніна, як до_ слюсаря. Нікому не відмовить хлопець. І зробить усе на совість. За це й поважають Леоніда Головану.

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ— Леоніде, чи хотіли б ви працювати за покликанням?— А чим робота слюсаря гірша від інших? — В очах його спалахують веселі ВОГ1ИНИ1. — Бона мені подобається, Я відчуваю тут себе потрібним, словом, на своєму місці.— А як же живопис?— То інша річ. Живопис — моє захоплення. А робота є роботою. Головне — чесний підхід до того і до іншого.— Що ви розумієте під творчістю?— Па мою думку, творчість — це певний стан душі людини. Якщо висе в тобі виникло почуття прекрасного, якщо ти щиро вирішив донести 11010 до людей і знайшов для цього засіб, — це і є творчість.Головна гема роби самодіяльного художника Леоніда Головаки — чарівна природа України. Краєвиди Кірово градіцини, Сумщини, Житомирщини знайшли відбиття в його творах. Для написання кількох еподів їздив він на Полтавщину... мопедом .

Як і в будь-якого художника, були у .Леоніда й невдачі. Та не засму чували вони кого. Пошуки правильних рішень, постійне вдосконалення майстерності — ось що було головним.Нереді ЛІНОЮ етюд. В’ється стежка між травами. Вона ховається в кущах. 1 все. Цією стежкою давно вже ніхто не ходять. Може, щось трапилося з тими, хто протоптав цю вузеньку стежину? А може, десь проклали шлях і ця стежина стала непотрібною? Вона неначе вмирає серед трави. А ось інший етюд. Схилилися верби над Інгулом. Тонка поезія відчувається в до ьірливому нахилі гнучких гілок до сонної води. Так, це він і є, наш 1н- іул. В етюді нема надуманої красивості. Все, як є. Тільки зміг молодий художник добре передати настрій. 1 глядач дивиться тепер на цей куточок рідної природи Зовсім ІНШИМИ 0ЧЩЩ.Багато цікавих робіт у Л. Головаки. Особливо приваблюють картина « 11 рощаії, дитинство!», етюди «Дорога», «Вечір*, «Каштан». Гарні творчі знахідки «Натюрморт з будівельними інструментами» , «І Іатюр- морт з яблуками».Роботи Леоніда Голованя можна побачити в міській картинній галереї на виставці, що нині тут працює. 'З творами самодіяльної о художника знайомились відвідувачі республіканської виставки, його роботи експонувались на виставці в Болгарії.Земля наділила свого сина талантом твори їй, подарувала йому щире серце, роботящі руки,
О. АН0Х1НА, 

спецкор «/Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

НА ФОТО: ХУДОЖНИК ЛЕОНІД ГОЛОВАКА (ВГОРІ); РЕПРОДУКЦІЯ З ПОЮ КАРТИНИ (ВНИЗУ).

І ПАР

ЗВІРСТВА
РАСИСТІВ

ДЄМОН- 
На її 
кинуто

В управлінні йоганнес- 
бурзької поліції Якоба 
Ленгане повідомили, що 
його син «зламав ногу,

■ граючи у футбол». Батько 
був немало здивований 
цим поясненням, бо знав, 
що Джеф міститься в оди-

| ночній камері і позбавле- 
ний навіть прогулянок.

■ «Загинув при спробі 
втекти», «викинувся з вік
на», «повісився в камері».:. 
Костоломи з поліції безпе
ки ПАР не відзначаються 
винахідливістю, коли їм до-

| водиться пояснювати при
чини загибелі чергового 
в’язня. Троє ув’язнених І «викинулися з вікна п’ято
го поверху будинку поліції 
безлени в Іюрт-Елізабет», 
повідомили недавно газе
ти. идначе сліди, залишені 
катами на ступнях і ногах 
загиблих, говорять зовсім 
про інше. Багато в’язнів, 
котрі зосталися в живих 
після катувань і знущань, 
показали, що типовии спо
сіб «допиту» полягає ось у 
чому: в’язня тримають за 
ноги за вікном загрожую
чи кинути його вниз, якщо

■ він не заговорить, на та
ких «допитах» у поліції

■ вже загинуло кілька десят
ків африканців.

І Джеферсону Ленгане і 
І ще десятьом студентам 

загрожує смертна кара.
■ Вся їхня вина полягає в 

тому, що вони збиралися
■ вшанувати пам'ять тих, хто 

загинув у червні 1976 року 
в чорному пригороді Йо
ганнесбурга — Соуето при 
розстрілі мирної

І страціі студентів, 
придушення було

| тоді сотні поліцаїв, верто' 
льоти, бронетранспортери.

Розправа в Ссуето була 
сигнало/л для масових ви- 

І ступів африканців по всій 
країні. В багатьох містах 
ПАР пройшли багатотисяч- 

1 ні демонстрації проти за
силля білої меншості 
Особливо активну участь 
у них брала молодь. Для 

В розгону демонстрацій ви 
користоаувались посилені 

І наряди поліції і війська. їх 
І було направлено, зокрема 

в місто Емпангені за 151 
кілометрів від Дурбаь; 
(де знаходиться унізерси 
тет для африканців). Су 
тички з поліцією відбулись 

І також в іншому африкан 
ському університеті у про

І вінці! Трансвааль. Расисти 
розправилися з протесту

І ючими студентами: соті 
активістів молодіжного

_ руху було кинуто в конц
табори і в’язниці.

В останні тижні, через 
І два роки після кривавил 
І подій у Соуето, а африкан
* ському гетто знозу нишпо 

рять поліцаї. Знову про-
■ водяться облави, арешти і 

обшуки. Расисти прагнуть
■ обезглавити /лолодіжиий 

рух, знищити його лідерів,
Ц активістів. Поліція проае 

ла «превентивні» арешти 
. в містах Кінгвільямсгауні і 

Соуето. Ніхто не знає про
І долю арештованих,

те, чи повернуться 
І живими з катівень.
* В останній час расисти 

зробили жорстокішими за
_ нони про боротьбу з «те І роризмом», про <внутріш 

ню безпеку». Посилаючись І на ці закони, поліцаї мо
жуть нинути у в’язницю Я будь-кого, хто виступає 

І проти режиму апартеїду. 
Тож білі карателі хапають 
усіх, хто здається їм підо 

Про 
вони

зрілим, навіть дітей. Тіль
ки минулого рону вони 
арештували понад п’ятде
сят підлітків. Расистські 
головорізи роз'їжджають 
на бронетранспортерах ву
лицями гетто і стріляють 
по «живих мішенях».

Джеф Ленгане і 10 його 
товаришів мучаться у в’яз
ниці в чеканні суду. Власті 
Преторії вже двічі відкла
дали судилище, побою
ючись посилення виступів 
серед африканської моло
ді. Вже більше половини 
учнів Соуето бойкотують 
заняття в школі, вимагаю
чи скасування расової ди' 
скримінації. Щоб відвер
нути назріваючу бурю, 
режим посилює репресії. 
Але ні катування, ні роз
прави в дусі фашистських 
зондеркоманд не злама
ють африканського наро- 
ду. На місце засланих на 
«острів катувань» — Роб
бен, замучених у катівнях 
стають усе нові й нові бор
ці проти режиму без
прав’я. І серед них — мо
лоді африканці, що борю
ться за своє майбутнє, за 
право бути господарем 
своєї землі.К. СІРЖИЖОВСЬКИИ (ТАРС)
ІТАЛІЯ

СКОРІШЕ 
ПРАВИЛО, 

НІЖ ВИНЯТОК...
Робітник смертельно вто

мився. Ось уже дев’ять 
годин підряд він носіїв 
цеглини на перший поверх 
споруджуваної о будинку. 
Він уже не пам'ятав, 
скільки раз проробив однії 
і той же шлях — угору і 
вниз — по топких гнилих 
дошках.’Робі і ник був го
лодний, але втома заглу
шала все. Одна з дощок 
раптом підломилася, і він 
упав униз. Лікарі вже не в 
силі були допомогти не
щасному. Не сіялося в од
ному з півлипінх містечок

э
сулцч- 

теж одна 
замаскованої о

(ТАРС).

італійському 
загинув у 

робочий день 
по обрости

часто-густо 
ні гроша 

роооту. 
«оплаче- 
авансом, 

в.я 
так« 

На

Італії. Пригода, здавало
ся о, звичайна для капіта
лів іічиоі країни, якби не 
одна обставина — робітни
кові минуло всьою оди
надцять років,

В іншому 
місті, Карре, 
свій перший 
у майстерні 
мармуру п’ятнадцятиріч- 
ішіі АІассімо Бруніиі. Його 
було роздавлено багато
тонною мармуровою бри
лою, що зірвалася з під
йомного механізму.

Таких випадків немало 
не тільки в Італії, бо екс
плуатація дитячої праці 
дедалі ширше практикує 
тьсп в західних країнах, 
принаймні мільйони ді
тей у капіталістичних дер 
жавах змушені виконувати 
непосильну для їхнього ві
ку роботу, «це — найбіль
ший скандал нашого ча
су», — заявила міжнарод 
на організація праці в до
повіді, присвяченій питан
ню використання дитячо, 
праці.

ьнсплуатація дітей — 
ганьба для високорозвину- 
тих капіталістичних дер
жав, де мільйони дорослил 
простоюють на оіржах 
праці, дитячі руки призер 
тають увагу підприємців з 
просто; причини — вони 
дешевші від дорослих, Са 
ме в Західній европі і Пів
нічній Америці в найбіль

ших масштаоах використо
вується дитяча праця, за 
даними однієї з американ
ських профспілок, на ірер 
мах і плантаціях СШа пра
цюють понад оио тисяч Ді
тей, які часто-густо не 
одержують ні гроша за 
свою непосильну 
вона заздалегідь 
на» мізерним 
одержаним оатьками 
підприємця, саме 
прантика вкоренилася 
півдні СШд.
Газета «інтернешнл ге

ральд трЮюн», коментую
чи лриинятии конгресом 
СШи іу// рону законопро
ект про використання ди
тячої праці з сільському 
господарстві, з іронією за
уважує, що цей законопро
ект «зробив скоріше пра
вилом, ніж винятком, екс
плуатацію десятирічних 
дітей на полях сШа», Не 
відстають від своїх амери
канських колег і західно 
європейські капіталісти, у 
ФгН щороку реєструється 
приблизно аО тисяч пору
шень законів, що регулю
ють ------------ “-----Ці.

Б Італії майже півміль- 
ноііа малолітніх працюють 
по 8—10 годин на дгиь. їх 
можна зустріти повсюди-- 
на підприємствах, будовах, 
у готелях і кафе. В Англії 
на невеликих підприєм
ствах неповнолітні праців
ники геж не рідкість.

Експлуатація дитячої 
праці па порушення декла
рації Організації Об'єдна
них Націй, прийнятої ось 
уже два десятиріччя тому, 
сга.іа звичним явищем па 
Заході. Демократична гро
мадськість усього світу 
приєднується до заклику 
МОіІ використати 1979 рік 
— Міжнародний рік дії пі
ни — для досягнення даль
шого проірссу у справі за
хисту прав дії ей.1. ДЕГЇЯРЬОВ.

питання дитячої пра-

І

1

НЕСПРАВДЖЕНЬ НАДІЇ, ПОХМУРІ ПЕРСПЕКТИВИ
з н і м к у: 

ний музикант 
з форм 
жебрування.

На з н і м к у: таку кар
тину можна спостерігати в 
самому центрі Нью-Йор
ка — міські сміттярі зу
стрічають новий рік страй
ком.
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ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МИ РОЗВ'ЯЗУЄМО багато

О. М. СКЛЯРЕНКОМ.

СЛУЖБАМЕДИЧНА
ЯКА ВОНА?

впи-
Усе, 

мож-
дис-

З кожним роком фізична культура і спорт охоплюють 
усе нові й нові маси людей усіх поколінь. За тим, щоб 
фізичні навантаження були оптимальними, приносили 
максимальну користь здоров’ю людини, вели до висо
ких спортивних результатів, стежить спеціальна служба 
медичного контролю. Ці функції здійснює обласний лі
карсько-фізкультурний диспансер. Яка вона, медична 
служба спорту! Наш кореспондент веде розмову з го
ловним? лікарем диспансеру

цього лікарський контроль 
і дас висновки про допуск 
до занять у тій чи іншій 
спортивній секції. Більш 
поглиблені дослідження 
функціонального стану ор
ганів дихання та серцево- 
судинної системи дають 
змогу міркувати про стан 
тренованості і фізичних 
можливостей' організму.

ЧЕМПІОНИ
НА СТАРТІ
РОКУ

У Будинку фізкультури 
заводу «Червона зірка» 
відбулася особиста пер
шість республіканської ра
ди товариства «Зеніт» з 
боксу. Via кіровоградсько
му рингу протягом двох 
днів свої здібності демон
стрували близько п’ятде
сяти юнаків 1961 —1962 ро
ків народження. Чемпіона
ми у своїх вагових катего
ріях стали Олександр 
Шибрнк, Володимир Пав- 
лик, Станіслав ГІііічук, 
Роман Голов, Федір Тю- 
ренков, Юрій Кривенко, І 
Павло Васнлснко. Сергій 
Войлоков, Ігор Лсщснко, 
Олексій Нечаєв і Віктор 
Пугачов.

З числа кращих ві
дібрано збірний колектив, 
який захищатиме спортив
ну честь України на Все
союзних юніорських зма
ганнях цього товариства. 
Вони проходитимуть та
кож і в Кіровограді з 27 
січня по 2 лютого.

В. ШАБЛЛ1Н.

— На спортивних зма
ганнях будь-якого рангу 
поряд з тренерами, суддя
ми ми бачимо людей у бі
лих халатах. ГЛедичні пра
цівники здійснюють конт
роль за правильністю до
пуску до змагань їх учас
ників, терміново подають 
допомогу в разі травм, пе
ревантажень. Чи тільни в 
цьому полягають ооов'язни 
працівників диспансеру?

— Медичне забезпечен
ня спортивних заходів — 
лише невелика частка 
функцій, що їх здійснює 
наш диспансер. Починаю
ться вони, ці функції, з 
оцінки стану здоров'я тих, 
хто бажає займатися фіз
культурою та спортом, з 
визначення їхніх можли
востей займатися тим чи 
іншим видом. У подальшо
му робляться висновки 
про ступінь натренованос
ті спортсменів, їхніх фі
зичних можливостей

підвищення спортивних 
результатів, даються реко
мендації щодо режиму 
навантажень у наЕчально- 
тренувальному процесі. 
Окреме, не менш важливе 
місце займає відновне лі
кування.

— Обов’язки, справді 
широкі. Чи не можете єн 
конкретизувати як. з до
помогою чого вони здійс
нюються?

— У диспансері є ме
дичні кабінети, де прово
дяться антропометричні 
вимірювання, лабораторні 
дослідження, огляд спорт
сменів спеціалістами — хі
рургом, отолярингологом, 
невропатологом, окуліс
том, терапевтом. Після

Аналогічні дослідження 
здійснюються при лікар
сько-педагогічних спосте
реженнях під час занять у 
спортивних секціях. Там і 
даються рекомендації що
до побудови навчально- 
тренувального процесу та 
режиму навантажень.

Відносно лікувальних 
функцій диспансеру. Про
водимо коригуючу гім
настику. З допомогою спе
ціальних вправ виправляє
теся постава у дітей і під
літків. Тим, кому потрібно, 
подається необхідна ме
дична допомога і віднов
не лікування із застосуван
ням фізіотерапевтичних 
процедур, масажів.

Можна навести 
прикладів, коли вчасні ме
дичне втручання і допо
мога відвернули негативні 
явища, повернули спорт
сменам бойову форму. 
Так було, наприклад, з 
майстром спорту міжна
родного класу, кандида
том до збірної країни з 
класичної боротьби В. Сав- 
чуком, якого серйозна 
спортивна патологія могла 
зовсім вивести зі строю. 
Стан перетрєнованості бу
ло виявлено у футболіста 
команди «Зірка» М. Поро
шина. Після проведення 
відновного лікування йому 
повернули належну спор
тивну форму.

— Олександре минолайо- 
вичу! Тим, хто буває в дис
пансері, впадають в очі тіс
нота, скупченість. Ство
рюється враження, що 
умови для роботи лікарів 
не зовсім хороші...

— Це не те слово. Умо
ви для роботи просто не
нормальні. Посудіть самі. 
Всі служби диспансеру 
розташовані в приміщен
ні, загальна площа якого 
становить менше ста квад
ратних /метрів, включаючи 
коридор і допоміжні кім
нати. Лікувальні кабінети 
зовсім малі, прийом у них 
ведуть одночасно два—три 
спеціалісти.

У сьогоднішніх умовах 
ми не можемо використо
вувати все наявне устатку-

вання, вести роботу на 
рівні сучасних вимог.

— Які ж перспективи? 
Так і буде?

— Коли ніщо не заважа
тиме, перспективи непога
ні. Нам надали головний 
корпус дерматологічного 
диспансеру по вулиці Мо
лодіжній, біля парку і/^їні 
В. І. Леніна. Ми плануємо 
добудову, яка прикрасить 
комплекс, органічно 
шеться в ансамбль, 
разом узяте, дасть 
ливість розгорнути 
пансер на,рівні сучасних 
вимог. Тут буде поліклініч
не відділення з прийомом 
за всіма спеціальностями, 
рентгенкабінет, клініко- 
біохімічна лабораторія, ка
бінет функціональної діаг
ностики, відділення від 
новного лікування, ліку
вальний душ, ванни, сауна, 
басейн, зал лікувальної 
фізкультури, стаціонар на 
35 ліжок...

— Перспектива цінава. 
Але як розуміти сказане 
вами, «коли ніщо не зава
жатиме»?

— Для реалізації наших 
задумів с майже есе. Ви
ділено приміщення, є кош
ти на переобладнання та 
оснащення, діагностична й 
лікувальна апаратура, ви
значено нові штати. Але 
питання добудови остаточ
но не вирішено. Хотілося^ 
б, щоб наші плани зустрі-• 
ли повну підтримку й роз
в’язання.

і

Гуртуються команди 
шніл, мікрорайонів, прихо
дять сюди кращі спортивні 
класи: юні хонеїсти готую
ться до фінальних стартів 
на призи клубу «Золота 
Шайба». А найбільш масо
вими були поєдинки 
час зимових канікул.

І’ а знімку: юні 
неїсти Кіровограда на 
діоні спортклубу «Зірка».

Фото В. ГРИБА.

ГПО НА /ЛАРШІ

учень 1.0^ 
Ксавчеі»^-

справжнє
значківця ГПО. 
учнів вийшли 
демонструючи

А. Ф. Кармазіц — дирек
тор Кіровоградською 
МСПТУ № 2 імені Героя 
Радянського Союзу О. С. 
Єгорова, голова ради ко
лективу фізкультури учи
лища. Перед відповідаль
ним турніром з класичної 
боротьби він розповів мені 
пре розвиток спортнвно-

нісу. нульової стрільби, ба
гатоборства ГПО, бонсу.

Популярна серед юнаків 
класична боротьба. В за
кладі створено три спеціа
лізовані групи з цього ви
ду спорту, якими керують 
майстри спорту В. О. Ма« 
рус і С. А. Рєдозубов. Ви
хованні училища Сергій
.ічдлвиияв у КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

учнями шкіл прилеглого 
мікрорайону.

І ось ці масові змаган
ня — турнір пам’яті Героя 
радянського Союзу О. С. 
Єгорова. В Кіровоград 
прибули юні борці з Києва, 
Харкова, Миколаєва, Сум, 
Кривого Рога, з багатьох 
районів Кіровоградської

на міцній основі
масової роботи і залучен
ня до участі в вій макси
мальної кількості юнаків і 
Дівчат.

— Передусім. — сказав 
Анатолій Федорович, — 
треба дбати про створення 
умов для занять фізкуль
турою і спортом. У нас с 
ігровий зал, спеціалізова
ний зал для класичної бо
ротьби. велобаза. Учні за
кінчують будівниці ео 50- 
метрового стрілецького ти
ру, заклали фундамент 
окремого спортивного ком
плексу, де розмістяться ще 
один ігровий та борців- 
ський зали. На цій базі, 
крім академічних уроків, 
ми проводимо заняття во
лейбольної, баскетбольної, 
легкоатлетичної, футболь
ної, шахово-шашкової сек
цій, секцій настільного те-

Тупик. Юрій Кожанов, Во
лодимир Брагар, Сергій 
СаілІенко, Олександр Ца
ренко — неодноразові при
зери республіканських тур
нірів. Сергій Тупик — кан
дидат до складу збірної 
області для участі у фі
нальних змаганнях VII 
Спартакіади Української 
РСР.

Учні училища — шефи 
школярів. Любов до кла
сичної боротьби вони при
щеплюють своїм молод-' 
шим друзям. Тренери учи
лища створили і на гро
мадських засадах ведуть 
дві спеціалізовані групи з 
боротьби, укомплектовані

області — всього понад 
150 чоловік. Урочисте від
криття змагань, привітан
ня учасників художньої 
самодіяльності, вручення 
сувенірів спортсменам, 
теплі слова, які сказала на 
їхню адресу дружина О. С. 
Єгорова Зіпаїда Георгіїв
на (і розповіла про Олек
сія Семеновича), створили 
піднесений настрій.

То нічого, що комусь із 
учасників ле вистачало 
майстерності, — цс ком
пенсувалося завидним за
взяттям. І результати го
ворять про псмарність ува
ги. яку приділяють у за
кладі розвиткові класичної

боротьби. Кіровсградці 
Сергій Тупик, Григорій 
/Кйвицький, Ігор Афа- 
ласьєн стали переможцями 
у своїх вагових категоріях. 
Юрій Кожапов. Олександр 
Царенко, Володимир Бра- 
гар, Олександр Марченко. 
Олег Шшішепко. Геїніадій 
Безчесний, Віктор Вороб- 
йов, Володимир Конопов 
вибороли срібні та бронзо
ві нагороди.

А ось яке враження про 
турнір старшою тренера 
республіканської ради 
«Трудових резервів», суд
ді всесоюзної категорії 
10. Я. Псреутка:

— Керівництво училища, 
громадські організації зро
били добру справу, і коли 
нам надійшло прохання 
про організацію турніру, 
ми включили ці змагання 
до республіканського ' ка
лендаря спортивно-масо
вих заходів, иіднині він 
буде традиційним, у ньо
му можуть брати участь 
спортсмени не тільки Ук
раїни, а й інших союзних 
республік, незалежно від 
того, членави якого това
риства вони є. 1а головне 
значення турніру зі спор
тивної точки зору поляїає 
в тому, що він сприяє 
формуванню юних борців, 
удосконаленню їхньої май
стерності. вихозує вольові 
яності. збагачує техніку і 
тактику ведення боротьби.

М. КАЛ Я ГІН.
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То було 
то — День 
Понад 340 
на старти, 
свою майстерність на біго
вих доріжках, у секторах 
для метання гранати і м’я
чика. в секторах для 
стрибків. І ось підсумки 
турніру: 80 процентів учас' 
ників змагань виконали 
нормативи комплексу. 
Кращі з кращих: десяти
класник Олександр Нечи- 
тайло подолав стометрів
ку за 12,5 секунди, його 
товариш по команді Сер
гій Тихоріз кинув гранату 
за 54-метрозу відмітку, не 
підеів їх Олександр Се* 
менсв у секторі для стриб
ків у довжину — він узяв 
5 метрів 20 сантиметрів.

Невдовзі йде одні відпо
відальні змагання в колек
тиві фізкультури — турнір 
стрільців. У тир прийшло 
258 юнаків і дівчат. У сво
їх еікових групах команда
ми перем.огли учні 7 «Б», 
9 «Б», 10 «А» класів. Двад
цять спортсменів заслужи
ли звання влучного юного 
стрільця, 61 виконав нор
мативи комплексу ГПО.

Прийняли ми вже нор
матив з лижних гонок. Хо
ча в школі не вистачало 
інвентаря, та це не зава
дило справі. Учні принес
ли лижі з дому. По 12—15 
годин тренувань. А потім 
залікові змагання.

Систематично 
ють учні плавальний 
сейн. А колись серед них 
були такі, що навіть 
могли триматися 
їм допомогли 
тренери, старшокласники, 
що вже мають певну під
готовку.

Пропагуючи фізкульту
ру і спорт серед учнів
ської молоді, комсомоль
ські та фізкультурні акти
вісти школи практикують,^,,,,,— ________  ■.
Зустрічі з кращими спорт-^^^^ляииешшЯ» 

гаавви -в-«.«» в Редактор М. УСПАЛЕНКО.

------------------------- - --------------------------------------- -----------------

відвіду-
6а-

не 
на воді, 

досвідчені

сменами міста, влаштову
ють колективні читання 
журнальних і газетнйх ма
теріалів про радянських 
олімпійців. Ще — прово
дять Еечори спортивної 
слави. Останній називав
ся: «Перемагають сильні, 
сміливі, винахідливі». Бе- 
чір готували самі старшо
класники. Еони були і суд
дями, і вболівальниками, і 
виконавцями вправ. У кон
курсі строю перемогли 
комсомольці Анатолій Зін- 
ченко та Олександр Во
ловик, силові ЕпраЕи най
краще виконав т 
«В» класу Юрій Кравчеі^'г- 
ко, який підтягнувся на 
перекладині 19 разів.

Вимогливим, принципо
вим був на уроках учитель 
фізкультури І. В. Дудінов. 
Не давав нікому поблаж
ки під час спартакіадних 
поєдинків, під час скла
дання заліків з фізичної 
та військсво-тс-хнічної під
готовки.

Отож і задоволений те
пер І. Б. Дудінов: у колек
тиві фізкультури тільки 
торік підготовлено 292 
спортсменів - розрядників 
(15 першорозрядників), 50 
громадських інструкторів 
по спорту.

І ось тепер вони--- пер
ші його помічники. Вони 
згуртовують команди для 
участі в першості школи з 
багатоборства ГПО, во^ 
ведуть своїх МОЛОДШИХ 
друзів на «Старти надій», 
вони застрільники під час 
поєдинків з міні-футболу, 
хокею, на лижній трасі.

Юні спортсмени готую
ться до нових випробу
вань.

I. ЛОРО НІН, 
учитель Світловод- 
ської середньої шко
ли № 4.
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