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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКС/ИУ

Б ОБСЇАНОЕЦ8 ВИСО
КОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 0 ТРУ
ДОВОЇ АКТИВНОСТІ 
КОМСОМОЛЬЦІ, ВСІ 
ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА ОБ
ЛАСТІ ГОТУЮТЬСЯ до 
60-РІЧЧЯ КОМСОМОЛУ 
УКРАЇНИ.

ЧЕТВЕР, 25 СІЧНЯ РОКУ. • ГгМ,° Р°Н¥

ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ ПО
СЛІДОВНИКІВ ЗНАХОДЯТЬ ПАТРІОТИЧНІ ІНВДАТИ- 
ВИ ПЕРЕДОВИКІВ ВИКОНАТИ ДО ЦІЄЇ ЗНАМЕННОЇ 
ДАТИ ПЛАН ЧОТИРЬОХ РОКІВ П’ЯТИРІЧКИ, А ДО 
110-ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. В. ЛЕНІНА — 
П’ЯТИРІЧКУ.

............. КЛУБ 
О Д О Г О 
ВИБОРЦЯ

ГОСТІ 
МАЙБУТНІХ 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

машиністом
Володими-

Ма- 
для учнів

училища

Зустріч із 
електровоза 

ІЛбОМ ЛАихайловичем 
лєєьим була
Знам’янського професій
но-технічного
№ 2 справді дуже ціка
вою. Володимир Михайло
вич — депутат Верховної 
Ради CFCP двох скли
кань — розповів майбут
нім кдлега/л про свою 
участь у роботі сесій най
вищого органу Елади на
шої країни.

—' Робітник керує дер
жавою, — говорилося на 
зустрічі. — В цьому нічо
го дивного Адже влада у 
нас належить народові, 
трудящим.

Такі зустрічі в «Клубі 
молодого виборця», ство
реному в Знам’янському 
профтехучилищі № 2, ста
ли традиційними. Нещо
давно, наприклад, гостя
ми майбутніх залізнични
ків були депутати Зна- 

• м’янської міськради Олек
сандр Григорович Дєм- 
<*4н:<о і Микола Іванович 
савченко. Лекції про ви
борчу систему в нашій 
Країні, бесіди, зустрічі З 
депутатами, передовика- 
ми виробництва прово
дять І організовують А\О- 
лоді агітатори Василь По- 
номар, Микола Щербина, 
Олександр Гуц, які пра
цюють майстрами Еироб- 
ни«ого навчання.

Л. БОРОДІНА, 
другий секретар Зііа- 
м’янського міськкому 
комсомолу.

ШКОДА 
ДЕРЖАВНОСТІ 

Справжньою школою 
державності для юнаків і

І діЕчат став «Клуб молодо
го виборця» у Ковоунраїн- 

,І ці. Роботу його спрямовує 
- рада, яку очолює другий 

секретар райкому номсо- 
г'-'Ы-' Світлана І уріна.

діє активно. Тра
диційними стали тут зу
стрічі з народними депу
татами. Нещодавно в клу
бі відбулися збори моло
дих виборців, на яких бе
сіду про права та обов’яз
ки громадянина СРСР про
вів депутат міської Ради 
народних депутатів, пер
ший секретар райкому 
комсомолу Олексій Коз- 
ловський. А першими гос
тями тут були депутати 
міськради вчителька В. П. 
Тїерчун, столяр м. і. Но
виков.

Рада клубу не обмежує
ться роботою в стінах за
кладу. Бона організовує І 
проводить збори молодих 
виборців У колгоспах ра- 

, на підприємствах, 
збори пройшли ЕЖС 

І нону, 
зР Такі -ЧР

в -^колгоспах «дружба», 
ікМт> Батуті на. імені Лені
на. на цукрозаводі,

З особливим хвилюван
ням поспішали на збори 
молоді виборці колгоспу 
імені XX З’їзду КНРС. Тут 
трудящі висували канди
датами в депутати верхов
ної Ряди СРСР Генераль
ного секретаря цн НПРС. 
Голову Президії Верховної 
ради СРСР Л. І. Брежнєва

■■мм.

і двічі Героя Соціалістич
ної Праці, депутата Вер
ховної Ради СРСР О. В. 
Гіталова.

Велику допомогу членам 
ради «Клубу молодого ви
борця» подають агітатори: 
вихователька дитсадка Те
тяна Киричук, робітник 
райсільгосптехніки Воло
димир Івановськии, секре
тар комітету комсомолу 
колгоспу «Росія» Ніна 
Ожога... Вени дбають про 
те, щоб у клубі завжди 
була потрібна література, 
залучають до роботи лек
торів, самі виступають пе
ред молоддю з лекціями, 
бесідами.

В. ШАРІЙ.
І іовоукраїпськиіі район.

Я ЗйКІНЧИО 
цього року 

вперше.

ГОЛОСУВАТИМУ 
ВПЕРШЕ

Нещодавно 
десятирічку. І 
голосуватиму
Важко передати словами 
те, що я відчуваю в чє- 
нанні цієї події.

Мені приємно, що свосю 
працею можу приносити 
людям радість. Художній 
керівник сільського Бу
динку культури наочно 
бачить, як зростають ду
ховні запити колгоспни
ків, формуються їхні есте
тичні смаки. Умови для 
всебічного розвитку лю
дини дала трудящим Ра
дянська влада, яка особ
ливо піклується про мо
лодь. На III з’їзді РКСМ 
В. І. Ленін говорив, ‘ що 
саме перед молоддю 
стоїть завдання створення 
комуністичного суспіль
ства. І я, і мої товариші, 
які вперше віддадуть свої 
голоси за кандидатів на
роду, щасливі, що жир.е- 
мо в країні справжнього 
демократизму.

А. КРАСИЛИЧ, 
художній керівник Пан- 
мінського сільського Бу
динку культури Ново- . 
миргоропського району.

ОСОБЛИВА 
КАФЕДРА

Тематична виставка про 
виборчу систему в СРСР, 
яку оформили працівни
ки Мєловискіеської ра
йонної бібліотеки Тетяна 
Бровченко, Лариса Шпак, 
Любов Лисенно, Тетяна 
Калиновська в «Клубі мо
лодого виборця», приваб
лює як тих, хто вперше 
цього року піде до ви
борчої дільниці, так і лю
дей зрілого віку. Відвіду
вачі клубу можуть не тіль
ки знайти тут потрібну лі
тературу. а й прослухати 
лекцію, бесіду.

Маловисківський нлуб 
молодого виборця став 
своєрідною «кафедрою», 
з якої місцеві лектори, 
агітатори, пропагандисти 
еинладають науку дер
жавності.

Л. КОВТУН, 
завідуюча Маловисків- 
ською районною біблїо- 
текоою.

партію пересувних телевізійних відєозаписуючих стан
цій иольороЕОгс телебачення (ПТВС-ЗЦТ), які обслуго
вуватимуть Олімпіаду-80.

На станції з порядковим номером 1 пробний запис 
серії телепередач провіє нолентив Ніровоградсьнсго 
облномітету по телебаченню і радіомовленню.

Комсомольсьно-ійолодіжна бригада регулювальників, 
гну очолює Болодимир РЯБЧЄНКО (на фстс), — безпо
середня учасниця роботи над випуском нсеинни віт
чизняного телебачення.

Фото Е. ГРИБА.

КОААСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

ЮВІЛЕЮ НАЗУСТРІЧ

НАША ПРОГРАМА ДІЙ
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА 1979 РІК 

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ МЕХАНІЗОВА
НОЇ ЛАНКИ ПО ВИРОЩУВАННЮ КУКУРУДЗИ 
колгоспу «ленінським шляхом» Олек
сандрійського району, очолюваної Вік
тором новиком.

Як конкретну проіраму дій сприйняли ми рішення 
липневого і листопадового (1978 р.) Пленумів ПК 
КНРС, положення і висновки, викладені V виступах на 
Пленумах Генерального секретаря ЦК КНРС, Голови 
Президії Верховній Ради СРСР Л. І. Брежнева.

Торік ми одержали по 86 центнерів зерна кукурудзи 
з гектара. Бажаючи ‘внести свій гідний вклад у зміц
нення економіки господарства, в підвищення врожай
ності, збільшення виробництва хліба, колектив лавки 
зобов’язується в .четвертому році п’ятирічки:

— на кожному з 225 гектарів посіву виростити по 
60 центнерів зерна кукурудзи;

— виробної на трактор у середньому 1051 гектар 
умовної оранки;

— зекономити 1,5 тонни пального і мастильних ма
теріалів;

— обходитись без капітальних ремонтів тракторів;
— ііілвшцити класність двох механізаторів;
— навчатися в школі підвищення хліборобської май

стерності;
— брати активну участь у громадському житті тртк- 

топної бригади, села
Викликаємо на соціалістичне змагання комсомоль

сько-молодіжну лайку колгоспу «Перемога» нашого 
району (ланковий Іван Савич Бердник, групкомсорг 
Сергій Новиков).

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНО ї ПРИЙНЯ
ТО ПА ЗБОРАХ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНОЇ ЛАНКИ.

ВЧОРА В КРАТНІ ЗАВЕРШИВСЯ ВСЕСОЮЗНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

АКТИВНІСТЬ
Активізували свої сили 

в останні дні Всесоюзного 
перепису населення облі
ковці Бобринецького ра
йону. Саме завдяки їхній 
невтомній праці вже на 
21 січня по району було 
охоплено переписом 90 
процентів усього насе
лення.

До речі, три дні тому 
бобринчани повністю за
кінчили перепис жителів 
навколишніх сіл.

У важливій державній 
справі таких же чудових 
результатів досягли облі
ковці Гайворонського, Ма- 
ловисківського, Долин-

ПЕТРОВЕ. Комсомольці 
і молодь районного цент
ру виступили з ініціати
вою: ЕСТсНОВИТИ постійне 
шефство над парком, що 
розмістився на березі річ
ки Інгульця. Намічено 
розчистити всі алеї. поса
дити нові дерева і кущі, 
впорядкувати прибережну 
зону. Райком комсомолу 
звернувся з проханням 
до виконкому районної 
Ради народних депутатів 
назвати парк іменем 
60-річчя комсомолу Ук
раїни.

МАЛОБИСЮЕСЬНИЙ РА
ЙОН. Тут почався збір ма
теріалів з історії районної 
комсомольської органі
зації. Упорядкування,.» та 
систематизацією їх зай- 
,лається спеціально ство
рене при райкомі комсо
молу жюрі. Це жюрі від

ськогр й інших районів 
області.

ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ
Чотири переписних відді

ли Олександрії відзначи
лися особливою злагодже
ністю. Проведення обліку 
покладало на працівників 
перепису обов'язки над
звичайної відповідальнос
ті за кожен день роботи. 
І тут щире, тепле слово 
хочеться сказати на адре
су обліковців другого пе
реписного відділу. Його 
працівники не рахувалися 
ні з власним часом, ні з 
умовами (а іноді доводи
лось в один і той же бу-

динок навідуватись по 
нілька раз на день), які 
еиникапи під час перепи
су. Лише 21 січня, на
приклад, обліковці цього 
відділу переписали біль
ше 20 тисяч ЧОЛОЕІК.

МАСОВІСТЬ
У Кіровограді в дні пе

репису населення працю
вало дев’ять переписних 
відділів, що об'єднували 
майже 800 працівників пе
репису Цей величезний 
загін обліковців обласно- 
,го центру щодня відвіду
вав тисячі сімей, змере
жуючи поспішними крока
ми деєятни вулиць на

бере згодом кращі експо
нати для музейної кімна
ти облесної комсомоль
ської організації.

ГАЙВОРОН. Активно го
туються до відзначення 
60-річчя ЛКС/А України 
ради ветеранів комсомо
лу на підприємствах, у 
господарствах та устано
вах району. Вони стали 
ініціаторами виготовлення 
альбомів з істерії своїх 
комсомольських органі
зацій До Оойксму КОМ
СОМОЛУ надійшли вже та
кі альбоми. Привертає се
ред них увагу альбом з 
історії КОМСОМОЛЬСЬКО’ 
організації вагонного де
по станції Гайворон. До 
нього додаються 15 бро
шур з. розповідями та 
портретами ветеранів 
комсомолу ебо спогада
ми про них.

околиці і в центрі міс
та. Якби можна бу
ло скласти всі ті кіло
метри, що їх пройшли 
за «ільна днів кіровоград
ські обліковці, то вийшла 
б досить переконлива 
відстань. І все ж вона ви
мірюється. передусім, ен
тузіазмом, почуттям обо
в’язку і високої відпові
дальності людей, які зро
били все можливе для то
го, щоб кампанія перепи
су населення пройшла е 
нашому місті успішно.

В. МАКСИМЕЦЬ, 
заступник начальника 
облстатуправ.ііння. на
чальник відділу пере* 
лису населення.



F

2 стор. „ М 0.1 ОДИ И КОМ УНА P“ 25 січня

ПІДБИТО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ МАЙСТРІВ ДОЇН
НЯ і СЕРЕД КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ МОЛОЧНОТОВАРНИХ ФЕРМ ОБ
ЛАСТІ 1973 РОКУ.

комсомольсько-молодіж
ний колектив МТФ № 1 кол
госпу «Перше травня» ААа- 
лозискікського 
(груїікомсорг 
Єнішева) — 3610;

комсомольсько-МОЛОДІЖ
НИЙ колектив МТФ колгоспу 
імені Шевченка Иовоукра- 
їнського району (групком-

1979 року. ---- —
УЧНІВСЬКЕ

с д мсзрядугдн ня
району 

Валентина

I Йшло чергове 3: 
дуб, голова учні; 
дала про ті проблеми, 
протягом найближчого

тасідання учкому. Олена Козе- 
ького комітету школи, розпові

дні нєобхід із розв ясати 
часу. А їх буио чимало...

СТУПЕНІ СХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ успі

хів В ІНДИВІДУАЛЬНО
МУ ЗМАГАННІ ДОСЯГ- 

■ ЛИ;
Валентина ЄП1ШЕВА з 

травня» 
району,

колгоспу «Перше 
Маловпсківськоіо 
яка надоїла від кожної ко
рови 4822 кілограми мо
лока.

Марфа САВЧЕНКО з 
колгоспу «Мир» Гайворон- 
ськоі’о району — 4001.

СЕРЕД КОМСОМОЛ Ь- 
сько-молодїжі іих ко
лективів пай ви тих 
УСПІХІВ ДОБІ ІДИСЯ:

Наталія РОГОЖИНА з 
колгоспу «Мир» Гайворон
ського району — 4532.

Олексій БУША з кол
госпу «Дружба» Олександ
рійського району — 4391.

Галина ОЛЕФ1РЕНКО з 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Ьобршіецького райо
ну — 4327.

Володимир МІЩЕНКО з 
цього ж господарства — 
4238.

комсомольсько - молодіж
ний колектив МТФ № 2 ко.т- 
юспу «Перше травня» Ма- 

ловпсківського району (груц- 
комсорг Валентина Махно), 
що одержав від кожної ко
рови 4488 кілограмів мо
лока;

комсомольсько-молодіж
ний колектив МТФ колгоспу 
імені Леніна Долннськоі о 
району (групкомсорг

Маркуш) — 3895;

комсомольсько-молодіж
ний колектив МТФ колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Боб- 
рниецького району 
ком сорт В ол одим 11 р 
ко) — 3621;

Іван

Галина ЗАНІЗДРА з кол
госпу імені Шевченка Но- 
неукраїнського району — 
4235.

(гру II- 
Міщен-

сорг Піна Лубенець) — 
3592;

КОМСОМО.ІїЛоКО-молоді ж- 
пий колектив МТФ КОЛІ оспу 
«Більшовик > Гаїівороііськи- 
ю району (груїіьомсорі Лю- 
боа Цимиа.т) — 3516;

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИЙ ко.іекнів МГФ Несват- 
ківськоги відділка Другого 
імені Неіровською ц\кро- 
комбінаїу Олександрійсько
го району (групкомсорг 
Ярослава Прядко) — 3460;

комсомольсько-молодіж
ний колектив Міч» колгоспу 
«Мир» Гайворонського ра
йону (грункомсорі Наталія 
Рогожа) — 338о;

комсомольсько-молодіж
ний колектив МТФ радгоспу 
«Олександрійський» (гру н- 
комсорг Валентина Столя
ревим) — 335о;

ком сом о л ьсько - м ол од і ж - 
НИЙ КО.ІЄК1ІІВ КОЛІ оспу іме
ні Свердлова Доброве.піч- 
ківгького району (групком
сорг Алла 
3393.

Іісжицька)

УЧКОМ Сзітлозодськоі 
середньої школи № 2 

існує вже кілька років, та 
лише ПІСЛЯ ВИХОДУ «Поло
ження про учком» шкіль- 

комітет 
діяль-

ний учнівський 
активізував свою 
ність.

— Спершу у нас нічого 
не виходило, — розпові
дає Олена Козедуб. — їо 
не було вільного примі
щення, то не могли зібра
тися зсі члени учкому, бо 
вчилися на різних змі
нах...

У першому протоколі 
появився короткий запис: 
«Слухали: організацію,
обсяг роботи, завдання 
учкому...»1

Тоді ж виступили дирек
тор школи В. К. Кравчен
ко, більшість членів комі
тету. Тоді ж визріло

шення: стзорити шкільні 
комісії, ^конкретно визна
чити час для засідань, по- 
жаавити роботу учнів
ського комітету.

Минуло кілька місяців. 
Учкомівціз захопила ро
бота. Навчальна, трудова, 
санітарна, господарські 
комісії, комісія дисциплі
ни і порядку запрацю
вали.

На засіданні вже підби
вали підсумки роботи на
вчальної, трудової і сані
тарної комісій. Було під
тримано ініціативу учнів 
Ю «Б» класу, котрі щосу
боти роблять генеральне 
прибирання і ремонт 
класної кімнати.

Проти першої чверті рі
вень знань учнів підви
щився. Це — результат 
діяльності навчальної ко-

Марія УГР1Н з колгоспу 
імені Свердлова Дооровс- 
личківської о району—122/.

Ірина ЯРМОШЕВИЧ із 
'колгоспу імені Каліпіиа 11и- 
воу критської о району — 
4142.

обласне 
молока

соціаліст ичне 
від корови

змагання
в ювілейному

Наталія СИГА з колгоспу 
імені Леніна Долннськоі о 
району — 4085.

Валентина РУССУ з кол
госпу «Росія» Новоукраїн- 
ського району — 4069.

Людмила БУБНОВА з 
колгоспу «Дружба» Ново- 
українського району—4064.

Валентина ПОКЛАД з 
колгоспу імені Леніна До- 
лшіського району — 4062.

Катерина ГАЛАН з кол
госпу імені Леніна І1иво\к- 
раінського району — 4019.

Любов І РЖО В А з кол
госпу «Перше травня* Ма- 
ловискіаського району — 
4009.

Олена БЕРЕГОВА з кол
госпу «Аврора» Вріьшаи- 
ського району — 4006.

Зауважимо, то 
п’ятитисячні надої 
комсомольському році було дуже наполегливим. Лідери 
перемінялися кожного місяця як серед 39 комсомоль
сько-молодіжних колективів, так і в індивідуальному 
трудовому суперництві. Особливо добре воно було ор
ганізовано в Глйворонському, Новоукраінсьлому, До- 
лннському й Ма.іояисківсзкому районах, де комсомоль- 
сько-молидіжиі колективи очолюють групкомсорги На
талія Рогожина, Валентина Єпішска, Валенгина Махно, 
Любов Цимбал, Ніна Лубенець. Тут майже всі доярки 
подолали тритисячний рубіж, туг і висока якість вироб
люваної продукції, і з року в рік знижується собівар
тість центнера молока. Нині молоді тваринники розгор
нули змагання за іідну зустріч ЬО-річчч комсомолу Ук
раїни, за те, щоб до 110-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна виконати п'ятирічний план.

Але нічим похвалитися тваринникам Знам’янського, 
Петрівського, Устннівського, Світловодського, Голова- 
нівського районів. На фермах тут працює мало молоді, 
низька продуктивність дійною стада, чимала плинність 
кадрів. З цих районів жодна доярка не ввійшла в п’ят- 
надцятку переможців змагання, які одержали від коро
ви понад 4000 кілоірамів молока. Райкоми комсомолу 
пустили на самоплив змагання серед молодих тваринни
ків, рідко підбивають підсумки його, на фермах застарі
ла система моральних та матеріальних стимулів. Немає 
тут і комсомольсько-молодіжних колективів.

Рік ще тільки почався. Попереду у тваринників — і 
радість трудових перемог, і, може бути, гіркота невдач. 
Але для того, щоб успішно закінчити рік, треба вдало 
стартувати.

Групкомсорг комсомольської групи ремонтної 
зони автотранспортного підприємства № 10036 
Григорій КОЛОДНИЦЬКИИ виконав план трьох 
років п'ятирічки до 60-річчя Ленінського комсо
молу. Ударно розпочав молодий робітник і новий 
рік — рік 60-річчя комсомолу України.

Фото В. ГРИБА.

місії, яку очолює Марина 
Покой. За кожним від. 
стаючим закріпили учнів, 
котрі добре вчаться. Цю 
систему допомоги 
пиво поширено 
восьмикласників, і 
найзищий показник успіщ- 
ності.

Учком підтримує НЗЙ^-Г 
ніші зв'язки ІЗ секріДк 
рем иарторганіззції шко
ли А. П. Шулікою, дирек
тором В. К. Кравченко«, 
організатором позаклас- 
ної роботи О. П. Кравчен
ко. Зони — часті гості на 
засіданнях, їхні поради 
охоче сприймають учхо- 
міаці.

...Чергове засідання уч
кому тривало. Рішення 
його стало ще одним кон
кретним планом дій.

В. БОЙКО, 
заступник секретаря 
комсомольської лріа- 
пізації середньої шко
ли Ля 2.

М. СвіТ.ІОІшДСЬК.

осей, 
серад 
туї —

ХАЙ БУДУЧІМИР 1 ДРУЖБАНА ЗЕМЛІ!“
нинішній —рік особ- 
Адже він приссяче- 

підрос гаючому

Рін 
ЛИВИИ, 
ний нам, 
ПОКОЛІННЮ,

На честь Міжнародного 
року дитини ми и виріши
ли провести мітинг, девіз 
якого — «Хай будуть мир і 
дружба на землі!»

Перед учнями виступила 
організатор Т. В. Карпен
ко. Вона зачитала висіуп 
Л. І. Ьрежиєва по Цент
ральному телебаченню «Ді
ти — наше майбутнє», по
яснила наші завдання сьо
годні і в майбутньому, 
розповіла про життя на
ших ровесників за кордо
ном.

Потім комсомолки Лю
бов Шевчук і Валя Арте
менко поділилися своїми 
планами у зв’язку з ро
ком дитини.

Чудовий монтаж «Мир._ 
дружоа, братерство!» і 
готували четвертоклас
ники.

Мітинг закінчився «віз
шою улюбленою піснею 
«Хай завжди буде сонце!»

Наталка ФЕСОЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ської десятирічки Дп- 
линського району.

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

Р ЕЛИКИИ ВКЛАД з осво- 
і Р єння цілинних і перело

гових земель внесли трудя
щі нашої області. Вони ви
готовили і відправили на 
цілину багато сільськогос
подарських машин і різно
го устаткування, відряди
ли в нові райони Казах
стану сотні механізаторів, 
будівельників, спеціалістів 
сільського господарства. 
Серед перших доброволь
ців, що їхали перетворюва
ти безмежний степ у поле, 
були й комуністи і комсо
мольці з Кіровоградщини.

Ось що розповідав у лис
ті про перші місяці пере
бування на цілині один із 
них, Д. І. Нечитайло, своїм 
землякам у листопаді 1954 
року: «Місце для централь
ної садиби радгоспу вибра
ли на березі широкої сте
пової ріки Ішиму. За літо 
встигли поставити 25 житло
вих будинків, їдальню, два 
магазини, школу, пошту, 
медпункт. Із палаток робіт
ників переселили в добре 
обладнані, теплі, просторі 
Будинки...

Завдання—закласти парк, 
посадити сад, щоб були

кірнюгщці н» цілині
ВИКОРИСТАЙ ПІД ЧАС ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИТАНЬ!

свої яблука, груші, вишні...»
Як ці останні рядки листа 

Данила Івановича перекли
каються зі словами книги 
«Цілина»! Л. І. Брежнєв пи
ше: «...Цілина — це не тіль
ки рілля. Це і житло, шко
ли, лікарні, дитсадки, ясла, 
клуби... — словом, усе, що 
необхідне для нормально
го життя населення, і осе 
це доводилось робити не 
по черзі, а еідразу, одно
часно».

Перша цілинна весна за
лам яталася кіровоградцям 
до краю напруженою, важ
кою, але й радісною, уро
чистою. Вони повідомляли: 
«Підняття цілини йшло 
вдень і вночі. Ми повинні 
були зібрати врожай на 27 

тисячах гектарів. Цей план 
виконали достроково. До
поміг випробуваний ме
тод — соціалістичне зма
гання. Перехідним Черво
ний прапор зазоіовала 8-а 
бригада {де всі — кірово- 

градці) і до кінця польових 
робіт не віддала його ні
кому.

У жнива трактористи ста
ли комбайнерами. 8. Фо- 
менко і К. Хаврюкоз ско
шували по 30—40 гектарів 
пшениці за день. З планом 
хлібозаготівель ми справи
лися в строк».

Так працювали майже 
всі посланці Кіровоградщи
ни. Вже 2 квітня 1954 року 
в листі до редакції газети 
«Кіровоградська правда» 
обліковець Тобольської 
МІС Кустанайської області 
Петро і'омаров писав: «Ми 
одержали шість нових трак
торів і необхідний інвентар, 
приступили до роботи. Хо
четься працювати так, щоб 
не зганьбити честі кірово- 
градців і вже цього року 
виростити на цілинних зем
лях високий урожай».

Багато ж треба було до
класти їм зусиль, щоб ви
ростити перший хліб на ці

лині. Виростили! Підкорили 
цілинний степ!

Додамо, що Петро писав 
від імені групи механізато
рів Помічнянської МТС, які 
трудились там.

З повною віддачею пра
цювали кіровоградські ме
ханізатори а Березовській 
МТС Західно-Казахстанської 
області. Бригадир Іван Жу
равель 1 січня 1955 року 
повідомляв своїх земляків, 
Що першість у змаганні за
воювали кіровоградці.

Партійні та комсомоль
ські організації області 
особливу увагу звертали 
на підготовку кадрів меха
нізаторів для цілини. В учи
лищах механізації створю
вали спеціальні курси для 
навчання трактористів, ком
байнерів. Так, весною 1955 
року лише з Олександрій
ського училища до Казах
стану поїхало 35 чоловік. А 
міська комсомольська орга
нізація, як відзначила УііІ 

комсомольська конферен
ція м. Олександрії в жозт- 
ні 1955 року, направила на 
цілину 125 чоловік.

У квітні 1955 року на 
пленумі Кіровоградського 
міського комітету комсо
молу наголошувалось, що 
молодь заводу «Червона 
зірка» вирішила вважати 
випуск сівалок СК-18 для 
цілини комсомольським 
дорученням. Це доручення 
було виконано. У травні 
1955 року для районів ці
линних земель заводчани 
відправили (4 тисяч посів
них машин.

«П’ятсот п’ятдесят наших 
комсомольців узяли участь 
у збиранні щедрото вро
жаю на цілинних землях»,__
сказано у звітній доповіді 
обкому комсомолу десятій 
обласній конференції в січ
ні 1958 року.

550... А заяв з проханням 
послати на допомогу ка
захстанцям було значно 

більше. їх подавали колек
тивно: учні старших класів, 
студенти, механізатори, р°’ 
бітники, службовці.

Заязи ці — хвилюючі до
кументи. Студенти педінсти
туту Юрій Волков, Володи
мир Кобзар, Борис Лаврі- 
ненко, робітник взупссої 
фабрики Анатолій Осото
вим та багато інших писану 
у своїх заявах, що бон’л 
відмінно справлятьсяА.НЗ* 
вчальними і Биробн^^н 
програмами і на цілині бу
дуть першими, і вони 
ли це на ділі. ЦК БЛКСМ 
нагородив їх знаком «За 
ОСВОЄННЯ нових земель»-

Кіровоградці збирали, 
возили на елеватори пер
ший мільярд цілинного хлі
ба 1956 року, щедрі а?0* 
жаі наступних років.

Люди підкоряли цілину, 
Цілина виховувала і гарту* 
вала людей. Одвічний степ 
Руками тисяч ені'/зіас^3 
перетворився в рздю'іе- 
Хліоне поле І серед 
ентузіастів було чимаг > по
сланців СТЄПОЗО 
градщини, як; 3 честю 
В'Дстояли високе звання 
хлібороба.

В. КАЛИНИЧЕНКО»
Завідуючий партійні*1 
архівом обкому Ко”* 
партії України'



25 січня 1979 року „МОЛОДВІІ КОМУНАР"

„КОЛИСКА
РЕВОЛЮЦІЇ“—
ЛЕН1НГРАД
55 років тому (26 січня— 

2 лютого 1924 року) у Мос
кві відбувся II з’їзд Рад, 
який прийняв постанову, зо
крема, про перейменуван
ня м. Петрограда в Ленін
град.

«Колискою революції» на
зиваємо ми Ленінград. І то
му на його площах і вули
цях, у музеях та інших ви
значних історичних місцях 
можна зустріти сьогодні 
вдячних людей з різних ку
точків Радянського Союзу. 
І з усік куточків планети...

Ленінград росте й краси- 
вішає з кожним днем. Але 
пам'ятні, дорогі радянським 
людям місця залишаються 
такими ж величними. Бо 
пов'язані вони з іменем ве
ликого Леніна, з народжен
ням першої соціалістичної 
держави світу...

На фото В. ГРИБА: вид 
на Двірцезу площу в Ленін
граді.

5 стор. --------- -
НА ТВОЮ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

„МОЛОДОМУ ПОДРУЖЖЮ*
ДРУГИМ, ДОПОВНЕНИМ 

ВИДАННЯМ У ВИДАВНИЦ
ТВІ «ЗДОРОВЬЕ» ВИЙШЛА 
КНИГА «МОЛОДОМУ ПО
ДРУЖЖЮ» Н. М. ХОДА- 
КОВА

В книзі розповідається 
про фізичне й моральне ви
ховання дітей, про вплив 
алкоголю і куріння на здо
ров’я людей, розглядаються 
соціально-правові питання 
шлюбу.

Автор популярною, до
ступною мовою, зі знанням 
педагогіки і психології, ме
дицини і етики розказав про 
взаємини чоловіка і дружи
ни. Заслуговує на увагу 
розділ «Учіться володіти со
бою». В ньому подаються 
цікаві вправи для тренуван
ня сили волі, вміння воло
діти собою, своїми емоція
ми, знімати нервове напру
ження.

Цікаві сторінки про ха
рактер почуттів підлітків, 
їхнє змужніння,. фізіолоіію 
зрілості.

В останніх розділах книги 
йдеться про погані звички 
окремих людей. «Вино ззіга- * 
натає душі людей та їхпє< 
но і оме і во», — казав JI. М, 
Толстой. Про вплив алкого
лю говориться в розділі 
«ІЛЮЗІЯ М О Ж Л11 вост є й ».

З вдячністю кожний чи
тач сприйме заключну роз
повідь — «Будьте щасливі», 
В ній автор уводить читача 
у світ справді щасливою 
подружнього життя. Слуш
ними є останні рядки кни
ги, де кожен із подружжя 
думає насамперед про щас
тя іншого, також можуть 
бути недомовки і розлади, 
але вони швидко гаснуть пе
ред коханням і розумом».

Книгу варто прочитати 
кожному, хто’ має сім’ю, ді
тей, збирається вступити в 
шлюб. Вона стане в приго- > 
ді педагогам, лекторам, пий ] 
рокому колу читачів.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
педагог, 

емт ГІавлпш.

ЧИМ НЕЗАД0В0ЛЕНА КИТАЙСЬКА молодь

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ ТАРС

НАШІ РОВЕСНИКИ ЗА РУБЕЖЕМ

Останнім часом ряд ве
ликих місі Китаю став 
ареною масових виступів 
молоді, яка опинилась у 
тяжкому ечановнщі. У 
грудні в Шанхаї відбу
лись маніфестації моло
дих китайців, які вимага
ли свого працевлаштуван
ня в місії і поліпшення 
умов життя. Серед демон
странтів було кілька ти
сяч молодих людей, що 
нелегально повернулися з 
сільських районів, куди 
вони були заслані раніше.

З-за китайської «бамбу
кової завіси» проникає 
дедалі більше повідом
лень про тяжке станови

ще молоді, особливо тієї 
її частішії, яку за останні 
десять років з наказу Мао 
Цзедуна було вислано з 
міст на постійне прожи
вання в сільські і відда
лені райони. Таких моло
дих людей, за офіційними 
даними, налічується 20 
мільйонів, а за підрахун
ками іноземних спеціаліс
тів — близько 60 мільйо
нів чоловік. В основному 
це колишні хунвейбінп, 
яких Мао Цзедун вико
ристовував для боротьби 
з своїми противниками, а 
КОЛІ! вони зробили свою 
справу. вислав з міст.

Доведені до. відчаю мо-

долі люди і ікаю і ь у рідні 
місі а. Але вдома воші 
опиняються на нелегаль
ному становищі, і їх чека
ють нові випробування і 
труднощі. У них немає ні 
продовольчих карток, ні 
посвідки на проживання. 
Деяких 'з них власті ви
ловлюють і знову висила
ють з міста, інші приєд
нуються до банд, які здо
бувають засоби для існу
вання грабежем, шанта
жем і проституцією.

Нині, як і при Мао Цзе- 
дуні, значну частину мі
ської молоді після закін
ченні! ніколи, як і раніше,

висилають у сільські й гір
ські райони. Як повідоми
ла газета «Жсньмінь жі- 
бао», це питания розгля
далося па спеціальній на
раді в ЦК КПК і щодо 
нього було прийнято рі
шення, яке передбачає 
продовження практики ви
силки в села випускників 
міських шкіл,

Ці, як і багато інших 
фактів, свідчать про ан
тинародний характер по
лі піки, яку проводять ни
нішні пекінські лідерії.

Є. БАБЕНКО, 
М. Яковлев.

(ТАРС).

ПРАГА. Секретаріат 
Міжнародною * союзу 
студентів гаряче поздо
ровляє кампучійський 
народ з перемогою над 
силами реакції, говори
ться з телеграмі, на
дісланій секретаріатом 
МСС на адресу голови 
народно - революційне! 
ради Кампучії Хенг Сам- 
ріна.

Секретаріат МСС роз
глядає перемогу над ан
тинародною пропє:ін- 
ською клікою Пол Но
та — Ієнг Сарі як важли
вий вклад у справу роз
ширення антиімперіаліс
тичної боротьби наро
дів, зміцнення єдності 
всіх прогресивних сил. 
2ід імені мільйонів су-, 
дентів усього світу ми 
поздоровляємо героїч
ний кампучійський на
род і висловлюємо 
переконання, що він 
успішно побудує нове 
суспільство, незважаю
чи на всі підступи імпе
ріалізму, нинішнього пе
кінського керівництва та 
їхніх союзників.

-БЕРЛІН. Завдання 
Спілки вільної німець
кої МОЛОДІ в ювілейно
му році 30-річчя утво
рення НДР були в цент
рі уваги пленуму цент
ральної ради СВНМ, 
який відбувся в Бернау, 
піц Берліном.

Учасники пленуму від
значали, що юнаки і дів
чата країни з великим 
ентузіазмом готуються 
до ювілею. В масштабі
всієї республіки наміче- 

зекономити понад 60
мли. годин робочого ча
су, зберегти сировини і 
матеріалів на рекордну 
суму — 1,3 млрд, марок.

Усі первинні організа
ції СЗНМ включились у 
боротьбу за почесні

червоні прапори СЄЇІН. 
Ними до 30-річчя НДР 
буде нагороджено 5 тис. 
кращих організацій.

ВАШІНГТОН. «Молоде 
покоління Сполучених 
Штатів дивує своєю по
літичною безграмотніс
тю», заявив відомий 
американський соціолог 
Дж. Геллап. За даними 
останнього опиту, моло
ді американці виявили 
повне незнання загаль
нополітичних проблем і, 
зокрема, державного 
устрою їх власної краї
ни. Лише 4 проценти 
змогли назвати трьох 
президентів США, які 
обирались до Дж. Фор
да. Третина з них не ма
ють уявлення про те, 
яка з провідних політич
них партій країни має 
тепер більшість у кон
гресі. Багато з опитаних 
не змогли також відпо
вісти на елементарні за
питання з історії і гео
графії США. Так, на
приклад, деякі випуск
ники середніх шкіл вва
жають Канаду одним з 
американських штатів.

КАБУЛ. Загальнона
ціональний фестиваль 
молодіжної пісні Афга
ністану проводиться а ці 
дні в одному з найбіль
ших залів афганської 
столиці «Кабул Нанда- 
рі». Продемонструвати 
свій талант, показати 
оригінальне народне 
мистецтво різних народ
ностей Афганістану при
їхали в Кабул молоді 
люди з усіх кінців 
країни.

Поряд з виконавцями 
неродних пісень на фес
тивалі виступають також 
танцювальні ансамблі, 
колективи музикантів, 
групи популярного сце
нічного мистецтва.

ІСПАНІЯ

Іспанія — одна з найбільших держав 
Західної Європи — займає велику части
ну Піренейського півострова. Столиц« 
Аіадрід — місто, яке уособлює всю бага
ту історію і культуру країни.

II а знімка х: тіам’я ншк Сервантесу і 
героям йоіо твору Дон Піхоту, Санчо 
Панса в Мадріді; внизу — дівчина-ре- 
гулювалькиця вуличного руху в іспанській 
столиці.

Фотохроніка ТАРС.

ІТАЛІЯ

ДО ЄДНОСТІ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ 
СИЛ!

Рим. До єдності дій за
кликали всі демократичні 
молодіжні організації 
учасники національної на
ради студентів — членів 
Італійської Федерації Ко
муністичної Молоді у 
зв’язку з виборами до 
студентських рад, які ма
ють відбутися в лютому.

Протягом трьох днів 
молоді комуністи, що зі
брались у Римі, обгово
рювали проблеми розши
рення демократичних прав 
студентів, їх участі в ке
рівництві діяльністю упі- 
версит еі ів, забезпечення 
зайнятості сотень тисяч 
випускників вузів. На на
раді було підкреслено 
важливість законопроекту 
про реформу системи ви
щої освіти, обговорення 
якого відновиться цього 
лижня в парламенті.

(ТАРС).

ІРАН

С ЄЗ ПИШНИХ проводів і 
° почесної варти, потай 

виїхав із своєї власної 
країни шах Ірану. Прий
няти таке рішення шаха 
змусила сама логіка роз
витку нризової ситуації в 
країні. Могутня хвиля на
родного протесту набула 
останнім часом такої оче
видної антишахсьної спря
мованості, що шаха не 
могли удержати ні озброє
ні до зубів війська, ні 
Сполучені Штати, які дов
гий час покладалися на 
нього, як на одного з най
більш надійних своїх со
юзників.

Внутріполітична криза

НА НО
в країні набула нових, хоч 
і все ще неясних оорисів. 
Прем’єр-міністр нраїни 
Бахтіяр сформував кабі
нет, щоб спробувати зна
йти вихід з становища, 
яке створилося, І взяти 
під свій контроль обста
новку в країні. Однак, під
креслюють багато огляда
чів, шанси на виживання 
у уряду Бахтіяра невисо
кі. В Ірані склалась ма
сова опозиція цьому уря
дові. вона розглядає’ново
го прем’єра, як ставлени
ка шаха, а тому як фігуру, 
нездатну провести в жит
тя ті глибокі боціально- 
енономічні і політичні ре-

В О М У
форми, за які виступають 
прогресивні сили країни. 
Разом з тим не дрімає і 
екстремістське крило в 
армії. Як відзначають ба
гато спостерігачів, імовір
ність спроби правого вій
ськового перевороту дале
ко не виключена.

Вашінгтон удає ніби ди
виться неупереджено на 
події в Ірані. Насправді ж, 
відзначає париіька «Юма- 
ніте». хоча Сполучені Шта
ти змушені були примири
тися з втечею шаха, вони 
ніяк не відмовились від 
наміру вплинути на роз
виток подій в Ірані на ко
ристь своїх військово-стра
тегічних і економічних ін
тересів. В Ірані досі збв-

ЕТАПІ ’
рігаєіься контингент аме
риканських військ, а в зо
ну Персидської затоки і 
на підступи до неї ринули 
американські авіація і вій- 
ськово-морськии флот.

Амерйканські стратеги 
сьогодні гарячково прики
дають варіанти: на кою 
робити ставку після від’їз
ду шаха. Подібна позиція 
Вашінгтона загрожує сер
йозною небезпекою аме
риканського втручання. 
Таке втручання у справи 
суверенної держави непри
пустиме. Іранський народ 
сам спроможний визнача
ти свою долю.

С. СТОКЛІЦЬКИЙ, 
оглядач ТАРС.
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Я. Мансона — за 4.40, 
Б. Скотланда—за 4.15. Сав
чук виграв перше місце, а 
за ним розташувалися 
Мансон і Андерсен. .

— Саєчук боровся ду
же впевнено, — продов
жував керівник делега
ції. — Особливо резуль
тативними були його кид
ки через спину. Дуже

ЧЕМПЮНИ З КІРОВОГРАДЩИНИ

про- 
не 

педа- 
й мо- 

під- 
дека-

нурсі. Захищав диплом
ний проент, коли довелося 
виїжджати в Польщу на 
міжнародний турнір. Від
мовитись не можна було, 
Савчун уже був майстром 
спорту міжнародного нла
су. Висоне спортивне 
звання, яке він здобув у 
Києві на міжнародних 
змаганнях спілки заліз
ничників півтора місяця 
тому, зобов'язува в. Сав
чук поїхав і показав ви

сокий клас — 
знову став пе
реможцем.

Іхтозна, яка 
6 доля спітка
ла його дип-як у рідноиу доні... і 
тримка 
на факульте

ту шляхово-будівельних 
машин Г. Ю. Надельного і 
завідуючого кафедрою 
А. А, Тарасенка. Сам Вік
тор вважає, що якби не ця 
підтримка, то розчарував
ся б у спорті, морально 
зламався б, і, можливо, за
лишив би боротьбу.
ЕЕ А ПОЧАТКУ минулого 
** реку Савчука, моло
дого інженера цеху меха
нізації і верстатобудуван
ня заводу «Червона зір
ка», спіткала невдача. Він 
захворів, переніс хірур
гічну операцію. Боявся, 
що через це не скоро по
вернеться у спортивні ря
ди. Сумніви і вагання роз
віяв тренер спортклубу 
«Зірка» заслужений тре
нер Української ₽СР М. І. 
Романенко. Досвідчений 
наставник розумів, як 
важливо в такий час від
новити у спортсмена впев
неність у своїх можливос
тях, у своїх силах, не да
ти йому розгубитися.

Спочатку легкі, потім 
інтенсивніші тренування, а 
зрештою і змагання. Ба- 
гати/ли на них був мину
лий рік. Віктор Савчук 
брав участь у міжвідомчій 
першості країни, в рози- 
граші Кубка СРСР у снла
ді збірної республіки, 
став чемпіоном України у 
своїй 
І ось 
ку --- І
борзі, 
ПІННЯМ 

«Скандінавіум»...
Тепер у Савчука і його 

тренера багато турбот. Ат
летові треба бути в най
кращій формі до всесо
юзного турніру імені 
І. М. Піддубного, що від
будеться в Мінську в бе
резні. А потім, у травні,— 
фінальні змагання VII 
Спартакіади УРСР на кі
ровоградському помості. 
Віктор сподівається, що 
поєдинки на рідних кили
мах відкриють йому шлях 
до фіналу Спартакіади 
народів СРСР. І мріс про 
Москву 19Е0 року, проте, 
що, можливо, і йому ус
міхнеться олімпійське 
сонце.

М. КАЛЯПН. 
м. Кіровоград.

Нсли Інформатор повідомив, що радянських борців 
виводить на турнір Григорій Гамарник, трибуни ге
теборзького Палацу спорту «Скандінавіум» вибухнули 
овацією. У Швеції дуже люблять класичну Соротьбу і 
добре знають її історію. І цього разу в Палаці спорту 
було чимало людей, які пам'ятали, що на чемпіонаті 
світу 195а року радянський борець Григорій Гамарним 
виграв золоту медаль, переглігиіи «шведського лева» 
Густава фрея.

старший тренер збірної УРСР заслужений майстер 
спорту Г. О. Гамарник уже давно не виступає на кили
мі. Але овація шведів — свідчення того, що видатних 

| спортсменів не забувають.

у КРАЇНСЬКІ
* прибули в

атлети
Гетеборг 

на міжнародний турнір як 
посланці Радянського Со
юзу. Змагання були пред
ставницькими. В них узя
ли участь 111 борців із 
шести країн: СРСР, Поль
щі, Швеції, Данії, Фінлян
дії та Норвегії. Більшість 
колективів була укомплек
тована найсильнішими 
спортсменами. 
Польщі, наприклад, 
лював переможець 
Олімпійських ігор 
меж Липень, а шведських 
борців — чемпіон Європи 
Ларс Сиельд.

Радянська команда скла
далася з восьми україн
ських спортсменів. До неї 
входив і майстер спорту 
міжнародного нласу кі- 
ровоградець Віктор Сав
чук.

Наші хлопці загалом ви
ступили добре. Особливо 

. відзначилися В. Савчук, 
В. Каратаев з Тернополя, 
запорізький динаг/івець 
П. Винниченко І КИЇВСЬКИЙ 
армієць В. Лєтоб, що ста
ли переможцями турні
ру. Ксмєнгуючи його під
сумки, керівник спортив
ної делегації, заступник 
голови Спсртксмітету 
УРСР В. А. Бєлсусов, зо
крема. підкреслив:

— Як організатор тур
ніру, Швеція на цих зма
ганнях була представлена 
кількома борцями в кож
ній ваговій категорії. От 
нашому Вікторові Савчу
ку, який виступав у що
найлегшій вазі, й довело
ся зустрітися виключно зі 
шведами, до речі, най
сильнішими в цій катего
рії. В. Йохансена Віктор 
поклав на лопатки за 5 
хвилин 7 секунд, К. Ан
дерсона — за 5.15,

Команду
очо- 

XXI 
Кази-

сподобалось те, що Вік
тор не реагував на фак
тор «чужих стін» — бо
ровся, як у рідному Кіро
вограді.

Хороша спортивна аг
ресивність наших хлопців, 
їхня безкомпромісність 
викликали симпатію гля
дачів. Перемоги радян
ських спортсменів шведи 
сприймали майже з та
ким самим ентузіазмом, 
як і успіхи своїх земляків. 
Атакуючий стиль бороть
би нікого не залишає бай
дужим.
Ц И ІУРІЯВ про тане де-
‘ п'ятикласник Віктор, 

коли вперше прийшов 
займатися боротьбою до 
тренера Криворізької се
редньої школи № 3 Олега 
Сергійовича Полякова? Ні. 
звичайно. Не мріяв, ма
буть, і тоді, коли по закін
ченні школи став студен
том Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування. 
Навіть хотів перейти в ін
ший інститут, де не куль
тивують боротьби, щоб ки
нути її: яона відбирала ду
же багато часу. Але не пе
рейшов і не кинув.

Під керісннцтгем уже 
нового тренера — Геруш- 
ти — шліфував прийоми 
боротьби, пізнавав тонко
щі спортивної тактики, за
гартовувався фізично. 
Брав участь у різних зма
ганнях. Перший бслиний 
успіх прийшов на перших 
великих змаганнгх. Друге 
місце на чемпіонаті краї
ни 1973 року серед юніо
рів у Ворошиловграді при
несло Вікторові 
майстра спорту 
Срібні нагороди 
ставалися йому в 
шу молодіжного 
країни, де 
виступає у снладі 
України.

Правильно иажуть, що 
спорт допомагає є навчан
ні: робить людину фізично 
міцнішою, дисциплінова- 

А це 
подо- 

наван-

звакня
срср.

Двічі ді- 
розигоа- 

Кубиа 
кіровоградець 

збірної

міцнішою, __
ною, зібранішою. 
сприяє успішному 
ланню додаткових 
тажень.

Особливо важно 
Савчуку на останньому

Суло

! Наша адреса і телефони
316050, ГСП. Кіровоград-50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і д'.асовоі роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
-------------------------------------------------------------- ■ '0иячі&' '
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АВАНГАРДНЩІВ
ВІДБУЛАСЯ ОДИНАД

ЦЯТА ОБЛАСНА ЗВІТНО- 
ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
Добровільного спор
тивного товариства 
«АВАНГАРД».

Понад сорок тисяч тру
дящих об’єднує у своїх 
лавах товариство. За ос
танні два роки загін фіз
культурників зріс майже 
на 6300 чоловік.

Протяго/л трьох років 
десятої п’ятирічки облас
на рада «Авангард» під
готувала близько 37 тисяч 
спортсменів масових роз
рядів, 674 першорозряд
ників і кандидатів у май
стри спорту, 13 майстрів

ваговій категорії, 
на закінчення ро- 
цєй турнір у Гете- 
ці овації під скле- 

Палацу спорту

Старт! Шість плавців од
ночасно стрибнули у воду, 
йде боротьба на ножному 
метрі дистанції (розігрує
ться приз газети «Комсо
мольская правда»). Трохи 
більше хвилини затратила 
Юля Нривчак, долаючи 
стометрову дистанцію. І 
ноли на електричному таб
ло спалахнуло «1.03.2», во
на радісно усміхнулася: 
збулася мрія — норматив 
майстра спорту СРСР 
виконано! Це звання діста
ла семикласниця, навчаю
чись в школі міста Ленін
града.

...Юліо привела до басей
ну хвороба. Коли дівчинці 
минуло дев’ять років, лі
карі визнали, що у неї ви- 
нривленнп хребетного 
стовпа. Дівчинці порадили 
займатися плаванням.

І ось Юля в дитячій сек
ції плавання Світловод- 
ського заводу чистих ме
талів. Чимало індивідуаль
них завдань давав їй тре
нер Анатолій Іванович Ко
тенко. Спорт виявився чу
довим лікувальним засо
бом — через рік від хеорс- 
би не лишилося й сліду.

пропливала 6—7 ніломет- 
рів.

У серпні 1977 року, під 
час змагань на першість 
України серед школярів, 
Юля Нривчак виконала 
норматив нандидата в май
стри спорту СРСР. А че
рез два місяці тренер за
пропонував направити 

. свою здібну вихованку на 
продовження навчання до 
Ленінграду.

Минув усього один рік, і 
спортсмснна відмінно за
рекомендувала себе і в ле
нінградському басейні.

Під час зимових канікул 
Юля побувала в рідному 
Світловодську. Приїхала — 
і зразу ж у басейн, до 
ДРУЗІВ.

Початнуючим спортсме
нам дівчинка радила ні
коли не зраджувати спорт, 
бути вимогливими до себе 
в досягненні поставленої 
глети.

На знімку: майстер 
спорту Юлія НРИВЧАК під 
час тренувань.

І. КАРАНТ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

спорту.
В організаціях товари

ства виховано таких спорт
сменів, як призер міжна
родного турніру з класич
ної боротьби Олександр 
Ушаков, чемпіонка цент
ральної ради товариства 
«Авангард» Любов Ручка, і 
призери республіки і цент
ральної ради Віктор Поси
пай, Олег Легких. Ста
ніслав Рєдозубое, Вален
тина Ласюнова, Володимир 
Твердоступ та інші.

Добрих результатів у 
розгортанні масової фіз-< , 
культурно-спортивної ро-т^і 
боти добилися колективи 
фізкультури кіровоград
ських машинобудівного й 
будівельного технікумів,
заводу друкарських ма
шин, Світловодського за
воду чистих металів, ви
робничих об’єднань «Кі- 
ровоградграфіт» і «Дні- 
г.роенергобудіндус т р і я», 
тресту «Кіровоградсіль- 
буд»...

І

Ось так, у щоденних 
тренуваннях зростає май
стерність оцих восьми,- де
в’ятирічних дівчаток, ви
хованок Віри Володими
рівни Гриценко, тренера 
Кіровоградської ДЮСШ 
№ !.

На фот о: ліворуч — 
другокласниця середньої 
школи № 11 Світлана По
яркова вже тренується -за 
програмою другого розря
ду; праворуч — тренер 
В. В. ГРИЦЕНКО і одна з 
найздібніших її вихованок 
Лі ля ХАБЛО у роботі над 
обов’язковою програмою.

Фото Л. ЛАПІНЬ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

І почалися нелегкі буд
ні. На перевтому вона не

У своїх виступах делега
ти конференції робили на
голос на недоліках у робо
ті, невикористаних резер
вах дальшого піднесення 
фізкультури і спорту. На 
ряді підприємств, говори
ли бони, не приділяють 
ще належної уваги комп
лексові ГПО і виробничій 
гімнастиці, існує недооцін
ка їх оздоровчого значен
ня та економічної ефек
тивності. Мало уваги при
діляється організаційному 
зміцненню колентиеів фіз
культури. В окоемих орга
нізаціях (БУ № 2 «Дніпро- 
спецбуду», БУ-411. Зна- 
м’янськя та ,Олександрій
ська меблеві фабрики) не4£ 
задовільно поставлено ма" 
сово-спортивну та оздо
ровчу роботу серед тру
дящих.

Конференція ухвалила 
рішення, спрямоване на 
поліпшення фізкультур
ної роботи в усіх ланках 
товариства. Затверджено 
соціалістичні зобов’язан-
ня обласної ради «Аван
гарду» на 1979—1980 ро
ки. Ними, зокрема, перед
бачено: залучити до си
стематичних занять фіз
культурою ї спортом 
39 800 чоловік; організо
вано провести перший 
етап VII літньої Спарта
кіади народів СРСР; до
вести число учасників 
спартакіади до 62 000 чо
ловік; охопити складан
ням норм ГПО не менше 
15 процентів до кількості 
трудящих; підготувати ^0 
два роки 10 майстрів спор“- 
ту, 58 кандидатів, 22 200 
спортсменів масових роз
рядів.

У роботі конференції 
Е?^в УЧ0СТЬ і виступив на 
ній з промовою член бю
ро обкому партії, голова 
облпрофради Д. Т. Жман.

На організаційному пле
нумі обласної ради голо
вою облради обрано Г. В. 
Шулькіна, заступниио/л — 
М. М. Красновсьного.
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хмарну погоду, опади, ожеледь, па дорогах - оксслП- 
дицю, місцями — туман. Вітер південний 5_ 10 мет
рів па секунду. Температура повітря по області 0-5, в місті •— 0—2 градуси морозу.

26 27 січня значна хмарність, опади місцями
ожеледь. Вітер західний, 5-Ю метрів н» ’ секунду 
5ЙоЗу.аТУРа ЛОВІТря виочі 4~9' «День 2-7 градусів ■
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