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Пленум ЦК КПРС
17 квітня 1979 року відбувся черговий Пленум Центрально

го Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.
Пленум розглянув питання першої сесії Верховної Ради 

СРСР десятою скликання.
На Пленумі з промовою виступив Генеральний сеиретар ЦК 

КПРС тов. Л. І. Брежнєв.
Центральний Комітет КПРС цілком і повністю схвалив по

ложення і висновки, що їх містить виступ тов. Л. 1. Брежнє
ва, про діяльність Верховної Ради СРСР і напрями дальшого 
вдосконалення роботи всіх Рад народних депутатів,

На Пленумі виступив також член Політбюро, секретар ЦК 
КПРС тов. М. Л. Суслов.

Пленум ЦК КПРС схвалив пропозиції Політбюро ЦК в ор
ганізаційних питаннях першої сесії Верховної Ради СРСР.

Пленум ЦК КПРС увільнив тов. Я. П. Рябова від обов’яз
ків секретаря ЦК КПРС у зв’язку з призначенням його пер
шим заступником Голови Держплану СРСР.

(ТАРС).

ЄДНІСТЬ ПАРТІ І
Перша сесія Верховної Ради СРСР

У Кремлі 18 квітня відкрилась перша 
сесія Верховної Ради СРСР десятою 
скликання. Вибори до найвищого органу 
державної Елади країни, які відбулись 
у березні, пройшли в обстановці велико- 

•л то політичного і трудового піднесення, 
* під знаком боротьби трудящих за вико

нання рішень XXV з’їзду КПРС. Виборча 
• кампанія яскраво і переконливо проде

монструвала тісну згуртованість радян
ських людей ■ навколо Комуністичної 
партії і її ленінського Центрального Ко
мітету. Вона показала і либокий демо
кратизм першого в світі суспільства роз
винутого соціалізму.

Депутати Вєрхотноі ради СРСР з гли
боким задоволенням сприйняли підсум
ки Пленуму ЦК КПРС, який відбувся на
передодні і який цілком І повністю 
схвалив положення і висновки, ЩО їх 
МІСТИТЬ І " . '
Л І. Брєжнєва. Послідовне 

^рішень Пленум.1/, вказівок

ПрезидіїСесія перейшла до обрання 
Верховної Ради СРСР.

Слоео було надано членові 
ро ЦК КПРС, секретареві ЦК КПРС депу
татові М. А. Суслову. За дорученням 
Центрального Комітету КПРС він вніс 
пропозицію, підтриману паотійною гру
пою Верховної Ради і Радами Старійшин 
палат, знов обрати Головою Президії 
Верховної Ради СРСР Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежне
ва. Ця пропозиція була зустрінута 
бурхливими, тривалими оплесками.

Політбю-
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цілком І 
висновки, що 

виступ на Пленумі товариша 
> виконання 

товариша 
Л. І. Брєжнєва дасть можливість зроби
ти новий великий крок в удосконаленні 
роботи Верховної Ради СРСР, усіх Рад 
народних депутатів.

Робота сесії почалася з роздільних 
засідань палат Верховної Ради СРСР— 
Ради Національностей і Ради Союзу. На 
цих засіданнях були обрані голови па
лат і їх заступники. Головою Ради На
ціональностей обраний депутат В. ГІ. 

_ Рубен, головою Ради Союзу — дє-путат 
* О. П. Шитикоз.

До одноголосно затвердженого по
рядку денного сесії включено питання 
г.ро обрання мандатних комісій, утво
рення постійних комісій палат, про об
рання Президії верховної Ради СРСР, 
утворення Ради ЛАіністрів СРСР, про 
проект регламенту Верхо-ної Ради 
СРСР і внесення змін і доповнень у по
ложення про постійні комісії палат, 
про затвердження Указів Президії Вер
ховної Ради СРСР, про утворення Комі
тету народного контролю С.РСР, обран
ня Верховного суду СРСР. призначення 
Генерального прокурора СРСР.

Обр-іно мандатні комісії Ради Союзу 
і Ради Національностей.

Палати заслухали доповіді гелів ман
датних комісій про перевірку повнова
жень депутатів.

На доповіді мандатних комісій палати 
Верховної Ради СРСР прийняли постано
ви, в яких визнали повноваження 750 

^депутатів Ради Союзу і 750 депутатів 
™Ради Національностей, обраних 4 берез

ня 1979 року по всіх виборчих округах.
Депутати розглянули питання про 

утворення постійних комісій палат. За
тверджено склади і гопоеи постійних 
комісій Ради Союзу і Ради Національ
ностей.

О 17 годині у Белиному Кремлівсько
му Палаці відкрилось пєоше 
сідання Ради Союзу і Ради 
іюстей.

Бурхливими, тривалими 
стоячи зустріли учасники засідання то
варишів Я. 1. Брєжнєва, Ю. В. Андропо
ва, В. В. Гришина, А. А. Громила, А. ГІ. 
Иирилєнма, О. М. Косигіна, Д. А. Ку- 
ваєса, А. Я. Пельше, Г. В. Романова, 

І М. А. Суслова, Д. Ф. Устинова, К. У. 
і Черненка, В. Б. Щербииького, Г. А. Аліє- 

ВВ, П.
п. м. 
Ш. Р.

І м. о.
Капітонова, В. 8. Долгих, М В. Зимяніно, 
К. В. Русанова, М. С. Горбачова.

А. Суслова, Д. Ф,

спільне за- 
Національ-

оплесками,

рі. Демічєва, В. В. Кузнецова, 
Машерона, Б. М. Пономарьсва, 
Рашидова, М. С. Саломенцева, 

Тихонова, Е. А. Шеварднадзе, І. В.

1 НАРОДУ
деся то го с к л ик а н ня

Верховна Рада СРСР одностайно обра
ла депутата Л, І. Брежнєва Головою 
Президії Верховної Ради СРСР.

Потім одноголосно були обрані пер
ший заступник Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР — кандидат у члени По
літбюро ЦК КПРС депутат В. В. Кузне
цов, заступники Голови, секретар і 
ни Президії Верховної Ради СРСР.

Слово надається Л. І. Брежнєву, 
путати, гості встають і вітають
бурхливими, тривалими оплесками.

члє-

Де-
ЙОГО

Виступ депутата
Л. І. БРЕЖНЄВА

Дорогі товариші депутати!
Насамперед дозвольте від імені щой

но обраних членів Президії Верховної 
Ради СРСР, ьід себе особисто сердечно 
подякувати Центральному Ко/літетові 
Комуністичної партії і депутатам Вер
ховної Ради за велике довір’я, яке нам 
виявлено. Впевнений, що кожен з нас 
не пошкодує сил, щоб виправдати його.

Бути депутатом найвищого органу 
влади країни — це висока честь і вели
ка відповідальність. Працювати у скла
ді постійно діючого органу Верховної 
Ради — у Президії — почесно і відпо
відально подвійно.

Нова Конституція створила найсприят
ливіші умови для того, щоб Верховна 
Рада активно здійснювала свої широкі 
повноваження. Проводячи політичну лі
нію партії, Верховна Рада СРСР все 
більш енергійно і цілеспрямовано вирі
шує життєво важливі питання розвитку 
країни.

Сам склад депутатів — свідчення то
го, що сюди, в цей Кремлівський зал 
стікається краща думка народу, його 
багатющий досвід. Наші депутати — 
люди праці, представники трудових ко
лективів. Бони на практиці знають, як 
втілюються рішення нзйзищсго органу 
влади па місцях, які питання життя вису
ває сьогодні на перший план.

Йдеться насамперед про неухильне 
підвищення ефективності економіки 
країни, виявлення і використання бсіх її 
величезних можливостей. У цьому — 
найважливіша умова дальшого піднесен
ня добробуту народу, всебічного зміц
нення могутності нашої Батьківщини.

Відповідно до Конституції Верховна 
Рада СРСР розв'язує ці завдання як 
безпосередньо, так і через створювані 
нею органи.

Найважливіша роль у проведенні на
шої господарської і соціальної політики 
належить урядові, міністерствам і дер
жавним комітетам. Етап зрілого соціа
лізму, науково-технічна революція став
лять до механізму господарського уп
равління дедалі вищі вимоги, передба
чають його дальше вдосконалення, ви
магають великої і цілеспрямованої орга- 
иізаторськсї роботи.
.Нам потрібні чітка і злагоджена діяль

ність усього управлінського апарату, ре
альна відповідальність кожного за дору
чену йому справу, наполеглива боротьба 
з порушеннями державної дисципліни, 
з устного ооду надмірностями, безгос
подарністю, зловживаннями. На першій 
лінії тут повинна стояти дев’гтпмільйон-

коср-

на армія народних контролерів і Комітет 
народного контролю СРСР, який її очо
лює і який буде утворений Не цій сесії.

Велику роль у житті нашого суспіль
ства відіграють забезпечення соціаліс
тичного правопорядку, строге і повсюд
не додержання радянської законності. 
Відповідальність за це лежить на наших 
судовій і прокурорській системах, най
вищі органи яких створює Верховна Ра
да СРСР.

Таким чином, у Верховній Раді сходя
ться найважливіші підойми впливу дер
жави нз суспільне життя. І Конституція 
вимагає, щоб ці підойми працювали 
безвідмовно, щоб спрямовуюча,
динуюча і контрольна діяльність Вер
ховної Ради набувала всемірного 
ситку.

Верховна Рада десятого скликання 
має розглядати питання, зв'язані з за
вершенням нинішньої п’ятирічки, роз
робкою і проведенням у життя одинад
цятого п’ятирічного плану розвитку 
країни. Керуючись настановами з іздів 
партії І Пленумів її Центрального Комі
тету, ми будемо займатися широким 
комплексом проблем у галузі економіки 
і культури, планування і матеріального 
стимулювання виробництва, будемо по
стійно тримати в центрі уваги питання 
підвищення життєвого рівня радянських 
людей, дальшого руху нашого народу 
по шляху комуністичного будівництва.

Важливим напрямом, як і раніше, за
лишається вдосконалення законодав
ства. У цьому плані попереду велика, я б 
сказав — напружена робота, яка вима
гатиме від відповідних органів серйсз- 
ного творчого підходу і високого ступе
ня відповідальності.

Особливо важливо при цьому забез
печити, щоб кожний наш закон, кожне 
рішення, яке приймається, неухильно 
проводились в життя, давали, так би мо
вити, реальну віддачу.

З прийняттям нової Конституції відбу
лося помітне зрушення в справі поси
лення контролю Еерховчої Ради СРСР 
за додержанням законів, планових зав
дань, за роботою органів управління. У 
нас уже нагромаджено корисний досвід 
розгляду 
відомств 
Президії, 
сій. Таку практику треба зберегти і в 
майбутньому — і не тільки зберегти, а й 
надати їй ще більшої цілеспрямованості.

Особливе місце тут належить постій
ним номісіям. Вони повинні діяти енер
гійніше, виносити на обговорення най
більш істотні, найбільш злободенні пи-

роз-

доповідей уряду, міністерств і 
на сесіях Верховної Ради, в її 
на засіданнях постійних комі

тання, наполегливо добиватися прове
дення в життя сеоїх рекомендацій, кра
ще контролювати їх виконання. Я ду
маю, що регламент Верховної Ради і 
оновлене положення про постійні комі
сії, яні ми маємо прийняти. відіграють 
позитивну роль у розв’язанні цих зав
дань.

Нова Конституція СРСР відкрила ши
рокі можливості підеищечня активності 
Президії Верховної Ради на різних на
прямах. І один з найважливіших Гі обо
в'язків — послідовне поліпшення робо
ти всіх ланок Рад, узагальнення і поши
рення нагромадженого ними досвіду, 
контроль за тим. як виконуються накази 
виборців, як реалізуються численні про
позиції, що їх вносять трудящі.

Неухильно проводячи в життя розроб
лену XXV з’їздом партії програму ечо- 
мічного і соціального розвитку Бєрхсв- 
на Рада СРСР покликана постійно дбати 
г.ро забезпечення мирних зоїніажіх 
умов для комуністичного будігництее в 
нашій країні, про зміцнення її оборон

ної могутності. Можна висловити твер
ду впевнеь ість, що Еерхоена Рада СРСР 
і її Президія, відповідно до ленінських 
принципів зовнішньої політики партії, і 
далі наполегливо добиватимуться збере
ження миру на нашій планеті.

З цією метою нам треба буде ще 
активніше співробітничати з представ
ницькими органами братніх соціалістич
них держав, з парламентами і миролюб
ною громадськістю ьсіх країн світу, ак
тивно підтримуючи народи, яні ведуть 
боротьбу за своє національне і соціаль
не визволення.

Словом, роботу, товариші депутати, 
ми маємо провести величезну — і у 
внутрішньому і в зовнішньополітичному 
плані. Будемо ж працювати так, щоб 
виправдати висоне довір’я радянського 
народу, народу-трудівника і борця, який 
іде під ленінським 
ністичної партії.

* *

На засіданні було 
Голови Ради Міністрів СРСР, 
О. М. Косигіна, яка надійшла на 
головуючого. Відповідно де статті 
Конституції С.РСР. говориться в цій заяві, 
Рада Міністрів СРСБ вважає свої обо
в’язки єичерплними і складає свої пов
новаження перед новообраною Верхов
ною Радою СРСР.

Генеральний секретар ЦК КПРС. Голо
ва Президії Верховної Ради СБСР Л. І. 
Брежнєв вніс не розгляд сесії пропози
цію Центрального Комітету КГІРС. під
триману партійною групою Верховної 
Ради СРСР і Радами Старійшин палат, 
знову призначити Головою Ради Мі
ністрів СРСР товариша О М Косигіна і 
доручити йому подати Верховній Раді 
пропозиції про склад уряду СРСР.

Б одноголосно прийнятій постанові 
береться до відома заява Голови Ради 
Міністрів СРСР і схвалюється діяльність 
Радяча кого уряду. Головою Ради Мі
ністрів СРСР призначається О М Коси- 
гін. Йому доручається подати Верховній 
Раді СРСР препозиції поо склад уряду 
СРСР. Де' утворення Верховною Радою 
уряду СРСР Раді Мінісгоіе СРСР дору
чено продовжувати виконання своїх 
обов’язків.

На цьому перше спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Національностей закін
чилось.

19 квітня сесія Верховної Ради СРСР 
продовжить роботу.

поапорем Кому-

*
оголошено заяву 

депутата 
ім’я 
129

(ТАРС).
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. „молодий КОМУНАР"

Як ми вже повідомляли, 14 квітня в будинку політосвіти обкому Компар
тії України відбулися збори комсомольського активу області спільно з роз
ширеною нарадою при Наіальникоаі УВС, які розглянули питання про зав
дання комсомольських організацій та органів внутрішніх справ області по 
дальшому зміцненню громадського порядну і соціалістичної законності, по
силенню правового виховання молоді у світлі рішень ХХУ з’їзду НПРС І 
XXV з’їзду Компартії України.

Сьогодні друкуємо нотатки із зборів.

серед підлітків. Так, Кіровоградський, 
Голованівський, Компаніїзський, Ма- 
ловисківський райкоми, Кіровоград
ський міськком комсомолу ослабили 
контроль за виконанням постанов не 
тільки керівних комсомольських ор-

ВИХОВАННЮ
КОМПЛЕКСНИМ ПІДХІД

Нз XVIII з'їзді ВЛКСМ товариш 
Л. І. Брежнєв дав високу оцінку ді
яльності комсомолу по комуністич
ному вихованню підростаючого по
коління. Разом з тим партія націлює 
молодь на суворіший контроль гро
мадського порядку, ефективніше 
виховання тієї частини молодих лю
дей, котра зааажає нашому соціаль
ному поступу вперед.

Чому так гостро стоїть питання про 
їхнє перевиховання? Бо нині, коли 
наш громадський організм міцніє, 
стає морально чистим, красивим, — 
факти бешкетництва, розхлябаності, 
пияцтва виглядають на загальному 
тлі особливо непривабливо.

Комсомольські організації та орга
ни внутрішніх справ Кіровоградщини 
мають певний досвід спільної вихов
ної роботи серед молоді. Підвищує
ться й роль комсомольських опера
тивних загонів у боротьбі з пияцтвом 
та правопорушеннями серед підліт
ків. Лише в ході операції «Турбо- 
та-78», що проводилась комсомолом 
спільно з органами внутрішніх справ, 
відділами народної і професійно-тех
нічної освіти, виявлено 9 осіб, які 
втягували неповнолітніх у пияцтво, 
притягнуто до відповідальності 79 
батьків.

Але випадки пияцтва і пов'язані з 
ним факти негідної позедінки, право
порушень іще мають місце серед 
ГЄ8НОЇ групи молоді. Це пояснюється 
передусім низьким рівнем роботи 
комітетів комсомолу по профілакти
ці правопорушень і пияцтва. В бо
ротьбі проти цього зла ще не на пов
ну силу використовуються «Комсо
мольський прожектор», фотовітрини, 
«блискавки», стіннівки. Дуже рідко 
прозодяться спеціалізовані рейди по 
виявленню фактів порушень правил 
торгівлі спиртними напоями.

Комітети комсомолу області спря
мовують свої зусилля на конкретні
шу, послідовнішу ррботу 1 МОЛОДДЮ, 
і насамперед з підлітками. Центрами 
її проведення стали, наприклад, 52 кі- 
нолекторії «Підліток», що працюють 
з усіх містах і районах області. У 
практику їхньої роботи ввійшли зу
стрічі з працівниками органів право
порядку, перегляд кінофільмів на 
правову тематику та обговорення їх. 
Так, у роботі кіноклубу «Підліток», 
створеного на базі Новоукраїнського 
кінотеатру, бере участь 450 учнів. 
Усього ж роботою кінолекторіїв в 
області охоплено понад 15,5 тисячі 
дітей.

У деяких районах на низькому рів
ні робота з вихователями. Педагоги- 
вихователі, інструктори по спорту в 
житлово-експлуатаційних конторах, 
вихователі гуртожитків не введені в 
номенклатуру багатьох міських і ра
йонних комітетів комсомолу, 
навчають. Нема контролю за 
ристанням коштів, призначених 
роботи з дітьми і підлітками.

Комсомольські працівники та

їх не
вико-

для

Комсомольські працівники та акти
вісти ще рідко з’являються в місцях 
масового відпочинку молоді (особ
ливо у вихідні й святкові дні), не ці
кавляться добором кадрів для куль
турно-освітніх закладів. Це веде іно
ді до того, що будинки культури не 
виконують своїх безпосередніх функ
цій по оріанізації дозвілля молоді, а 
перетворюються в місця, де трап
ляються правопорушення.

Вимагає поліпшення робота з мо
лоддю, що проживає в гуртожитках. 
Бо саме в гуртожитках юнаки і дів- 
иата проводять свій вільний ьас, і від 
того, як поставлено тут виховну ро
боту, залежить формування їхнього 
світогляду, ставлення до життя і ро
боти. В ході рейдів по молодіжних 
гуртожитках міста Кіровограда і об
ласті виявлено серйозні недоліки в 
організації виховної роботи, побуту, 
дозвілля молоді. І це тоді, коли са
ме комітети комсомолу відповідають 
і за цю ділянку роботи. Комсомоль
ським активістам необхідно глибше 
вивчити потреби і запити юнаків і
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видіз

місць 
випадків 

вельми

дівчат. Роботу в радах гуртожитків 
слід доручати вмілим організаторам, 
людям принциповим, непримиренним 
до недоліків і до порушників громад
ського порядку.

Треба звернути особливу увагу 
ко/лсомольського активу на роботу з 
особами, які повернулися з 
ув’язнення. У більшості 
комсомольські працівники 
пасивні у вирішенні питань трудово- 

побутового влаштування і вихо- 
що, в 
до по-

,о‘ ■ . . - 
сання цієї категорії молоді, 
свою чергу, іноді призводить 
вторних злочинів.

Одним з найпоширеніших 
правопорушень серед комсомольців 
і молоді області лишається незаконне 
виготовлення та використання радіо
приладів. Одначе деякі комітети 
комсомолу ще недооцінюють значен

ня роботи по боротьбі з радіохуліган- 
ством. Навколо правопорушників не 
створюється обстановка нетерпимос
ті. Самоусунулися від цієї справи, 
наприклад, комітети комсомолу 
Олександрійського, Ноьоукраїнсько- 
го, Олександрійського районів. Чому 
б не Залучити радюхуліганів до ра- 
діоспорту? Чому б не ствсрити радіо
клубів у школах і профтехучилищах, 
жеках і в палацах та будинках піоне
рів?

Одне з найважливіших місць у про
філактиці правопорушень серед не
повнолітніх належить комсомоль
ським оперативним загонам. Нині в 
області діє таких 121, у їхньому скла
ді — 2150 чоловік. Кожен четвертин 
дружинник області — комсомолець. 
У ДНД, як відомо, направляють кра
щих комуністів і комсомольців. Тому 
й не дивно, що дружинники, опера
тивники мають певні успіхи в роботі 
по профілактиці правопорушень се
ред неповнолітніх. Про дієвість по
дібної роботи красномовно свідчать 
такі цифри. Лише за останні два ро
ки комсомольці-оперативники про
вели 3270 рейдів по охороні громад
ського порядку.

Останнім часом зріс рівень індиві
дуальної виховної роботи, яку прова
дять КОЗД з неповнолітніми, що пе
ребувають на обліку в органах внут
рішніх справ. Крім того, оперативни
ки беруть шефство над неблагопо- 
лучними сім'ями, займаються право
вою пропагандою. Лише минулого 
року вони прочитали близько семи
сот лекцій, провели понад 150 бесід. 
Традиційною на Кіровоградщичі сіа- 
ла операція «Підліток».

Проте, таку роботу КОЗД ще не 
можна вважати задовільною. Не на
лагоджено чіткої організаторської 
роботи штабіз оперативних загонів 
Маловисківського, Знам’янського, 
Новомиргородського, Устинівськог о 
районів. Слабка взаємодія загонів 
з органами внутрішніх справ. Зали
шають бажати кращого й методи ро
боти більшості оперативних загонів, 
що часто зводяться до рейдів та 
патрулювання. Це, звичайно, не дає 
можливості активніше впливати на 
виховний процес, ураховувати особ
ливості окремих вікових груп і кате
горій молоді.

Не секрет, що для активної роботи 
оперативних загонів треба мати від
повідне матеріальне забезпечення. 
Практика показує: там, де для штабіз 
КОЗД виділено приміщення, де є су
часні засоби зв'язку, там оператив
ники стають надійними помічниками 
органів внутрішніх справ. Разом з 
ТИМ відсутність приміщень ДЛЯ ШТсТ- 
шів КОЗД у Знам’янці, Олександрів- 
ЦІ, Долинській, Компаніївці, Малій 
Вмсці, Новгородці, Новомиргороді 
негативно позначається на діяльності 
загонів.

Наведені вище приклади свідчать, 
що деякі комсомольські організації, 
міськкоми і райкоми комсомолу пус
кають на самоплив виховну роботу 

ганіз, а й своїх власних. У діяльності 
згаданих комітетів ЛКСМУ часом спо
стерігається паг.еротворчість, без
діяльне багатослів’я. Іноді створю
ється враження, що рішення, які ух
валюють комсомольські організації, 
служать лише для прикриття безді
яльності їх керівників. Час зрозуміти, 
що відповідний документ далеко не 
означає автоматичного усунення зга
даних у ньому недоліків. Без ретель
ної організаторської роботи, високої 
вимогливості і персональної відпо
відальності годі чекати позитивних 
результатів.

Необхідно звернути увагу ще на 
одну хворобу — формалізм. Іноді 
комітет комсомолу ухзалює таке рі
шення, що його практично неможли
во проконтролювати. Воно загальне, 
декларативне, без грунтовного ана
лізу і конкретних пропозицій. Так, 
скажімо, план роботи Знам янського 
міськко/иу комсомолу на четвертий 
квартал минулого року по роботі з 
неповнолітніми, схильними до пра
вопорушень, складався з п'яти пунк
тів. і Іерші два з них — питання для 
слухання звітів, у двох дальших пла
нувався контроль за виконанням тих 
чи інших заходів, в останньому йш
лося про необхідність продовжувати 
роботу правового лекторію. Анало
гічні «плани» можна побачити і в де
яких інших райкомах комсомолу об
ласті.

Проблеми зміцнення соціалістичної 
законності, правопорядку займають 
чільне місце а роботі обласної ком
сомольської організації. Шляхи їх 
розв'язання воачсгюгься насамперед 
у подальшому організаційно-політич
ному зміцненні всіх ланок комсомо
лу, підвищенні відповідальності ком
сомольського активу за доручену 
ділянку роботи.

Комітетам комсомолу, комсомоль
ським організаціям області необхід
но поліпшити роботу по вихозанню 
молоді в дусі комуністичної моралі, 
вести широку пропаганду рад ямсько
го способу життя, добиватися 
ухильного виконання кожним 
сомольцем норм і принципів 
рального кодексу будівника 
нізму. Необхідно розширити мережу 
гуртків комсомольського політ.чав- 
чання, де вивчаються курси «Основи 
правових знань» та «Основи комуніс
тичної моралі», створити в кожному 
професійно-технічному училищі ЧИ 
середньому спеціальному навчально
му закладі кіноклуби, лекторії пра
вових знань. Слід звернути особливу 
увагу на організацію дозвілля моло
ді, залучати юнаків і дівчат до нау
кової, технічної, художньої творчості, 
до регулярних занять фізкультурою 
і спортом, активніше впроваджувати 
в побут нозі, радянські ритуали та 
обряди — комсомольсько-молодіжні 
весілля, проводи в армію, посвячен
ня в робітники, зорини... Під особли
вим контролем комітетів комсомолу 
позинна бути робота з неповнолітні
ми, І в ній своє слово належить ска
зати шефам-робітникам, передови
кам виробництва, молодим учителям, 
студентам.

Проолем, пов’язаних з вирішенням 
завдань боротьби з антигромадськи
ми проявами, злочинністю серед не
повнолітніх та молоді, чимало. Нас 
усіх має хвилювати факт того, що се
ред злочинців ще трапляються люди 
комсомольського віку. Це свід чить, 
зокрема, про недоліки у виховній ро
боті комсомольських організацій. 
Тож нехай кожен із нас відповість 
своїй совісті, чи все він зробив, щоб 
не дати молодій людині стати на 
шлях хуліганства, чи вчасно втримав 
свого знайомого від протизаконного 
вчинку, чи вказав громадськості на 
дармоїда, чи зробив що-небудь, аби 
той стаз на правильний шлях?

ме-

КЭМ- 
мо- 

кому-

Хорошим фахівцем стала Кіровоградській
шзейній фабриці колишня учениця ПТУ № 4 На- 
тална Гавруш. Нині дівчині довіряють складні опе
рації — пришивати до виробів рунава, комірці то- 
що. А спілчани цеху обрали її членом комітету 
комсомолу. ф

На знімку: Н. ГАЗРУШ.
Фото В. ГРИБА.

НА ПОКЛИК
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

МОЛОДИМИ РУКАМИ
Більше 5С0 комсомольців і молоді По- 

бузького нікелевого заводу вийдуть 21 
квітня на комуністичний суботник, при
свячений 109-й річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна. На зборах і мітингах за
водчани вирішили в день «червоної су
боти» працювати по-ударному, з пое
мою віддачею і комсомольським завзят
тям.

Основною ударною дільницею субот- 
ника стане спортивний комплекс селища. 
Тут буде посаджено більше тисячі дере» 
і кущів, засіяно близько 500 квадратних j 
метріз газонів, виконано значний обсяг 
впоряджувальних робіт.

Спеціальна група обладнуватиме спор
тивні майданчики, трибуни для глядачів.

Усього на субогнику буде зароблено 
майже 1000 карбованців.

О. РЕЗНІЧЕНКО.
смт. Побузьке, 
Голозанівський район.

з

РАЗОМ ЗІ СТАРШИМИ
21 квітня всі трудівники нашого кол

госпу імені ,'Іеичіа вийдуть на Всєсоюз 
ний комуністичний суботник. lie відста
немо ВІД ІІІІХ і ми — школярі. Цього дня 
ми зберемо більше трьох і ошґ метал оло- ’ 
му, 600 кілограмів макулатури, побіли
мо м посадимо десятки дерев,упорядкує
мо шкільну територію. ^.1

В. ГОРЕНКО, 
учень 8-го класу Йосипівської вось
мирічки Зільшанського району.

СКВЕР комсомольської
СЛАВИУсього два дні відділяє нас від свита праці, яким, безумовно, стане шістдесятий, ленінський суботник.Ювілейний суботник молодь Онуф- ривки відзначить ударною працею по упорядкуванню райцентра, закладе сквер імені 60-річчя ЛКСМ України-^ Це і буде зеленим пам’ятником на честь двох славних ювілеїв — шістдесятих річниць ЛКСМ України та червоної суботи.

К. ДАНОВ, 
перший секретар Онуфріівського 
райкому ЛКСМ України.
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Як виникло
ВІРУЮ, БО НЕ ЗНАЮ

пасхальне свято
надовго до хрпетн- 
ЛЮДИ не МОГЛИ НО
НІ р року І створили

Церква заявляє, що сви
то пасхи встановлено на 
честь воскресіння Христа 
але иаука категорично за
перечує ці вигадки церков- 
ШіКіБ. Історичні ДССЛІЦИіЄЦ- 
ия беззаперечно доводять ще ще 
янстза 
яснити . . 
міфи про народ,Кения
смерть і воскресіння боне' 
Спостерігаючи, як- рік у р1и- 
пркрода то розцвітає. і о 
в'яне, наче завмирає на 
час, люди стали вбачати в 
цьому боротьбу добрих і 
зник надприродних сил. 
Настання зими вони пояс
нювали смертю божества, 
якому поклонялися. ОЖИВ- 
лення природи весною — 
його воскресінням.

Християнська пасха і є 
результатом злиття різно
манітних весняних свяг 
різних народів (єгиптян 
персів. фінікійців). але 
особливе значення мала 
єврейська пасха (єврей
ське — умилостивлении). 
Під час цього свята євреї 
приносили в жертву ЯГНЯТ 
або снопи. Ягня приносили 
в жертв?,’ тоці, коли євреї 
були ще кочовим народом, 
скотарями. 1 для них весті

мають свою історію. В си
лу низької продуктивності 
землеробства. хліб, особли
во з чистого борошна, вва
жався дужо цінним про
дуктом, тому-то появу х.чі-

була вирішальною порою 
року, бо навесні появляє
ться приплід і відшукую
ться нові пасовиська. Ско
тарі вважали. що успіх за
лежить ВІД духів, тож для 
умилостивления їх і прп- 
НОСН.ІЦ в жертву ягня. По
ли євреї прийшли до зем
леробства. вони під час 
збирання врожаю приноси
ли в жертву перші снопи.

З появою християнства 
треба було закріпити віру 
в Христа і скасувати свліа 
дохристиянських богів. З 
ціс.ю метою богослови ого
лосили «день воскресіння 
Христа» головним святом, 
«святом свят і торжеством 
торжеств». І на Піксйсьио- 
му соборі 325 року було 
ухвалено рішення святку
вати пасху в першу неді
лю після першого весняно
го повно.тунпя. Оскільки 
місячні містця не збігаю
ться З місяцями сонячною 
Календаря, то християн
ську иаеху відзначають 
щороку в різні числа, тоб
то вона є перехідним святом.

Необхідні для святкуван
ня пасхи аксесуари — 
особливої форми хліб, мо. 
лочні продукти, яйця —

ба на святі, після довгого 
зимового недоїдання, зу
стрічали з особливою ра
діє гю. Легше було весною 
і з молочними продуктами. 
Через те. що пасхальні 
припинення влаштовували 
в основному на могилах 
предків, сирна пасха, яка 
буває на це свято в хаті 
кожного віруючого, має 
форму могильного горбка. 
Появилось 1 пасхальне яй
це. Воно йде від того, що 
весною птахи, зокрема ку
ри. починали несті; яйця, 
які були додатковим і до
сить важливим джерелом 
харчування людей. Щоб 
задобрити духа — покро
вителя курей, яйця краси
ли кров’ю, і це була свят, 
нова жертва доброму духу 
(пізніше стали красити 
ця червоною фарбою, 
тім будь якою).

Виходить, що навіть 
найпростіші пасхальні
ряди не мають ніякого від
ношення до вигаданого 
Христа. їх було пристосо
вано до нового свята, хоч 
виникли вони значно рані
ше в умовах економічною 
розвитку дохристиянських 
народів.

яи- 
пе-

Пі. об-

ЗА МІСТО ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ
І ЗРАЗКОВОГО ПОРЯДКУ

НЕБАЖАНІ «ЗНАХІДКИ»
Любов кіровоградців до 

рідного міста з особливою 
Силою виявляється з нас
танням весни. Тоді почина
ють весело видзвонювати 
Лопати на газонах проспек- 

Комуністичного — тут 
----- --  —------( педін

ституту, учні медучилища і 
середньої школи № 34.

На площі С. М. Кірова ви
бухають трояндним вогнем 
барвисті квітники.

У такий чве жителі вулиці 
Курортної починають пово
дитись, як справжні ку
рортники. Вони облюбову
ють зелений масив напроти 
середньої школи № 32 і
старанно... засмічують його 

^жужелицею, консервними 
банками, битим склом, ган- 
ЧІгЗМЬй тощо. Тобто район 
історичних земляних валіз 
колишньої фортеці урізно
манітнюють 
дивовижної 
безвідповідальності.

Незрозуміло, з якої при
чини в Кіровограді надго 
вже популярні всілякі баю- 
ри. Скажімо, в сквері Ле
нінського комсомолу одна з 
баюр знаходиться напроти 
корпусу факультету фізич
ного виховання педагогіч
ного інституту. Щоправда, 
Майбутні педагоги, роблячи 
ранковий крос, досить умі- 

“ " ~ ' ЩО не
молодій 

коли

ту
пораються студенти

композицією 
байдужості та

<>ю її обминають, 
завжди вдається 

особливо тоді, 
вона нотить коляску.

У цьому ж таки 
виявили ще одну 
ну». Дехто каже, 
Дошка пошани, 
тільки, кого вона

Звичайно, порівняно 
«знахідкою» на вулиці Жда- 
ноаз згадана Дошка поша-

сквері ми 
«знахід- 

що це — 
Невідомо 
вшановує.

із

ни вельми вже програє. Ад
же далеко не кожне місто 
може похвалитися таким 
універсальним закутком, 
який можна сміливо назва
ти вулицею-складом. Так 
от, саме на вулиці Жданова 
завод тракторних гідроаг
регатів завалив тротуари 
різноманітним устаткуван
ням (фото вгорі). Дивля
чись на ці механізми, ми
моволі починаєш цитувати 
класичні рядки: «Их моют 
дожди, засыпает их пыль...» 
пыль...»

— I не перший рік, — ні
би вгадуючи наші думки, 
каже жителька цієї вулиці 
Л. О. Самодіна. — Цікаво, в 
яку копієчку обходи гься та
ка безгосподарність дирек
ції заводу?

Слушне запитання. Але, 
на жаль, відповіді на нього 
ми поки що не маємо.

Сусідка Самодіної В. Н. 
Московець теж не втрима
лася. щоб не поскаржитись:

— І вдень, і вночі на на
шій вулиці робиться щось 
неймовірне. Під вікнами гу
дуть машини. Стріли кранів 
обламують дерева. Газони 
витоптано. Бетонні кільця 
для водогінних резервуарів 
складено хаотично. А тут 
же бігають маленькі діти. 
Уявляєте, якщо таке кільце 
зсунеться і...

Справді, щодо техніки 
безпеки, то заводські ван
тажники не враховують 
елементарних норм. А втім, 
про яку техніку безпеки мо
же йти мова, коли багато
тонні механізми вивантажу
ють прямо на тротуар?

На цій вулиці ми зроби
ли ще одне «відкриття». Ін
дустріальний пейзаж заводу

„ м ол ОД И И к ОМУ НА Р"

потойбічний

країні немал 
експлуатації

У капіталістичних краї, 
пах експлуататорські кла
си всіляко підтримують 
релігійні свята, бо саме в 
дні відзначення їх особли
во посилено пропагується і 
насаджується серед наро
ду вигідна експлуататорам 
релігійна ідеологія: піДко 
ритись багатому терпени 
но зносити страждання, 
бути смиренним, покірли
вим. прощати всім кривди, 
не думати про краще жит
тя на землі, а асі надії по
кладати па 
світ.

У нашій 
гноблення. ____ _____
Комуністична партія і Ра
дянський уряд піклуються 
про добробут народу, про 
формування наукового сві
тогляду. Але є ще окремі 
люди, на яких релігійні пе
режитки і релігійні свята 
зберегли свій вплив. Саме 
їм. цим людям, треба зро
зуміти. якої шкоди завдає 
пасхальне свято. В дні пас- 
хн церковники особливо 
активізують пропаганду 
релігійної ідеології, котра 
отруює свідомість вірую
чих думками про тлінність 
земного життя, підриває 
їхню віру в свої сили. II 
свої творчі можливості. 
Тривалі молитви забира
ють багато часу, який 
можна було б використати 
для духовнеео збагачен
ня — відвідання кіно, теат 
рів, бібліотек, для екскур- 
сій тощо.

П. РЯБОЙ, 
лектор товариства 
«Знання».

РЕЙД «КП»

вулиці Пацаєва все ті ж ста
рі, неприємні проблеми. На 
дорозі туї подибуються ка
люжі таких розмірів, які 
успішно могли б конкуру
вати із знаменитою мирго
родською баюрою, оспіва
ною безсмертним Гоголем 
(Фото внизу).

Так, шляховики нашого 
міста не позбавлені «гумо
ру». Ну хіба це не «сміш
но», що по вулиці Волкова 
напроти середньої школи 
№ 19 частину дороги зали
шили у вибоїнах, баюрах, 
які ніщо порівняно з (хто 
тільки її азтор?) грандіоз
ною ямою?

Говорячи про всі ці «зна
хідки», ми аж ніяк не ста
вили за мету займатися 
критиканством Усі ми лю
бимо наше чудове місто, 
що потопає в зелені садів і 
парків, що може похвалити
ся мальовничими вулицями 
і пам’ятниками. Але хоті
лося б, щоб ті недоліки, 
про які йшлося в рейдово
му матеріалі, якомога ско
ріше зникли в нашому Кі
ровограді. І тут своє вагоме 

тракторних гідроагрегатів, 
що так недоречно вписався 
в тихі квартали вулиці Жда
нова, вінчає невелике зва
лище, створене з ініціативи 
місцевих жителів. Зате на
проти нього виблискує іде
альною чистотою власний 
сектор гаражів легкових 
авто.

Мабуть, найбільше не по
везло нашим класикам у 
районі Некрасовки. На ву
лицях Маяковського, Чехо
ва, Дем’яна Бедного під час 
дощу проїжджа частина пе
ретворюється в суцільну 
багнюку, якою проїхати мо
же хіба що всюдихід чи 
трактор...

До речі, на чудозій новій

слово повинні сказати ком- 
сомолія і молодь міста. їм 
під силу стати на варту зе
лених насаджень, стрічок 
асфальтних доріг, вулиць,

Рейдова бригада об
ласного штабу «КП» І 
редакції «Молодого ко
мунара»: В. ОРЕЛ — за
відуючий кабінетом 
комсомольської роботи 
обкому комсомолу,
В. ГРИБ — член рейдо
вої бригади обласного 
штабу «КП», С. ЯШАН— 
інструктор 
комітету 
контролю, 
РЕНКО 
«Молодого комунара».

обласного 
народного 

В. ГОНЧА- 
спецкор

З cm op

ДО 50-РІЧЧЯ ПРИЙНЯТТЯ ПЕРШОГО 
П'ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ

Микола СТОЯН.

ЛОМИ/ЖА
Д ЯДЬКА
ТЕ Р Е НА

(Продовження. Поч. у «Молодому комунарі» 
за 17 квітня).

Яке зони мали право викручувати тобі руки, як ти заби
рав своїх корів?.. А як обрас-или тебе, І оловахо, коли 
не прийняли сина на курси трактористів! Глумились, 
денікінцем взиіали... Однак, недовго їм знущатися. 
Йде й па них розг лата — неспокійно на Дону, горять 
колгоспи в Росії, будьте готові й ви...

Він змовк, щоб перепочити, щоб гозорити й далі, 
виливаючи свої злість і гніз, Га його зупинив Голозаха:

— Хто тебе послав, Грамофон?
Він аж завмео. Головаха назнав йзго не Судаком, 

не їимофієм, те Тимофієм Павловичем, а на прізвись
ко, за яке віч страшенно ображавсь. Ковтнув образу і 
відповів.

— Цього не скажу.
— Ага... То я тобі скажу... іоЬі прогули першу поло

вину пісні, а я проспіваю другу. Так воно точнісінько 
й було. Мого сина не приймали на курси трактористів. 
Tore ж дня мене викликав секретар райкому партії, 
що був у селі:

— Громадянине Головахо! Ви справді служили у Де- 
нікіна?

— Служив... Іри з половиною дні.
— Як це так — три з половиною дні?
— А отак. Як прийшли денікінці, то мене, сина бід

няка, насипано мобілізували у їхню армію. Погнали у 
Новомиргород. Подержали три дні, а на четвертий під 
«онзеєм — у Малу Виску, щоб потім відправити у 
Єлисаве.трад. Ни шляху до Малої Виски, кілометрів 
через сім — яр глибокий і лісок. Як дійшли до нього, 
я й попросив офіцера, начальника конвою:

— Ваше благородіє! Дозвольте відлучитися!
— Іди та швидше там справляйся!
Я швидко, подалі від них — тільки й бачив /лене і 

офіцер, і Антон Денікін...
Секретар райкому партії розсміявся та до комісії:
— Щоб зи юваришу Голозасі віднині ніколи не ко

лоли очі денікінством. І його сина записуйте на кур
си... І син мій, Грамофоне, учиться!

Обізвався й Палишапка:
— Корову мені. Грамофоне, повернули. Ще й виба

чилися! Ти чуз дзвін, та не знаєш, де він!
А бив його, удар за ударом. Терен!

^^каиавагі

Настя Чабаненко і Дні-ько Миргородський не мину
ли хатини Герена.

їх зустріла його дружина.
— Де саш дядько Прокіп?
— Л біс його знає.
Данько пожартував:
— Не з молодиці якзїть? Не до ку/ли завітав?
— Та ні! Він через колгосп з розуму сходить. Якщо 

не з кузні й досі. З дідом Байбузаном плуги, борочи 
ремонтують. Каже, що хочуть обоє, щоб до весняної 
сівби у них все найкраще було.

— Тітко Ганно! Передайте йому, щоб прийшов 
завтра у комітет комсомолу.

— Та чи зи подуріли? Його, сивого чорта, у комсо
мол прийняти?

— А може й приймемо!
— Та не робіть цього, Насте! Люди сміятимуться!
— Не зробимо. Ми хочемо, щоб людям віч розповів 

про ссою поїздку до Харкоьа.
— О, це він може. Він мені еже вуха гроторочиз 

тим тракторним заводом!..

Терен словами бив Судака так, що той входив, вгру
зав у стіну.

— Ги, Грамофон, був гадом, гадом і залишився Чо
го ти виєш? Чого ти кличеш нас проти нашої Радян
ської влади, проти Леніни? За п’ятирічку ти ж брешеш! 
Є п’ятирічка! Я недавно їздив у Харків до брата у 
гості. Який там збудували тракторний завод! І тракто
ри вже виробляє. А ти: «стіни і вітер гуляє...» і мені за 
коня... Грамофоне — кінь на чотирьох ногах, та й гой 
спотикається. Спіткнувся й я. Били мене комсомольці. 
Це правда. За це їм дісталося від комуністів, від го
лови сільради. А я їм спасибі казав і кажу... Мені з 
колгоспі розвиднілося. Я ж одне знав — як кріт у зем
лі рився і світу, людей не бачив... І колгосп наш міц
ний. І нікому ми не дамо його розвалити. Іди од пас, 
іроде. Іди, не каламуть воду. З твого пива не вийде 
дива... Ми тебе, собацюру, не бачили й не чули. Чи 
так я кажу, мужики?

— Так, Терене, так!
— І якщо ми тебе побачимо у селі /овтра — я сам 

тебе зв’яжу і відведу в міліцію,
У Судака з кишені револьвер. І куль на гзсіх виста

чить. Але він стримує себе.
Хата чз хвилю опустіла, один за одним люди вихо

дили в ніч, в дощ, навіть не попрощавшись.
Куць розгублено розводить руками:
— Вибачай, Павловичу, але й тобі у мене 

тись і небезпечно й незручно.
Ще один удар!.. Нозі хвиля образи залила 

Проте, Куць казав правду. Може, хтось із 
прямує до сільради.

•— Куди ж мені тепер?
—- На сніг не вижену. Перевезу чозном на хутір.

(Далі буде).

залиша-

серце, 
них уже
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СПОРТИВНИЙ 
ВИПУСК 
«молодого 
КОМУНАРА»

ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ?

РЕЗЕРВ 
НЕ ПІДВЕДЕ

Гімнастичний поміст 
ДІОСШ обласного спорт- 
комітету знову став аре
ною масових поєдинків 
кращих юних спортсменів 
країни. На пси раз до Кі
ровограда з’їхались вихо
ванці дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл олімпій
ського резерву.

У командному заліку 
переможцями стали гім
насти товариства «Дина
мо». першої команди 
В1І.РПС і трудрезервівці. 
Найбільше очок набрали 
представники шкіл ЦСКА, 
Єревана і «Трудових ре
зервів» міста Ворошилов
града.

У групі спортсменів, які 
виступали 
майстрів 
майстри спорту. — Мари
на Глотова (.Ленінград), 
Марина Іскрина (Таш
кент), і Андрій Самфулін 
(Донецьк).

за програмою 
і кандидатів у

З ІМ'ЯМ
ГЕРОЯ

Другий республікан
ський турнір з класичної 
боротьби пам’яті Героя 
Радянського Союзу, на
ціонального героя Чехос- 
ловаччини Олексія Семе
новича Єгорова на цей раз 
було присвячено 60-річчю 
ЛКСЛїУ. Протягом трьох 

[ днів на килимах Будинку 
фізкультури ' кіровоград- 

I ського спортивного клубу 
І «Зірка» свою майстерність 

демонстрували понад Н0 
юнаків 1962 — 1964 років 
народження. Серед тих, 
хто стояв на найвищих 
сходинках п’єдесталу по- 

I шани, — були Сергій Ко
валь з Кривого Рога, хар
ків’янин Юрій Чумаченко, 

і світловодець Володимир 
І Буравченко, атлети з Но- 

воукраїнки Володимир 
Короп, Олександр Соко- 

;’і лейко, кіровоградні Валсн- 
й тин Стаховський, Олек- 
! сандр Гаваза, Андрій Анд- 
! рієнко (всі — з ДЮСШ 
в спортклубу «Зірка»), учні 

/ИПТУ-2 Микола Корості- 
р енно, Віталій Оліфірейко, 

Володимир Кононов. Ген- 
I) надій 
І № 8, 
| Юрій 
® сандр

«Трудових резервів» 
латного центру.

к Всіх переможців наго- 
! роджено дипломами пер- 

■ шого ступеня. цінними 
В призами і спеціальними 

пам’ятними медалями з 
І барельєфом О. С.. Єгопова.

В. ТЕЕРДОСТУП, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

МОЛОДИЙ КОМУНАР“

іиАЙБІЛЬШ гострі супе- 
речки з приводу бу

дівництва спортивних спо
руд точаться після закін
чення масових спортивних 
поєдинків на першість об
ласті. Тих, хто мав гірші 
результати, запитують, чо
му так погано підготува
лися до змагань. Відповідь 
щоразу одна:

— Ніде тренуватись. Не
має стадіону, тиру, пла
вального басейну...

Скаржаться працівники 
спортивних товариств,
спорткомітєтів, скаржаться 
самі спортсмени. А яка ж 
позиція в цій справі ком
сомольських активістів?

Представники Онуфріів- 
ського, Добровеличків- 
ського, Еільшансьного ра
йонів, наприклад, виправ
дуються коротко:

— Якби допомогли гос
подарники, ми щось і зро
били б...

Таким можна заперечи- 
послухавши міркуван- 

з цього приводу голо
ви колгоспу імені Шевчен
ка Ульяновського району

Т. Демарацькогс:
— Коли бачиш, що мо

лодь з ентузіазмом бере
ться за підсищення свого 
фізичного, гарту, байду
жості не може бути. В на
шому селі раніше існува
ли прості спортивні май
данчики, без твердого по
криття. їх обладнали самі 
комсомольці. У вільний 
від роботи час колективно 
виходили на тренування. 
Але потрібний бус більший 
розгін. І ватажок комсо
мольців колгоспу Анатолій 
Барський прийшов з про
позицією на засідання 
правління: «Ми вийдемо 
всі — і механізатори, і

ТИ, 
ня

Б.

10 квітня 1079 року

будівельники. Працювати
мемо у вихідні дні. Інак
ше наші рекорди в район
ному масштабі будуть та
кі, як у початківців...» Він 
переконав усіх: потрібен 
типовий стадіон, критий 
тир. 1 ми знайшли кошти, 
виділили будівельні мате
ріали, механізми.

Звідси й результат — 
після введення в дію типо
вих спортивних споруд 
тільки торік у нолективі 
фізкультури господарства

Застрільником виступив 
райком комсомолу. Є ме
та: «Кожному колективо
ві — типовий спортивний 
комплекс!» Були конкретні 
пропозиції, намітки, 
перспективний план роз
витку олімпійських 
спорту. Зобов’язання бра
ли комсомольці більшості 
первинних організацій. І 
їм пішли назустріч — до
помогли.

Тепер ульяновці можуть 
пишатися своїми вихован-

був

ВИДІВ

комсомолу та міський 
спорткомітет діють тут 
спільно. Комсомольські 
організації взяли шефство 
над мікрорайонами міс
та — обладнують спортив
ні майданчики для дітей і 
підлітків. Ось і тепер, у 
день Всесоюзного кому
ністичного суботника, на 
обладнанні спортивних 
комплексів працюватимуть 
юнаки і дівчата з усіх 
приємств, навчальних 
кладрів, установ — у

під- 
за- 

пар-

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ СПОРУД — 
СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

ломота найбільших про
мислових підприємств, бу
дівельних організацій ма- 
ловідчутна, не зорієнтува
лись і працівники житло
во-експлуатаційних кон
тор. А комсомольські ак
тивісти — одне і те ж: 
«Що ми можемо зробити 
пустими руками?» Та чи 
багато треба, щоб облад
нати прості майданчики, 
тенісний корт, городошне 
містечко? Була б ініціати
ва, а вихід зі скрутного 
становища можна знайти.

підготували 168 спортсме- 
нів-розрядників, 96 знач
ківців ГПО. Шевченківці 
зайняли перше місце в VI 
сільських 
рах, що 
йоні.

Так і 
Щорса. 
карбованців витратили тут 
на спорудження комп
лексних спортивних май
данчиків, стрілецького ти
ру. За нам’янокриничан- 
цями пішли лозуватці — 
юнаки і дівчата колгоспу 
імені Фрунзе теж збуду
вали тир, стадіон, де сек
тори з гумово-бітумним 
покриттям.

Сотні годин відпрацюва
ли на суботниках і неділь
никах молоді робітники 
Ульяновського цукрозаво
ду, комсо/лольці інших 
підприємств міста.

спортивних іг- 
пронодились у ра-

в колгоспі імені 
Гіонад 50 тисяч

цями, які успішно висту
пають на обласних і рес
публіканських змаганнях. 
€ вже свої першорозряд
ники з кульової стріль
би — Володимир Дорось, 
Анатолій Бичок, Ольга 
Толчинська. Бігун Сергій 
Фаюк виконав норматив 
кандидата в майстри спор
ту, а легкоатлетки Вікторія 
Гермаш та Зінаїда Живо- 
товська тепер виступають 
у збірних командах облас
ті. 39 першорозрядників, 
які торік підвищили свої 
результати, нині шикую
ться в шеренги кращих 
спортсменів району.

ЦІТКИЙ орієнтир у світ- 
и ловодців, котрі роз

горнули будівництво спор
тивних споруд за місцем 
проживання. Міськком

ку культури і відпочинку 
імені Т. Г. Шевченка, біля 
турбази «Славутич», онов
люватимуть шкільні ста
діони та маленькі олімпій
ські містечка.

Світловодці практику
ють цікаві спортивні зма
гання «Тато, мама і я». 
Майстєрнісію міряються 
цілі сім’ї. І показують не
погані результати. Бо є де 
постійно тренуватись, за
гартовувати себе фізич
но — біля кожного кому
нального будинку діє пост 
бадьорості.

їхній досвід слід було б 
запозичити 
цям. Тут, 
центрі, вже 
тривають суперечки: де і 
хто будуватиме спортивні 
майданчики? Шефська до-

кіровоград- 
в обласному 

котрий рік

МЕШОДАВНО в Кіровіі- 
• ® граді фінішували об
ласні змагання з багато
борства ГПО серед пред
ставників «Колоса». І зно
ву в числі «найбідніших» 
виявилися спортсмени 
Онуфріївського, Вільшан- 
ського, Новгородківського 
районів, що виступили, не
повним складом кол'.анд, а 
добровеличківці зовсім не 
прибули на змагання — 
не мали таких, хто б 
заявив про свої високі 
спортивні результати. Та 
й де ж їх можна здобути, 
коли в багатьох коленти- 
Еах фізкультури тут лише 
невеличкі футбольні поля 
з «вигірками» та «виярка
ми»? І це ще раз дас при-,^ 
від для серйозних виснов- 
ків. їх передусім повинні 
зробити комсомольські 
активісти, яким доручено ' 
справу фізичного вихован
ня молоді.

С. ШАПОВАЛОВ, 
завідуючий відділом 
спортивної та сбо- 
роино-масової робо
ти обкому ЛКСМУ.••••••••є ••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••'

ЛИСТ УБОЛІВАЛЬНИКА

а К П □

Серед найсильніших баскетболісток області — виховання Кіровоградської 
ДЮСШ № 1, яких тренує Л. О. Вязовсьний. На зональній першості Міністерства 
освіти УРСР наші дівчата перемогли своїх суперниць з Донецької, Ворошилов- 
градсьної, Дніпропетровської, Кримської областей і в червні візьмуть участь 
у фінальних поєдинках.

На фото: вихованки Л. О. Вязовсьного.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Бесчасний з ПТУ 
Василь Чорномаз, 
Кожанов, Олек- 

Коробко з ради 
об-

БОРОТЬБА ДЗЮ-ДО. У 
спортивному номпленсі 
сільськогосподарського ін- 

• ституту, що е Дніпропет
ровську, відбулися зма
гання з цього ьиду спорту 
за програмою VII літньої 
Спартакіади УРСР. Кірово
градський майстер спорту 
Сергій Мезенцев («Колос») 
у своїй ваговій категорії 
став третім призером. На
ші дзюдоїсти принесли 28.5 
очка в залікову нопилку 
Кіровоградьцини.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. Три 
Дні в обласному центрі

проходив турнір у залін 
спартакіади-79 товариства 
«Спартак». У командному 
заліку місця в підгрупах 
розподілилися так: у пер
шій найвища сходинка ді
сталася спортсменам обко
му профспілки працівників 
освіти, вищої школи і на
укових установ, другими 
були аоіапрацівнини, тре
тіми — представники об
кому профспілки медичних 
працівників; у другій під
групі не мали собі рівних 
спортсмени обкому 
спілки працівників 
вої промисловості, за
ми — тенісисти обкому 
профспілки працівників 
зв’язку, далі — геологороз
відники.

проф- 
харчо- 

ни-

Наступні поєдинки у 
спартанівців — з кульової 
стрільби.

ФУТБОЛ. Стартувало дру
ге, весняне коло Всесоюз
ної юнацької зональної 
першості. Вихованці кіро
воградської «Зірки» перші 
зустрічі провели на виїзді. 
В Севастополі вони зустрі
лися з «Атлантикою». 
Матч юнаків молодшої гру
пи закінчився з рахунком 
1:0 на користь господарів 
поля. А в поєдинку стар
ших юнаків наші земляки 
здобули перемогу — 3:1. 
М’ячі у ворота севасто
польців забили Сергій Пе- 
щов та Ігор Березкін.

Другий тур відбудеться 
22 квітня: «Зірка» прийма
тиме запорізьку «Стрілу»,

ВГЖЯЗВ8 ЇИгйВЕІЖЕЯ ЕИЯЯВ0ЕЗ

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
ВК 31956.

Газета 
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Обсяг 0,5 друк. ари.

316050, МСП
м. Кіровоград,

Звичайно, па початку чемпіонату важко ррогнозува- . 
ти. якою буде кіровоградська «Зірка» восени. Але- вже 
перші ігри пепоксять пас, уболівальників. Якщо торік _ 
наші улюбленці в першому колі взяли непоганіш роз
гін і закінчили його лідерами, то інші відчувається 
якась невпевненість — у п’яти матчах — один про
граш. чотири пічні' (гри па своєму полі) Ми бачила 
в попередніх іграх «Зірка» вперто вела наступ. Із- т<еті 
лозне — кінцевий результат. Завершальні атаки1 були 
непродуманими, бракувало чітких комбінацій і точних 
ударів по воротах суперників. Лінія захисту рвалося. , 
заслін по спрацьовував. Досить час і о впадали у вічі 
тактичний і технічніш примітивізм, якесь психологічне І 
закріпачення деяких іравців.

А ми хочемо бачити динамічний, гострий, атакуючий 
футбол. Кожен із травнів пзвшісн бути лідером — ви- 
конуючи те. що йому диктують ігрові обставину. Хо
четься,, щоб «Зірка» позбулася зовнішнього кидка, 
крайнього автоматизму, а захопила простір творчості. . 
Головне — цілеспрямованість! Усі гравці повніші бра
ти участь у конструюванні атак, не ігпоруваїп тих,.хто 
стоїть на вигіднішому місці, а з.зохечузатп їх точними 
пасами.

Та ще необхідна лопата до глядача, що сидить на 
трибунах. Рахунок у матчі може й не бути відкритим. • 
але сама гра повинна захопити тих, хто прийшов на 
стадіон. 1 ми вітатимемо своїх улюбленців, якщо вели 
даруватимуть нам захоплення. Щоб кожного разу во
ни грали на полі, ще і ще раз нагадуючи, що футбол— 
цс гра!

В. НЕЧИПУРЕНКО, 
вчитель фізвиховаїїня Созонілської середньої 
школи Кіровоградського району.

, 3IPKAU
В

17 квітня «Зірка» прий
мала ровенсьний «Аван
гард». Гості не тіль
ки добре захищались, а й 
контратакували. На 42 й 
хвилині їхній захисник 
Р. Даєид сильно пробив по 
воротах В. Музичука, і 
м’яч, торкнувшись Михай
ла Порошина, розгойдав 
сітку — 1:0.

У другому таймі наші 
земляки ніби й вели на
ступ. та їхні дії майже в 
усіх ланках були незлагод-

женими. На 70-й хвилині 
Богданов пропустив мож
ливість мєтоів Із семи за
бити м’лч. Ноли до фіналь
ної сирени лишалося де
в’ять хвилин, простріль- 
ною передачею Олександра 
Алексеева з правого краю 
вміло скористався Богда
нов — 1:1.

В. ШАЕАЛІН.

відділ листів I масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-У7; еідділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

вуп. Луначарського. 36. §аоз°?з? “ 2_5665: н,чна рсда"'ІІ” “

Індекс. 61197, Зам. № 197.
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