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Тисяч? юнаків і дівчат, сотні комсо
області 

ознаме-
мольсько-молсдіжних колективів 
нині докладають усіх зусиль, аби 
нувати фініш року достроковим виконан
ням планових завдань І зобов'язань. На 
трудовому календарі багатьох із них — 
уже рік 1986-й, завершальний рік п'яти
річки ефективності і якості. Молоді тру
дівники Кіровоградщини — активні учас
ники Всесоюзного змагання за гідну зу-

комсомольське
завзяття!

На трудовому календарі номсоксльсько-молодіжкої 
бригади шоферів автогосподарства Світловодського 
виробничого об'єднання «Дніпроенергобудіндустрія», 
яку очолює Мннола Соловков, —- травень 1980 року. 
Свою п’ятирічну колектив зобов’язався виконати до 
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна.

На знімку: молоді воді» Володимир ФРАНК- 
ШИН, Іван ГИРИЧ, Микола СОЛОВЙОВ, Віктор ЄФА- 
НОВ та Віктор БІЛИЧЕННО.

Фото В. ГРИБА.

АКТУАЛЬНО!

Ми — за ШІСТЬ
авапЕїпмтн» КРОК ЗА КРОКОМ
ДОСТРОКОВО 1

Як залучити молодь до 
участі в масовому русі за 
випуск високоякісної про
дукції? Це питання не раз 
розглядали на зборах, засі
даннях комітету комсомо
лу Світловодського заводу 
чистих металів. Дійшли 
висновку, що ефективною 
формою виховання почуття 
відповідальності за кінце
вий результат роботи, в 
основі якої — якість, мо
жуть бути молодіжні штаби 
і пости,

Сьогодні на підприємстві 
налічується 6 штабів та 
близько 20 постів. Адмі
ністрація підприємства, 
громадські організації, за
водський штаб «Комсо
мольського прожектора» і 
народні контролери спря
мовують їхню роботу, 
сприяють навчанню шта
бістів. Це позитивно впли
ває на підвищення якості 
продукції.

До штабу апаратного 
цеху, наприклад, увіходять 
технічно грамотні, активні 
комсомольці Г. Слюсарен- 
ко, Н. Єфімова, Л. Дем’ян- 
чук, Г. Нагорська. Вони ре
гулярно проводять рейди, 
постійно пропагують пере
довий досвід, висвітлюють 
результати діяльності шта
бу та постів якості у «блис
кавках», номерах. «КП», 
бракоробам видають ре
кламації. Активісти запро
вадили поопераційний 
контроль якості. Сигнали 
про брак фіксують у книзі

обліку; про це письмово 
повідомляють адміністра
цію. В результаті випуск 
бракованої продукції в це
ху практично виключений.

Робота, що її проводять 
цехові штаби та пости 
якості, дала змогу виявити 
«вузькі місця» і визначити 
дільниці, де поліпшення 
якості безпосередньо по
в'язане з підвищенням 
кваліфікації. Там організо
вано школи, де передови
ки виробництва навчають 
молодь тонкощів профе
сії, передають свій досвід.

Після закінчення цієї 
школи тільки в комсомоль
сько-молодіжному колек
тиві апаратників Василя 
Тихоновича Циленка з тре
тього цеху 28 молодих ви
робничників здобули пра
во працювати з особистим 
клеймом. Як бачимо, ефек
тивність від роботи штабів 
та постів якості відчутна. 
Як же поширюють і вивча
ють їхній досвід?

Прикро, але І завод
ський, і Світлободський мі
ський комітети комсомолу 
поки що мало уваги приді
ляють саме цьому пи
танню,

С. тишко, 
плавильник заводу 
чистих металів.

М. Світловодськ.

КОМСОМОЛЬСЬКО * моло
діжний колектив молоч
нотоварної ферми Не- 
сг>атківського відділка 
радгоспу Другого імені 
Петровського цукроком- 
бінату нещодавно попов
нив список тих виробни
чих підрозділів Олек
сандрійського району, які 
достроково виконали 
план чотирьох років де
сятої п’ятирічки. Ниві за
галом по фермі вже на- 
доєно понад 3000 кілогра
мів молока від корови.

Окремі доярки мають 
значно вищі показники, 
Так, комсомолки Марія 
Миквтчук, Марія Данії- 
лейко та ЄвдокІя Крав
ченко тритисячний рубіж 
подолали значно раніше. 
Групкомсорг ферми Ка
терина Івапппк від кож
ної первістки своєї групи 
одержала вже 2600 кіло
грамів молока.

Ніші колектив набли
жається до виконання 
своїх річних- соціалістич
них зобов’язань. У відпо- 

• відь на заклик кращих 
молодих тваринників об
ласті до всіх ровесників 
молочнотоварних ферм 
пссватківські доярки зо
бов’язалися викопати 
п’ятирічний план до 110-ї 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна. У повсяк
денній праці вони рів
няються па кращого мо-

лодого дояра району 
Олексія Бушу з колгоспу 
«Дружба».

В. ГРЕБІННИК, 
керівник корпункту 
«Молодого комуна
ра» при Олександ- 
ріеському райкомі 
комсомолу.

я * $
Першою на шахті «Світ- 

лопільська» виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля» завдання чоти
рьох років п'ятирічки 
викопала бригада робіт
ників очисного вибою, 
яку очолює комуніст Ми
кола Вакуленко.

З початку п’ятирічки 
колектив видобув 90 ти
сяч 800 топи надпланово
го вугілля. Бригада, у 
складі якої переважно 
молодь, завжди в лідерах 
трудового суперництва 
на підприємстві. Вона 
відзначається спаяністю, 
тісною взаємодією всіх 
людей. До пари досвідче
ним — юнаки. Доброго 
слова заслуговують ро
бітники очисного ви
бою — член комітету 
комсомолу шахти Анато
лій Макаренко, комсо
мольці Олександр Дуд
ник, Віктор Декуша, 
Олександр Буряк.

В. ГРЙГОРАШ, 
секретар комітету, 
комсомолу шахти 
чСвітлопільська».

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Вчора відбувся другий пленум правління Кірово

градської обласної організації Товариства охорони 
пам’ятників історії та культури.

З доповіддю про завдання обласної організації 
Товариства в світлі постанови ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, погіітико-виховної роботи» 
на пленумі виступила голова правління Товариства, 
заступник голови облвиконкому €. М. Чабаненко.

В доповіді і виступах відмічалося, іцо постанова ЦК 
КПРС — зразок творчого підходу до розвитку ленін
ських принципів виховання нової людини, могутня 
зброя в боротьбі з буржуазною ідеологією, з будь- 
якими відступами від революційного, марксистсько- 
ленінського вчення.

На виконання цієї постанови Центрального Коміте
ту партії в області проведено значну роботу по орга
нізаційному зміцненню Товариства, кількісному росту 
первинних організацій. Пожвавили свою роботу лек
торії, музеї і кутки бойової та трудової слави. Особ
ливо добре поставлена виховна і пропагандистська 
робота в Новоукраїнській, Олександрівській, Знам’ян- 
ській та Кіровоградській районних організаціях.

Пленум затвердив заходи по виконанню постанови 
ЦК КПРС «Про дальше поліпшення ідеологічної, по- 
літико-виховнеї роботи», відповідної постанови п’ято
го пленуму республіканського Товариства охорони 
пам’ятників історії та культури в цьому питанні.

В роботі пленуму взяли участь і виступили завідую
чий відділом пропаганди і агітації обкому Компартії 
України І. П. Оліфіренко і начальник оргінструктор- 
ського відділу республіканського правління Това
риства Є. О. Яковлева.

МОЛОДЬ, НА ШАХТИ ДОНБАСУІ

Вчора з КірсЕограда до Свердловська Ворошиловград» 
сьної області виїхали 20 комсомольців-добровольців. Во
ни в складі комсомольсько-молодіжного республікансько® 
го загону «Корчагінець» працюватимуть на шахтах Дон
басу. Перед від’їздом кореспондент «Молодого комунара# 
взяв інтерв’ю у командира посланців області, молодого 
комуніста Михайла Теплицького.

КОР.: Михайло, в складі 
тисячного республікан
ського загону «Корчагі- 
нець» і ти, представник ро
бітничого класу Кірово- 
градщини. Що покликано 
тебе в Донбас?

М. Теплицькай: До цьо
го я працював на Кірово
градському ремонтно-ме
ханічному заводі Укррем- 
трссту старшим майстром 
Інструментального цеху. А 
коли дізнався, що формує
ться загін для роботи па 
шахтах Донбасу, то відра
зу записався до молодіж
ного колективу і одержав 
путівку обкому комсомолу. 
Бажання працювати на 
шахті, опускатися в лаву 
виникло не одразу. Мене 
особисто в дорогу покли
кав обов’язок допомогти 
шахтарям видавати на-го
ра вугілля, повністю забез
печити потреби країни в 
«чорному золоті». А ще — 
мені цікаво: як там пра- 
цюється? Бачив багато кі
нофільмів, читав літерату
ру про нелегку, але почес
ну спразу шахтаря. Отже, 
хочу спробувати, перевіри
ти себе — чи витримаю? Чи 
зможу стати врівень з до
свідченими асами гірниць
кої роботи? Бо, як розпові
дав нам, молодим пред
ставникам Кіровоградської

області, ветеран із шахти 
імені Бойкова, прохідник 
Петро Тихонович Кацай, 
слабодухих, нитиків у Дон« 
басі не визнають. Там по« 
трібпі міцні, віддані справі 
люди. Саме таким я й хочу 
бути.

КОР.: Хлопці-доброЕоль- 
ці виявили тобі, Михайле, 
високе довір’я і обрали 
командиром. Значить, ко» 
лектив уже створюється» 
Які від нього перші вра» 
ження?

М. Теплицький: Думаю, 
що ті, хто від’їжджає в 
Донбас сьогодні, будут»» 
достойними наших попе* 
редннків, добровольців з 
Кіровоградщини, що пра
цюють на шахтах «Ленін»» 
ська» і «Харківська» ви- 
робшпого об’єднання 
«Свердлова нтрацит». Се
ред нас — учорашні робіт
ники, колгоспники, вій« 
ськовослужбовці. І всі хо
чуть стати справжніми гір
никами, примножити славу 
шахти імені Войкова, па 
якій будемо працювати, 
славу всього Донбасу.* ф *

На знімку: Герой
Радянського Союзу В. О. 
ВЕРХОЛАНЦЕВ під час на
путньої розмови з пцелані 
цями Кіровоградщини е 
обкомі комсомолу.

Фото В. ГРИБА.

ПОПРАВКА
У газеті «Молодий комунар» за 20 листопада ц. р. 

допущено помилки.
У матеріалі «Набутнії і прорахункп» п’ятий і шостий 

рядки третього знизу абзацу четвертої колонки слід 
чіпати: «Компартії України М. І. Грабовий...»

У матеріалі «Відбулися...» п’ятий — сьомий рядки 
передостаннього абзацу слід читати: «голова виконко
му Онуфріївської районної Ради народних депутатів 
Г. X. Перепсляк». * 



_2 отор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР^
22 листопада ІО70 року

ЧИРЛ СИЛЬНА комсомоль
ська організація? Зви

чайно ж, активністю кож
ного юнака, ножної дівчи
ни у праці, громадському 
житті. Якщо говорити про 
бойовитість районної ком
сомольської організації, то 
доведеться назвати цілий 
комплекс складових робо 
ти райкому по керівництву 
первинними. І насампе
ред — рівень внутріспілко
вої роботи. Про нього, зо
крема, досить предметно 
говорилося на конференції.

Цифри, які навела у з&іт-

КОНТРОЛЬ- 
ТИВНІСТЬ

З IV ЛЕНІНСЬКОЇ м. КІРОВОГРАДА РАЙОННОЇ
ЗОННО-ВИБОРНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕ
РЕНЦІЇ

ній доповіді перший секре
тар райкому ЛКСМУ Тетя
на Лебедева, красномовно 
свідчать про те, що з бо
ротьбі за зростання спіл
чанських лаз і райком, і 
багато первинних знайшли 
празильний шлях. За ос
танні дза роки до ВЛКСМ 
прийнято 3074 чоловіка, 
499 комсомольців оступи
ли до лав КПРСл Нині ра
йонна комсомольська ор
ганізація налічує 19056 
юнаків і дівчат,

На попередній звітне- 
виборній конференції чи
мало критичних зауважень 
стосувалися структури ра
йонної комсомольської 
організації. Вони не про
йшли поаз увагу райкому. 
За звітний період кіль
кість первинних зросла з 
172 до 178, а цехових ком
сомольських організацій — 
з 478 до 523.

Характерно, що там, де 
дбають про зростання 
спілчанських лав, є на пер
шому плані і боротьба за 
виховання у всіх членів 
ВЛКСМ активної життєвої 
позиції. Тут можна взяти 
за приклад комсомольські 
організації заводу «Черво
на зірка», головного під
приємства Кіровоградсько
го виробничого швейного 
об єднання, взуттєвої фаб
рики, заводу дозуючих ав
томатів.

1900 спілчан трудяться 
на «Червоній зірці». В то- 
му, що колектив червоно- 
зорТвціо неодноразово ста
вав переможцем соціаліс
тичного змагання, і їхній 
вносок. У цехах заводу 
пролунав заклик юнаків і 
дівчат «Виробничим втра
там — комсомольський за
слін!» Усім відомий почин 
бригади формувальників 
Валерія Олсфіренка з ли
варного цеху сірого чаву- 
ну; «П’ятирічне завдання— 
до 1.10-ї річниці з дня на
родження в. І. Леніна!» А 
недавно на звітно-вибор
них комсомольських збо
рах у механоскладальному 

. цеху № 2 бригади Анато
лія Снарбозою і Олексія 

. Попова намітили ще ви
щий рубіж; до ленінсько
го ювілею виконати п'ять 
з половиною річних норм з 
початку п’ятирічки.

Існує прямий зв’язок 
• між поповненням комсо-

мольських рядів і ефек
тивністю роботи по вихо
ванню життєвої позиції, 
яка характеризується в 
першу чергу трудовою і 
громадською активністю. 
Хоча в цілому районна 
комсомольська організа
ція і виросла, нові комсо
мольці влилися лише в 106 
організацій із 178. За два 
роки жодного юнака, жод
ної дівчини не було прий-

нято до ВЛКСМ на заводі 
імені Кірова, у виробничо
му об єднанні будматеріа
лів, на фабриці «Хімчист
ка». І як ілюстрація до 
сказаного вище; громад
ське життя молоді, соціа
лістичне змагання знахо
дяться тут на низькому 
рівні.

Є й інший бік справи — 
якість прийому 8 комсо
мол, перші комсомольські 
доручення. Кожному з нас 
пам ятний той момент, ко
ли на зборах товариші 
приймають тебе до лав 
ВЛКСМ. І зовсім інше від
чуття, коли питання прийо
му в Спілку вирішується у 
вузькому колі на засіданні 
комітету комсомолу. На 
конференції були названі 
конкретні адреси, де таке 
траплялося: завод «Нова
тор», об’єднання рестора
нів.

Прикладом незамаскова- 
ното формалізму може 
служити розподіл дору
чень у деяких шкільних 
комсомольських організа
ціях. Гак, перше доручен
ня Алли Глеєвоі з серед
ньої школи № 11 таке: 
квітникарка. Багато комсо
мольців узагалі лише спла
чують членські внески. А 
навколо стільки хороших, 
цікавих справ.

Так уже повелось, що 
успіхи комсомильсь. ий ва
тажок ділить з усіма порів
ну, а за недоліки а роботі 
має відповідати більше за 
інших. Бс, він — керівник і 
організатор.

Так, за звітний період 
поліпшилось навчання ком
сомольського активу. Але 
є в цій справі один істот
ний недолік: райком ком
сомолу но організував на
вчання групкомсоргів, хо
ча саме ця категорія ком
сомольських працівників 
потребує грунтовної підго
товки до керівництва свої
ми групами.

На багатьох підприєм
ствах району первинні 
очолюють досвідчені, ак
тивні комсомольські ва
тажки. Вони і є, без пере
більшення кажучи, надій
ною опорою райкому. Але 
конференція відмітила й 
інше: велику змінність
секретарів. Кілька разів 
мінялися секретарі ком-

сомольських організацій 
Ленінського райхарчотор- 
гу, фабрик «Хімчистка» та 
швейно-і алантереиної, ви 
робничою швейного об єд
нання «Україна», буді
вельно-монтажного управ
ління № 3/ тресту «Кіроао- 
грздзодбуд»...

Малочисельні... Пробле
ма цих комсомольських 
організацій актуальна, як 
відомо, не тільки в Ленін
ському районі, де їх налі
чується 86. На жаль, про 
неї було мало сказано в 
доповіді, більше думок з 
приводу підвищення актив
ності нечисленних вислов
лювали ті, хто доповідь об
говорював.

Немало малочисельних 
комсомольських організа 
цій району організаційно 
міцні, бойовиті. Але не 
можна забувати, що все- 
таки у більшості робота 
зводиться до сплати член
ських внесків та прозеден-
ня час від часу окремих 
заходів, які не завжди є 
ефектизгіим засобом про 
ти пасивності комсомоле 
ців.

З цього приводу часто 
можна почути: специфіка 
роботи. Так, це ме надума
на причина. Те, можливо,

проблему специфіки мож
на розв язаги, зібравши на 
окрему нараду секретарів 
малочисельних, щоб вони 
поділилися досвідом ро
боти. Це ПІШЛО б ТІЛЬКИ 9 

актив райкому комсомолу, 
який має вирішити не тіль
ки проблему малочисель
них організацій.

♦ Ф *

У роботі конференції 
взяли участь перший сек
ретар Ленінського райко
му Компартії України С. С. 
Ліновиченко, другий сек
ретар Ленінського райко
му Компартії України Т. І. 
Валькова, секретар Ленін
ського райкому Компартії 
України Ю. С. Руднєв, за
відуючий оргвідділом Кі
ровоградського міськкому 
Компартії України 8. І. 
Сподін, перший секретар 
Кіровоградського міськко
му комсомолу Я. А. Бон
дар. На конференції ви
ступили перший секретар 
Ленінського райкому Ком
партії України С. С. Ліно
виченко та перший секре
тар Кіровоградського мі
ськкому комсомолу Я. А. 
Бондар.

Першим секретарем Ле
нінського м. Кіровограда 
райкому комсомолу обра
но Лебедєву Тетяну Ми
хайлівну, другим — Маш- 
ковського Анатолія Івано
вича, секретарем —заві
дуючою відділом учнів
ської молоді — Сгорову 
Ніну Тихоніану.

А. РОМАНЮК,-

спецкор «Молодого 
комунара».

ГОВОРЯЧИ про здобу г- 
кп, доповідач відзна

чила,' що блн"’.ько тисячі 
трудіїшпкйі району беру і і< 
участь у змаганні за знан
ня кращого молодо;.) ви
робничника. 126 комсо* 
Мошьців виконали соціаліс
тичні зобов я іЗнііи на чсСіЬ 
иО-річчя, <1І\СМ УкраТтии 
За .лигшііг період поліпши
лись трудонс суперництво 
у колгоспах імен! Леніна,
Родина», раіісільпкйтфх 

піці. А ось у КОЛГОСПІ 
«Држкба», ра.иосні імені 
Карла Маркса, раинобут- 
комбіиа гі комсомольські 
організації не приділяю і ь 
належної- у паї п орі анізацн 
змагання, його дієвості.

Широкого розмаху в ра
йоні набрав рух «Гнарпн- 
ННН.ТНО —справа молод:». 
Про це свідчить той факт; 
що на сьогодні вісімнад
цять дівчат-доярок одер
жані від кожної корозії по 
три тисячі*кілограмів мо
лока.

На конференції йшла 
коїікрсп.з розмова про 
підготовку механізатор
ських одрів, потреба в 
яких для господарств ра
йон;, становить 150 чоловік, 
про Іірогрехійііу орієнтацію

В КОМСОМОЛІ

учнів, закріплення молоді 
на селі.

Актуальним був виступ 
делегата конференції, заві
дуючої четвертою молоч
нотоварною фермою кол
госпу «Зоря комунізму» 
Піци Недодато».. Ось ви 
клад її розповіді

На фермі, яка знаходи
ться в селі Дуброві!кому, 
за три кварталі, нинішньо
го року одержали ліпне 93 
проценти запланованої 
продукції. Працюють на 
фермі ЧОТІІра, комсомольці. 
Ііро ЇХНІ особисті здобутки 
свідчнт* таке: делегат звіт- 

.іЮ-впборної конференції 
Піна Солошенко (делега
тами, як правило, обира
ють кращих) надоїла від 
кожної корови свБєї і рупн 
2 тисячі кілограмів моло
ка. Показник невтішний. У 
багатьох виникне загинан
ня: в чому ж річ? Хіба тру
дівники ферми, та й усього 
колгоспу, нехтують сира ва
ми важливої ділянки ви
робництва? Основна при 
чина низької віддачі — 
нестача кадрів. Так, саме 
нестача кадрів, їх плин
ність значною мірою вили
вають па результат роби
ти — кількісний і якісний 
показник виробництва мо- 

' лока. А почалося все з то
го,' що село Дубровине 

’ вважається неперспекпів- 
ннм. Отож правління кол
госпу вирішило сконцент
рувати все тваринництво в 
центральному відділку — 
у Братолюбіаці. Цс пер
спектива найближчого май
бутнього. А поки що відді
лок діє. Тварнншіки мають 
планове завдання, яке по
трібно викопувати. Але 

•для цього не вистачає ро
бочих рук, особливо — у

тваринництві. Протягом 
останніх років з Дубровп- 
пого виїхало близько двад
цяти-молодих сімен. Втра
тили тут- ирШПЮЇШіі руки. 
Втратили ьс через те, що 
молоді не подобається ро
бота в сільському госпо
дарстві. їй не ■ створили 
умов для праці, не виста
чає житла.

Розповідь II. Иедодлгок 

ХТО БУДЕ ЗМІНОЮ
Минуло, суботи відбулася XXXVIII звітно-виборна 

конференція Долинсьної районної комсомольської 
організації. З доповіддю виступила перший секре
тар райкому комсомолу Т. А. Нелень.

Доповідач і г ромовці проаналізували діяльнісіь 
членів спілки за звітний період, з критичних пози
цій указали на недоліки, що мають місце, намітили 
заходи для їх усунення.

доповнила і І. Солощепко. 
Вона, зокрема, сказала:

— Ніна І їедодб'ток говб- 
рила при основи} причин) 
низьких надоїв. Особливе 
відчуваємо нестачу кадрів 
ми, доярки. Доводиться 
виконувати значно більший 
обся^ робіт. Не маємо під
мінних. До того ж працює-, 
мо без ВИХІДНИХ. А це — 
важко. 1 як не парадок
сально, зусиль доводиться, 
затрачати багато,а резуль
тат малозаспокій.Ннвйй.

Та є вихід із становища, 
яке склалося на Л*ТіФ №-1 
колгоспу «Зоря комуніз
му», в деяких інших госпо
дарствах ранги у. Про не 
свідчить досвід кращих 
комсомольських організа
цій, правлінь колгоспів, 
громадськості, які взяли 
курс на профорієнтацію 
учнів, закріплення молоді 
на селі. З приємністю за
дувала И. ііедодатоі. лині 
канікули, коли 9 старшо
класників працювали на 
довіреній їй фермі. 1 кота 
школярі іде не мають іі»- 
трііїного досвіду, ід ргдіиіа 
Сула для колем н;;. справ
жньою підмогою. Діти під
новили і роздавали твзрн- 
нам корми, доглядали ху
добу. Словом, працювало- 
ся леї H1V. НІЖ СЬОЮДНЇ. 
1 ІО.МІіііііМіІ були резуль
тати.

...Комітет комсомолу 
колгоспу імені Леніна з. з< 
твердо; значна частина 
цьої орічпих вмїіускшіліа 
Кіровеької школи зали пи
ться в господарстві. Про 
це впевнено говорив, звер
таючись до учасників кон
ференції, секретар, коміте
ту комсомолу, «заступник 
голови правління колгоспу 
по роботі з молоддю Петро 
Назаренко. Чому така 
впевненість! У Кіровому 
намітили цілий комплекс 
заходів, спрямованих из 
закріплення учнівської мо
лоді у сфері сільськогоспо
дарського виробництву 
Теж не дивно, що близько 
вісімдесяти процентів ви
пускників зос гаються пра
цювати в солі, за направ
леннями колгосйу йдуть 
навчатися у вузи, щоб по
вернутися в господарство 
спеціалістами. У колгоспі 
вже сьогодні є всі перед
умови для створення ком*

сомольсько • молодіжнії

Говорячи про 
професійної орісшації і за
кріплення молоді па селі, 
Петро Назаренко з трибу
ни конференції підкреслив: 
про тих, хто незабаром 
Прийде на зміну старшим, 
у колгоспі дбають давко. 
Цс справа не одною’дня, а 
система. Ще в дитячому 
садку у малечі виховують 

любив до землі, до маіібут 
ньої професії. Діти із задо
воленням граються в опе
раторів машинного доїння 
і езинофабрики, у механі
заторів. Це крок до май
бутньої професії. Наступ 
ний етан — місцева серед 
пя школа. Тут створено 
трудові об’єднання учиш, 
загони юних тваринників. 
Лише нинішнього року. ВИ 
явили бажання црацюваи 
в них 66 КОМСОМОЛЬЦІВ. Ці 
не лишає ї вся поза уваюю 
правління колгоспу, комі 
тегу комсомолу. Так, на
приклад, дослідили, що ба
гато хлопців хочуть пра 
цюваїи механізаторами. 1 
вже наступного року буде 
створено заіііі юних меха
нізаторів. Ця молодь ви 
словила бажання на все 
життя зос гатись у колгос
пі. Бо бачить перед собою 
ш'рспскгиву, відчуває тур
боту. Спробу Гне заперечн 
ти. 1 Петро Шкарупа, Пет
ри Балабанов, Лілія Сні- 
жицька, Микола Климен
ко, десятки їхніх товари
ші-; однолітків заперечать 
вам.

.ї.піни виборна комсо 
ми.іьсіжа конференція До- 
лніісіжого району роботу 
райкому Л-К.СМУ визнала 
задовільною. Учасники кои- 
ферсіщіі затвердили захо
ди, спрямовані на іюліи- 
шєіііія діяльності комітетів 
комсомолу, трудового іі 
культурною виховання мо 
лоді, розвиток соціа.тіеііі-! 
ного змагання,

У роботі конференції 
взяли учаси, і виступили 
на ній перший секретар 
райкому партії II. Л. Гіду 
ляпов і перший секреіар- 
Обкому комсомолу О. О. 
Скічко.

Відбувся оргаїїізацій.чіш 
пленум райкому комсомо
лу. Першим секретарем 
райкому ЛКСМУ обрано 
Нелень Тетяну Анатоліїв 
ну. другим — Волонтира 
Віктора Івановича, сскре- 
тарелі — завідуючою відді
лом учнівської МОЛОДІ — 
Тараненко Лн го-ііну Васн 
лівну.

А. ШИЛОШИЙ,

спецкор «Молодого 
комунара».

Багато виробничників Кіро* 
воградської взуттєвої фабрики 
несуть ударну трудову вахіу 
на честь 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна. Так, мо* 
лода робітниця Людмила Гри* 
щук працює в рахунок наступ
ної п'ятирічко.

Доброї слави зажила я ком* 
сомольсько-молодіжна бригада 
Ніни Ч ИНГИ КО (групкомсорг 
Галина БУРАК). Цей колектив, 
до якою входять переважно 
комсомольці і комуністи, тако^ 
наближається до виконання 
п’ятіїрічногсї^завдання.

Н а знімках: члени ком* 
сомольсько-молодіжної брига* 
ди И. ЧИНГНКО; передова ви* 
робничниця Л. ГіЧІЩУК.

Фото О. ПЛУЖНИКА.
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яких 
про- 
Яйс- 

заняттл.

На сторінках нашої газети не раз порушувалось 
питання про недопустиму атмосферу грубое" і 
розв язаності, яка панує на м^лодіжних^вечорах 
танців у Будинку культури Кіровоградського льот- 
но-иггурманського училища, з цього приводу а 
«Молодому комунарі» були опубліковані лист
С. Сеферидіна «Не дивуються хлопці» I2S вересня 
ц. р.| і стаття В. Василеика «Про лицар'ст.о 1си'"а- 
рети» (20 жовтня ц, р.|. н и < си а
нежило«’ ?амХ7 ЕуЯИИКУ купм»',и «іч°« 
не змінилося. Саме про це писали і прсдовжуюгь 
писати до газети читачі «Молодого комунара»

Недавно наш кореспондент побував у Будинку 
культури ЛШУ на молодіжному вечері танців Дру
куючи його матеріал, редакція сподівається що 
лпп’А°яУ КУПЬТУРНЄ і змістовне дозвілля мо
лоді в найближчих номерах газети поведуть 
комсомольські ватажки, працівники культосвітніх 
закладів, викладачі і представники громадськості.

0Є Ч О р И?
О ДАВНА побутує приказ

ка, що театр починає
ться із роздягальні. В кіро

воградському Будинку куль- 
і тури льотно-штурмансько

го училища молодіжні ве
чори танців починаються 

І із вхідних дверей, де ви- 
ірує такий натовп, що мои;- 
На лише дивуватись, як ці 
двері досі не вибили ра
зом із одвірками.

У тому, що зал не гумо
вий, легко переконуєшся, 
коли потрапляєш у неймо
вірне місиво рук і ніг; це 
клопці і дівчата роблять 
вигляд, що танцюють. Нор
мально танцювати тут не
можливо. До залу, 'розра
хованого на 300 чоловік, 
набивається вдвоє, а то й 
утроє більше. ; ;

У перерві біля виходу
. цінову зчиняється штовха

нина. Кожному хочеться 
; лішчидше вибратись із 

цього танцювального «пек- 
яв»’ на свіже повітря. Від
топтуючи одне одному 
ноги, хлопці і дівчата вихо
дять із дверей. 

Чи приходять на вечори 
Танців захмелілі... дівчата? 
Так. Деякі ледве придибу* 
ють. Одна із них, Світла
на М., так начеркувалась, 
що для неї довелось ви
кликати «швидку допомо
гу».

Між іншим, любительки
Спиртного приносять спо
кусливі пляшки а сумочках 
І на якийсь час перетворю
ють туалетну в імпровізо
вану «забігайлівку», де ви
пивають «чорнило» і без
божно чадять сигаретами. 

Один із танцюючих ви
писував нест.йкими нога
ми такі колеса, що його 
можна сміливо доставляти 
у витверезник. Говорити 
про елементарну етику на 
цих вечорах — значить 
кривити душею. Адже чи
мало юнок, зневажливо 
копилячи губи, називають 
н^>сантів «шпачками» (і 
чим цей птах завинив?).

На молодіжних вечорах
• танців Будинку культури

і 
І

ТІШУ справа іноді дохо
дить до відвертого циніз
му. Начальник громадсько
го опорного пункту право
порядку № 7, який знахо
диться в приміщенні БК, 
Д. Ш. Нація,' обурено роз
повів мені про це. Ми
моволі доводиться робити 
висновок, що виховна ро
бота в училищі далеко не 
на високому рівні. Шкодо, 
що на згаданих вечорах 
танців командири рот над
то вже рідкі гості...

Двічі на тиждень, в су
боту й неділю, в БК льот
но-штурманського учили
ща під модерні мелодії 
естрадного оркестру (гар
ного ансамблю!) дві годи
ни «розважаються» люби
телі сучасних танців, на
магаючись будь-що при
вернути до себе увагу. Та
ке «дозвілля» тут явно ме
жує з безкультурністю. Я 
запитав у кількох дівчат, 
чи подобаються їм вечо
ри танців у Будинку куль
тури ЛШУ? «Ні, — в один 
голос відповіли вони, — 
тут брудно; гамірно...»

Давно вже назріла потре
ба в тому, щоб керівни
цтво ЛШУ і директор Бу
динку культури І. Д. Дубо
вий вжили рішучих заходів 
для організації змістов
ного і культурного відпо
чинку на молодіжних ве
чорах у БК.

Не сказав у цій справі 
свого вагомого і катего
ричного слова комсомол 
училища (секретар комсо
мольської організації
В. Куницин). І Кіровському 
райкому комсомолу нашо
го міста теж потрібно на
дати більшої уваги згада
ному вогнищу культури. 
Хочеться сподіватись, що 
завтра на молодіжних ве
чорах танців Будинку куль
тури льотно-штурмансько
го училища головним ди
ригентом настрою будуть 
щира посмішка, галант
ність і добропорядність.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАР

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

Варшава
Активізувати участь сту

дентської молоді в соціа- 
лісти'Пго.му змаганні, при
свяченому наступному VIII 
з'їздові ЙОРП. ПОКЛИКАНИЙ 
огляд політичних знань <3 
думою про майбутнє*, ого
лошений Федерацією соціа
лістичних СПІЛОК ПОЛЬСЬКОЇ 
МОЛОДІ.

Програма нинішнього 
конкурсу, в якому візьмуть 
учаеіь понад 220 тис. сту
дентів. передбачає прове
дений семінарів. конферен
цій. науково-популярпнх 
сесій 1 дискусій, на 
обговорюватиметься 
ект тез. Заплаповаио 
леи ні практичні 
зв'язані з участю юнаки* і 
дівчат у будівництві мета
лургійного комбінату «Ка
товіце». у комплексному' 
освоєнні Віспи та в інших 
великих загальнодержав
них заходах.

Берлін яаммшаммі
Надзвичайно складні вер> 

стані л програмним керу
вавшім. інша сучасна тех
ніка — всього більш як 3 5 
тис. експонатів — демон
струються і:н відкритій в 
Лсй.нйгу традиційній ви
ставці досягнень МОЛОДИХ 
новаторів НДГ. яких тут 
називають «майстрами за
втрашнього дня».

Цей зага.іьиореспуб.чі- 
кансшгміі огляд творінь до
питливого розуму і вмілих 
рук МОЛОДОГО ПОКО.ІІНПП, 
народжений на основі ви- 
вчення досвіду Ленінсько
го комсомолу, охоплює ни
ні понад 2.5 мли. юних ен
тузіастів. тобто маііже по
ловину громадян країни 
віком до 25 років.

ПІСЛЯ ВИСТУПІ’ «мк»

■ДО ОДИНАДЦЯТОЇ 
І ПІСЛЯ 
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ»

Під таким заголовком 
нашій газеті 
опубліковано 
денцію, в ■ 
критиці роботу окремих 
кафе і їдалень м. Кірово
града. Директор комбіна
ту громадського харчуван
ня Ленінського району 
Н. С. Царенко надіслала 
до редакції листа, в якому

У
6 вересня 

кореспон-" 
якій піддано

говориться, що факти під
твердились.

Наказом по комбінату 
громадського харчування 
за № 210 виконуючій обо
в'язки завідуючої вироб 
ничим відділом їдальні 
№ 15 Л. Черноаій за низь
ку якість страв, відсутність 
закусок оголошено дога
ну. Буфетниці пивного ба
ру кафе «Зустріч» О. Бо
роні теж оголошено дога
ну. Згаданих працівників 
позбавлено преміальної 
доплати за місяць.

ЛИССАБОН. Португаль
ська комуністична молодь 
(ИКМ) —так віднині на 
зивається єдина організа
ція комуністичної молоді 
країни, створена па основі , ~ „__
Спілки комуністичної мо- таР ІІКИ А. Купьял висло- 
ЛОДІ І Спілки студсій’ів-ко- ..........
муністів. Рішення про це 
прийнято на загальпона- 
ціоиальній зустрічі двох 
організацій, яка відбулась

'Ііссабоні. Остаточно

процес формування ПКМ 
завершишся на І з’їзді ко
муністичної молоді, який 
відбудеться и 1980 році.

Вітаючи учасників зу
стрічі, Генеральний се«рс-

віш упевненість, що нова 
організація продовж» гь 
бойові традиції . комуніс
тичного руху молоді Пор
тугалії.

СРВ. Музичний інструм?нт. що снладастьсл з 12 каменів, було знайдено ар. 
хеологами у провінції Фунхань. Гадають, що його виготовлено до нашої ери. В’єт
намські музиканти створили музику для цього незвичайного інструмента.

На знімку: соло на стародавньому інструменті,
Фото вІА — ТАР.С.

Бесіди на міжнародні теми |І
І Іран—США: 
■.підгрунтя кризи

Будапешт яммнм
У три рази за останні де

сять років зросла кількість 
іноземних студентів. які 
навчаються у вищих па- 
анальних закладах Народ
ної Угорщини. До занять в 
університетах та інститу
тах республіки у цьому на. 
вчальпо.му році приступи
ли 3300 молодих посланців 
92 країн світу. Третина з 
них — представники брат
ніх країн соціалістичної 
співдружності, у тому ЧИС
ЛІ Радянського Союзу. Се
ред найпопулярнішнх спе
ціальностей — медицина і 
готельна справа, садівнн 
цтво й овочівництво.

БОНН «■■«■■мнамі
Західнонімецькі секретні 

служби, грубо нехтуючи 
положення конституції, ве
дуть стеження за прогре
сивно настроєними грома
дянами. Під тиском гро
мадськості це були змуше
ні визнати, зокрема; уні
верситетські власті Гам- 
бурга. .Ректор Гамбурзько
го університету Фіїнер-Аи- 
пельт підтвердив, що Фе
деральне ВІДОМСТВО 11О охо
роні конституції одержува
ло від університетської о 
керівництва дані про так 
званих «.підозрілих* сіу- 
дентів. які активно висту
пають за нрава студент
ської молоді, беруть участь 
в антивоєнних демонстра
ціях. є членами прогресив
них організацій.

ХОЧ ЛИСТА Й
НЕ БУЛО 
НАДРУКОВАНО

® До рсд.-івдп ІйдІГЛоч 
лист жителів ебла Розсоху- 
ваткн Маловмсківського 
району гфо незадовільну 
роботу сільського Будинку

. культури.
Як повідом пз нас зави

дуючпи районним відділом 
культури В. Туз, факти, 
викладені в листі, мали 
місце.

Районний відділ культу
ри зобои’язаз методичний 
центр РБК. подати прак
тичну допомогу сільському 
закладу.

Нині ’налагоджують ма- 
соао-політпчиу роботу' в 
Буднику, Кінофільми по
казують у внзиааеяї дпі.

Катманду
В школах різних ступе

нів. інститутах і Трібхупан 
ському університеті тепер 
навчаються 1 мільйон 300 
тисяч непальців, або 10 
процентів усього, населен
ня країни." Кількість сту
дентів у вищих навчальних 
закладах Непалу на поча
ток 1085 року зросте до 
80 тисяч, тобто майже в 
два рази. ВІце-капцлер 
Трібхупаиського універси
тету піахендра Прасад від
значив. що розроблено та
кож заходи но орієнтації 
системи освіти на конкрет
ні погреби розвитку різних 
галузей економіки Непалу.

- ; . (ТАРС).

Ось уже два тижні відносини між Іраном і Сполуче- * 
ними Штатами переживають найгострішу кризу. Зов-

I нішнім і дуже драматичним її проявом стало захоп- а 
лення групою іранських студентів — прихильників ■ 
Аятолли Хомейні посольства США в Тегерані разом з І 
60 американськими громадянами, які там перебували. І 
Тримаючи їх яи заложників, студенти вимагаюіь від Я 
Вашінгтона видачі скинутого шаха з тим, щоб він став ■ 
перед іранським судом.

Приводом для нрайніх заходів, до яких вдалися сту
денти і лні схвалив Хомейні, стало те, що уряд США а 
надав притулок збіглому монархові, який вчинив най-1 
тяжчі злочини проти іранського народу. Він обиину- І 
сачустьсп, зокрема, в тому, що давав накази про ма- Я 
сові розстріли демонстрантів, у застосуванні нелюд- Ц 
ських катувань до в’язнів, у викраденні.з державної 
казни кількох мільярдів доларів, які він переказав на 
свій рахунок в іноземні, головним чином американ-« 
сьні, банки.

Але справа не тільки в цьому. Глибояа причина ■ 
кризи ірано-амєрикансьних відносин полягає в тому, Н 
що Сполучені Штати використали злочинний шах- Я 
ський режим для розграбування природних багатства 
Ірдну, насамперед нафти, і для перетворення цієї Я 
країни в свого «сторожового пса» на Близькому Схо
ді. Продаючи Ірану сучасне озброєння на десятий 
мільярдів доларів, США мали подвійну мету: по-пєр-1 
ше, американські військові концерни наживали на ■ 
цьому величезні бариші, і, по-друге, іранські збройні а 
сили використовувалися проти .національно-визволь- ■ 
них рухів і прогресивних режимів у цьому регіоні.

Втративши після скинення шаха свої панівні пози- ■ 
ції в Ірані, США не припинили, однак, спроб втручай.» 
ня в його внутрішні справи, намагаючись знову стяг
нути цю нраїну е орбіту своєї політики. Основним ін- « 
струментом такого втручання стало американське по- а 
сольство в Тегерані, яке перетворилося в центр під- ■ 
рваної діяльності проти іранської революції, ця під-1 
тверджують і знайдені о посольстві секретні докумен- а 
ти ІДілльнісіь посольства США в Тегерані, заявив« 
в. о, міністра закордонних справ Ірану Бані Садр, не 
мала нічого спільного із звичайною дипломатичною 
практикою, воно перетворилось у зажлнвии центр а 
шпигунства п Ірані, і в усьому регіоні. У кровопро-■ 
литних подіях в Ірані, підкреслив Садр, ясно видно а 
руну Сполучених Штатів. _ ЯПісля засідання Ісламської революційної ради, яка ■ 
тепер с найвищим органом влади в нраіні, п пред-І 
ставнин заявив, що віднині політика Ірану ■
не матиме «оборонного» характеру. Рада прийняла рі
шення припинити експорт іранської иаФтн °‘США. _ 
Закликавши до енлннання Ради Безпеки, ІР?нУ І
на ім’я Генерального секретаря 00,1 зима<а£. щоб, | 
по-перше, Сполучені Штати принаймні погодились на 
проведення міжнародною комісією розслідування ’• 
по-друге, щоб майно і гроші, награбовані шахом і його а 
прибічниками, були повернуті нраіні. . ,

Як же реагував на іранські вимоги Вашінгтон. ■ 
Представник державного департаменту заявив, що | колишній шах не буде виданим Ір-ану\ а білив дім1 

І рекомендував усім міністерствам і відомствам розя-1 
пути питання про припинення поставок 'І
промислового устаткування, гг,ї
продуктів, а також про висилку із США осіб іранські 
національності. Прийнято рішення припинити посгаз-■ 
ни Іранові запасних частин до залупленого раніше віи:| 
ськосого устаткування доти, пони не будуть звільнені а 
американські заложники. Заборонено посадку літаків« 
Іранської авіакомпанії на американських аеродромах, я 
а іранські судна не будуть обслуговуватись в амсри-Ц 
НЛЙорядХ з’1 заходами економічного бойкоту, проти 
Ірану пущено в хід і погрози воєнного характеру, о- - 
ча керівники Йашінгтонз і заперечують це, багато сч ■ Я 

■ лядачів саме тан розцінюють маневри «сип и*вип*° І 
і п^лгх/вАнмя■> мі беїзі ФорТ’Худ (штдт Т<-ХЗС),. ЯКЗ и Я І чайно € збірним пунктом для частин перэд відправною і 

І Словом/криза продовжує зэгостР|°п?пмоеиниПНпока-’ 
розвиватимуться ірзно-амсриканські відносини, пока

С
айближче майбутнє. СЄРО8 а

' (ТАрд

Симптом 
моральної 
кризи 
суспільства

ПАРИЖ, Швидке зро
стання злочинності серед 
молоді 
більшу 
Франції, 
цієї тривоги ще раз 
твердили цифри, опубліко
вані міністерствол\ внут
рішніх справ. За останні 
сім років частка злочинів, 
що їх чинять молоді фран
цузи віком від 13 до 18 ро
ків, збільшилася з 9,5 до 
14 процентів. Минулого 
року ними було вчинено 
кожен п ятий тяжкий зло
чин — вбивство або вели
ке пограбування.

Пояснюючи причини ЦЬО
ГО явища, багато соціоло
гів звергають увагу, що 
крива зростаьня злочин
ності повторює вигини кри
вої загострення економіч
ної кризи, що її пережи- • 
ває країна. Як зазначає 
преса, саме молодь стає'їі- 
першою жертвою. Тепер 
55 процентам ^/-мільйон
ної армії 
безробітних 
ще 25 років.

Відсутність 
знайти застосування своїм 
силам, безвихідність і 
байдужість суспільства, 
якому вони виявились Не
потрібними, дедалі часті
ше штовхає молодих 
французів на шлях злочин
ності і сліпого насильства, 
пише газета «Юманіте», 
Чималу роль у цьому ві
діграє і зростаюча соці
альна нерівність. Якщо ще 
кілька років тому а уні
верситетах налічувалось- 
12,6 процента дітей робіт
ників, у минулому році 
цей показник становив 
менш як 10 процентів.

Виступаючи недавно на 
пленумі ЦК Французької 
комуністичної партії, при
свяченому проблемам мо
лоді, член Політбюро 
ФКП, секретар ЦК ФКГІ 
Ш. Фітерман підкреслив, 
що всі вони — наслідок 
моральної кризи, пород
женої капіталістичним су
спільством, яке руйнує
ться. І

викликає дедалі 
стурбованість у 

Обгрунтованість 
під*

французьких 
не минуло

МО1КЛИЗОСТІ

в. ШАШКОВ, 
«ор. ТАРС.••••? ••••••
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БУДІВНИЦТВО 
СПОРТИВНИХ 
СПОРУД — СПРАВА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

ВСІ «ПАУЗИ»
Орієнтир був ясний — 

усі комсомольці мають 
’ скласти залік з фізичної 

та військово-технічної під- 
I готовки. Разом із комсо

мольськими активістами 
зробили все можливе, аби 
юнаки та дівчата регуляр
но тренувались перед тим, 
як вийти на старти з бага
тоборства ГПО. Якщо в 
минулі роки вболівали за 
розв’язання проблеми ма
совості, то пиві передусім 
звертали увагу па якісний 
показник у підготовці 
зпачківців ГПО. Свідчен
ням того, що майстерність 
багатоборців зросла, були 
обласні фінали з багато
борства ГПО на призи га
зети «Комсомольская прав
да». Тут вихованці колек
тивів фізкультури Світло* 
водська 'завоювали аж 
п’ять золотих нагород. 
Чемпіонами області стали 
Ольга Плеханова, Леонід 
Меркуп. Володимир Кпв’я- 
зіп, Г. Т. Ялейко, Н. М. 
Морозова. Вони й запропо
нували створити належні 
умови для занять фізкуль
турою і спортом узимку.

ІІині комсомольські про
жектористи ВЗЯЛИ ПІД свій 
контроль використання 
.спортивних залів. Неписа
не правило для всіх такс: 
тут мають тренуватися, мі
рятися майстерністю не 
тільки ті, кому належить 
спортивна база. Робітники 
йдуть у шкільні залп, 
школярі — в робітничі. І 
таким чином ми намагає- 

| мось позбутися і взимку 
пауз у підготовці до скла
дання нормативів ГПО, в 
роботі спортивних секцій. 
Раніше ж було навпаки: 
цс, мовляв, наше, а то ва
ше. Пю хибну лінію ми пе
ретяли.

З иастаїшям зими вини
кають нові проблеми, зде
більшого и роботі з підліт
ками. Па допомогу нам 
прийшли провідні спорт
смени. Бони допомогли 
працівникам жеків облад
нати п’ять хокейних май
данчиків. Тут незабаром 
почнуться змагання на 
призи клубу «Золота шай
ба».

А в парку культури та 
відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка влаштуємо старти 
вихідного дня — на ковза
нах, лижах, санчатах. Хго 
не має власного інвентаря, 
зможе взяти його на про
катному пункті.

ІІа черзі змагання із зи
мового багатоборства ГПО, 
лижні пробі ги, естафети. 
Спортсмени заводу чистих 

(металів, колективу фіз
культури «Чайка» виру
шать ка лижах у села ра
йону, де зустрінуться з 
місцевими фізкультурни
ками, поділяться досвідом 
організації спортивних 
змагань, допоможуть ін
структорам та громад
ським тренерам налагоди
ти роботу секцій. Загони 
очолять чемпіони області, 
рекордсмени міста.

Сподіваємось, шо і в зи
мовий сс-зоп у нас не буде 
пауз у навчально-трену
вальному процесі.

Г. МАНОЙЛОВ, 
голова Світповодсьно- 
го міського спортко
митету.

АБИ ЗАПОВНИТИ

МОЛОДИЙ КОМУНАР**

СПОРТИВНИЙ
ВИПУСК 
«молодого . 
КОМУНАРА»

Колектив фіз
культури Кіро
вограде ь к о г о 
техучилища № 4 
стаз перемож
цем Всесоюзно-. 
ГО ОГЛЯДу-КОІі- 
курсу, що про
ходив під деві
зом «Від значка 
ГПО — до олім
пійської меда
лі», Його наго
роджено вимпе
лом та Грамо
тою цквлксм 
і Спорткоміте- 
ту СРСР.

На з п і м к у: 
кращі спорт
смени училища 
Л. ТАМБУРОВ- 
СЬКА, В. ВЕР
ША Д С Ь К А, 
І. ОБРАЗОК.

Фото 
В. ГРИБА.

■ ■■

22 листопада 1979 року

Для поліпшення підготовки до зимового сезону, 
забезпечення масового складання нормативів комп-і 
пенсу ГПО, підвищення майстерності спортсменів 
та організації відпочинку комсомольців і молоді, всіх 
трудящих області обком ЛНСМУ, обласний спортно- 
мітст, обласний телсрадіоксмітет, редакція обласної 
газети «Молодий комунар» з 4 листопада почали мі- 
сячнин-огляд готовності спортивних баз до роботи І 
в зимових умовах.

Бюро обкому комсомолу, обласний спорткомитет 
зобов’язали міськкоми, райкоми ЛКСМУ, міські й| 
районні спорткомітети усунути недоліки в будів
ництві та експлуатації спортивних споруд, органі
зувати ремонт і обладнання спортивних залів, хо
кейних майданчиків, ковзанок, туристських баз, 
придбання спортивного інвентаря. Фізкультурні й 
комсомольські антивісти повинні намітити спільнії 
заходи і здійснити проведення масового складан
ня нормативів комплексу ГПО, організувати зма
гання із зимового триборства ГПО, маткові зустрічі 
дітей і підлітків на призи клубу «Золота шайба», 
турніри ковзанярів і лижників.

Є пропозиція

І НЕПЕРЕДБАЧЕНІ
ДО ПІДСУМКІВ 
ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ 
СЕРЕД КОЛЕКТИВІВ 
ДРУГОЇ ЛІГИ.

ЗУПИНКИ
ЇТ РО ТЕ, як грала кірово- 
** градська «Зірка»*в ни
нішньому сезоні, об’єктив
но оцінюють не тільки спе
ціалісти, а й уболівальники. 
Зустрічаючись із провід
ними клубами республіки, 
наші земляки таки зуміли 
дозести, що вони спро
можні показати справді 
красивий футбол — гру, 
яка захоплює сотні при
хильників цього цікавого 
виду спорту. Це було особ
ливо помітним у другому 
колі чемпіонату. Кірово
град ці в більшості матчів 
відзначалися хорошою іг
ровою дисципліною, вони 
уникали сповільненого ро- 
зиграшу м’яча, його роз- 
катки, безперервних пере
дач упоперек поля і до 
себе в тил. Якщо діяти 
обережно, то уболівальник 
неодмінно скаже: не хо
чуть грати гостро й дина
мічно, по-бойовому. На
віть у матчах із лідерами 
першості армійцями Льво
ва, Києва, спортсменами 
нікопольського «Колоса» 
наші земляки відзначалися 
вмінням переходити швид
ко від оборони до нападу, 
атакувати щільний захист 
суперника.

І хоча в деяких турах 
«Зірка» робила несподіва
ні зупинки (лишалася без 
очок у тих /латчах, яким 
планувався переможний 
фініш), передбачений ба
ланс здобутків майже взя
то. Після 46 ігор є 50 очок, 
хоча місце в турнірній таб
лиці, на яке сподівалися 
(не нижче сьомого) втра
чено — тільки дев’ята схо
динка.

Підсумкова таблиця другої
1.
2.
3.
4.
t

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

«Колос» 
СКА (Київ) 
СКА (Львів) 
«Авангард* 
«Буковина» 
♦Спартак» 
♦Кристал» 
«Кривбас» 
«Зірка» 
♦Суднобудівник». 
«Колос» П. 
«Атлантика». 
«Поділля» 
«Дніпро» 
♦Новатор» 
»Говерла».
«Десна» 
♦Океан» 
<»Фрунзепецы>. 
♦Торпедо»
♦Нива» 

«Автомобіліст»: 
♦ Металург» 
«Шахтар»

ДАЛИСЯ взнаки помилки 
гравців лінії захисту. 

Адже часто було помітне 
їхнє технічне і психологічне 
закріпачення, нерідко вони 
попросту намагалися позбу
тись л'.’яча, не вирівнявши 
ігрової ситуації на свою ко
ристь. А це була неповага 
до партнера, а отже, й до

в п м
68 — 32 
65 — 32 
67 — 33
76 — 41 
55—32 
57 — 41 
63—45 
62—41 
44-40

зони мас такий вигляд: 
В Н ~

47—54

36
35
35
34
32

42—69
36- 44 
28 — 47
37— 71 
57-76

створити клуб любителів бігу
Коли я приїхала в Ново- 

українку, відразу пішла на 
стадіон. Там нікого не бу
ло, і це мене неабияк зди
вувало.

—■ Та ще рано, — сказав 
мені незнайомий юнак, 
якого я спитала, чому ні
хто не тренується тут. — А 
футбольний матч аж післд- 
обіду.

— Ні, я не маю на увазі 
якихось змагань, запро
грамованих наперед, — 
пояснюю. — Я просто ці
кавлюсь, чому вранці ні
хто не бігас.

Юнак знизав плечима і 
пішов собі.

Тепер я щоранку задов
го до початку робочої змі
ни надіваю спортивний 
костюм і займаюсь ранко
вою гімнастикою. Перед 
цим 20—30 хвилин бігу — 
вулицею, берегом річки. 
Після таких занять бадьо
рості вистачає на весь 
день.

А оце недавно поклика
ли мене е районний спорт
комитет і запропонували 
виступати на обласних зма
ганнях.

— Але ж я не тренуюся 
ніде, но відвідую секцій,— 
відповідаю зніяковіло. — 
Яка з мене спортсменка?

Та мені знову: мовляв, 
бачили, як ви вже цілий 
рік самостійно Підвищуєте

спортивну майстерність, 
тому на будь-якому кросі 
буде успіх,

• У Кіровограді я склада
ла нормативи ГПО, тобто 
змагалася з кращими бата- . 
тоборцями, що приїхали 
сюди з усіх районів облас
ті. Пощастило — я ввійшла 
в число призерів.

Але й сьогодні не пере
стаю дивуватися, чому це 
в нашій Нсвоукраїнці нех
тують ранковим бігом. Де
хто навіть кепкує: «Нічого 
їй робити, то вона й гасає, _ 
Як хлоп’я».

Я ж переконана: можна 
не відвідувати 
спортивної секції, а тільки 
пробігати вранці хоча б 
5—7 кілометрів, і це буде 
Еелика користь. Та й 10 кі
лометрів швидкої ходи 
протягом дня — бій гіпо
динамії. Тож і хочу запро
понувати: давайте створи
мо клуби любителів бігу. 
В кожному місті, в кожно
му селі. І не назве тоді нас 
якийсь лукавець диваками. 
Якщо нас будуть десятки, 
а не одиниці. За нами пі
дуть інші. І буде користь 
усім — для здоров'я, для 
загального фізичного за
гартування.

В. РИБАК, 
робітниця ремонтко- 
будівегьної дільниці.

м. Новоукраїнка.

ЖОДНОЇ

єянєбг іГ2МкЕ.,У7Т^іІ!*ІГ І'ЧИ
Тож саме ці гравці «Зірки» 
мали свій почерк, і з кож
ною грою він був виразні
шим і помітнішим.

Наприкінці кожного се
зону завжди говорять про 
певну тактичну систему, яку 
вибрали футболісти. Ті, ко
го ми називаємо досвідче
ними, старанно відпрацьо
вують її, вдосконалюють. 
Цього не скажеш про се- 

лінію, особливо 
про О. Твердоступа, В. Го- 
шкодерю. Мабуть, трене- 
рам не вдалося озброїти 
цих молодих гравців тими 
«компонентами», що 
повнюють бійцівський 
ректер спортсмена.

Заслужений майстер 
спорту СРСР М. Симонян 
якось підкреслював: «Бої
мось ми нового, реформ у 
футболі, а головне — бе
режемось, щоб це нове не 
принесло додаткових тур
бот». Яку ж позицію зай
няли тренери «Зірки»? Мо
же, вони прибічники спе
ціалізації, тобто вибрали 
систему підготовки, вдо
сконалення майстерності і 
використання гравців вузь
кого профілю з обмеже
ними функціями? Чи, мо
же, голосують за універ
салізм? Матчі нинішнього 
чемпіонату чіткої дилеми 
тут не поставили.

Наставникам «Зірки» слід 
було б серйозніше поста
витись до роботи по мо
ральному вихованню мо
лодих спортсменів. Бо ко
ли гравець, на якого 
надіялись, на якого 
раховували, залишає 
лектив у розпалі 
то це характеризує не з 
кращого боку і весь колек
тив. Тут мала зорієнтува
тись і комсомольська ор
ганізація, тут, мабуть, є не
догляд і керівників спор
тивного клубу.

Але віриться, що наша 
улюблена команда в ново
му сезоні матиме чіткіший 
орієнтир.

М. ШЕВЧУК. 
И—МШІІПИТ'ІІІ' 'І || І'И І?

О
68
64
61
60 редню
58
56
52
52

ДО- 
ха-

і

глядача. Напад уцілому 
таки прагнув до розумної, 
строгої організації гри, 
Кращі бомбардири сезо
ну — В. Євтушенко, А. Кар- 
п’юк, О. Алексеев. Вони за
били відповідно — 11, 9 і 
8 голів. Відомо, що футбо
ліст робить краще те, що 
він любить і вміє робити.

ОСТАННІЙ АКОРД
Футболісти кіровоградської «Зірки» на своєму 

стадіоні провели останній поєдинок нинішнього се
зону — із збірною командою області.

Ця товариська зустріч почалася атаками спорт
сменів збірної. Вони першими добиваються успі
ху — на десяіій хвилині м’яч у сітку воріт послав 
Леонід Жемно із зпам’янського «Локомотива». 
Але згодом ініціативою заволоділи майстри. На 
28-й хвилині у бік збірної було призначено оди- 
надцят »метровий штрафний удар. Та його ке реалі
зував Вадим Євтушенко. Свою помилку він випра
вив. забивши в першому таймі два голи.

Після відпочинку .господарі поля провели серію 
атак. Одну з них використав захисник «Зірки» 
Володимир Хропов — 3:1. А коли до фінальної си
рени арбітра лишалося десять хвилин, Юрій Ка- 
сьонкін з подачі Євтушснка забив ще один м’яч.

В. ШДБАЛІН.

так 
роз- 
ко- 

сезону,

*
БОРОТЬБА КЛАСИЧНА.

Програму обласної спар- 
тзкіади-79 колективів мі- 
.ськіїх Рад народних депу
татів замикала класична 
боротьба. Змагання з цьо
го виду спорту проходили 
в Палаці спорту Свігло- 
вод’ського заводу 

.металів
чистих 

імені ’ 50-річчя 
СРСР. У командному залі
ку пайсильпішимп вияви
лися атлети Кіровськогб 
району обласного центру. 
Другу сходинку зайняли 
місцеві спортсмени, тре
тю - представники Ленін
ського району м. Кірово
града.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. 
У приміщенні Кіровоград
ської Д1ОСШ № 3 відбу
лася першість обласної ра
ди ДСТ «Авангард». Чем
піонські титули завоювали 
представники колективу 
фізкультури тресту «Кіро- 
воградсільбуд». Па друге 
місце вийшли тенісисти за
воду чистих металів із 
Світловодська, третє — ді- 
сталося команді спортив- Т 
ного клубу «Зірка».

ФУТБОЛІСТИ м. До- 
.’пінської у фінальному 
матчі розпграшу призу об
ласної газети «Кіровоград
ська правда» перемогли ио- 
воукраїпськпГі «Колос» — 
2:1.

У ЗНАМ’ЯНЦІ закінчи
лися змагання з юнармій- 
ського триборства, які про
водила обласна рада това
риства «Трудові резерви». 
Б командному заліку пе

реможцями стали спорт
смени Кіровоградського 
техучилища Кз 4. Учениця 
цього навчального закладу 
Ганна Джавала мала най
кращий показник в особис
тому заліку.
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