
СКІЛЬКИ СЛУЖИТИ ТРАКТОРУ?

В інструкції по. експлуатації багатьох видів тракто
рів указується: амортизаційний строк — £ років. Од
нак у дбайливого господаря машина «живе два віки», 
а то й більше. Свідчення цього — багатий досвід 
наших земляків-механізаторів.

Про причину довговічності сільськогосподарських 
машин і механізмів недавно наш кореспондент вів 
розмову з бригадиром комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені Калініна Олек
сандрійського району Віктором Галушкою, яка е од
ним з ініціаторів змагання молодих механізаторів об
ласті за високоефективне використання машин та 
продовження їх амортизаційного строку без капі
тального ремонту.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ПЕРША КОЛОНКА

Твоє слово,
* „прожектористе“!

Г
 Вагомими здобутками у праці й навчанні 

відзначають юнаки і дівчата Кіровоградщини 
І кожен день ударної вахти, присвяченої 
110-й річниці з дня народження В. І. Леніна, 

| Робітники й колгоспники, студенти і учні го- 
| тують гідні дарунки до славної дати.

„ВІДЧИНІТЬ ДВЕРЦЯТА
КАБІН И...“

КОРЕСПОНДЕНТ: Віктор«, 
ви знаєте, що на сторінках 
нашої газети періодично 
появляються матеріали гід 
рубрикою «Снільни служи

ти трактору?» Своїми дум
ками з цього приводу діли
лися багато механізаторів

(Закінчення на 2-й стор.|.

Ленінська
ударна /ф
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Нерідко бачиш таку картину: біля прохідної під
приємства зібрався чималий гурт людей, які жваво 
щось обговорюють. А хтось, опустивши додолу очі, 
намагається хутко пройти повз нього. І на те с причи
на: не кожному приємно бути «героєм дня», який 
потрапив у черговий випуск «Комсомольського про
жектора». Буває, нишком зривають свіжий номер га
зети. Значить, дошкулило, значить, гострг.й промінь 
«КП» витяг на світло саме тс, чому не меже бути 
місця в нашому повсякденні.

Слсво — учасникам ударної Ленінської 
вахти.

вахта А

Ось уже багато років «прожектористи» «Червоної 
зірки» ведуть активну боротьбу за високу якість про
дукції, за суворий режим економії матеріальних та 
енергетичних ресурсів, проти порушень трудової та 
виробничої дисципліни. При всьому бажанні немож- 

_£ливо перелічити всі ті питання, розв’язанням яких 
займаються молоді дозорці підприємства в тісному 
контакті з народними контролерами. Потрібно сказа
ти, що вони не обмежуються тільки випусками стін
нівок «Комсомольського прожектора». Часто мате
ріали рейдів-перевірок публікуються в багатотираж
ній газеті «Червона зірка». Без сумніву, така практи
ка сприяє поліпшенню гласності. Адже газету на за
воді читають майже всі.

У постанові ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС 
«Про дальше зміцнення трудової дисципліни і скоро
чення плинності кадрів у народному господарстві» 
наголошується на необхідності підвищення ролі пар
тійних, громадських організацій у розв’язанні питань 
дисципліни і роботи з кадрами, питань, що мають 
величезне значення для розвитку економіки. Чітку, 
планомірну роботу в цьому напрямку проводять 
штаби і пости «КП» Кіровоградського заводу радіо- 
виробів. На підприємстві випадки порушення дисцип
ліни стали надзвичайним явищем. Це заслуга й ком
сомольських дозорців.

Ефективність роботи «прожектористів» визначає
ться не тільки кількістю проведених рейдів-перевірок 
і навіть не кількістю сигналів, надісланих керівникам 

виробничих підрозділів. Вона вимірюється конкретни
ми результатами — зекономленими тоннами і кіло
ват-годинами, зниженням проценту браку, порушень 
виробничої і трудової дисципліни. На жаль, трапляє
ться й таке: штаб «Комсомольського прожектора» 
провів рейд, випустив стіннівку, надіслав сигнал... 
І все. А які результати! Можливо, потрібно ще раз 
порушити проблему, «потурбувати» недбайливих пра
цівників! Адже рейди-перевірки — ке самоціль, не 
для «галочки». ,и.

Настала весна — сповнена одвічних турбот для хлі
боробів пора. А це значить, що й для сільських «про
жектористів» справ вистачить. Незабаром почнуться 
польові роботи, і необхідно вже сьогодні мати чіткий 
план дій на сівбі. Бо що таке посівна! Кілька днів, ли
ше кілька днів, а від них багато в чому залежить уро
жай року. Допустив брак при сівбі — і влітку втратиш 
центнери, тонни. Тож якість роботи хліборобів, ефек
тивне використання техніки, економія пального мй- 
ють бути в цей час у центрі уваги комсомольських 
дозорців, від яких вимагається і висока компетент
ність, і висока оперативність.

Весна — не тільки для землеробів. Високі зобов’я
зання взяли на ювілейний, ленінський рік тваринники 
області. А виконувати їх нелегко, бо в багатьох гос
подарствах кормів було заготовлено недостатньо у 
зв’язку з минулорічною посухою. Тому □ цей час не
обхідно звернути особливу увагу на раціональне 

У- Бикористання кормевих запасів.

І

шостий цех Світловодсь- 
кого заводу чистих мета
лів. Комсомольсько-мо- 
ледіжний колектив, очо
люваний Віктором Ліхті- 
ним, завоював право но
сити ім’я XXV з’їзду КПРС. 
Працюємо в рахунок на
ступної п’ятирічки.

Це — своєрідна візитна 
картонка нашого КМК. 
Звичайно, мало кого зди
вуєш тим, що на нашому 
підприємстві багато ви
робничників, бригад,
дільниць працюють Із 
значним випередженням 
трудового календаря.

В ЛЮТОМУ
У минулій п’ятирічці на 

нашій фермі існувала про
блема кадрів, а нині її не
має. П'ять років тому ство
рили комсомольсько-моло
діжний нолентив доярок, 
яний доручили очолювати 
мені.

Комсомол ьсьно-мол ОД іж- 
ний з часу заснування зріс 
у півтора раза. Тепер ьін 
нараховує 18 членів, щоро
ку поповнюється новачка
ми. Для них їли організо
вуємо навчання. І вже че-

ВИКОНАЄМО
Колентис Маловиснівсь- 

ного Будинну побуту схо
жий на велину і дружну 
сім’ю. Почавши працюва
ти тут зовсім недавно, уже 
почуваю себе рівною з ін
шими. І цим я першочер
гово завдячую щирим по
радам, теплому слову моїх 
старших товаришів по ро
боті.

Триває обласний огляд-конкурс роботи штабів І 
(постів «Комсомольського прожектору». Він /час пози
тивно вплинути на ефективність діяльності молодих 
дозорців у всіх галузях народного господарства. В 
цьому плані важлива роль належить районним і мі
ським штабам «КП», які зобов'язані подати необхід
ну допомогу «прожектористам» підприємств, колгос
пів, будов у розв’язанні питань, які поки що залиши- 
лись поза увагою штабів і постів «КП». Слід значно 
поліпшити діяльність «прожектористів» будівельних 
організацій, підприємств побутового обслуговування.

Нехай частіше «Комсомольський прожектор» б’є по 
марнотратцях, неробах, порушниках дисципліни. Ад
же тільки так можна виправдати високе звання ком
сомольського дозорця.

вже звикли до такого: 
Сбітлоеодському заводі 
чистих металів принаймні 
кожен другий — передо
вик. Для когось — звичка, 
а для кас — норма, адже 
працюємо за принципом— 
«Сьогодні трудитися кра
ще, ніж учора, завтра — 
краще, ніж сьогодні». 
Говорити пре премуд- 
рощі виробництва, якісь 
секрети майстерності пла
вильника чи апаратни
ка не стану. Хочу ска
зати про інше — став
лення до справи, якій слу
жимо. Більшість молодих 
заводчан добре усвідоми
ла, що для підвищення 
ефективності виробницт
ва, якості продукції не
обхідно постійно поліп
шувати свій професійний 
рівень. Тут у пригоді ста
ють школи передового 
досвіду, заняття з техніч
ного мінімуму. Тх відвіду
ють близько тисячі моло
дих виробничників, котрі 
знайомляться з передови
ми методами роботи кра
щих заводчан, вивчають 
основи економіки, освою
ють нову техніку, якою 
поповнюється завод. Ме
ні, наприклад, відвідини 
занять дали немало! Я на
вчився працювати без 
перевитрати сировини і 
матеріалів. Щомісяця еко
номлю металу на триста 
карбованців, працюю в 
рахунок травня 1981 року.

Навчання в школах пе
редового досвіду, долання 
чергової сходинки техніч
ного мінімуму відкриває 
перед нами перспективу 
переходу на систему, за
проваджену на Волзькому 
автомобільному заводі — 
оволодіння кількома су
міжними спеціальностями.

О. ФОКАС1Й, 
апаратник Світловод- 

1 сьного заводу чистих 
V металів.

Нинішні дні відзнача
ються особливою трудо-

ПРАЦЯ
Добре вчитися, брати 

участь у громадському і 
житті вузу — найперший І 
обов язок кожного студен
та. Як свідчать підсумки, 
зимової сесії, більшість 
вихованців закладу пре
красно виконує його. Ска
жімо, із 104 студентів на
шого історичного факуль
тету 68 навчаються на 
«добре» і «відмінно», 13 — 
лише на п’ять. Особли
во порадували своїми 
знаннями другокурсни
ки. Серед них немає та
ких, хто одержав би під 
час іспитів двійки. Найкра
щі результати у студентів 

де В. Зорін, 
К. Мельнимуч, 
виконали зав- 
на «відмінно».
першокурсни-

рез короткий час вони до
биваються значних успіхів. 
Катерина Рибаченно, при
міром, прийшла на ферму 
за путівкою комітету ком
сомолу колгоспу рік тому. 
За нею закріпили досвідче
ного спеціаліста Надію Яги 
ріонівну Мельникову. З її 
допомогою комсомолка до 
нінцл року надоїла більше 
трьох з половиною тисяч 
кілограмів молока від кож
ної норови.

Колєнтив рапортував про 
завершення п’ятирічного 
плану ще 19 лютого. А Га
лина Олефіренко і я з цим 
завданням упорались то- 
рін у травні.

В. МІЩЕНКО, 
дояр колгоспу імені 
XX з'їзду КПРС Боб- 

. рмнецького району.

еою напругою. Адже на
ближається 110-а річниця 
з дня народження В. І. Ле
ніна, до якої бригада шва
чок, де я працюю, зобов’я
залася виконати річний 
виробничий план.

Мені є на кого рівнятись 
нашому колективі.
Я теж перевиконую змін

ні завдання. Адже слово 
колективу — це й моє сло
во. Тож зобов’язання на 
честь Ленінського ювілею 
зобов’язує працювати по- 
ударному, з комсомоль
ським запалом. .

У

Л. ГУДЗЕНКО, 
швачка Маповисків- 
ськсго Будинку побу- 
’У-

23-ї групи, 
С. Кардаш, 
С. Сторчаус 
дання сесії

А ось для
ків найперша в житті сесія 
видалась невдалою. Тут 
сім двієчників. Навчально- 
виховна комісія факульте
ту заслухала цих студентів 
і зобов’язала їх найближ
чим часом ліквідувати ака- 
демзаборгованість.

<>Що означає «вчитися 
комунізму»?» — такою бу
ла основна тема нашого 
Ленінського уроку, що від
бувся наприкінці лютого. 
В невимушеній бесіді ми 
розглянули ряд найважли
віших питань, пов язуючи 
працю В. І. Леніна 
дання спілок 
сучасністю.

Незабаром
мольських 
усіх груп — 
політична атестація під де
візом «Товаришу Ленін, 
я Вам доповідаю». В цей 
же час проходитимуть і 
комсомольські збори «Ле
ніну і партії студентство 
клянеться», вечори інтер
національної дружби, тру
дові десанти. У березні — 
квітні ми візьмемо учес'Ш 
в огляді художньої ТВО|> 
чосгі, присвяченому юві
лею вождя.

Нині на групових комсо
мольських зборах хлопці і 
дівчата переглядають свої 
особисті комплексні пла
ни, наполегливо працюють 
над їх виконанням, готую
ться до загальноінститут
ського зльоту відмінників, 
збирають матеріали до 

і 50-річчя заснування рідне- 
’ го вузу... Одним СЛОЕСМ. 

робота кипить.

Л. КОНДРАТЬЄВА, 
студентка Кіровоград
ського педагогічного 
інституту імені О. Є. 
Пушкіна.

«Зав- 
молоді» із

у ксмсо- 
організаці'-.х 
громадсько-

.1
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ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

Традиціям вірні
Як ми вже повідомляли, в комсомольських органі

заціях області триває громадсько-політична атестація 
учасників заключного етапу Ленінського заліку, при
свяченого 110-й річниці з дня народження В. І. Леніна, 
під девізом «-Товаришу Ленін, я Вам доповідаю».

У дні атестації комсомольці та молодь звітують про 
виконання особистих комплексних планів «.Вчимося 
комунізму, будуємо комунізм-. З 10 по 17 березин 
оголошена Ленінська трудова ударна вахта, під час 
якої юнаки та дівчата зустрінуться зі старими біль
шовиками. кавалерами ордена Леніна, Героями Соціа
лістичної Праці і Героями Ра. яиського Союзу, кому
ністам!! ленінського призову, передовиками' вироб
ництва. Про одну з таких зустрічей ми розповідаємо 
сьогодні.

* * *
Цей день надовго зали

шиться в пам’яті комсо
мольців та молоді управ
ління внутрішніх справ Кі
ровоградського облвикон
кому. Вони зустрілися з 
ветеранами комсомолу і 
органів внутрішніх справ.

Генерал-майор міліції у 
відставці С. А. Шевченко 
поділився з молодими ко
легами спогадами про свою 
службу, про товаришів, з 
якими довгі роки стояв на 
сторожі радянських зако
нів.

Було про що розказати

г,1ЯЯолоднй комунар“

ветеранові комсомолу Ми 
колі Митрофановичу Глаго
леву, адже службу в міліції 
він почав ще 1924 року. 
Епізоди з його біографії 
можуть послужити сюже
том для захоплюючої по
вісті про нелегку і необ
хідну роботу охоронців 
правопорядку.

«Не обійшлось і без кур
йозів, — пригадував вете
ран. _ На початку війни, 
ноли Кіровоград уже бом
били фашисти, юні піонери 
доставили у міське відді
лення міліції підозрілого, 
як вони були переконані,— 
шпигуна. А затриманий чо
ловік у сірому плащі з на
сунутою на очі кепкою ви
явився... співробітником 
міліції. Всі тоді засміялись. 
А я подумав: «Молодці 
хлопчики. Пильність у ці 
дні необхідна».

М. М. Глаголев побажав 
молодим міліціонерам зу
стріти ювілей В. І. Леніна 
успіхами у службі та на
вчанні, з честю примножу
вати традиції старшого по
коління.

Ніби підтвердженням то
го, що справа ветеранів у 
надійних руках, стало вру
чення комсомольській ор
ганізації УВС пам’ятного 
вимпела і Почесної грамо
ти міського комітету 
ЛКСМУ за перемогу в ми
нулорічному огляді комсо
мольських організацій по 
виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС.

Почесними грамотами мі
ськкому комсомолу були 
відзначені переможці со
ціалістичного змагання 
комсомольці Я. Умрихін, 
О. Рибалко, О. Семененко.

На зустрічі виступив 
секретар комітету комсо
молу УВС Сергій Герман. 
Він запевнив ветеранів мі
ліції і комсомолу, старших 
товаришів-комуністів, що 
молодь примножуватиме 
їхні героїчні традиції і в 
майбутньому.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
інспектор УВС Кірово
градського облвикон
кому.

З ПОШТИ ВІДДІЛУ ШКІЛЬНОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

З податку року відділ 
отримав 693 листи

Десятикласники Микола Косарчук з Ульяновської 
СШ № 2 і Світлана Снігур з Гурівської СШ Долин- 
ського району пишуть про вечори-зустрічі з колишні
ми випускниками їхніх шкіл, нині шанованими людьми 
різних професій — робітниками, лікарями, вчителями, 
трактористами, будівельниками. П’ятикласники Ад- 
жамської СШ Кіровоградського району розповіли 
про те, як вони борються з двієчниками і порушни
ками дисципліни. Про підготовку до Ленінського юві
лею у дитячому санаторії «Пролісок», що в селі Озе
рах Світловодського району, повідомила нам вихова
телька санаторію О. Гаркуша. Про це ж іде мова у 
листі учениць 9-А класу Кіровоградської СШ № 9 
Л. Рибаченко і А. Вишетравки. Новинками з життя 
піонерської дружини і проблемами, які ХВИЛЮЮ7Ь 
піонерів, поділилися старша піонервожата Семе- 
настівської восьмирічної школи Новоукраїнського 
району Валентина Садовенко і шестикласники Заха- 
рівської СШ цьою ж району; про діяльність шкільної 
комсомольської організації написав десятикласник 
Коробчинської СШ Новомиргородського району 
3. Самченко. «Нумо, дівчата!» — цей цікавий конкурс 
відбувся з Олександрійському медичному училищі. 
Про це лист другокурсниці Валентини Василенко. Роз
думами з приводу нарису М. Стояна «Що робити, ко
ли робити нічого!», опублікованого у «Молодому ко
мунарі» у грудні минулого року, ділиться інженер 
А, Гончаренко. Вчителька з Кіровограда Р. Качан роз
повіла про героїчну долю солдата — нашого земляка 
М. І. Ссіна, якого називають кіровоградським Ма- 
ресьєвим.

Частину листів публікуємо сьогодні, деякі готуємо 
до друку.

ПЕРЕМОЗІ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

РІВНЯЮТЬСЯ 
НА МУЖНІХ

У глибині сцени — жи
вий пам’ятник нескореним 
героям, що повстали проти 
ворога у фашистських ка
тівнях. Мелодія «Бухсп- 
вальдського сполоху». Жін
ка в чорному а квітами на
ближається до меморіалу...

Цю художню експозицію, 
присвячену 35-річчю Пере
моги, підготували для своїх 
товаришів учні 6 і 7 класів 
Кіровоградської середньої 
школи № 4.

У школі відбулися також 
конкурси па кращу фрон
тову пісню, військовий 
стрій, стіннівку.

Змагання «Нумо, хлоп
ці!» викликало сміх, спор
тивний азарт; адже за його 
програмою доводилося бі
гати у мішках, кидати м’я
чі, орієнтуватися із зав'я
заними очима.

Під час місячника обо
ронно-масової роботи шко
лярі зустрічалися з учас
никами Великої Вітчизня
ної. Спогадами про муж
ність радянських бійців у 
роки війни поділився, зо
крема, вчитель виробничо
го навчання школи, капі
тан запасу А. М. Лопатіп. У 
неповних сімнадцять літ 
він брав участь у визво
ленні Криму від фашист
ських загарбників.

Д. ТАНСЬКИИ.

Перші кроки
У парку Слави в центрі 

Долинської недавно гос
тинно відчинив двері но
вий районний Будинок піо
нерів. Нині у світлій дво
поверховій споруді у п’ят
надцяти гуртках та секціях 
кипить робота.

...Кімната в кінці кори
дора заставлена моделями 
літаків найрізноманітніших 
конструкцій. Наймолодші 
авіаконструктори виготов
ляють німнатні моделі, 
старшокласники складають 
моделі для повітряного 
бою. Як тільки зійде сніг, 
юні авіатори випробують 
їх на стадіоні.

А у німнаті сусідній — 
ціла еснадра мініатюрних 
кораблів. «Корабельної» 
справи навчає школярів 
Г, І, Омельченко, який ко
лись плавав на підводному 
човні. Нині Григорій Івано
вич працює машиністом 
електровоза, а любов до 
моря передає майбутнім 
магелланам.

Уже відбулась прем’єра і 
в кіноаматорів. На зимо
вих нанінулах вони зняли 
свій перший фільм «Біля 
ялинни». А члени лялько
вого гуртка поназали сво
їм ровесникам спектаклі 
«Івасик-Телссик», «Гуси- 
лебеді», «Колобок». Готую
ться до весняного огляду 
художньої самодіяльності 
учасники гуртків бального 
та народного танцю.

В. ЛИТВИНОВ.

м. Долинська.

-Я

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

ПЕРЕЛИТИ
ит
ДІТЯМ

Змалку Світлана мріяла 
стати вчителькою. Все Г.' 
цікавило: чому птахи літа
ють, чому змінюється на
прям вітру, чому огірок 
зелений, а томати черво
ні?,. І коли довідувалась, 
розповідала малюкам.

1942 року тяжко захво
рів і помер батько. Лиши-

лася чотирирічна Світлана 
з матір’ю. Мати працюва
ла в колгоспі з раннього 
ранку до пізнього вечора. 
Важко було, але радувала 
донька. Росла допитливою, 
кмітливою. Та ось вигнали 
ненависного ворога з на
шої землі. З піснями йшли 
люди на відбудову зруйно
ваного фашистами, з весе
лим гомоном побігли до 
школи діти.

По війні закінчила Світ
лана сім нласів Піщано- 
брідської восьмирічної
школи. Ноли сказала, що 

а має намір вступити до 
її Олександрійського педаго

гічного училища, згадує 
Світлана, мати не пускала. 
Хотіла, щоб дочка працю
вала поруч,

— Тут, у колгоспі, надій
ніше, та й свіжий хліб зав
ше матимеш на столі, —■ 
умовляла.

— Ти навчила мене, 
ненько, любові до землі, 
до хліба. Тепер я хочу пе
редати її дітям.

Учителювати Світлана 
Панасівна Логачевсьна по
чала в Добронадіївській се
редній школі. Діти швидко 
полюбили вчительну, а во
на віддавала їм усе тепло 
своєї душі.

Від дітей ішла до молоді. 
Організовувала художню 
самодіяльність, читала лек
ції, влаштовувала вечори 
відпочинку, очолювала 
комсомольську роботу в 
школі,

Незабаром Світлану Па
насівну направили в Бала- 
хівсьну шнолу-інтернат, 
що в Петрівському районі. 
Енергійність, допитливість, 
наполеглива праця над со
бою переростали в май
стерність учителя. Праці

Манарснка і Сухомлин- 
ського стали її настільними 
книгами. В її класі-кабінеті 
□ перше в шнолі появилося 
дистанційне управління кі- 
ноілюстраціями. Картотена 
для кожного уроку, добре 
обладнана шафа з наочни
ми посібниками. Цінавими 
й різноманітними стали ті 
традиційні ножні сорок 
п’ять хвилин для учнів...

Нині комуністка Лога- 
чевсьна керує школою пе
редового досвіду вчителів. 
Батьківщина високо оціни
ла н невтомну працю. 
Світлана Панасівна має 
урядові нагороди, їй при; 
своїли звання заслуженої 
вчительки УРСР.

О. КРАСЮК, 
учителька.

м. Олександрія.

Г;

■

■fc>»zail

й:
Конкурс

Недавно учні 7—8 класів 
шкіл Кіровського району м. Кі
ровограда взяли участь у ра
йонній олімпіаді «Золоті руки». 
Свою професійну майстерність 

столяри,демонстрували юні 
слюсарі, швачки,

На знімках;

плаття буде найкрасивішим?»,-— 
думає кожна учасниця конкур
су швачок, тільки-но взявшись 
за роботу; останні настанози 
перед стартом дає своєму 
вихованцю зі школи-інтернату 
Роману ТОКАРЮ вчитель праці 
Василь Олександрович ПОЛЯ
КОВ.

«Чиє ж

-
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ФАНТИ,

Будапешт ендж
Трудові традиції 

лургів Мішкольца 
продовжує 
лургійного 
їм. Леніна, 
стві більш 
мольських 
л істинної 
сьогодні В 
змагання за гідну зустріч 
-МІ з'їзду УСРГІ і 35-ї річ
ниці визволення країни 
від фашизму. Молодіжні 
бригади торік стали ко
лективними авторами 300 
раціоналізаторських про
позицій, впровадження 
яких у виробництво дало 
економічний ефект у 15 
мли. форинтів. Молоді ме
талурги взяли також 
шефство над споруджен
ням нового конверторно
го цеху — найбільшої ме
талургійної новобудови 
нинішньої п'ятирічки і 
обіцяли здати його пер 
шу чергу в експлуатацію 
до річниці Великого 
Жовтня.

мета- 
гідно 
мета-молоді.

комбінату 
підпонєм-На 

як 150 комсо- 
бригад соціа- 
праці ндуїь 

перших рядах

но також економічні ви
моги до іноземних студен
тів. Тепер вони повинні 
подати свідоцтво, що 
протягом занять щоміся
ця одержуватимуть від 
своїх родичів певну суму 
для покриття витрат, 
зв'язаних з навчанням у 
Швеції. Шведська преса 
пояснює це погіршенням 
економічного і соціально
го становища в самій 
Швеції.

Берлін тч II
31-у річницю свого 

утворення відзначила 
Спілка вільної німецької 
молоді. Тепер ця органі
зація. яка є надійним ре
зервом парті: робітничо
го класу ІіДР. об'єднує в 
своїх рядах близько 2.3 
мли. юнаків і дівчат.

Молодь вносить ваго
мий вклад у будівництво 
розвинутого соціалістич
ного суспільства, взявши 
шефство над цілим рядом 
вав ливих народногоспо
дарських об'єктів. У спис
ку трудових звершень 
СВНМ — будівництво Ро
стовського морського 
порту і металургійного 
гіганта «Ост». нафтохіміч
ного комбінату «Шведт» 
і 270-кілометрової ділян
ки газопроводу 
Тепер юному 
ІІДР довірено 
ля иовобудоз 
рії Берліна.

ЛОНДОН
Тисячі англійських сту

дентів вийшли на вулиці 
Лондона і Глазго, про
тестуючи проти обмежен
ня державних витрат на 
освіту.

Президент національ
ної спілки студентів Тре- 
вор Філліпс заявив, що 
ці демонстрації виража
ють рішимість британ
ського студентства доби
тися перегляді' політики, 
яку проводять консерва
тори.

Злочинність серед МО
ЛОДІ у Федеративній Рес
публіці Німеччині в пе
ріод з 1971 по 1977 рік 
зросла на 22 проценти. 
Про це заявила, висту
паючи в Дортмунді, відо
ма вчена-юрист, профе
сор Л. Понграц.

ТОКІО
В японському місті Ко- 

бе відкрився з'їзд Все- 
японської федерації орга
нів студентського само
врядування. яка об’єднує: 
•100 тисяч чоловік. Його 
делегати обговорять під
сумки боротьби студентів 
у 70-і роки, намітять про
граму дій. спрямованих 
па демократизацію систе
ми освіти і досягнення 
єдності молодіжного руху 
країни.

«Союз». 
поколінню 

споруджеп- 
иа терпто-

Стокгольм
Рішення різко обмежи

ти кількість іноземних 
студентів у навчальних 
закладах країни прийня
ли шведські власті.

За постановою іммігра
ційного управління, ті 
студенти-іноземці, які до
сі не були зараховані па 
підготовчі курси навчаль
них закладів, будуть ви
слані з країни. Гіідвище-

7—-~.'Т---Т~^1

«Кожній школі — своє 
навчальне поле» — цей 
лозунг, проголошений 
конголезьким керівніі- 
і-.твом більш як півроку І 
тому, успішно виконують 
учні і педагоги країни. 
Майже кожна з 1230 кон- І 
колезьких шкіл тепер 
має ділянку землі в кіль
ка Гектарів, на яких учні 
під керівництвом своїх 
учителів ведуть польові 
роботи, збирають уро- І 
жай. На півночі країни 
вони вирощують каву, , 
какао, у південних облає- | 
тих — маніоку, кукуруд
зу. овочі. Зібраний уро
жай продається державі, 
а одержані доходи йдуть 
на розвиток системи осві
ти, зміцнення матеріаль- «■ 
но-технічної бази шкіл.

(ТАРС).
<

□ Студенти викривають 
І імперіалізм
і АККРА. (ТАРС). Лице- 
■ мірну політику західних

держав на міжнародній 
І арені засудила Всеафри- I канська студентська спіл- 
I ка. В опублікованій тут 
І заяві цієї організації за- 
| значається, що безвідпо

відальні дії США та їхніх 
н сс’юзників по НАТО під- 
I ривають процес розряд- 9 ки міжнародної напру- 
I женості і провокують Я кризові явища в різних 
В районах світу.

Все це, відзначається 
І в документі, є частиною 

загальної змови міжна
родного імперіаліз/лу 
проти національно-виз
вольного руху в світі. Та
ким чином імперіалісти 
намагаються утримати в 

Есвоїй орбіті держави, 
які сіали на шлях неза

лежного розвитку.

Заява засуджує злочи
ни США у В'єтнамі, Лаосі 
і Кампучії, піддає гострій 
критиці триваючу фінан
сову і воєнну допомогу 
фашистським режимам у 
ряді країн Латинської 
Америки, викриває негід
ну роль Заходу з під
триманні і збереженні 
расистського режиму на 
півдні африканського 
континенту.

У документі говори
ться, що імперіалістичні 
кола, демонструючи без
межний цинізм і лице
мірство, розз'язали не
самовитий пропагандист
ський галас і намагаю
ться зобразити себе 
якимись «захисниками» 
національного суверені
тету інших держав у 
зв’язку з подіями в Аф
ганістані.
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НАЗВАНО
ПЕРЕМОЖЦІВ

МОЛОДОГО
КОМУНАРА"

НА ПОКЛИК
ЛІДЕРА чотирьохсот

програмою,

колективах
УБОЛІВАЛЬНИКИ...-

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

БН-

Вік-

ВІН

ком- 
коло

вже*
фуг-

для сильних, 
постійно тре- 

Спробуйте

СПОРТИВНА
СТОРІНКА

10 березня в Кіровоград
ському Будинну культури 
імені Калініна відбулися 
збори фізкультурного ан- 
тиву області. На них було 
підбито підсумки роботи 
спортивних товариств,— ві
домств. спорткомітетів по 
розвитку фізичної нульту-

ри і спорту. Голова 
спорткомітету О. П. Бсре- 
зан зупинився на недолі- 
нах, які були допущені в 
ході підготовки збірних об
ласті до VII Спартаніади 
УРСР, загострив увагу 
фізкультурних працівників 
на розвитку олімпійських 

на Кірово-
на розвитку 
видів спорту 
градщині.

На нараді було вручено 
нагороди переможцям, со
ціалістичного змагання в 
1979 році, тим, хто домігся 
найкращих результатів на 
обласній спартакіаді мі
ських і сільських Рад на
родних депутатів.

За високі показники 
впровадженню о життя 
комплексу ГПО Перехідним 
прапором облвиконкому на
городжено м. Світловодськ.

Відзначено також велику 
групу провідних спортсме
нів, тренерів області.

За високі показники в 
республіканському огляді- 
конкурсі на кращу поста; 
новку спортигно-масової 
роботи серед молоді 
г.іотою ЦК ЛКСМУ 
Спорткомітету УРСР наго
роджено об’єднаний колек
тив фізкультури тресту 
♦ Кіровограде! льбуд».

Тра
та

Юні спортсменки з Віль
шанки звернулися в редак
цію із запитанням: яким 
шляхом треба йти, щоб 
стати граціозною, добити* 
ся високих показників у 
спортивній гімнастиці? їм 
відповідає тренер ДЮСШ 
обласного спорткомітсту 
Н. І. ТИМОФЄЄВА.

| Просто приємно дивнтп- 
I ся на дівчину чи молоду 
І жінку, коли вона, легко іі 
в граціозно тримається, ко

ли всі її рухи чіткі і впев-

І
тіені. Ось де привабливість. 
І не обов’язково відвіду
вати спортивну секцію (на 
місцях Ііце не всюди є до
свідчені тренери зі спор
тивної гімнастики). А щоб 
бути стрункою, задоволе
ною своїм зовнішнім

І глядом, не пошкодуйте що- 
| дня 18-20 хвилин на фі- 
В зичні вправи. Першим ко- 
В радником хай вам стане іп- 
| структор методист звироб- 
I иичої гімнастики чи ін- 
• структор но спорту з ко

лективу фізкультури, вчн-
I тсль фізкультури. Для жі- 
I иок і дівчат розроблено ба- 
■ гато цілих комплексів 
І вправ.

А що сказати тим. що 
І вже записалися у спор- 
• тивні секції, хто вже має 

певні успіхи на змаганнях 
І у своєму колективі, па ра

йонних турнірах? Перед
усім необхідно бути впев
неною у своїх силах і па
м’ятати, що павчально- 
тренувальний процес — цс 
тривала, копітка робота. 
Треба прагнути взяти ви- 

| соти в багатоборстві, тобто 
І йти до універсалізму. І’ро- 
В те кожна спортсменка тим 
І і відзначається, що має 
І свої «ударні» вправи, тоб- 
I то коронні види спортиз- 
■ ної гімнастики.
1 «Нині в гімнастиці бага- 
Іто таких елементів, які 

спочатку лякають спорт
сменок,— зауважувала Оль
га Корбут. — Але страх 
можна пересклити, а смі
ливість треба виховувати. 
Я бачила, як дівчата, розу
чуючи нові елементи, пада- 

I гать у розпач, стараютьст 
І зробити що-небудь легше. 
І А впевненість сама по со- 
I бі не приходить, необхідно 
І навчитися переборювати 

почуття страху. Головне — 
І не форсуйте підготовку, а

з допомогою підвідних 
вправ оволодівайте паціо- 
нального технікою. Більше 
повторюватимете вправи — 
швидше прийде стабіль
ність».

А Лариса Петрнк: «Треба 
(завжди аналізувати свої 

дії. свої вчинки. Серйозне 
заняття спортом вимагає 
від гімнасток твердості ха
рактеру».

Серед вихованок нашої 
школи саме ті гімнастки 
швидше добиваються успі
ху. котрі прагнуть чинити 

• так. як радять олімпійські 
Ж чемпіонки.

ВІД ЗНАЧКА ГПО —
ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ

«Молодий комунар» 
у підшефних 
фізкультури

Одні запевняють: «Усе 
залежить від інструктора 
по спорту». Інші додають: 
«Сам він нічого помітного 
не зробить, треба спира
тися на актив — на фізор
гів, громадських тренерів, 
суддів». Г олова ради 
об єднаного колективу 
фізкультури тресту «Кіро- 
воградсільбуд» А. А. Сол- 
ган визначає свій вимір: 
«Повинне бути коло рівно
ваги — е одному напрямі 
мають спрямовувати свої 
зусилля і керівники уста
нови, організації, підпри
ємства, і профспілковий та 
комсомольський актив, 
фізкультурні працівники. 
Та без лідера, як без пра
пороносця е бою. Буде 
кілька провідних спорт
сменів, яким по-доброму 
позаздрять, — одразу че
кай зрушень уперед».

Інструктор по спорту 
Микола Комісаров, роз
мірковуючи над цим, вирі
шив: повинно бути кілька 
лідерів у кожному колек
тиві пересувної механізо
ваної колони чи автобази, 
і щоб вони відзначалися 
за видами спорту.

Особисто перед собою 
теж поставив завдання: 
жодного днл без тренувань! 
Бо що то за інструктор, ко
ли він слабкіший за свого 
вихованця? Миколі можна 
заперечити: в країні с де; 
сятки, сотні тренерів, яні 
вже не можуть виступати 
на такому ж високому рів
ні, як їхні юні спадкоємці, 
але й вони не ставлять пе
ред собою таної мети. Ми
нув час, минули роки олім
пійських висот, тепер час 
передати знання, вміння, 
почерк молодшим. І все ж 
Комісаров стоїть на своему: 
інструктор у нолентиві фіз
культури — це більше, ніж 
тренер. Він не сказав, що 
інструктор — це той же лі
дер. Але ми зрозуміли йо 
го — це саме так.

Пригадується жовтень 
минулого року. Тоді Ми
кола Комісаров, підбиваю
чи підсумки роботи гро
мадських тренерів та ін
структорів, без побоюван
ня, без похвальби відзна
чив: «.До масовості ми 
зробили справді широкий 
крок. Кожен третій робіт
ник постійно займається 
фізкультурою і спортом, з 
1200 робітників тресту 
385 — значківці ГПО, а 534 
продовжують складати 
нормативи комплексу. Час 
зробити крок до вдоско
налення майстерності...»

Рік 1980-й, рік Олімпіа
ди. Що ж нового тепер у 
колективі фізкультури?

...Німнати спорту, що об
ладнана в клубі тресту, не 
впізнати. На стіні красує
ться велика експозиція. 
Тут у центрі — емблема 
Олім.піади-80. Поруч — 
портрети відомих радян
ських олімпійців. І гасло; 
♦ Від значка ГПО — до олім
пійської медалі!» Разом зі 
своїми активістами Коміса- 
ров випустив черговий но
мер стінгазети «Старт», 
що відкривається барвис
тим написом: «Кличе Олім- 
піада-20». А далі — портре
ти провідних спортсменів 
тресту, фізкультурних ак
тивістів. І шкала зростан
ня спортив'гіих досягнень 
усього колективу, окремих 
команд, окремих спортстлс- 
нів. А на іншім стіні — таб
лиці різноманітних турні
рів, ямі свідчать про те, що 
в колективі майже щодня 
проводяться спортивні зма
гання.

Ось цифри зростання 
майстерності: «За рік під
готовлено 19 першороз
рядників, 23 другорозряд- 
ники, 533 третьорозрядни
ки, 522 значківці ГПО. У 
12 видах з 13 на профспіл
ковій спартакіаді буді
вельників області — ми 
перші».

Цікаво, що ж змінилося 
за два місяці нового року? 
Комісаров не наводить 
уже красномовних цифр 
від числа розрядників до 
значківців. Він просто під
креслив імена п'яти спорт
сменів і сказав:

— Стали кандидатами в 
майстри спорту із зимово
го багатоборства ГПО. 
Мабуть, норми на це таки 
занижені, бо й до май- 

нормативу
занижені, 
стєрського 
близько.

♦Занижені» 
для тих, що 
нуються. Спробуйте під
тягнутись на перекладині 
25 разів і пробігти по за
сніженій трасі шість иіло- 
метрів за 25 хвилин (на 
золотий значок досить 13 
разів і 33 хвилин), а кра
нівник Володя Бедзай має 
саме такий результат. І у 
монтажнина Віктора Діден- 
иа, і у слюсаря Олександра 
Данилова не гірший. Серед 
жінок рекорд установила 
Людмила Козак: на вогне
вому рубежі у неї 48 очок з 
50 можливих, віджалась на 
гімнастичній- лаві 33 рази, 
мариі-нидок на трикіло
метровій дистанції закін
чила з результатом 17 хви
лин. Ніхто з вісімнадцяти
річних не набрав таної 
кількості очон, як ця ро
бітниця, котрій минуло 
вже сорок літ. Ось де лі
дер, ось за ним треба йти!

Коли після чергового 
тренування Микола Комі
саров переглянув і про
аналізував результати всіх 
своїх багатоборців ГПО,
то з’ясувалося, що невдов
зі ще сім. молодих робіт
ників можуть виконати 
норматив кандидата 
майстри.

А як же ті 522, що вже 
стали значківцями ГПО? 
Хто з них пішов за ліде
рами, за чемпіонами?

— Більше 
продовжують тренуватися 
за окремою 
яку ми склали для кожної 
вікової групи, — пояснює 
Комісаров. — А збірна ба- 
гатоборців ГПО у мене на 
особливому контролі.

Такт- багатоборців 
тренує сам. І не чекає, по
ки розвесниться, поки збу
дують у тресті свій 'спор
тивний зал. У звичайний 
будній день після робочої 
зміни я зустрів Комісаро-' 
ва на стадіоні факультету 
фізвиховання педінститу
ту. З ним було понад 
тридцять юнаків і дівчат. 
У гарних спортивних кос
тюмах вони долали 
п’яте коло навкруг 
больного поля... Петро Бу- 
дак, Борис Водоп’янов, 
Юрій Лихачов, Іван Галун- 
га, Наталка Соловйова бу
ли схожими на 
нів, яким під 
еисоти на < 
всесоюзного 
вони, звичайні 
поставили собі 
досягти 
як і на риштуваннях.

І Минолі Комісарову не 
доводиться робити «натлж- 
ни», коли проставляє про
ти кожного спортсмена 
цифри, що свідчать про їх
ню зростаючу майстер
ність. Ні інспекція, ні комі
сія ГПО, створені в колек
тиві, жодного разу не вста
новлювали. що цифри у 
звітах не відповідають дійс
ному стану речей. І цього 
не може бути ось чому.

...У п’ятницю в спортив
ну кімнату прийшло до 
нього 36 робітників.

— А що, як нам знову 
поїхати у Знам’янський 
ліс? — запропонував 
тор Діденко. — Щоб і ье- 
мети взяти, і м’яч, І ------
пас. Заночувати б 
вогнища...

А інженер Микола Чач- 
гас:

— Це б улаштувати мат- 
чову зустріч із багатобор
ства ГПО та орієнтування 
на місцевості. Добре бу
ло б покликати до себе 
команду Світловодського 
заводу чистих металів.

Чуєте, їм не треба на
гадувати, їх не треба 
переконувати, що спорт— 
це дуже цікава, це дуже 
почесна справа, це просто 
необхідність для кожнеє 
з них! За лідерами пішли 
десятки, 
зроблено крок 
висоти. З 
прицілом.

спортсме- 
силу взяти 

спартакіадах 
рангу. Так, 

і робітники, 
і за мету — 

успіхів у спорті,

Фотоетюд С. АНДРУСЕНКА.

На першість України з 
класичної боротьби до Кі
ровограда прибули 275 
атлетів 1903—1964 років 
народження. Три дві па 
килимах дитячо-юнацької 
спрртивпої школи обл- 
спорткомігсту проходили 
вперті поєдинки за пере
можні титули у дванадця
ти вагових категоріях. 
Спортсмени столиці рес
публіки, які завоювали 
командний приз, лише на 
одне очко відірвались від 
представників Донецької 
області, котрим дістався 
другий рядок турнірної 
таблиці. Треті — ворошн- 
ловградці.

Спортсмени Кіровоград- 
щини опинилися аж на 
дев'ятому командному міс
ці. Найкраще серед наших 
земляків виступив учень 
дев’ятого класу СШ № 13 
обласного центру Андрій 
Андрієпко. Йому дістала
ся бронзова нагорода се
ред н а п і в в а ж ков а го вик ів. 
Решта вихованців ваших 
тренерів М. Бондаря і 
В. Маруся внесли у залі-

лову копилку збірної не
значну кількість очок. Во
ни просто .не витримали 
натиску своїх суперників. 
Цс доказ того, ідо облас
на федерація з класичної 
боротьби досі не спромог
лась згуртувати боєздат
ний колектив.

Старшин тренер моло
діжних збірних команд 
України, по’іеспип майстер 
спорту СРСР 10. Ф. Дон
ченко підкреслив, що тур
нір у Кіровограді проде
монстрував зрілу майстер
ність більшості учасників. 
З числа кращих відібрано 
збірну України. До неї 
увійшов і А. Андрієпко, 
який після відповідної 
підготовки захищатиме 
спортивну честь республі
ки на всесоюзній першості 
з класичної боротьби, що 
також відбудеться у Кі
ровограді 27—30 березня 
в приміщенні ДЮСШ обл- 
спорткомітсту.

В. ТВЕРДО СТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ЮТ"3?
І г? Зі

БОКС. Чемпіонат цент
ральної ради студентсько
го ДСТ «Буревісник» з 
боксу відбувся в Гродно. 
В ньому взяли участь і кі- 
ровоградці.. Вдало провів

бої на рингу білоруського 
міста першокурсник фа
культету фізичного вихо
вання педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна, 
кандидат у майстри спор
ту Іван Гринько. Серед 
тих, хто виступав у ваго
вій категорії до 63 кіло
грамів, він завоював брон
зову нагороду.

сотні. Отже, 
до нової 

олімпійським

спецкор 
комунара».

М. ШЕВЧУК, 
«Молодого

Редактор М. УСПДЛЕНКО,

Кіровоградський оСнсм 
ЛКСМ України висловлює 
глибоке співчуття першо
му секретарю обкому ком
сомолу О. О. Скічну з при
воду смерті його батьна
ОМЕЛЯНА ГРИГОРОВИЧА.

гсхсгггэсяяп

газе- 
унар» 
спій-

Колектив редакції 
ти «Молодий номунар: 
висловлює глибоке спів
чуття першему секрета
рю обному комсомолу 
О. О, Скічну з приводу 

(смерті його батька 
•ОМЕЛЯНА ГРИГОРОВИЧА.

____
1 316050. МСП

■ м. Кіровоград,
1 еул. Луначарського, 36.

відділ листів 1 масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна реданціл —
3- 03-53.

Друкарня імені Г. М. Дкм^троеа 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, еул. Гпінки, 2.

иглинидои коммунар» •— 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Ла украинском языке.
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