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Обширна програма розвитку сільського господар
ства Нечорноземної зони країни натхненною працею
рук і розуму радянських людей успішно втілюєіься
в життя. Мел:сратиЕНе н сільське будівництво В ЦЬО
МУ великому регіоні — Всесоюзна ударна комсо
мольська будова. Серед її господарів — загін юна
ків і дівчат Кіровоградщини. Колишні будівельники,
механізатори, культпрацівники Сергій Тянчик з Кіро
воградського району, Микола Продан з Добрсвеличківського, Наталка Степанцова з
Олександрії,
Володимир Савинський з Кіровограда та багато ін
ших у ці дні по-ударному трудяться в місті Кондройо Калузької області на будівництві бази <‘Голоенєчорноземводбуду». Цими днями в обком комсомолу
від посланців Кіровоградської обласної комсомоль
ської організації надійшла телеграма, в якій вони
повідомляють, що план десятої п’ятирічки виконали
достроково, 27 грудня минулого року.
Нині наші будівельники працюють за зустрічними
планами, готуючи гідну зустріч XXVI з’їздові партії.
Палко вітаємо наших земляків з великою трудо
вою перемогою!

--------------------- ПЕРША КОЛОНКА =

МАРШРУТИ
П’ЯТИРІЧКИ
У шостому розділі проекту ЦК КПРС до XXVI
з’їзду партії сказано: «На залізничному
транспорті
здійснювати технічне переозброєння,
забезпечити
дальше збільшення провізної і пропускної спромож
ності залізниць на вантажонапружених напрямах, а
також нарощування потужностей залізничних станцій
і вузлів... Поліпшити використання локомотивів і ва
гонів».
Так, розвиткові залізничного
транспорту в нашій
країні приділяється величезна увага. Адже важко
знайти таку галузь економіки, яка Є ие користувала
ся його послугами. Більше того, ефективність і якість
роботи шахтарів, металургів, машинобудівників, хар
човиків, заготівельників залежать від залізничників,
від того, як оперативно доставлятимуть вони вантаж:
до замовників.
Бюро ЦК ЛКЄМ України,- управління Південно-За
хідної,
Донецької,
Придніпровської, Одеської,
Львівської
та Південної залізниць постановили
ЄТЕОРИТИ ЄДИНУ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НУ ЗМІНУ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ і ТРАНСПОРТНИХ
ЦЕХІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕСПУБЛІКИ.
Єдина комсомольсько-молодіжна зміна (ЄКМЗ)
створюється за виробничим принципом і складається
.з комсомольсько-молодіжних змін станцій та управ
лінь залізниць республіки. Рішення про створення і
якісний склад зміни, попередньо погоджене з пар
тійкою, профспілковою
організаціями, адміністра
цією, приймається на відкритих комсомольських збо
рах.

З КМКвММЬШММ
завзяттям

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО
БОВ’ЯЗАННЯ
КОМСО
МОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖ
НОГО

КОЛЕКТИВУ МОЛОЧ
НОТОВАРНОЇ
ФЕРМИ
№ 2 КОЛГОСПУ «ПРО
ГРЕС»

АУДИТОРІЯ - ПІВМІАЬЙОНА
«Виховання молоді — справа всієї громадськості» —
на тану тему 27 січня проведено на Кіроеоградодині єди
ний політдень. Понад 9 тисяч ленторі.в, пропагандистів,
доповідачів, неріЕнннів підприємств і господарств, секре
тарі, члени бюро, завідуючі відділами обкому партії та
обкому комсомолу вели в трудових колективах області
цікаву, змістовну розмову з проблем комуністичного ви
ховання молоді, про досягнення юнаків і дівчат у десятій
п'ятирічці, про завдання по гідній зустрічі XXVI з'їзду
партії. Особливу увагу було приділено підвищенню ролі
комсомолу и господарському й культурному будівництві
на селі, активізації руху «Тваринництво — ударна справа
комсомолу!», ПІДЕИЩСННЮ родючості кожної сотки землі.
Майже півмількенна аудиторія політдня — трудящі
різного віну і різних професій, комуністи, Комсомольці,
ветерани праці і війни — з ослиним інтересом сприйняла
виступи ідеологічного ентиеу еблвсті.
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продуктивності праці молодих шахтарів

НОВОМИР ГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ (КЕ
РІВНИК
КОЛЕКТИВУ
ПЕТРО ШЕВЧЕНКО.

Дуже дебре, коли люди
ні с кг кого рівнятись, є з
ним порадитись, поділити
ся сеоїми радощами і тур
ботами.
Для О. Голуба,
групкомсорга комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву видобувної дільниці
Н° 2 вуглерозрізу «Морозівський», такою людиною
став машиніст екскаватора
М. І. Аносов. Він з перших
днів роботи Олександра
помічником машиніста до
помагає йому
ОВСЛОД'ТН

ГРУПКОМСОРГ ОЛЬ
ГА
ШЕВЧЕНКО)
НА
1981 РІК

У підрозділах иомссмольсько-молопїжної зміни, в
яких працює не глєнше Я членів ВЛКСМ, створюється
комсомольська група, обирається групкомсорг. Одним
з найважливіших завдань груп є виховання у членів
молодіжного колективу відповідального ставлення до
праці, почуття колективізму і взаємодопомоги.

Участь у русі «П'ятирічці ефективності і якості —
ентузіазм І творчість молодих», у створенні комсо
мольсько-молодіжного маршруту одинадцятої п’я
тирічки — обов’язок молодих залізничників Кіровоградщини. А тому необхідно боротися за підвищен
ня ефективності використання рухомого складу, про
дуктивності праці, скорочення часу простоїв вагомій
під Еантажно-розсантажувальними операціями, зни
ження часу обороту вагонів, впроваджувати прогре
сивні методи граці, наукову організацію праці, еко
номити на кожному робочому місці. Це неможливо
зробити без виховання у молодих трудівників актив
ної життєьої позиції, високих
моральних якостей,розвитку почуття колективізму і взаємодопомоги,
■ професійної гордості і відповідальності за доручену
справу. Безперечно, це мас стати щоденною турботрю комітетів нсмсс/лолу, керівників КМЗ, групком, сортів.
Звичайно, ефективність роботи ко/асомольсіжомолодіжних змій перебуває в нерозривному зв'язку
■з .якістю керівництва нею з боку
керівників КМЗ,
’•‘комітетів комсомолу.
Необхідно повсякчас бути в
курсі справ колективів, дбати про професійне і гро
мадське зростання молодих залізничників. У комсо/гольсько-молсдіжких змінах не повинно бути таких,
що не виконують виробничих норм. Отже постійний
нонтроль за роботою
колективів повинен бути в
центрі уваги комсомольських активістів.
Добре продумана організація соціалістичного змаганкя завжди приносить позитиви' результати. Тему
необхідно виробити умови трудового суперництва,
1 виходячи зі специфіки роботи комсомольсько-мелоі, діжних змін.

Тривгс Всесоюзний місячник найвищо»

Ми, члени комсомольсько-молодіжиого колективу
доярок, як і всі юііаки та
дівчата вашої області, з
перших днів передз’їзд'зської вахти прагнемо під
вищувати
ефективність
своєї роботи, поліпшувати
якість продукції. Виборо
ли перше місце в соціаліс
тичному змаганні
комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів ранену.

тонкощами професії, го
тує
висококваліфіковану
зміну Копи бесіда, нони
окрема фраза, слоео, а то
й просто порух щоденно
зближують
наставника і
учня, вносять у їхнє взає
морозуміння повагу, щи
рість і теплоту.
На знімная:
М. ї.
АНОСОВ зі своїм поміч
ником О. ГОЛУБОМ; іде
видобуток вугілля.
Фото В. ГРИБА.

Йдучи назустріч наступ
ному XXVI з’їздові рідігй
партії, ми вирішили з пер
ших днів НИНІШНЬОГО року
трудитися ще краще, пос
лідовно боротися за зро
стання
продуктивності
громадського тваривппигва. Беремо такі соціаліс
тичні
зобов’язання
па
1981 рік:
— всього надоїти за рік
9100 центнерів молока;
— надоїти
молока від
кожної корови по .3000 кі
лограмів;
,

•— одержати від кожних
100 корів 90 телят. Доби
тися стопроцентного збе
реження поголів’я молод
няка;

продати молока дер
жаві 7860 центнерів. з них
пертим сортом — 98 про
центів.

РЕЗОНАНС

З’їздові — 26 ударних днів

Зобоів язусмось
також
постійно дбати про раціо
нальне використання кор
мів, підготовку їх до зго
довування, про безперебій
ну роботу засобів механі
зації,
кормопригоіу валь
них машин.
Соціалістичні зоСоЕ ЯЗВНИЯ обговорено
« прийнято на загальии» зборах мояемтиву.

І'

З такою ініціативою ви
ступили спілчани нашого
колгоспу «Іскра». Комсоллольська організація взя
ла шефство над молочно
товарними
фермами
господарства. Там нині на
побілці приміщень та їх
неточному ремонті пра
цюють ударні комсомоль
ські загони.

У тракторних бригадах
створено дві комєомопьсько-молсдіжні групи ре
монтників, які лагодять сі
валки, культиватори та бо
рони.
Підтримуючи почин иіревоградціе, ми вирішили
7 лютого взяти найактивні
шу участь у комсомольсь
ко-молодіжному суботии-

ку. В цей день зберемо і
здамо 10 тонн брухту, від*
ремонтуємо склад отруто
хімікатів. обладнаєм© чер
воний куток у тракторній
бригаді N2 1, допоможемо
в догляді за шкільним єа->
дом. Скрізь працюватиме
мо з певною віддачею, з
найвищою
продуктивніс
тю.
Н. АРТЕМЕНИО,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Ісира» Номланіївсьмого району.

„Молодий кояуялр^
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Відвоювали

АКТИВНІСТЬ

АКТУАЛЬНО

землю

ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВИГОЙНИЙ ПАРК?' '■
У проекті ЦК КПРС до XXVI з'їзду партії «Основні
напрями економічного і соціального розвитку СРСР.
на 1981 — 1985 роки і на період до 1990 року» підя крвслюється, що основним завданням транспорту є
повне і своєчасне задоволення потреб народного
господарства в перевезеннях, підвищенні ефектив^
■ ності і якості роботи транспортної системи. Значний
1 резерв збільшення навантажувальних ресурсів —
раціональне використання залізничних вагонів.
м
Надаючи важливого значення активізації комітетів
■ комсомолу, штабів та постів «Комсомольського про
жектора» в залученні комсомольців і молоді до боЗротьби за підвищення ефективності залізничного
транспорту, секретаріат ЦК ВГІКСМ постановив про
вести з 1 лютого по 1 квітня 1981 року ВСЕСОЮЗ
НИЙ РЕЙД «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА»,
ГАЗЕТ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» І «ГУДОК» ПО
ВИКОРИСТАННЮ ВАГОННОГО ПАРКУ.
Комітетам комсомолу потрібно забезпечити широЙ ку участь у рейді комсомольських організацій, шта! бів «КП», оперативно здійснювати конкретні заходи
Я по виявленню непродуктивних простоїв вагонного
парку, сприяти усуненню причин, що заважають своє
часному і доброякісному вантаженню і розванта
женню вагонів, доставці вантажів споживачам.
*
До участі в рейді слід активно залучити інженер
но-технічні служби, молодих спеціалістів, необхідно
зміцнювати зв'язки «прожектористів» підприємств і
організацій залізниці, відправників і тих, хто отри
мує вантажі, сприяти розвиткові наскрізного комсо
мольського контролю.
Треба підвищити роль вузлових комітетів комсоП молу залізниць у боротьбі за скорочення простоїв
Я вагонного парку, за продуктивніше його використай-

І

проведення
рейду необхідно:
Для ефективного
.
..............................
—на основі аналізу виконання встановлених норм
простою вагонів під вантаженням і розвантаженням
розробити плани організаційно-пропагандистського
забезпечення рейду, що проводиться;
— створити рейдові бригади з числа активістів
«Комсомольського прожектора», молодих спеціаліс
тів і передових працівників залізничних станцій, під
приємств і організацій, що користуються послугами
залізниці, провести їх навчання;
— організувати широку пропаганду завдань рей
ду; з цією метою випустити спеціальні листівки, пла
кати, активно використати стенди «КП», «блискавки»,
сигнали і листки «Комсомольського прожектора».
У ході рейду «прожектористам» необхідно спря
мувати свої зусилля на виконання таких практичних
завдань:
— виконання планів завантаження і поставки про
дукції, подачі вагонів залізницею і норм їх простою
на підприємствах;
— організація ритмічної роботи підприємств по
вантаженню і розвантаженню вагонів протягом доои,
ліквідація втрат навантажувальних ресурсів у нічний
час, у вихідні і святкові дні;
— дотримання встановлених технологічним проце
сом роботи станції норм простою поїздів до роз
формування вагонів;
— поліпшення використання вантажопідйомності і
місткості вагонів, забезпечення їх повної очистки піс
ля розвантаження;
— запобігання поверненню з підприємств станції
непридатних вагонів.

Перевірку рекомендовано прозодити
органами народного контролю.
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’комплексний

S

І на одітій із дільниць"
1 хтось зірвав свіжий но
но-
мер
« Комсомольського
Випадок,
прожектора».
”...... .
І

У цеху

■

сталася НП — І

неприє.гшо й казати,
пий.
Біжу
до диспегчера
Валентини Баші (вона у
штабу
нас начальник
<КП»),
розповідаю про
таємниче зникнення чері оного номера «Прожектора», а вона тільки усміхнулася.
— Буває. — каже.—Якіцо зірвали — значить заІчепило за живе, значить
не пропала наша робота
даремно...
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1 справді, минуло трохи
часу,
і неполадки, про
які йшла мова в тому ви
пуску
«КП», усунули.
Дієвість? Так. Звичайно,
в цьому заслуга наших
І «прожектористів?, і Балі
І Баші в першу чергу.
І
Високі передз'іздівські
І зобов'язання у колектиI ву цеху, і успішне ВИКО- І
І нання їх — справа честі
всіх робітників. Два дні
роботи
XXVI
з’їз.іу
І КІІРС вирішили ми відI працювати на заощаджеI них матеріалах і слектроІ енергії. Та хіба можна
І буде цього досягти, якщо
І під час обідньої перерви
І в цеху марно горітиме
" світло, якщо
непродук
тивно
витрачатиметься
стиснене повітря.
Важко
перелічити,
скільки раз
яскравий І
гострий промінь <КП> ви
світлював
різні прорахупки. які. на жаль, іще
трапляються
на вироб
ництві. І хоч інколи те,
на що звертають
увагу
«прожектористи»,
може
здатися на перший пог
ляд дрібницею, в кінце
вому підсумку
велика
економія складається са
ме з таких «дрібниць?.

омсомольськии .
ПРОЖЕКТОР
||
Сторінка

М. ПАТРИКЕЙ,
секретар
комсо
мольської організа
ції- механоскладаль
ного цеху
ХТО
П'Є..№ 1 заво
ду «Червона зірка».

Радіогазета «Ятрань»
ровоградського
заводу
друкарських
машин —
трибуна
заводських на
родних контролерів ; ком
сомольських
«прожекто
ристів».
Від її гострого
слова
перепадає
всіла:
бракоробам,
прогульни
кам
і п’яницям.

ВОГНЯНІ
ОБІЙМИ

оковитої

На
знімну:
оператори
Василь РАКОМІН і Микола
БІЛИЙ монтують
плівку
чергової
передачі радіогазети «Ятрань».
Фото В. ГРИБА.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЬ
Щодня тисячі кіровоградців поспішають на заводи, в установи, учбові заклади, щоб вчасно почати
свій робочий будень. Щодня вони користуються мі
ським транспортом, який скромно називають авто
бусами і тролейбусами.
Щодня в години пік на тролейбусних та автобус
них зупинках нашого міста йде своєрідний «штурм»
дверей міського транспорту. Видовище це не зов
сім веселе, та, на, жаль, на сьогоднішній день досить
типове.

маршруті N° 5. Як прави
ло, на зупинці чекаю йо
го ЗО—45 хвилин. Одного
разу ждав цього автобуса
рівно годину. Тобто
7_'.. за
цей час, якби він і один
був на маршруті, можна
було б подолати не таку
вже далеку відстань від
кінцевого розвороту До
аеропорту. •

ХАОТИЧНІ РЕЙСИ
’ІІЛ’ АША рейдова бригада
два дні (20 і 21 січня
нинішнього року) переві
ряла рух автобусів і тро
лейбусів на міських мар
шрутах. Сьогодні ми дру
куємо матеріал цієї пере
вірки.
Спершу хочемо згадати
25 квітня минулого року.
Саме тоді працівники від
ділу по праці облвикон
кому разом з народними
контролерами перевіряли
регулярність руху автобуСІВ і тролейбусів протягом робочого дня. Тоді ж
було виявлено такі неприємні факти, коли з
85
тролейбусних
рейсів
(маршрути №№ 2, 4, 5)
50 було зроблено з відхи
леннями від графіка.
Щодо руху міських ав
тобусів, то вони з незро
зумілими інтервалами до
биралися від зупинки до
зупинки. Внаслідок цього
з 573 планових рейсів на
лінії фактично було здійс
нено всього 277. Красно-

мовні цифри! Мало того,
40 процентів рейсів було
виконано з відхиленням
від графіка.
Здавалося б, що наші
транспортники
зроблять
за цей час відповідні ви
сновки. Та доводиться ро
бити невтішний висновок
нам: за згаданий період
робота
пасажирського
транспорту в Кіровограді
мало поліпшилася. Слово
— самим пасажирам.
Л. КОВАЛЕНКО, робіт
ник: Я живу в одному КІН
ЦІ міста, а працюю з ін
шому. Користуватись мені
доводиться
автобусом,
який курсує за маршру
том № ЗО. І досі не можу
збагнути, через який від
різок часу цей
автобус
прибуває на потрібну зу
пинку.
Між іншим, саме через
нього я вже кілька разів
спізнився на роботу.
3. ПАРАСЕНКО, служ
бовець: Я користуюсь ав
тобусом, який ходить на

П. ДИРЕНКО, студент:
Мій автобус курсує
за
маршрутом № 14. Щоб
вчасно потрапити на лек
цію, я іноді «чергую» на
зупинці годину й більше...
Подібних висловлювань
можна навести не десятки,
а сотні. Щоб їх проілюст
рувати, наведемо кілька
фактів, виявлених нашою
рейдовою.
Так от, у день перевірки
(з 8 по 16 годину) автобу
си маршрутів №№ 1, 3, 5,
10, 11, 14, 6, 24, ЗО і 19
недовиконали рейсів на
60,5 процента. Ті, що ви
конали рейси курсували
на 54,7 процента з відхи
леннями від графіка.
Ми не наважуємось ко
ментувати ці цифри, вва
жаємо, що це краще зро
бить начальник
Кірово
градського автотранспорт
ного підприємства 10021
Л. М. Облап. Тим більше,
що водії міських автобу
сів працюють під його ке
рівництвом.

За часів
царювання _
Іг.ана Грозного в Росії бу- |
ло
запроваджено
так І
звані питні будинки, пер-І
тими відвідувачами кот- І
рих були спочатку царсь- І
кі опричники.
Це було І
надзвичайно вигідно, ад
же вся плата, котру да
вав цар своїй
схороні. 1
□нову поверталася в ка&- І
ну.
У той час іще не она- І
ли, що горілка
згодом І
стане одним з найлюті- І
ших ворогів людства.
І
... Це сталося еночі. З
вікон будинку № 33 по .
вулиці Міліцейській міс- І
та Олександрії, в котро- І
му мешкав Л. Бутов, про
сочувались цівки густо
го чорного пиму. Напере
додні було
«засідання
трьох». Пили довго й ба- І
гато. Далі все
попливло
білим туманом.
Прочу
мався Бутов від сильного
болю. Розплющивши очі.
побачив, що
горить на
ньому
одяг. Нічого не
тямлячи, він схопився і
став шукати виходу. «Ли
ше б вибратися звідси».
— промайнуло в його юлові. І вихід він знайшов
— то були двері гардеро
ба. Шарпонувши їх
з
усієї сили на себе. Бутоз
з розгону
влетів у гар
дероб. Та звідти йому ви
братись не судилося. Від
диму 1 токсичних і^азів.
що виділялися при горін
ні, він загинув.
ПрнчиI кою пожежі був недопа
лок. що впа» на постіль.
Минулого року з при
чин пияцтва і куріння в
нетверезому стані заги
нуло 17 чоловік, за січень
нинішнього року з цих
Яке причин в області за
гинуло 5 чоловік.
Думається, що комсо
мольським
«прожекто
ристам» треба рішучо боI ритися проти злісних іліI нивах. «КІ1»
водночас
повинен бути Й СііОЄОІДнлм вогнегасником. Тим
більше, що у нас па Кі| Роьоградщині
останнім
часом
почастішали ъипадки ножеік

Водії тролейбусів дещо
дисциплінованіші.
Хоча
теж працюють з недопус
тимими
порушеннями
графіків.
У день
перевірки, 21
січня, на міських маршрутах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
і 7 з 546 запланованих
рейсів тролейбусів було
виконано лише 449. 54,5
процента виконаних рейсів було з відхиленням
від розкладу...
Хаотичні рейси. На яких
би маршрутах вони не
відбувались, ясно одне:
□ід цього терплять у пер
шу чергу пасажири. З до
помогою економістів ми
підрахували, що
втрата
робочого часу через по
рушення регулярності ру
ху
міського транспорту
рівнозначна
тому,
що
кожного дня в усіх галу
зях народного господар
ства не працює понад...
3000 кіровоградціз.
Рейдова
бригада:
О. БОЙКО — заступ
ник завідуючого від
ділом по праці облви
конкому, Л. ДИТУНА
— робітник
заводу
Друкарських
машин,
М. РИБАЛКО — робітник заводу радіовиробіз,
начальник
заводського
штабу
«Комсомольського про
жектора», В. РАДЧЕНКО — позаштатний ін
спектор міського ко
мітету народного кон
тролю, В. ГОНЧАРЕН
■ЕИ- . «
І
М°її
НО — спецкор «Мо
лодого комунара».

ІІ

II

Р

Г, ІВАНОВ,
інженер відділу
по
........
жежної охорони УВС
облвиконкому.

у боліт
Кращим номсомольсько-молодіжним екіпажем
багатоківшевого
екска
ватора в тресті «Волиньза
п
водбуд» визнано
-:ідп’ятису.мками десятої
річни колектив Василя
Ломича. Майже в півтора
раза перекривши завдан„
ня, він пронлав 440 кіло
метрів дренажних труб.
За словами старожи
лів, таного дощового літа,
як минуле, на Волині не
було кілька десятиріч. Не
припинялися зливи й во
сени. Вони наче чинили
огір
сміливому задуму
хлопців удвоє
швидше
освоїти великий
масив.
Здавалось, експеримент,
до якого так довго і ста
ранно готувались, неми
нуче зірветься.
І тоді В. Хомич запро
понував прокладати спе
ціальні канали, щоб від
нести дощову воду з по
верхні поля. Це, звичай
но, забрало чимало сил І
праці. Але тільки таний
маневр давав можливість
не припиняти основні ро
боти.
Довелося попрацювати
екіпажеві і в зимові дні,
адже грудень, наприклад,
також приніс багато до
підморозищів. А ноли
шар грунту
ло, верхній
змушені були підривати
розпушувачем,
Пошук,
винахідливість повністю
себе виправдали. Новинки
технології.
застосовані
В. Хомичем, взяли на оз
броєння
суперники по
змаганню
—
екіпаж
Ф. Шиманськсго.
Саме
комсомольська
цілеспрямованість і кміт
ливість допомогли моло
дим меліораторам подо
лати труднощі, зв'язані з
негодою, вважає началь
ник ковельського буді
вельно-монтажного
уп
равління тресту «Волиньводбуд» В. Косенно. На
передодні нового року во
ни передали землеробам
понад 390 гектарів осу
шеного поля замість за
планованих 180. Більше
половини цієї площі на
рахунку номсомольськомолодіжного
нолентмву
Василя Хомича.

В. ЛАВРЕНЮК,

кор. РАїАУ.

їхня адреса:
Радянський
Уся наша
неосяжна
країна стала майстернею
для молодих
мосновсьних художників, виставка
ообіт яких відкрилася 26
січня.
На свій творчий
□віт вони подали близько
200 творів живопису, гра
фіки, скульптури, деко
ративно прикладного мис
тецтва.
— Майже всі роботи,
які снлали експозицію,
були створені
безпосе
редньо
на місцях, куди
за комсомольськими пу
тівками виїжджали моло
ді майстри пензля і різ
ця, — розповів один з ке
рівників комісії по робо
ті з молоддю при МВСХ
І. Правдін. — Ми вважає
мо ці поїздки дуже норясними для
творчого
становлення художника,
бо вони допомагають мо- лоді
глибше
вивчати
життя, яскравіше відоб
ражати трудовий героїзм
сучасників,
Головне в роботах мо
лодих — образи людей
праці. З публіцистичною
схвильованістю ведеться
розповідь
про їх звер
шення у творах С. Лопатіна,
о.
Лозовської»
М. Гурпича,
С. Пономарьова та багатьох інших
майстрів,
які славлять
працю будівників БАМу •
•турецької ГЕС, трудівни
ків Нечорнозем’я, цілянНМКів Алтаю і бавовняр’-»
Узбекистану. Серед них
У
художнинів
чимала
справжніх друзів.
Так»
наприклад,
М. Замкові
8Же чотири рази побува
ла з чудовому за своє*3
суворою красою краї —
на Далекому
Сході- Ту
народилась
її картина
«Порт», включена в ни
нішню експозицію.

|Кор. ТАРСІ-

2 » січгжя

1981 року

— })МОЛОДН!Й КОМуп&р"

І

СОЛІДАРНІСТЬ

.34 РОЗРЯДКУ, МИР
І/ СПІВРОБІТНИЦТВО

У грудні 1980 року почався і по березень
1981-го
триватиме в республіці конкурс на кращу організа
цію пропаганди і розповсюдження політичних плака
тів, присвячений XXVI з’їздові КПРС і XXVI
з’їздові
Компартії Унраїни. В ньому беруть участь продавці
ннижковях магазинів, де є відділи політичних плака
тів. Серед учасників — і продавці книжкового магази
ну № 2 м. Кіровограда.
Особливо добре працюють Наталія Бадеха, Поліна
хПирко і наймолодша продавщиця Валентина Кобець.
Вони допомагають покупцеві вибрати плакати, розпо
відають, пояснюють.
На знімку: Валентина КОБЕЦЬ,
Фото В. ГРИБА.

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК ОБОРОННО
МАСОВОЇ РОБОТИ

ПЕРЕВІР СЕБЕ
МУЖНІСТЮ
Цей тематичний вечір був
присвячений відкриттю мі
сячника. В Палац культури
імені Жовтня прийшли моЇ»ДІ воїни, офіцери гарні
зону, ветерани війни і пра
ці, молодь призовного віку,
дтсаафівські і комсомольсь
кі активісти. Перед учасни
ками вечора виступили Ге
рой
Радянського Союзу
А. Т. Бурксвський,
Герой
Соціалістичної Праці О. О.
Кошурко, учасники Великої
вітчизняної війни В. С. Му
хін, В. В. Нерубенко, офіцер
Д. В. Ратніїков, курсант ра
діотехнічної
школи
ДТСА.АФ Олег Кукуруз та
інші товариші
А через день у дтсаафізських організаціях міста бу-

ло влаштовано
змагання з
військово-прикладних видіа
спорту. В стрілецькому тирі
МИТУ N° 8, наприклад, зма
галися трудрезервівці. Тут
перемогла команда МПїУ
№ 8. “
Представники цього
колективу
Юрій
Полоз,
Сергій Іменинник,
Азамат
Мурадов вибили по 96 очок
зі ста можливих і піднялися
на найвищу сходинку поша
ни. А серед дівчат першою
була вихованка технічного
училища № 1 Тетяна Суботіна (91 очко).
О. КОНОНЕНКО,
зав. відділом спортивної
та
оборонно-масової
роботи Кіровоградсько
го міськкому ЛКСМУ.

Після оголошення наказу
призовник зобов’язаний з’я
витися на свою призовну
Дільницю. Точні строки явки
визначають районні чи місь
кі військові комісаріати, про
Що призовника повідомля
ють спеціальною повісткою.
Керівники
підприємств,
організацій колгоспів, иавДальних закладів зобов’яза
ні звільнити призовників від
роботи
(навчання) на час.
котрі лінії для призову, або
“‘Щ ’оатн їх з відряджень і
надати відпустку, тобто за
безпечити вчасну явку їх на
гризов.чу дільницю. При ньо
му зберігається середнії! зарозіток за місцем роботи, за
. Фактично затрачений
«а ці цілі,
л урахуванням
проїзду до військового ко
місаріату і назад.
Призваним на дійсну війслужбу при звільпсиРоботи
виплачують
г--,!”еНсацПо
оа певнкорппг/лпї.
ПІДПУСТКУ і вихідну
слум?гОгу:
Робітникам
і
Н
°?ням — за два ТИЖНІ
бітп^МІр
сеоеднього зароІТ1-у.
колгоспникам
у

І

І
І
І

господарствах, що застосо
вують оплату по трудоднях.
— у розмірі половини серед
ньомісячного заробітку, на
раховуваного.
виходячи з
кількості вироблених тру
доднів і планової
оцінки
трудодня: в колгоспах, де за
стосовується грошова опла
та праці. — в розмірі поло
вини
нарахованого серед
ньомісячного заробітку; сту
дентам вузів, учням серед
ніх спеціальних навчальних
закладів та училищ усіх ви
дів. а також молодим спе
ціалістам, які не приступи
ли до роботи
у зв’язку з
призовом до армії, — в роз
мірі половини місячної сти
пендії (якщо
вони її одер
жують) за рахунок
коштів
навчальних закладів.
За військовослужбовцями,
призваними на дійсну війсь
кову службу.
зберігається
житлова
площа, і вопи не
можуть бути
виключені зі
списків занесених
у чергу
на одержання житлової пло
щі Зайвина житлової пло
щі. яка
утворилася в ре
зультаті призову члена сім і
на дійсну військову службу,
оплачується в
одинарному
розмірі Протягом усього ча
су його строкової військової
служби і шести
місяців з
дня
звільнення
в запас.
Сім’ї
Військовослужбовців
не можуть бути оиседепі^ез
недавня
житлової площі
будинків Підприємств І уста
нов
(з Відомчої
житлової

Г Час служби в лавах Збройних Сич СРСР зараховуєть
ся В загальний _трудовим
стаж а також у безперерв
ний трудовий стая: при умо
ві якщо перерва
мі.^«ел|
тиільиехшя віл служби
днем улаштування на роооіу
чп вступу на навчання не
.Перевищувала трьох місяців
не рахуючи часу на проїзд
ПО ПОСТІЙНОЇ О МІСЦЯ дрожидг.<ня Цей порядок заралува ння по«1йР-!°^>Т слу-ж^
Т!ІУ ХТО до ВІЙСЬКОВОЇ служ
бн-за‘наймо^.екйпа11ювьв-

юрист.

(ТАРС).

БОРОТЬБА

СЕРЕД МОЛОДІ

І

БЕРН. (ТАРС). У чоти
рьох швейцарських містах
знову відбувалися завору
шення серед молоді, розча
рованої, як відзначає міс
цева преса, в «цінностях^
швейцарського
«суспіль
ства споживання».
В Цюріху сотні юнаків і
дівчат зібралися перед ка
федральним собором, щоб
заявити протест проти су
дового
переслідування
учасників торішніх демон
страцій молоді.
Швейцарія,
класична
країна туризму, стала ь
останні місяці ареною за
пеклих сутичок між молод
дю і поліцією. Представ
ники молодого покоління
швейцарців
виступають
проти устоїв буржуазного
суспільства
в цій країні,
проти фарисейства влас
тей. Свого часу заворушен
ня серед молоді почались
начебто з незначного при
воду — через . закриття
властями
молодіжного
центру. Поступово серед
молоді розгорнувся широ
кий рух, який тут назива
ють «рухом невдоволсішх».
Ного учасники
виступа
ють за забезпечення прав
молоді, за право на працю,
за справжню демократію.
Важко
підраховані,
скільки лайливих слів про
лунало останнім часом з
сторінок буржуазної пре
си па адресу молодих гро
мадян країни. ГІіспя появи
газетних статтей почались
арешти. В Цюріху та Бер
ні
поліція
арештувала
кількох учасників демон
страцій.
Так знову проявилась
антигуманна суп.буржуаз
ного суспільства, що від
крито нехтує основними
правами людини. про які
так люблять розглагольствувати правлячі кола
тієї ж Швейцарії, цього
, зразка, як
говориться в
туристських
путівках
«вільного
західного суI спільства».

І
І
І

І

тепер загрожує небезпека,
повинні бути розвинуті, го
вориться в документі. Не
обхідно усунути негативні
тенденції в міжнародних
відносинах,
забезпечити
конструктивне
співробігництзо між країнами, по-*
класти край гонці озброєнь.
Молодь
усього світу,
незалежно від своїх ідео
логічних, політичних і ре
лігійних переконань, праг
не
працювати на благо
миру в усьому світі, від
значається
в документі.
Ми взяли участь у цьому
форумі з метою
проде
монструвати
свою ріши
мість сприяти поліпшенню
міжнародного клімату.
Документ
містить зак-

рядці та роззброєнню а
Європі.
У документі висловлю
ється стурбованість у зв’я
зку з погіршенням стано
вища на Близькому Сході,
у районі Персидської за
токи, у ряді Латиноамери
канських країн, у країнах
басейну Карібського моря
і Центральної Америки, а
також у зв'язку
з загро
зою воєнної інтервенції в
Сальвадорі,
Молодь світу, говорить
ся в документі, підтримує
визвольну боротьбу наро
дів Південної Африки, На
мібії, Західної
Сахари і
вважає, що
ядерний по
тенціал, яким володіє ре
жим апартеїду ПАР, є сер
йозною загрозою мирові
□ Африці і в усьому світі.
У документі висловлю
ється відданість молоді і
студенства планети справі
продовження
та поглиб
лення розрядки і висува
ється вимога загального і
повного роззброєння, осо
бливо ядерного роззбро
єння.
А. ГОРБУНОВ,
В. ЛЕСКІНЕН.

Відбувся пленум

ХАНОЙ.
Тут відбувся
пленум ЦК Спілки кому
ністичної молоді Хо Ші
Міна. Його учасники на
мітили
програму діяль
ності комсомольців і «МО
ЛОДІ в 1981 році. У прий
нятій резолюції підкрссІ люється необхідність ши
рокої участі юнаків і дів
чат у боротьбі за підне
сення сільського
госпо
дарства.
Будівництво
І теплоелектростанції Фалай, яка споруджується
Із допомогою Радянського
Союзу, оголошено рес
публіканською
комсо
мольською будовою.

і

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

•ЛРЦороку в лютому — бе
резні у військових
коміса
ріатах нашої країни прохо
дить приписка сімнадцяти
річних громадян.
Робітни
ків, службовців і колгоспни
ків на час.
потрібним
потрібшііі для
приписки
до
призовних
Дільниць, ЗВІЛЬНЯЮТЬ
...
..... ......
ЬІД
роботи. За ними зберігають
середній заробіток за місцем
постійної
роботи.
Учнів
Звільняють
на цей час від
занять. Юнаки в рік призову
па дійсну військову службу
не можуть бути звільнені з
роботи з ініціативи
адміні
страції, крім
тих осіб, хто
систематично порушує дис
ципліну.
.Призов на дійсну військо
ву службу проводиться ПОВ
СЮДНО двічі на рік (у трави!
—червні і в
листопаді —
грудні, а у війська, розта
шовані у віддалених і дея
ких інших місцевостях, крім
того, у квітні
і жовтні) за
наказом міністра
оборони
4кср.

ХЕЛЬСІНКІ. (Кор. ТАРС).
Тут завершив роботу Все
молоді і
світній форум
студентів за мир, розрядку і роззброєння.
.......... п яіи днів по
Протягом
над 600 посланців молоді
майже із ста країн обгово
рювали
найактуальніші
проблеми сучасності. Во
ни висловили
рішимість
перетворити
80-і роки в
десятиріччя міцного миру,
безпеки і співробітництва
народів.
У заключному докумен
ті
Всесвітнього форуму
вислозлюється
глибока
стурбованість у зв’язку з
нинішньою обстановкою в
світі.
Позитивні
досягнення
процесу розрядки, якому

— З сшор. -------- •
лик виконувати положен
ня і домовленості, зафік
совані в Заключному акті
наради з питань безпеки і
співробітництва в Європі,
і програму дій,
прийняіу
спеціальною сесією Гене
ральної
Асамблеї ОСН
по роззброєнню.
Документ
відкидає
концепцію так
званої
«обмеженої» ядерної вій
ни, яка могла б у ниніш
ніх умозах
призвести до
загальної катастрофи.
Важливим кроком впе
ред, підкреслюється в до
кументі, були б ратифіка
ція договору ОСО-2, про
довження
і розширення
процесу ОСО, спрямова
ного на кількісне
скоро
чення та якісне обмежен
ня стратегічних озброєнь.
Молодь світу, говорить
ся в документі,
виступає
проти будь-яких
спроб
створення військових баз
і союзів,
проти
планів
створення Південноатлантичного блоку, за перетво
рення Індійського океану
в зону миру. Вона підтри
мує ідею скликання кон
ференції по воєнній роз-

А

А «Боріться за мир»
— занлинають учасники
Всесвітнього форуму мо
лоді і студентів, що за
вершився у Хельсінкі.

ИбЕКИ
КОМЕНТАР

«Джованні
подзвониз
мені й сказав, що ьуде до
ма за півгодини. По дорозі
з міністерства
йому по
трібно було ще заїхати за
нашою молодшою дочкою
до школи. ЦІН не любив
користуватися службовою
машиною, і тоді,
12 груд
ня, як звичайно,
поїхав
сам на нашому «Фіаті», —
згадує синьйора д’Урсо.
Дальші
події дідновнли
слідчі: залишивши машину
недалеко від школи, д’Ур
со мав пройти вузьким
провулком. Там його й че
кали злочинці.
Джованні
д’Урсо часто після роботи
заїжджав за дочкою, тому
терористам було неважко
вислідити високопоставле
ного чиновника, що здійс
нював у міністерстві юсти
ції контроль за в'язницями
і виправними
колоніями.
На бруківці зосталися тіль
ки його розбиті окуляри —
свідчення того, що при на
паді він, очевидно, вчинив
опір.
За нілька годин у редак
ції однієї з газет пролунав
дзвінок: «Говорять «черво
ні
бригади».
Джованні
д’Урю перрбуває в нашій
в'язниці». Наступного дня
італійські газети
вийшли
із заголовком, що впадає
у вічі: «Нова вилазка теро
ристі! — викрадення чле
на касаційного суду».
Незважаючи
на вжиті
заходи по розшуку лігва
терористів,
поліції поки
що не вдалося напасти на
їхній слід, його «звільни
ли» нещодавно самі ж бандити-викрадачі. А
перед
цим подзвонили до редак
ції після злочину терористи
кількох газет і вказали ре
портерам місце, де можна
знайти підкинуті «червони
ми бригадами» фотографію
в’язня і листівку, його зня
то на фоні
прапора Цієї
підпільної організації, на
грудях у нього висів пла
кат з
вимогою негайно
звільнити понад
60 теро
ристів, котрі перебувають
нині у в’язниці
Асінара,
що розташована на одному
з острівців
недалеко від
Сардінії, В листівці пові
домлялося що долю Джо
ванні д’Урсо вирішувати
ме «пролетарський суд» —
злочинці намагаються ви
казати себе «захисниками »
робітничого класу і водно
час, нагнітаючи обстанов
ку. попередити про можли
ву розправу над в’язнем.
Італійська
преса одно
стайно відзначає, що чер
говий злочин
«червоних
бригад» багато в чому на
гадує їхню
іншу велику
вилазку
— викрадення і
вбивство водною 1978 року
голови національної ради
Християнсько- демократич
ної партії Альдо
Морс. В
ті тривожні для країни Дні
викрадачі вміло та обачно
тримали
італійську гро
мадськість понад сім тиж
нів у напруженому чеканні.
Раз у раз у роданції газет
піднндались провокаційні

Л

«комюніке»,
фотографії і
листи Моро з катівні теро
інсценуристів. Злочинці
судилище
вали мерзотне
діячем, а
над політичним
його до
потім присудили
смерті. В момент найвищо___
го напруження, коли Моро
оув ще живий,
але доля
його буквально «висіла на
волоску», терористи зажа
дали звільнити в «обмін»
на Моро групу своїх спіль
ників.
«Червоні бригади»
—

ультралівацьне угрупован
ня екстремістів, ‘що чиНЯТз під прикриттям пссвдореволюційних
лозунгів
терористичні напади, вбив
ства політичних і громадсь
ких діячів,
розбійницькі
нальоти,
підпали та !нші
злочини. ’ Останнім часом
зони знову, після деякего
затишшя,
активізували
свою провокаційну діяли-,
ність.
В Італії цю г.рганізацпо
нерідко називають бандою
оскаженілих
фанатиків,
що прагнуть добитися .тво
їх цілей шляхом терору і
провокацій
Тим
часом
один з «ідейних» ватажків
«червоних бригад» Ренато
Курчо, котрий перебуває
тепер у в’язниці, був рані
ше членом
неофашистсь
кої
організації.
Газета
«Уніта» назвала
методи,
якими діють екстремісти,
«нацистськими».
Особливе місце у планах
і діяльності
екстремістів
відводиться молоді. Саме з
молодих членів
терорис
тичної організації форму
ються «еснадрс-ни смерті»,
які проводять у життя не
безпечні плани ватажків,
ці юнани,
пише журнал
«Еуврепео», часто навіть
не усвідомлюють, ЩО ЯВЛЯ,
ЮТЬ собою
прапори того
чи іншого кольору, не ро
зуміють справжніх цілей і
намірів своїх керівників.і
Як правило, це люди, що
втратили віру в горезвісно
«суспільство
загальногоі
благоденства».
Приваблена тріскучимиі
лозунгами терористів, їх
німи псевдореволюційнчмиі
заявами молодь стає під,
прапори підпільних орга
нізацій, вважає, що тількиі
шляхом терору можна змі•
нити
існуючий лад. На
справді діяльність екстре
містів грає лише на руку'
реакції, яка прагне відки
нути країну назад, розно
лоти фронт демократичнихсил.
Демократична громадсь.
кість Італії,
занепокоєнаі
періодичними повідомлен-

А Швейцарські
сту
денти борються за свої
права.

4 «Червоні бригади»
Терористичні банди —
лихо сучасної Італії,

ними
преси про
таеглні
зв’язни терористичних ор
ганізацій
усіх
мастей з
представниками сластей і
навіть секретних
служб.
«Ми висували і висуваємо
таке політичне судження:
«червоні бригади» — то є
організація, здатна здійс
нювати злочинні акції та
кого широкого масштабу,
як викрадення Альдо Моро,
— не можуть діяти поодин
ці, — відзначив Генераль
ний секретар
Італійської

комуністичної
партії
Е. Берлінгуер. — Тут обо
в’язково
повинні
бути
спільництво і змова. Або в
крайньому
разі потуран
ня».
Міністр-соціаліст Форміка прямо заявив про існу
вання змови між службо
вими
особами і членами
терористичних
організа
цій. Щотижневик «Мондо»
пише, що «всі ці підозрін
ня стосуються насамперед
секретних служб — тих
самих «службових осіб»,
чи «особливих
організа
цій», які не раз уже викли
кали на себе звинувачення
в невиконанні своїх служ
бових
обов’язків,
у не
ефективності І потуранні».
Тані
звинувачення, на
приклад,
висувалися і в
зв’язку
з терористичним
актом на площі Фонтана в
Мілані, коли в результаті
вибуху біля сільськогоспо
дарського банну загинули
десятий ні в чо.му не вин
них людей,
у зв’язну ЗІ
справою Моро, а також із
протоколу
допиту члена
«червоних бригад» Фабріціо Печі, що
розкаявся,
текст якого «через непоро
зуміння» потрапив на сто
рінки італійських газет. У
результаті терористи ви
явилися в курсі
намірів
поліції і можливих її дій
по боротьбі із злочинною
організацією.
Італійські номуністи виступили недавно з демо
кратичною альтернативою
правлінню Християнськодемократичної партії, вназавши,
що настав
час
створити в Італії уряд лі
вих сил. які базувалися б
на ІКП. В цих умовах провонаційні вилазки терорис
тів націлені на те. щоб де
стабілізувати
й без того
хистке становище в крані,
добитися
зрушення полі
тичної осі оправо
Трудова Італія каже рі
шуче «Ні!»
небезпечним
замірам реакції.

А. АЛЕКСЄЄВ.

<-

г
— —
В Йде облесний

1

І ©гляд-нонкурс
» роботи колективів
фізкультури по
впровадженню
комплексу ГПО

І

ГПО—59

КУБОК «МК»

І
І
І
8
I
І
Н
I
І

|
|

2і& ciwsjo:

СПХОр.---------------

На
початку минулого
навчального
року, коли
було запроваджено новий
ступінь
комплексу ГПО
«До стартів
готовий», у
середній школі № 19 м. Кіревограда
першими Від.гукпулнея па цю подію.
На старти вийшли
нанмолодші — учні других
класів.
Урочистий
па
рад.
Проходять кома пдн- класи, у кожного своя
емблема. У одних на гру-

ПОСТ
БАДЬОРОСТІ «МК»

ПОЧАТКУ
про
один
факт. Минулої
неділі
біля
ДЮСШ
обласного
спорткомітету зібралися ро
бітники тресту «Кіровоградсільбуд». Прийіили вони СЮ
ДИ; щоб узяти участь у зма
ганнях із зимового багато
борства ГПО. Інструктор по
спорту М. Комісаров поміт
но неовував:
— Повинно бути
коло
500 чоловік, адже в колек
тиві майже тисяча
членів
товариства «Колос». У нас
на
обліку
двісті членів
ВЛКСМ. І ось бачите:
сек
ретар комітету комсомолу
Наталя Соловйова прийшли,
а комсомольців і десяти не
має.
Всього ж зібралося, щоб
вийти на старти, 68 чоловік.
Серед
них — керівники
тресту, будівельних управ
лінь, інженери, майстри.
Проводити чи не прово
дити змагання?
Якщо для
телочки в протоколі, то хай
так уже й буде
— можна
йти в тир, на старти кросо
вої дистанції. Але інструк
тор передусім
думав про
масовість.
Ті, хто мав скласти нор
мативи ГПО,
прийшли без
спортивної форми. Чолоаіни стояли
одягнені в еле
гантні
святкові костюми,
пальта і кожушки, дівчата і
жінки — в чобітках
на ви
соких каблуках.
Звичайно,
для кількох десятків чоловік
Інструктор міг би
знайти
тренувальні костюми, кеди,
шипівки.
А на п'ятсот не
вистачить.
І змагання відмінили, пе
ренесли «на інший раз».
'Звідси інше запитання: як
же думали члени цього ко
лективу фізкультури йти на
рекорд, коли
вони кілька
місяців не тренувались? То
так, у «КіроЕоградсільбуді»
е
непогані спортсмени—
першорозрядники, кандида
ти в майстри. Та
йдеться
про масове складання нор
мативів. І якщо у тебе не
має власного
спортивного
костюме,
значить, ти не
збираєшся регулярно тре
нуватись — у секції чи се-

ФУТБОЛ

дях — значок ГПО, у ін колп будувались Магнітна,
ших —
атрибути XXII Комсомольськ- на - Амурі,
Олімпійських
йор: п'ять коли країна
чекала від
переплетених
кілець, ку- молоді, від кожної радян
меди и іі
і доброзичливий ської людини
трудових
Мишка...
подвигів біля верстатів і
Бути першим — не ста
на колгоспних
лилося за
самоціль. Усім мартенів,
ходом навчального проце полях, у льодах Північно
су діти були підготовлені го океану і в
просторах
до складання
нормативів
повітряного. Ці
нового ступеня. Та й самі океану
могли
змагання з багатоборства подвиги у праці
підтвердили це 80 процен звершити тільки
фізично
тів з трьохсот дівчаток і
хлопчиків склали нормати підготовлені люди, тільки
мужні, вольові, СИЛЬНІ, 10ви, більше половини — на
золотий значок.
тові до будь-яких випро
Так і нинішнього року, бувань. Таку всебічну підв якому відзначається пів гоговку давав комплекс
віковий ювілей
ГПО. В ГПО.
школі не чекають 11 берез
1 мало хто з присутніх
ня — офіційної
дати на на вечорі знав, що знатні
родження значка. її озна люди праці Олексій Стаменують масовими змаган хаиов, Паша
Ангсліна,
нями.
прославлені
спортсмени
Але заспів зроблено — брати Знаменські
були в
відбувся вечір старшоклас числі перших
значківців
ників, присвячений п’ятде ГПО.
сятиріччю. На трибуні змі
... На Параді Пережни
нюють одна одну десяти в Москві прапор зведеного
класниці Олена
Кпзїль, полку
бронетанкових
Лариса
Вервсйко, Ольга військ ніс
Микола КопиТомплова. Дівчата згаду лоп. Почавиш війну коман
ють історію, і перед очима диром роти, Копплов уві
присутніх постають бурем йшов у Берлін командиром
ні роки перших п'ятирічок. танкової бригади, полковмостійно. Про це вже заува
жували представникам «Кіроеоградсільбуду». Але' ви
сновків не зроблено. Вихо
дить, ні комсомольські ак
тивісти, ні відповідальні за
спортиБНо-массЕу роботу в
окремих
виробничих під
розділах
не подбали поо
розв’язання проблеми. От
же, не ЗМОГЛИ
ЗГуртуЕйІИ
колектив.
ГІП О ЧИ БУЛА б користь,
якби й провели ці зма
гання? Еідповідь на це да

хто

ішком. Героєм Радянсько
го Союзу. А починалося з
ГПО, з напуття,
даного
Миколі Маршалом Радян
ського
Союзу С. ЛІ. Будьоншім
при
врученні
значка: «Продовжуйте зай
матися спортом, і ви піколи не
пожалкуєте про
цс». До речі, Копплов піз
ніше став
і заслуженим
майстром спорту.
Про все цс йшла розмо
ва на вечорі.
У пам’яті учасників ве
чора виникали події попів-.
няио недавніх днів — 1972
рік, впровадження нового
комплексу ГПО. Вчитель
фізкультури С. С. Грзждзп нагадав про спортивні
здобутки школи, які при
їде новий
комплекс Ю:іі
спортсмени
дев’ятнадця
тої — триразові чемпіони
міста з
багатоборства
ГПО серед школярів, бага
торазові призери «Стар
тів падій».
Лейтмотив вечора: Г1Л0
— фізична культура • для
всіх.

скажуть, що краще — про
їхати вранці
на роботу в
тролейбусі
чи
пройтися
пішки; що корисніше — о
сьомій годині ранку пробіг
ти парком чи «трішки поле
жати», чекаючи, поки тобі
приготують сніданок.

Чи слід чекати допомоги
від спорткомітетів, праців
ників
лікувально-фізкуль
турного
диспансеру? Зви
чайно, методична допомога
повинна бути. І її необхідно
налагодити
саме там, за

ЄПРОПОЗИЦІЯ!

M. ЕіВИЧ.

«Скажіть і своїм
батькам,
щоб купували спортивні кос
тюми, — організуємо зма

присуджено
спеціальний
приз газети
«Известия». І
фізкультурна робота знову
активізувалась. Бо за спра

гання між сім’ями. Спершу
почнемо разом бігати». Так
винять
і педагог-організе-

тор мікрорайону, де жиЕуть
робітники
заведу чистих
металів, О. М. Хилик, і його

колеги зі спортклубу «Чай
ка», домоуправління
№ 2
Г. Ф. Олексієнко, Н. І. Ан
тонова. Або спитайте робіт
ника заводу чистих металів,
чемпіона області з багато
борства
ГПО Володимира
КоЕязіна, як він починає свій

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

конавши обіцянку перед ти
ми, хто
умовляв їх узяти
участь у турнірі. Не запи
шемо у протоколи
їхніх
імен. Але хай вони прийдуть
хоч раз у парки культури й

відпочинку вранці, хай з’яв
ляться на стадіон чи просто
на берег ставу і по-добро
му позаздрять тим п’ятьсм-

Та ще хай не образяться
вони на ветерана сперту Ніревоградщини Леніну Митрофанівну Притюпу, котра
якось
сказала на
вєчооі
спортивної слави сеоїм ви
хованцям з кооперативного
технікуму:
«От ви наділи
гарні сукні— і вже красиві

лів бігу». Він так і підкрес
лює: «Це — не для рекор
дів, а просто так, для себе,
для самозагартування, для
здоров’я кожного».
Він з

окремих «диваків», що біга
ють, у коло «соромливих».
І хай вони, «диваки», дове
дуть, яна
це користь, хай

ву в однаковій мірі вболі
вають і комсо/лольські акти
вісти, і ентузіасти з л<інрорайонів міста, і фізкультурпоацівники.
ЇХ б БУДЕМО дуже лаяти
ь “ майбутніх
значківців з
тресту «КіцсЕОградсільбуд»,
що не з’явилися на змагання,
що прийшли без спортивних
костюмів, — аби прийти, ви

десятьом своїм сусідалА, які
бігають. Хай розпитають їх,
з чого вони
починали, яіс
урятували себе від гіподи
намії.

Мешканець м. Кіровогра
да К. Єфремов, що живе по
еулиці Пацесва, пропонує
організувати «Клуб любите

структори-методисти з жоків пробують згуртувати ді
тей, підлітків, а більша час
тина жителів міста лишаєть
ся
осторонь
оздоровчої
роботи.
Викладач Кіровоградсько
го педінституту імені О. С.
Пушкіна
М. П. Пєдюра з
цього приводу
пропонує
таке: «Треба
зібрати отих

Почнеться
він розиграшем
Кубка
Редянського
Союзу. Перший етап про
йде у восьми зонах. У ньоллу
візьмуть
участь
46
команд вищої і першої ліг.
Серед них тринадцять ко
лективів
представлятимуть
Україну. Змагання, які про
ходитимуть С одне КОЛО, Б
ленінградській соні стартуєатимуть 17 лютого, в інших
семи — 20-го.
Вони при
йдуть до 5 березня. Зустрі
чі однієї
сосьмої фіналу
відбудуться 12 і 13 березня.
Чвертьфінальні матчі — 21
і 22 березня, півфінальні —
27 квітня.
А 9 травня, в
День
Перемоги, дві нг.йсильніші команди на Цент
ральному
стадіоні
імені
В. І. Леніна зустрінуться у
фінальному
поєдинку за
кришталевий трофей.
Прапор чемпіонату буде
піднято 25 березня. Ніяких
кардинальних змін у систе
мі розиграшу
не сталося.
Як і раніше, у вищій лізі ви
ступлять 18 команд, у пер
шій — 24. Зберігається й пі-

ДТСААФ СРСР, у числі 30
міст країни
Світловодсчк
визнано переможцем. Йому

ють самі читачі газети, яних
турбує не тільки проблема
майстерності, а й стан справ
у роботі груп «Здоров’я».
Бо не варто нагадувати: як
що один раз пробіжиш кро
сову дистанцію, не підготу
вавши себе до навантажен
ня, то тільки нашкодиш сам
собі.

повагою
згадує окремих
людей різного
віку 3 Його
мікрорайону,
котрі пробі
гають щоранку по 3—5 кі
лометрів. І тут же пропонує
організувати всіх бажаючих
бігати в будь-яку погоду.
Але хто це
зробить? Ін-

Ще не закінчився січень,
о підготовка команд майстрів до футбольного сезону81 Іде повним ходом. Та це
й не дивно, адже він стартує рано.

в. Г. Шкуро, збираючи пе
ред кожним спортивним се
зоном
підлітків, нагадує"

ПОБІЖИТЬ ПЕРШИМ?

«Молодой коммунар» —

місцем
проживання. Але
якщо в кожному
будинку
буде один-два обізнаних у
цій справі спортсменів-люЄителів, ТО ЕОНИ теж можуть
прийти
на виручку СЕОЇМ
сусідам. Потрібен лише іні
ціатор, який думає не тіль
ки про себе.
ІДОЛОВА Світловодського
■- міського спорткомітету
Г. Манойлов, ділячись дос
відом
роботи за місцем
проживання, зауважує: «Не
слід обмежуватись турніра
ми лише
на стадіонах і в
спортзалах». І додає: «Тх
треба переносити на береги
річок,
у парки, у великі
двори. Наприклад, педагогсрганізатор
жену № З

Газета
виходить
У вівторок,
четвер
І суботу.

робочий день.
виднилось—він

Обсяг 0,6 друк. ари.

Тільки роз
уже зі сво

їми товаришами по роботі,
із сусідами,
друзями бі
жить
до Кременчуцького
моря,
в парк культури й
відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка.
Півгодини активного бігу,
кілька хвилин на гімнастичні
Еправи — і вони
вже зна
йшли для себе
велике ба

гатство — бадьорість.
За підсумками Всесоюз
ного огляду-конкурсу орга
нізації фізкультурно-масо
вої роботи за місцем про
живання, що його проводи
ли ВЦРПС,
ЦК
ВЛКСМ,
Спсртиомітет
СРСР і ЦЧ

316050, МСП
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.
BK 64160.
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Індекс 61107.

ші.
Спробуйте
надіти на
дві-три години ще й спор
тивний костюм і не полінуй
тесь розім’яти всі свої м’я
зи. То будете
ще більше
красивими... А полінуєтесь
— значить ви самі себе не
поважаєте».
Якось літня жінка із села
Великої Андрусівки Світловодськсго району, побачив
ши
на
спортмайданчику

бригадира рільничої брига
ди, заслліялась: «Нема чоло
вікові чого робити, то й бі
гає разом
з дітлахами». І

44-й.с.
міт нічиїх --- ВІДПОВІДНО 10
і 12. Президія
Федерації
футболу СРСР на
своєллу
засіданні вирішила, що мат
чі чемпіонату I Кубка краї
ни можуть проводитись на
ролях зі штучним
покрит
тям, якщо погодні умови чи
будь-які ІНШІ ЕЗЖЛИВІ пркчини не дозволять грати на
відкритих стадіонах.

До сорок
четвертої Все
союзної першості
ведуть
посилену підготовку й клу
би другої ліги, в юму числі
й «Зірка». Вона повернулася
додому
із Світловодська,
де проводила свій перший
навчально - тренувальний
збір. Протягом десяти днів
перебування в місті енер

гетиків кїросоградці багато
уваги приділяли
фізичній,
технічній ПІДГОТОВЦІ ТОІХ43.
Тепер наші земляки під ке
рівництвом старшого тррнера, заслуженого
тренера
України Олексія Івановича
1'ссторгуєва
продовжують
удосконалювати свою май
стерність на спортивних ба
зах обласного центру.

тоді на стадіон прийшов го
лева місцевого
колгоспу
імені Леніна В. І. Земляний,
покликав школярів і молс-

дих механізаторів, які над*’ЕсЛИ
спортивні костюми:
«Хутчіш
збирайтесь — я
теж трохи розімнуся». І йо
му не було соромно. Най?"
паки, .йому1 стало приємно и
радісно — він міг «потяга
тися» з прудкил^и сімнадця
тирічними ВеСЄЛуНсААИ І КИ
НУТИ гранату
на норматив
ГПО. Тепер уже е селі ніхтсі
не кепкує з тих,
хто бігає
разом зі школярами. Про
таких нині
з псезгою ка
жуть: «Бачили: дочку видав
заміж, а сам немов парубок
— молодий!»

То давайте ж берегтиме
мо гу молодість з юних літ.
У цьому нам
допеможо
фізкультура — кращий друг
медицини. І якщо
бігати
муть уренці всі мешканці
вашого
багатоповерхового
будинку, і теж не дивуйтеся.

Станьте поруч них! Звичай
но, силою, вас ніхто застав
ляти не збирається. Вам
ма коли: V тих сім’ї, діти,
тим потрібен час, бо треба
в інститут. технікул4. Одним
словом, ніколи. Та це не так.
Завідуючий касйедоою гос
пітальної хірургії Гсрьновського медінституту, профе
сор Борис Олександрович
Ксрольов,
міркуючи над
проблемами самооздорсвлення, називає дєа таких ру
шійних важелі: пропаганда
і диспансеризація
всього
населення.

Отже: нам треба переис?
пати тих, хто «соромиться»
придбати собі на довгі ро
ки бадьорість;
нам треба
навчити їх, поралити їм, як
Еибраги для себе рецепт
для фізичного наеантажеігня.
То хто ж
шим?

побіжить пер
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