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ПРОЛЕТАРІ! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

У КИЄВІ ПРОДОВЖУЄ

XXVI З’ЇЗД

КОМУНІСТИЧНОЇ

ПАРТІЇ УКРАЇНИ

Радянський народ з величезним полі
тичним і трудовим піднесенням іде на
зустріч видатній події
в житті партії і
країни — XXVI з їздові КПРС. У ці зна
менні дні ми знову і знову перекону
ймось у всенародній підтримці мудрої
внутрішньої і зовнішньої політики пар
тії, спрямованої на втілення в життя ленчіської генеральної
лінії, зміцнення
економічної та оборонної могутності
нашої Батьківщини, підвищення народно
го добробуту.
До XXVI з’їзду Комуністичної
партії
Радянського Союзу республіканська пар
тійна організація йде організаційно ще
більш зміцнілою, ідейно загартованою,
як ніколи згуртованою навколо бойовою штабу нашої
партії — ленінського
Е^нтральнего Комітету КПРС, Політбю
ро ЦК на чолі з Генеральним
секрета
рем ЦК КПРС, Голоеою
Президії Вер
ховної
Ради СРСР
товаришем Л. І.
Брежнєвим.
10 лютого в Кисаі, в Палаці культури
«Україна» почав роботу XXVI з’їзд Комуністичної партії України.
З'їзд відкрив член
Політбюро
ЦК
КПРС, перший секретар
ЦК Компартії
України товариш В. В, Щербицький.
Делегати одноголосно обрали поезидію з’їзду.
З величезним піднесенням, під довго
не стихаючі оплески делегати
обрали
почесну президію з’їзду в складі Політ
бюро Центрального Комітету
Комуніс
тичної партії Радянського Союзу на чо
лі з Генеральним секретарем ЦК КПРС,
Головою Президії Верховної Ради CFCP
тсварише/л Леонідом Іллічем
Брежнє
вим.
Потім було обрано Секретаріат, Редак
ційну і Мандатну комісії з’їзду.
Затверджується такий порядок денний:
>. Звіт Центрального Комітету Кому
ністичної партії України
— доповідач
перший секретар ЦК Компартії України
тов. В. В. Щербицький.
2. Ззіт Ревізійної комісії Комуністич
ної партії України — доповідач голова
Ревізійної комісії Компартії України тов.
1О. Ф. Гаєвський.
3. Про проект ЦК КПРС до XXVI з’їз
ду Комуністичної партії
Радянського
Союзу «Основні напрями економічного
і соціального розвитку СРСР на 1981 —
1985 роки і на період до 1990 року» —
доповідач Голова Ради Міністрів УРСР
тов; О. П. Ляшко.
4. Вибори:

(■

Найвищої напруги дося
гає в ці дні соціалістичне
змагання молоді Кіровоградіцнни за право вписа
ти свій рядок у рапорт Ле
нінського комсомолу Х,ХVI
з’їздові КПРС. Десятки
комсомольсько - молодіж; НИХ колективів,

ТИСЯЧІ ОК-

ремих виробничників, ус
пішно завершивши п'яти
річку, працюють за зуст
річними планами, щозміни
добиваються
високих по
казників у роботі.
Саме
в передз’їздівські дні пе
редові КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНІ колективи Кірово
града виступили з ініціа
тивою — провести 7 ЛІО1Ого цього року комсомоль
сько-молодіжний суботник,
присвячений Х.ХУІ з’їздо
ві КПРС і XXVI з’їздові

Центрального Комітету Комуністичної
партії України.
Ревізійної комісії Комуністичної пар
тії України.
Із Звітною доповіддю
Центрального
Комітету Комуністичної
пертії Укроїли
виступив перший секретар ЦК Компар
тії України тов. В. В. Щербицький.
Нинішній, XXVI з’їзд Компартії Украї
ни, юворить товариш В. В. Щербицький,
починає свою роботу напередодні ви
датної, справді заголовної
події 80-х
років — XXVI з'їзду Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. З’їзд КПРС піді
б’є підсумки багатогранної діяльності
партії і народу в десятій п’ятирічці, ви
значить завдання чергового етапу ко
муністичного будівництва.
Минулі роки переконливо підтверди
ли величезну життєву силу політичного
курсу нашої партії, її економічної стра
тегії, виробленої XXIV і XXV з’їздами.
З усією певністю ми можемо
сказати:
історія, як і передбачав Володимир Іл
ліч Ленін, працює
на нас, працює на
комунізмі
у створенні
Зроблено ееликий крок
матеріально-технічної бази комунізму,
дальшому розвитку соціалістичних сус
пільних відносин, формуванні нової лю
дини. Істотно зріс виробничий, наукоаотехнічний і духовний потенціал країни.
На належному різні підтримується
її
обороноздатність.
У ці роки зусилля партії і народу були
сконцентровані на розв’язанні корінних,
великомасштабних завдань, що забез
печило динамічний розвиток сусіпьного
виробництва, підвищення його ефектив
ності, дальше прискорення науково-тех
нічного прогресу.
Успішно зційснивши в минулій п’яти
річці широку соціальну програму, наша
партія ще раз
підтвердила, що всю
свою діяльність вона підпорядковує до
сягненню найвищої мети — неухильно
му піднесенню добробуту радянського
народу, всебічному розквіту
його ду
ховних сил,
гармонійному розвиткові
особи. Цей послідовний курс набув сво
го дальшого розвитку і поглиблення у
проекті ЦК КПРС до XXVI з’їзду партії
«Основні напрями економічного і соці
ального розвитку СРСР
на 1981—1985
роки і на період до 1990 року». В ході
всенародного обговорення цей найваж
ливіший політичний документ, який ві
дображає по суті передз’їздівську плат
форму партії, дістав одностайне схвален
ня і повну підтримку.

Компартії України. Як ми
вже повідомляли, бюро об
кому комсомолу схвалило
цю ініціативу, вона зна
йшла палку
підтримку у
всіх комсомольських орга
нізаціях області. На своїх
зборах юнаки і дівчата за
здалегідь визначили фронт
робіт, підвищені норми ви
робітку,
організували
штаби по проведенню суботпика1
7 лютого понад 160 ти
сяч юнаків і дівчат уміли
участь в обласному ком
сомольсько - молодіжному
суботпику. Кілька
удар
них загонів працювало на
суботпику в колгоспі іме
ні Компанійця Новомиргородського району. Молоді
механізатори вивозили на
поля органічні добрива.

ремонтували сільськогос
подарську техніку
та ін
вентар у тракторних брига
дах, будівельники ремон
тували дорогу, що з’єднує
Оситпу з Веселівкою.
На совість потрудилися
на суботпику молоді ро
бітники ремонтного цеху
Г аиворонського
локомо
тивного депо. Крім них, у
цех прийшли
вільні від
зміни машиністи теплово
зів. Разом провели профі
лактичний ремонт одного
тепловоза, закінчивши ро
боту на півтори години ра
ніше, ніж у звичайний день
Це вже другий тепловозі
підремонтований з початку
року понад план. До речі,
на лагодження ііоію вико
ристали заощаджені мате
ріали. Особливо відзначи-

Минулі роки характеризувалися винят
ково активною,
цілеспрямованою зов
нішньополітичною діяльністю партії, не
ухильним зростанням міжнародного ав
торитету і впливу Радянської держави на
хід світових подій. Послідовно реалізук?і'и Програму
миру, КПРС в умовах
складної міжнародної обстановки веде
безустанну
боротьбу за гарантування
безпеки країни, зміцнення позицій сві
тового соціалізму,
за співробітництво,
свободу і незалежність народів, за роз
рядку напруженості.
Запорукою всіх наших
досягнень є
нє*похитна вірність
КПРС
принципам
марксизму-ленінізму і пролетарського
інтернаціоналізму, її непорушний зв’я
зок з народом. Образ великого Леніна
надихає нас, випробуваним
керівниц
твом до дії є його безсмертне вчення!
Це з новою силою було продемонстро
ване в дні святкування 110-ї річниці з
дня народження Володимира Ілліча Ле
ніна. КПРС
і її Центральний Комітет
неухильно проводять у життя ленінську
генеральну лінію.
На проведених звіїно-виборгих збо
рах і конференціях комуністи відзнача
ли, що Центральний Комітет КПРС і його
Політбюро на чолі
з товаришем Л. І.
Брежнєвим повнота мірою
володіюіь
умінням глибоко проникати в саму суть
економічних і соціальних процесів, зо
середжуватись на головному, основно
му, застосовувати такі методи і форми
роботи, які, говорячи словами В. І. Ле
ніна, здатні «дати найбільші і найміцніші
результати».
Комуністи, всі трудящі Радянської Ук
раїни, відзначив товариш В. В. Щербиць
кий, як ніколи тісно згуртовані навко
ло рідної Комуністичної партії, її Цент
рального Комітету. Всіма своїми натх
ненними ділами український народ під
тверджує непорушну вірність ідеалам
комунізму. Свій найвищий патріотичний
та інтернаціональний обов’язок трудя
щі республіки бачать у то/лу, щоб і далі
всемірно зміцнювати могутність і бра
терську дружбу народів нашої великої
Батьківщини — Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.
Організуючи виконання рішень XXV
з’їзду КПРС і XXV з’їзду Комуністичної
партії України, Центральний Комітет, еся
республіканська партійна організація зо
середжували свої зусилля насамперед
на економічних завданнях. Це відповідає
ленінському положенню про те, що еко
номіка є для нас головною політикою,
лися слюсарі Геннадій Подосьоиов. Анатолій ЗагоТкачук і
руйко, Сергій
Павло Грищук,
.
які вико
нали по півтори норми. А
комсомольці вагонного де
по зібрали і навантажили
на залізничні
платформи
18 тонн брухту, навели по
рядок на складі деревини.
Організовано,
дружно
вийшла на суботник і сіль
ська молодь. Того дня па
поля району вивезено 3400
тонн органічних
добрив.
Особливо добре попрацю
вали механізатори колгос
пів «Більшовик»
і «Зорі
комунізму», вони перевико
нали денне завдання від
повідно на 76 і на 100 топи.
Усього в комсомольському
суботпику взяло
участь
4870 юнаків і дівчат райо
ну. Всі зароблені кошти
вони перерахували до Ра
дянського фонду миру і
на спорудження обласного

вирішальним полем битви за комунізм«
Економіка України — органічна скла*
дова единого народногосподарського
комплексу країни — піднялась у звітно-*,
му періоді на новий рівень. Збільшився
її вклад у розв'язання загальнодержав*
них завдань. Дальшого розвитку набули
всі галузі, господарство і культура всіх
областей республіки.
Порівняно з дев’ятою п’ятирічкою на*
ціональний доход у республіці зріс май
же на 70 млрд. карбованців, або на 22
проценти. Чотири п’ятих його, з ураху*
ванням затрат на житлове і соціальнокультурне будівництво, направлено на
забезпечення народного добробуту. Ви*
пуск промислової продукції збільшився
на 123 млрд. карбованців, або майже на
третину. Прискорено розвивалися галу
зі, які визначають технічний прогрес.
Розширився асортимент, поліпшилась
якість товарів народного споживання..
Планомірне зміцнення матеріальнотехнічної бази зумовило дальше зрос
тання сільськогосподарського виробни
цтва. Валова продукція суспільного сек
тора збільшилась майже на 10 млрд,
карбованців, або на 11 процентів.
Динамічний розвиток економіки, під
вищення її ефективності — це надійний
фундамент, на якому втілюється в жит*
тя намічена партією соціальна програма.
У нашій республіці реальні доходи е
розрахунку на душу населення збільши
лися за п’ятиріччя на 17 процентів, се"
редньомісячна заробітна плата робітни"
ків і службовців — на 16, доходи кол
госпників від громадського гссподарст*
ва — на ЗО процентів.
На всіх ділянках проведено справді
величезну роботу, партійні срганізаціга
радянські і господарські органи, всі неші кадри збагатилися новим досвідом,;
їх підхід до розв’язання народнсгоспо"
дарських завдань стає все більш ініціал
тивним і компетентним. Таким чином.
Центральний Комітет може сьогодні з
ровною підставою доповісти з’їздові«
завдяки напруженій, творчій праці ро
бітничого класу, колгоспного селянства,
інтелігенції, багатогранній роботі пар*,
тійних, державних і громадських органі*
зацій, постійній допомозі ЦК КПРС і
дянського уряду, братерському співро’
бітництву всіх народів нашої Батьківщи
ни завдання, які ставилися перед рес*
публікою XXV з’їздом КПРС в цілому
виконані.
к

(Закінчення на 2-й стор.).

дц'зсю комсомольської сла
ви.
Понад 450 учнів Бобрннецького сільськогосподар
ського технікуму 7 лютого
працювали на будівництві
їдальні, стадіону, в учбо
вому господарстві.
Днем найвищої продук
тивності праці став субогник для
ініціаторів його
проведення — молоді об
ласного центру. Тільки на
заводі радіовиробів того
дня працювало 29 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. більше 40 учнів
підшефних шкіл №№ 13
і 32 допомагали шефам
упорядковувати територію
підприємства 463 молодих
робітники були зайняті в
допоміжних цехах. Усьоіо
виконано робіт більш як па
півтори тисячі карбован
ців.
І ще один
яскравий
г.рик над. Кіровоградський
завод дозуючих автоматів.
Тут на суботник
вийшли

не тільки комсомольці та
молодь, а й ветерани
ви
робництва. учасники Вели
кої
Вітчизняної
війни.
Найвищою
виробітку в
день комуністичної праці
добилися токар Ганна Щпов’яз, електротоні ажнмці
Людмила
Шаталова та
Надія Денисова.
За попередніми даними
обласного штабу по про
веденню
комсомольськомолодіжного субогника 7
поіого юнаки і дівчата об
ласті виготовили десятки
тисяч промислових виробів,
вивезли на поля понад 34
тисячі
гони
оріанічннх
добрив, зібрали
майже
1250 тонн металолому та
79 тонн макулатури.
Зароблені на суботпику
кошти — понад 70 тисяч
карбованців' — перерахо
вано до Радянського фон
ду миру і на будівництво
обласного музею комсо
мольської слави.

(Закінчення. Поч. на 1-й сіор.).
Результати нашої роботи могли б бу
яй ще вагомішими, коли б повсюдно ак
тивніше приводилися з дію наявні ре
зерви,
ефективніше використовувався
виробничий потенціал. На жаль, — і а
цьому ми бачимо одну з істотних сво
їх недоробок — не на зсіх ділянках рі
вень господарювання відповідав зрос
лим завданням і зимога/л, не скрізь
з
належною наполегливістю впроваджу зо
лися досягнення науки й техніки; пере
довий досвід, проводилась планомірна
робота по посиленню режиму економії,
зміцненню державної, технологічної і
трудової дисципліни. Ці й інші недоліки
стримували темпи інтенсифікації народ
ного господарства.
Радянський народ уже другий місяць
живе і працює за календарем нової,
одинадцятої п'ятирічки, говорить допо
відач. Намічена партією програма вті
люється життя, перетворюючись у кон
кретні діла мільйонів трудящих.
Нинішня п’ятирічка стане відповідаль
ним етапом у реалізації довгострокозої
економічно? стратегії партії. Її головне
завдання полягзє, як підкреслено з про
екті Основних напрямів, у забезпеченні
дальшого зростання добробуту радянсь
ких людей на основі сталого, поступаль
ного розвитку народного господарства,
прискорення науково-технічного прогре
су і переведення економіки на інтен
сивний шлях розвитку, більш раціональ
ного використання зиробничсго потен
ціалу країни, всемірної економії всіх
ВИДІІЗ ресурсів і поліпшення якості ро
боти.
Одне з центральних місць з усій на
шій політичний та організаторській ро
боті повинні зайняти
розроблення
і
здійснення продовольчої програми. Йде
ться про забезпечення пропорційного,
збалансованого розвитку всього агро
промислового комплексу, найважливі
шою ланкою якого є сільське господар
ство.
У проекті Основних напрямів перед
бачено великі заходи по 'дальшому під
вищенню життєвого рівня радянського
народу. Реальні доходи на душу насе
лення підвищаться за п’ятирічку на 16
18 процентів. Посилиться стимулююча
роль оплати за працею. Зросте значен
ня виплат і пільг з суспільних фондів
споживання, які збільшаться на 20 про
центів.
Як велике соціальне завдання партія
висуває і дальше поліпшення .житлових
і культурно-побутових умоз населення.
Ставиться мета: протягом наступного
десятиріччя забезпечити в основному
кожну сім’ю окремою квартирою. Уже

тепер у містах республіки такі кззртир.і
мають оільш як ЗО процентів сімей.
Партійні комітети повинні тримати під
постійним контролем розвиток торгівлі,
громадського харчузання,
побутового
обслуговування.

ділянках роботи високої діловитості, ор
ганізованості і дисципліни, ЦК Компартії
України особлизу увагу приділяз підви
щенню ролі партійних комітетів як орга
нів політичного керівництва.
І треба
визнати: рівень роботи більшості пар
тійних комітетів у звітному періоді під
вищився.
У повсякденній
практичній роботі
Центральний Комітет
на перший план
ставив питання добору, розстановки і
виховання кадрів. Вживалися необхідні
заходи до того, щоб усі ділянки очолю
вали працівники політично зрілі, ком
петентні, хороші організатори, які мають
досзід роботи з люць.мх, щоб витриму
валось правильне поєднання досвідче
них і молодих кадвіз.
Послідовно проводилась лінія на не
допущення будь-яких Відступів від норм
партійного життя і комуністичне.! мора
лі. При цьому ми виходили з того, що
становище керівника, хоч який би пост
він займав, зобоз язус його з високою
мірою вимогливості
і відповідальності
підходити до своїх дій і вчинків, вияв
ляти скромність, доступність, чуйність і
уважність до людей, завжди і в усьому
показузати приклад неухильного додер
жання статуту партії, наших законів, на
шої моралі.
Предметом постійної уваги Централь
ного Комітету в звітному періоді було
поліпшення організації і перевірки ви
конання.
У багатогранній діяльності
ЦК Ком
партії України, всієї
республіканської
партійної організації дуже зажлизе міс
це займали питання ідеологічної робо
ти, комуністичного вихозання трудящі/.
Ееличезний
зплиа на
підвищення
ефективності ІДЕОЛОГІЧНОЇ
роботи, на
все ідейне
життя нашого суспільства
справляють видатні документи гзорчого
марксизму-ленінізму — матеріали XXIII,
XXIV, XXV з’їздів КПРС, Пленумів ЦК,
граці товариша Л. І. Брежнєва,
з яких
узагальнено колосальний досвід
кому
ністичного будівництва, дано
глибокий
аналіз розвитку езітового революційно
го процесу.
Найперший, найважливіший обов’язок
кожної партійної організації,
кожного
комуніста — і далі всемірно посилювати
ідейне загартування
трудящих, насам
перед молоді, наполегливо прищеплю
вати нашим людям готовність віддавати
всі свої сили боротьбі за торжество ко
муністичних ідеалів, виховувати непри
миренність до будь-яких проязіз націо
нальної обмеженості.
Найважливішим напрямом роботи пар
тійних організацій стало трудове вихо
вання. Ще ширшого розмаху набуз рух
за комуністичне ставлення до праці.

У полі нашого зору, сказав тозариш
8. В. Щероицький, повкн.ен бути ЗЄСг>
широкий спектр питань,
зв'язаних із
задоволенням повсякденних потреб лю
дей. І ут важлизе оукваль-ю все — і ство
рення на робочих місцях умоз для ви
сокопродуктивної праці, ■ надійна тех
ніка безпеки, і своєчасне забезпечення
населення паливом, і добра організація"
дозвілля людей, санаторно-курортного
обслуговування.

Надихаючі плани партії викликали у
всіх радянських людей нове піднесення
політичної і трудової активності. Курс
на дальше підвищення ефективності
і
якості
вони сприймають як найваж
ливіше
загальнодержавне
завдан
ня,
як
справу
зсіх
і
кожного.
Широко
розгорнувши
соціалістичне
змагання за гідну зустріч XXVI з’їзду
КПРС, трудящі республіки докладають
усіх зусиль до того, щоб успішно спра
витися з планами 1931 року,
створити
міцну основу для виконання програми
п’ятирічки.
У коді здійснення рішень XXV з їзду
КПРС Комуністична партія України —
випробуваний, бойовий загін ленінської
партії — збагатилася новим
досвідом
політичного керівництв?. Ще раз пере
конливо підтверджено ту незаперечну
істину, що запорукою успішного роз
з язання всіх завдс'кь, які аисузає прак
тика комуністичного будівництва, є не
ухильне додержання ленінських
норм
партійного життя і принципів керівни
цтва, тісна згуртоза.-гсгз і висока боє
здатність партійних рядів, нерозривний
зз язок партії з масами.
За звітний період Компартія
Украї
ни кількісно зросла,
організаційно і
політично зміцніла. З піртію прийнято
425 тисяч чоловік.
Нині
в її
рядах
2.933.564
ко
муністи,
або
майже
на
333
тисяч більше, ніж було напередодні по
переднього з’їзду. Членом або * канди
датом у члени партії є кожний десятий
працюючий.
Зміцніло робітниче «діво, збільшилася
кількість комуністів колгоспників, пред
ставників технічної, на/косоі, художньої
інтелігенції, працівників освіти і охоро
ни здороз’я.
Майже чверть партійної
організації республіки станозлять жінки.
Підвищився освітній, рівень членів і кан 
дидатів у члени партії.
Втілюючи з життя
настанози
XXV
з’їзду і(ПРС про утвердження на всіх

|
І

Вісім років пропагує політичні знання на Побузькому нікелевому заводі старший технолог комуніст На
дія Захарівна Старих. Нині вона веде гурток «Основи
економічних знань». Слухачі гуртка теоретичні знання уміло використовують на практиці. З цьому чиМапа заслуга і їхнього назчнтєля М. 3. Старих.
Фото Г. КОРОТКИХ.

И р и х о дь,
жителів селища
Нової Праги, що в Олек
сандрійському
районі і
зокрема колгоспники Ми
кола Решетияк,
Василь
Бугапов, працівник
тваршнчіцької ферми Анато
«Освоїти всі сільсько лій Кукса тесляр Микол.»
господарські МЗіНИНН», -- Врубленський. Усього кур
так вирішили чимало мо- си мехвсеобучу відвідуюіь
лодііа

нецького обкому парті», Є. В. Качвтовський — перший секретар Дніпропетров
ського обкому партії, Ю. В. Єльченио—
перший секретар Київського міськкому
партії, М. М. Скрипник — бригадир гір
ників очисного вибою шахтоуправління
імені Фоунзе Розеньківського зиробничого об’єднання по зи добу вапню антра
цитів Ворошиловградської області, В. Ф.
Добрнк — перший секретар Львівського
обкому партії, Л. К. Дегтярзза — тренінг
тористка колгоспу «Дружба» Ямпільськсго району Вінницької області, АА. М,
Всеволожсь'гсий — перший секретар За
порізького обкому партії, €. Г. Аралез
— генеральний директор Добропільського виробничого об єднання по видобу
ванню зугілля Донецької області, М. гС,
Шульженко — перший секретар Глобинсі кого райкому партії
Полтавської об
ласті, 6. Т. Гончаренко — перший сек
ретар
Ворошиловградського
обкому
партії,М. М. Рябошапка — голова кол
госпу імені Кірова Вознесенського райо
ну Миколаївської області.

Делегати, одноголосно затвердили до
повідь Мандатної комісії з’їзду.
XXVI з’їзд Компартії України продов
жує роботу.

Коли вперше потрапля
єш до просторого СВІ ТЛО'о
залу
Олександрійської
центральної районної біб
ліотеки, неодмінно відзна
чиш' про себе — як тут за
тишно! Книги рівненькими
рядами вишикувались на
полицях,
зі
смаком
оформлені тематичні стен
ди приваблюють око (про
читай!), акуратно розкла
дено на столах газетні під
шивки. Завідуюча
відді
лом обслуговування 3. Г.
Рада і старінні! бібліоте
кар Р. К. Авраменко праг
нуть зробити все. щоб
книга сприяла всебічному,
ро.тви гку
гармонійному
людей, стала справжнім
| засобом виховання трудя
щих у дусі високої і де її I пості, відданості справі ко
мунізму.

(РАТАУ).

сгндрійською кл лы освіт-і
нього училища, майбутнії
бібліотекарі: і гему ж слід!
запропонуваті: актуальну!
і сценарій написати, і про
вести засідання цікаво. На-,
полеглії во вчаться учні, ад
же в майбутньому це ста !
не справою їхнього життя. !
Недавно бібліотека про
вела чергове засідання. 3]
.хвилюванням
чекали мн
зустрічі з місцевими Пбета-;
ми, членами літстудії'нрН
міськрайон ній газет і ІЯьпіпськпй прапор» Василем
О.юніечком, Олексою По
красою, Вячеславом Колеспиковнм та Володими
ром Дсрусовнм. Поети про
читали свої нові вірші, при
свячені
Вітчизні, партії
народові. ІІя зустріч буча
для літераторів
творчим
звітом до XXVI з’їзду пар
тії.
Т. ШЕВЧУК,
учениця Олександрій
ського культосвітньо
го училища.

Цікаво проходять у біб
ліотеці засідання молодіж
ного клубу «За все в одвіті». З відповідальністю го^^^чогься
них учні
мсжуються до
тільки
тим, О.1С.Кщо подарськимк
машинами.
навчають слухачів теорії. Василь Бугайов,
Микола
Головне — ііазчитії моло Решетняк та іцші. Майбут
дих хліборобів практичної ні хлібороби з нетерпінням
шу наочність. Викладають роботи. Кожен слухач про чекають на весняну сівбу.
головний агроном колгос ходить виробничу практи
Є ще одна обставиш»,,
пу, заслужений
агроном ку в 1 Іовопразькому відді яка змушує майбутніх ме
республіки М. П. Любчеп- ленні
Олександрійської ханізаторів невтомно пра
ко,
інженер по техніці райсільгосптехвши Вчи гь цювати, засвоювати необ
безпеки Є. Т. Коваленко, молодих водити трактори хідні знання:
незабаром
аїроном-хімік Д’. М. Лука- різних марок інженер від XXVI з’їзд І\ПРС. І саме
ІНОВЗ, ГОЛОВНИЙ економіст ділення райсільї оси техніки їм працювати
над вико
В. М. Лукашов.
Володимир Рогов. Дооре нанням його рішень.
Викладачі курсів не об ОВОЛОДІЛИ вже ОЛБСЬКОТиеВ. ДіМіН.

весно!

двадцять чоловік. Двад
цять нових тракторне і і в—
це значне поповнення ме
ханізаторської сім’ї кол
госпу імені Леніна.
Курси механізаторів від
крили в колгоспному Бу
динку культури. Для ла
ті гі. придбали
плакати,
спеціальні кінострічки, ш-

З'їзд переходить до обгозорення зві
тів Центрального Комітету і Ревізійної
комісії Комуністичної партії України.
Е обговоренні взяли участь товариші:
Б. В. Качура — перший секретар До

8ИХОЗУЄ книга!

ІНІЦІАТИВА ДІЄ

і для комсомольсько-мо
лодіжної бригади конверторників, де бригадиром
Г. Ланченко,
а групкомсоргом Л. Цикалюк. Тіснз
поєднували хлопці і дівча
та свою роботу на вироб
ництві з творчістю — ви
нахідництвом та раціона
З перших днів ударної лізаторством.
передз’їздівськсї
вахти
Депутат селищної Ради
комсомольці та неспілкс- народних
депутатів пла
ьа молодь Побузького ні вильник Володимир Голов
келевого заводу працю ко, молоді комуністи кон
ють дружно,
з ентузіаз верторний Леонід
Цика
мом. Немало комсомоль люк, лаборантка
Любов
сько-молодіжних колекти Гозійко, токар Олександр
вів узяли підвищені соці Доценко та багато інших
алістичні
зобоз язання. молодих виробничникіз —
Лозунг
«XXV!
з'їздові це ті люди, чиїми руками
КГЇРС — 26 ударних тиж твориться
трудова слеза
нів!» став законом
життя заводу.
для всіх. І ось
позаду 24
Вчитуючись
у
рядки
тижні напруженої праці. проекту
ЦК
КПРС до
Що принесли вони моло XXVI з’їзду КПРС, ми що
дим заводчанам?
разу знаходимо гам нозі
Для бригади
слюсарів й нозі стимули до твор
В. Козлова з обпалюваль чості, до
пошуку. Щоб
но-відновного цеху це був втілити цю величну про
шлях, який привіз хлопців граму в життя, ми повинні
до нових трудових пере працювати
самовіддано,
мог. І нині колектив іде з творчо.
авангарді передзТ’здівського змагання. Багатими на
О. РЕЗНИЧЕНКО.
трудові успіхи були ці дніГолозанівський район.

Своїм найважливішим завданням ЦК
Компартії України завжди зважав і зва
жає забезпечення активної участі Рад,
профспілок, комсомолу
зсіх масових
організацій
у розв язанні політичних,
юсподарських
і соціально-культурних
завдань з тим, щоб вони поєною мірою
використовували надані їм права і в пов
ному обсязі виконували покладені на
них обоз’язки. З цією метою
партійні
організації підвищували відповідальність
комуністів, які працюють у радах і гро
мадських організаціях.
дбали про те,
щоб кожен з них бездоганно виконував
свій громадський обов'язок.
Від імені XXVI з’їзду
Комуністичної
партії України товариш 3. 3. ЩербицьКий
запезниз
Центральний
Комітет
КПРС, Політбюро ЦК і особисто Гене
рального секретаря ЦК, Голову Президії
Верховної Ради СРСР
товариша Л. І.
Брежнєва в тому, що комуністи респуб
ліки і надалі віддаватимуть усі свої сипи
й енергію проведенню з життя ленін
ської генеоальної лінії нашої партії.
Делегати заслухали звіт Ревізійної
місії Комуністичної
партії України, з .
яким виступиа голова Ревізійної комісії
Компартії України тоз. $О. Ф. Гзєзсьнмй,

12 лютого 1SS1 долку
РОКУ з рік курсанти
>3 Кіровограде ь к з ї
І морської
Школи
ДТСААФ гідно захища
ють честь
області на
змаганнях різних рангів.
Вени демонструють свої
творчі успіхи і в дні мі
сячника оборонно-моезІвої роботи.
Нині з школі культиву
ються
такі військовотехнічні види спорту, як
содномоторний,
судномодельний,
морське
І спортивне оагатоборсізз
і підводний. Дтсаафівці
подбали про матеріаль
но-технічну базу. Тепер
є зразково>
обладнані
навчальні ікласи, водна
станція, понад 40 спортивних човніз і різномапітних шлюпок.
роки
існування
для Збройних Сил

І

За
школи
СРСР і народного

ГОС-

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ
МІСЯЧНИК
ОБОРОННОfl МАСОВОЇ РОБОТИ
риментапьної
дільниці
заводу друкарських ма
шин, ударник
комуністичної праці; Сергій —
десятикласник
Кірозоградської
СШ
№ 4.
Обидва, батько і син, —
кандидати
з
майстри
сперту. Сергій вдало ви
ступав на
республікан-

їх клкчт

подарства підготовлено
понад 7 тисяч спеціаліс
тів,
близько 6 тисяч
спортсменів, у тому чис
лі 8 майстрів
спорту і
25 кандидатів у майстри.
Заслужений авторитет
серед молоді має тренер
з водномоторного спо»ту, п’ятиоазовий
чемпі-

он УРСР, призер фіналу
Кубіса СРСР О. Ф. Малихін. Уміло
він передає
свої знання юнакам. Йо
го вихованці стали при
зерами обласних і рес
публіканських
змагань.
Робітник заводу трактор
них гідроагрегатів Стані
слав Чорний, наприклад,
уже кандидат у майстри
спорту, аін неодноразо
вий призер республікан
ських змагань,
перемо
жець зональних ігор на
Кубок СРСР у м. Дніпро
петровську,
що
від
булися восени минулого
року. В команді виступа
ють батько і сич Красношликови: Олександр Гурозич — слюсар експе-

^ЛГолодігА комунару
іпгг іггіт и

працює О. К. Крючкбз,
майстер спорту, чемпіон
УРСР із суднэмодельнзго спорту. Це
під його
керівництвом виготовля♦оться майстерно оздобпені макети корабліз.
Дев’ятикласник
СШ
N2 16 -Федір
Тоцький
удруге став першим при
зером чемпіонату реєпубліки
в класі
яхт
«Вільний». Він — кандидат у майстри спорту.
Випускники ЦІЄЇ ж ШКОли
Сергій Мезенцев і
Юрій Федун
здобули
третє й друге місце і
теж стали кандидатами з
майстри. А збірна юнацька команда посіла третє
місце на республіканській першості. Найбільш
здало виступили кандчспорту
дати з майстри
старшокласники десяти
річки
N2 16 Анатолій

далі

ських
змаганнях, здо
бувши призові місця.
Більшість спортсменів
у цій групі — молоді ро
бітники заводу друкзрських машин. Серед них
— кандидати з майстри
спорту Володимир
Дяков, Микола
Гулембз і
Віктор Косолапоз.

Команда водномоторників невдало виступала
на змаганнях
на кубок
телерадіо
Молдавської
РСР і посіла там четвер
те місце. А на першості
УРСР була восьмою, за
лишивши позаду коман
ди
Миколаївської,
Херсонської і Черкаської
областей, у яких набага
то кращі умови для роз
витку
водномоторного
спорту. А майстер спор
ту Валерій Бобоз, моло
дий інженер станції тех
нічного обслуговування
N2 1, торік був удостоє
чемпюна
ний
звання
УРСР
У класі глісерів
Р-2 з двигуном 8АЗ-2ЮЗ.
Уже 17 років у школі
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КРИЗИ

«зелену вулицю»»

0Ш1Й
Американська система
осеіти мас чітко вираже
ний класовий характер.
У минулому
році, по
відомляє тижневик «Ю. С.
ныос енд уорлд ріпорт»,
середня вартість одного
року навчання в універ
ситеті в США перевищи
ла 2 тис. доларів, збіль
шившись
порівняно з
1970 на 75 процентів. А з
нинішньому році, зазна
чає журнал, вона підсночить ще на 10 процентів.
Цілком зрозуміло, кон
статує в цьому
зв’язну
газета «Дейлі уорлд», що
здобуття вищої' освіти £
привілеєм для заможних
та багатих
верств насе
лення Америки.
Приватні школи ділять
американських дітей не
тільни за майновою, а й
за расовою ознакою. Ді
тям негрів занритий до
ступ у ці навчальні зак
лади.
Власті нраіни,
які не
шкодують грошей на на
рощування озброєнь, без
жалісно
............. —скорочують
асигнування на соціаль
ні потреби і, зокрема, на
потреби освіти,
поглиблюючи і без того гостру
освіти
кризу в системіі
США. По всій ікраїні занриваються
і
навчальні
звільняються
заклади,
У минулому
викладачі,
році асигнування
,
тільки
школам
американської
столиці було урізано на
75 мли. доларів, роботу
втратило
близько
700
учителів. «Така політина
абсолютно неприйнлт.ча,
вона завдає катастрофіч
ної шкоди системі осві
ти, — відзначається в за
яві вашінгтонської гро
мадської
організації
«Об’єднані батьки на за
хист шкіл». — Діти нав
чаються у переповнених
нлгсах, не вистачає під
ручників та інших посіб
ників, порушений
весь
навчальний процес».

Майборода
і
Андрій
Бражко,
зззо;о8авши
«бронзу». На республі
канських
змаганнях у
Вінниці судномоделісги
збірної Кіровоградщиьи
вибороли друге місце.
Дев’ятикласник Андрій
Бражко
стаз срібним
призером у класі швид-

кісних моделей фігурно
го курсу з електричним
двигуном і вийшоз на
перше місце з класі мо
делей з двигуном внут
рішнього згорання. Він
виконав норматив майст
ра спорту. Виступаючи з
складі збірної УРСР на
чемпіонаті СРСР, Андрій
став другим призером,
у цьому велика заслуга і
його тренера О. М. Гор
баня.
Незабутні враження у
курсантів зід зустрічей з
ветеранами Великої Віт
чизняної війни — кава
лером трьох орденіз
Слави, Героєм Радянсь
кого Союзу І. Г. Драченком, мзйорами
запасу
П. П. Валюченком, М. Г.
Кучмою, М. В. Кайдзловим.
Вихованці школи, яки
ми б зійськозо-прикладними видами спорту зо
ни не займатись, неод
мінно складають норма
тиви комплексу ГПО, за
лік з фізичної підготов
ки, беруть участь у аійськсоо-спортивних іграх

(ТАРС).

З кожним роком усе
більше азтобусіз, вантаж
них і легкових автомобі
лів, мотоцикліз
з’явля
ється на
вулицях міст.
Отруйними вихлопними
газами вони отруюють
атмосферу, серйозно за
грожуючи здоров’ю лю
дей. І все ж без вантаж
ного чи пасажирського
транспорту ми не може
мо вже обійтися. Здава
лося б, замкнуте
коло.
Але існує вид транспор
ту, який на
забруднює
навколишнє середовище
і до того ж економічний
з точки зору споживання
онергії.
Це тролейбус.
Тому з
Чехословаччи.чі
вирішено відкрити йому,
як кажуть, зелену вули
цю. У першій
половині
80-х років буде розши
рена тролейбусна мере
жа у містах, де зона вже
існує, у десятках
інших
розпочнеться
споруд
ження нових ліній.
Якщо звернутись до іс
торії, то ми переконає
мось, що тролейбус --досиїь
«похилий» вид
транспорту. Ще 1832 ро
ку перші
такі машини
з явились
на
вулицях
Берліна, 1900 року бу
ла відкрита тролейбусна
лінія у паризькому
пе
редмісті Венсен. У пер
шому десятилітті нашого
століття тролейбуси їз
дили також
у Попраді,
Ческе-Будеєвіці,
Брагіслазі та інших містах Чохії та Словенії. На трасі
Сршешовице - Дейвіце
він набирав таку швид
кість, особливо на під
йомах, яка була ще не
доступна тодішнім авто
бусам.

НЕДОБИТКИ

САМУРАЇВ

Р. ДАЙДДКУЛОЗ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
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Фото М. ТЕРНАЗСЬНОГО.^^

Обережно

А Освіта —
привілей
для багатих в США.

«

ют

На знімках: викла
дач
морської школи,
інженер-гопковник у зідставці Ю. С. ХАЯФИЦ
проводить
заняття з
курсантами; внизу — відмінними навчання.

А Тролейбус — основ
ний
вид пасажирського
транспорту в ЧгкословачЧИНІ.

м

Все частіше на вули
цях Токіо можна почути
оглушливі звуки старого
воєнного маршу й поба
чити
броньовик,
Щ<>
М'шться з увімкненим на.
нею потужність
репро
дуктором. Броньовик, по
фарбований у синій ко
лір, обДішаиий націона
лістичними гаслами
га
вгпськовпміі прапорами.
Це своєрідна демонстра
ція всіляких ультрапра
вих організацій, які роз
множилися останнім ча
сом у Японії, як поганки.
Особливо багато таких
демонстрацій було на
прикінці минулою року.
Цей вибух активності
правих не випадковий:
25 листопада минуло 10
років відтоді,
як нисьменішк-націоііаліст Южіо
Місіма
здійснив риту
альне
самогубство -«харакірі» на військовій
базі Ітігая в Токіо.
Того дня Місіма разом
з чотирма
своїми споборнпкамн
із «товарисіва щита» — заснованої
ним ультра націонал істин -

іюї організації
— при
їхав, одягнувшись у мун
дир імператорської япон
ської армії, на базу Ііііая. Він звернувся
до
солдатів
з войовничою
промовою, закликаючи їх
сприяти поверненню ко
лишньої воєнної могут
ності Японії. Потім ді
став самурайський меч і
розпоров собі живота.
Честолюбна мрія Місімп здійснилась: його ім’я
стало загальним,
воно
символізує мілітарне і ську істерію. Хоча після
самогубства Місі ми «то
вариство щита»
розпа
лось, ім’я войовничого
націоналіста стало зна
меном войовничої реак
ції. Ного послідовники
наклеюють на телеграфні
стовпи портрети
із зо
браженням
Місіми, їх
•покровителі
через під
ставних осіб
видають
присвячені
йому киши
та дослідження. Навіть
літературознавчі конфе
ренції нерідко
набува
ють тепер націоналістич
ного характеру, оскільки

Гіардубіце — одне з
МІСТ, ЩО зберегли
31(3ність йо?лу. Перша лінія
у цьому
95-тисячнсіму
місті була відкрита 19і>2
року. А зараз
тролей
бусний
парк міського
транспортного підприєм
ства
нараховує 58 ма
шин. На п яти маршрутах
вони наїжджають за рік
майже два мільйони кі
лометрів. Природно, що
жителі міста користують
ся й автобусами, але у
найближчі роки виріше
но розширити перш за
все мережу тролейбус
них ліній.
—• По-перше, тролей
буси не
забруднюють
атмосферу
вихлопними
газами; по-друге, їх ви
користання означає для
нас
значну економію
бензину, — каже дирек
тор транспортного під
приємства міста Пардубіце Мирослав Теснер. —
І ще одне — зони на
дійніші
з експлуатації,
ніж автобуси.
Необхід
ність у ремонті виникає
удвічі рідше, а експлуа
тувати їх можна удвічі
довше, ніж автобуси. За
раз, наприклад, у нас їз
дять тролейбуси, виго
товлені 17 років тому.
До цього залишається
додати, що тролейбуси
випускають
на заводі
«Шкода» у місті Остро.інад-Огржі. Чехослозаччина — один з найбіль
ших постачальників цих
машин
на світовий ри
нок.
М. КєММЛЕРОЗА,.
чехословацька жур
налістка.
[Орбіс—АПН).
Прага.

реакційно настроєні про
фесори нав’язують для
сбговорсння
доповіді
про творчість Місіми, пе
ретворюючи літературну
дискусію
у пропаганду
націоналізму.
Прогресивну громадсь
кість країни насторожує
те, що у ряді університе
тів, як повідомила газета
«Токіо сімбун», створені
гуртки з вивчення літе
ратурної спадщини Мі
сіми,
організовуються
І руни його послідовників
із числа
недосвідченої
молоді, причому навіть у
середніх школах. Нареш
ті, напередодні
десяти
річчя демонстративного
самогубства Місіми від
родилось із небуття ♦.то
вариство щита».У всьому цьому неваж
ко помітити сліди діяль
ності могутніх
правих
організацій, які одержу
ють негласну фінансову
допомогу
від крупних
промислових
магнатів.
Війні ніяк не хочуть зро
зуміти, як далеко може
завести
небезпечне за
хоплення кривавим куль1
том Місіми.
И. ПРЕОбРАЖЕНСЬКИИ,

нор. ТАРС.
Токіо.

4 скор

12 лютого 13>81 року

,,Ж‘олоджгй котюгвар“
І на фініші бони ніби й че
стомилися. От що значить
підготовка і перепідготов
ка — самотужки і під ке
рівництвом свого тренера
М. Шишликова.
ИСПЕТЧЕР Но^вомиргорсдської райсільгосптехніки Людмила Зарудня,
яка намагалась порівнятись
з лідерами (але перед фі
нішем не вистачило сип,
не розрахувала їх на всю
трикілометрову
дистан
цію), по-доброму заздри
ла кандидатові в майстри
Олені Кацан.
Вона теж
тренувалась, та з паузами
— один—два рази на тиж
день, Олена ж і в свята і
в будні
— на
стадіоні.
Тож кросову
дистанцію
дслає порівняно легко, бі
жить неначе під час зви
чайної
прогулянки (тек
принаймні здалося
Люд-

Д

ЧЛЬШІСТЬ
* змаганнях такого рангу виступала вперше. Це
— вихованці тих колекти
вів фізкультури, де в од
наковій мірі дбають і про
масовість, і про майстер
ність. Завідуюча оргвідді
лом обласної ради това
риства «Колос»
К. В. Ко-

всархангсльську в кількох
зонах обласна рада «Ко
лос» проводила поєдинки
з багатоборства ГПО між
відомчими командами —
змагалися
спортсмени
радгоспів, управлінь сіль
ського господарства, цук
розаводів, рлисільг осптехнік, райспо'кивсгілох, райміжколгсспбудів. Нз міс
цях тоді не ос оди подба
ли про зі уртувзнчя боє
здатний колективів. ОблС...
міжколгоспбуд дсгеї упав
дьі
на змагання
команди, :1а шістьох гурпо одному
нір.іх лише
разу побували вільшанці,
новомиргокомпаніївці,
багатоборці
родці,
а
Онуфріївни твердо вирі
шили дотримуватись дав
ньої традиції
— краще
відсидітись дома, ніж чер
воніти в шеренгах остан
ніх, І ось результат: як-

за один день
не набли
зишся до заповітної висо
ти.
Отже,
треба
так, як
Олена, чемпіонка «Колоса», яка принесла команДЇ
Кіровоградського ра
йону найбільше «реліквій»
— <19. 040« — і виконала
кандидатський
норматив,
її молодша
подруга по
команді,
Тетяна Бєг.яєва,
теж стримала найвищу на
городу, набравши 104 оч
ка. Чемпіонські нагороди
здобули
також Микола
Садсвськин [Компапіївський район), Сергій Богат
ков (Бобринсцький район),
Володимир
Якушечкін
{Новоархангельський ра
йон). Командами до трій
ки призерів увійшли ба
гатоборці
Кіровоградсь
кого, Новоархангельського та Бсбринецького ра
йонів. А з нулями поїхали

ІТШ ЛЮБИТЬ НОВИЧОК
У Новоархангельську фінішував чемпіонат області із зимового
серед сільських спортсменів

багатоборства ГПО
що долинці
на всіх цих
1200
стартах
набрали
очок, то вільшанці — лише 70, дсбровеличК'Бці —
67. Особливо
низькі ре
зультати були на вогнево
му рубежі. Наприклад, під
час поєдинків команд уп
равлінь сільського госпо
дарства 13
учасників із
45 отримали нулі.
Після
шести
стартів
сільських
спортсменів 7
чоловік тоді виконали кан
дидатські
нормативи, 18
стали першорозрядника
ми. Та якби команди ви
ступали певними складами
і належно підготовленими,
ці показники були б знач
но вищими. І цього разу,
на чемпіонаті
в Новоархангельську, можна було
чекати кращих результа
тів. Але
ж із колективів
фізкультури можна
було
покликати на турнір десят
ки новачків, які теж мають
високі показники. Одначе

лісник, приймаючи заявки
від збірних команд, під
креслила:
— У грудні
і січні на
місцях теж пройшли зма
гання за цією ж програ
мою, що у нас сьогодні.
Появилися нові імена в
Долинському, Бсбринецькому, Кіровоградському,
Компаніїзському та Устинівському районах. Тут є
такі багатоборці, резуль
тати яких наближаються
до нормативів кандидатів
у майстри.
Торішні наші
чемпіони підготували собі
замічу.
З ними новачки
тренувалися не від випад
ку до випадку,, а за печ
ною системою. І тому во
ни тепер будуть справжні
ми бійцями, вони впевне
ні у своїх силах.
Тек,

ВОНИ,

ОПТИМІСТИ,

перших стартах
привернули до себе увагу
уболівальників.
Ось, на
приклад,
бобринчанин
Сергій Богатнов
(ступінь
«Сила і мужність»). Щоб
виконати норматив на пе
рекладині на золотий зна
чок, для нього досить під
тягнутися 12 разів, його ж
результат удвоє
вищий.
Багатоборець з Новоархангельська Юрій Глущенко
не мав собі
рівних під
час маршу-кидка — шість
кілометрів він
пробіг за
26 хвилин 34 секунди (нор
ма на золотий значок
—• 32
хвилини),
Лише
на одну
секунду
відстав від нього його товориш по команді
І
Едуард
Соколов. Відзначимо,І, що
ці два юнаки — непогані
веслувальники, не раз уже
виступали на республікан
ських і всесоюзних змаган
нях і здобували чемпіонсь
кі титули. Загальна фізична
підготовка
виручила їх і
тут, серед
багєтоборціз
ГПО. Бо хлопці тренують
ся на воді і на
стадіоні,
вони щодня влравляютьсл
зі штангою,
на перекладині.
І цей марш-кидок
берегами Синюхи для них
звичний — тут пробігли не
один десяток кілометрів.
вже

на

милі). І ніхто її не міг пе
ремогти під час віджиман
ня на гімнастичній
лаві.
Втроє перекрила
Кацан
норматив на золотий зна
чок, а суддя продовжував
рахувати... І хоча Людмила
Зарудня не стала чемпіон
кою, та вона
задоволена
— вона побачила таких, як
Кацан: переконалася, що

додому світловодці, головамівці, вільшанці. Про
черки в турнірній таблиці
ще в перший
день зма
гань було поставлено малсвисківцям та онуфріїнцям, які не з’явилися на
чемпіонат.
Т’АК ось, про тих,
хто
* підвів свої колективи.
Перед змаганнями в Но-

відповідальні
працівники
районних рад «Колоса»
зорієнтувались погано. їх
знову підвела байдужість
до розгортання
активної
підготовки спортсменів ви
сокого класу, особливо
багатоборців ГПО.
Ті, що не
приїхали в
Новоархангельськ, втрати
ли дуже багато. Свято від-

криття чемпіонату
було
справді барвистим і урочистим. Переможцям вручили кубки, вимпели, грамоти, сувеніри. І кожен був
приємно вражений. Кожен
був причетний
до цього
свята, яке збадьорило їх,
додало сил і впевненості в
дальших успіхах. Побували
б, скажімо, онуфріївці на
такому вечорі спортивної
слави, який господарі при
святили закриттю чемпіо
нату і 50-річчю ГПО, їм
би неодмінно захотілося
повернутись на
подібні
старти.
Слід віддати
належне
керівникам обласної ради
товариства «Колос» — во
ни таки зу/ліли нинішнього
року провести кілька зма
гань з багатоборства ГПО
на
належному рівні. Є
певні здобутки і в масо
вості та
майстерності. І
все ж вони, керівники ра
ди, мають суворо і прин
ципово спитати з тих, хто
— прямо скажемо — нех
тував їхніми вказівками і
не виконує своїх прямих
обов’язків. Просто сміш
но було: за команду зби
рався виступати один багатоборець, до
того ж
зовсім
непідготовлений.
Незрозуміло було члена/л
оргкомітету: треба почи
нати змагання, а ще не всі
колективи
зареєстровані
— вони ще й не вирушили
в дорогу.
Тут мають правильно зо
рієнтуватись і
комітети
комсомолу, які ще не зав
жди докладають макси
мум зусиль
у роботі по
фізичному
вихованню
сільської молоді. Є, скажі
мо, гожий контакт фізкуль
турних активістів «Колоса»
з комітетами комсомолу в
Долинському
та Бобринєцькому районах,
то й
наслідки їхньої
спільної
діяльності видно.
Комсо
мольські активісти Світловодського
району,
на
приклад, здебільшого на
цілюють свою увагу на ко
лективи фізкультури міс
та, а про село забувають.
І відразу ж — зрив, сіль
ські багатоборці району
на цей раз осоромились.
Так і в деяких інших ра
йонах.
Отже, всі ми повинні ще
раз переглянути підсумко
ву таблицю змагань сіль
ських багатоборців,
про
аналізувати кожен резуль
тат. Запитаймо: звідки сьо
годнішні чемпіони? І ска
жімо самокритично: гео
графія
здобутків дуже
вузька. Попереду були і є
долинці. Крок уперед зро
били бобринчани і устинівці,
новоархангельці,
компаніївці, добровеличківці, кіровоградці. їхні ж
сусіди не тільки не збага
своїх здотили копилки
бутків, а й не повернулися
на позиції, які вони раніше
захопили.
І ще треба таким нагадеди: атаку любить нова
чок. То не
забудьмо • ж
про нього. Покличмо зав
тра на взяття нової висоти.
М. ШЕВЧУК.
На знімках угорі: чемпі
онка обласної ради това
риства «Колос» із зимового
багатоборства
ГПО Олена
КАЦАН; юні всслувальники
новоархангельсьного
тренера М. ШИШЛИКОВА
на цей раз лідирували під
час гларшу-кидна.
Фото В. ГРИБА.

І

І СТАРТИ

10—15 — чемпіонат рес
публіки з волейболу серед
колективів третьої Групи
(Миколаїв, Суми).
9—17 — відбірковнй
9—15 — першість УРСР турнір перед Кубком Уксерсд юнаків з боксу (За- раїпп з шахів (Кіровопоріжж-Я).
град).

В ЛЮТОМУ

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

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
’. суботу.

12—15
—
першість
Центральної ради «Аван
гарду» та Української ра
ди «Буревісника» з кла
сичної боротьби (Кірово
град).
19—22 — першість рес
публіки на приз Украінсь-

кого телебачення з бо
ротьби дзю-до (Львів).
20— 22 — бліцтурнір з
шахів, присвячений XXVI
з ’їздові КПРС (Сімферо
поль).
21— 22 — змагання з
важкої атлетики в залік

НЗШЙ 1 316050, МСП

аІ[р6Са» м Кіровоград,
1 вул. Луначарського, 36.

Ла украинском языке.

БЬ 06159

Обе», 0.5 Дру« <фк.

Індекс 61ЮТ.

обласної спартакіади сіль
ських і міських Рад народ
них депутатів (Знам’ян
ка).
21—20 — Кубок УРСР
з художньої гімнастики —
багатоборство
(Вороши
ловград).

ТЕЛЕФОНИ: відділ листіе і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військовопатріотичного виховання ’а спорту —
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65;
нічна редакція — 3-03.53.

ШАШКИ

ПЕРШИМИ
Першість обласної ра
ди товариства «Колос» з
шашок відбулася в Світловодську, 'Шістнадцять
колективів районних рад
виборювали звання силь
ніших. Впевнено провели
турнір представники Долпнського району.Друге
місце
дісталось спорт
сменам Гайворона. Тре
тіми призерами стали —
бобринчани.
Звання чемпіонів в
особистому заліку здобу
ли
Віктор
.Барячппй
(Вільшанка),
Варна ра
Білічснко (Свіглоеодськ)
і знам’янчании Володи
мир Плах ай.
В. ТВЕРДОСТУП,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».

БОРОТЬБА
КЛАСИЧНА

Цей турнір для наших
вихованців
був значу
щий тим, що після його
закінчення визначались
кандидату
до
складу
збірної команди трудрезервівців республіки, яка
братиме участь
у все
союзних змаганнях. По
кажуть вони себе з най
кращого боку — тож бу
дуть у збірній. І кіровоградцям пощастило. Тут,
у Харкові, на юнацькому
чемпіонаті
«Трудових
резервів», чотири борці
класичного стилю з Кі
ровограда здобули зо
лоті нагороди — Андрій
Гудак,
Ігор Шевченко,
Сергій Миколаєнко, Ми
кола Задорожко. Анато
лій Войний та Валерій
Дмитрієв одержали сріб
ні нагороди,
а бронза
дісталася Сергієві Ромвнову та Вадимосі Редьку.
У
неофіційному ко
мандному заліку збірна
Кіровоградської облас
ної ради «Трудових ре
зервів» стала перемож
цем
республіканських
змагань. П’ятеро наших
єихованців
поїдуть на
всесоюзний турнір.
М. СУШКО,
старший тренер об
ласної ради «Трудо
вих резервів».

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

«ВАЖКИЙ»
МАНЕЖ
Перший тур чотирнад
цятих республіканських
міжвідомчих
заочних
змагань з легкої атлетики
два дні проходив у мане
жах
ДЮСШ обласного
спортномітету і кірово
градського стадіону «Зір
ка»,
Звання
найсильніших
з окремих видів програ
ми завоювали ніровоградці
Олена
Ковальова
(стрибок у
довжину —5
метрів 67
сантиметрів),
Костянтин
Іванець (біг
на 600 метрів — 1 хвили
на 34,1 секунди), планку,
вс-ановлену
на висоті
165 сантиметрів, подола
ла Валентина Перехрестова.

В.ШАБАЛІН.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
Друнарня Імені Г. М. ДкмитроЕа
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 1.

Зам. №.75.

*

Тираж 54000.

>

>

