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Збори партійного активу

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

18 березня 1981 року від
бувся Пленум Центрально
го Комітету Комуністичної 
партії України.

Пленум розглянув питан
ия «Про організаційно-полі
тичні заходи Центрального 
Комітету Компартії Украї
ни по здійсненню рішень 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з’їзду Компартії України». 
З доповіддю виступив член 
Гіолітбюро ЦК КГІРС, пер
ший секретар ЦК Компартії 
України товариш В. В. 
Щербицький.

Всі ми. безсумнівно, гли
боко задоволені гнм, ска
зав товариш В. В. Щср- 
бицький, що збори респуб
ліканського . партійного ак
тиву, які відбулися, одно
стайно схвалили підсумки 
XXVI з'їзду КПРС, поло
ження і висновки, викла
дені товаришем Л. І. Бреж
нєвим у Звітній доповіді 
Центрального Комітету пар
тії, прийняли їх до керів
ництва і неухильного вико
нання. Цим наш актив ви
разив волю комуністів, 
усіх трудящих республіки, 
їх гарячу підтримку внут
рішньої і зовнішньої полі
пний нашої ленінської пар
тії, плодотворної діяльнос
ті її Центрального Коміте
ту, Політбюро ЦК. КПРС 
па чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Тепер усі наші думки і 
турботи спрямовані на те, 
як найефективніше органі
зувати роботу по виконан
ню рішень з’їзду. Розроб
ляючи плани практичних 
дій, ми, природно, звертає
мось до нагромадженого 
нашою партією, ясіма її ор
ганізаціями величезного дос
віду організаторської і полі
тичної роботи по здійснен
ню завдань комуністичної о 
будівництва.

Політбюро ЦК Компартії 
України підготувало про
ект організаційно-політич
них заходів Центрального 
Комітету по здійсненню рі
шень XXVI з'їзду КПРС і 
XXVI з’їзду Компаріії Ук
раїни.

Зміст заходів цілком ви
значається положеннями і 
завданнями, які висунув 
товариш Л. 1. Брежнєв у 
Звітній доповіді Ц|< КПРС 
XXVI з’їздові партії, а та
кож затверджених з’їздом

Основних напрямів еко
номічного і соціального роз
витку СРСР на 1981 — 1985 
роки і на період до 1990 ро
ку, У проекті заходів врахо
вано також конкретні зав
дання, які було поставлено 
XXVI з’їздом Компартії 
України, і пропозиції, вис
ловлені комуністами в ході 
персдз’їздісської звітно-ви
борної кампанії.

Основне призначення за
ходів в тому, відзначив то
вариш В. В. Щербицький, 
щоб чітко визначити корін
ні, вузлові питання, на 
яких повинні бути зосеред
жені зусилля Центрального 
Комітету, щоб не упустити 
головне, щоб спрямовувати 
і тримати під повсякден
ним контролем всю роботу 
партійних, профспілкових, 
комсомольських організацій, 
радянських і господарських 
органів по здійсненню зав
дань п’ятирічки. Зміст, ці
льовий смисл цього доку
мента зводиться до того, 
щоб підвести під вироблену 
XXVI з’їздом програму со
ціально-економічного роз
витку заходи організаційно-, 
політичного забезпечення.

Тому на перший план ви
сунуті питання роз’яснення 
і пропаганди рішень і мате
ріалів XXVI з’їзду КПРС, 
удосконалення добору, роз
становки і виховання кад
рів. посилення контролю та 
перевірки, виконання, по
ліпшення керівництва Ра
дами, профспілковими, ком
сомольськими 
громадськими 
ми. Акцент при 
биться на реалізації наста
нов з’їзду про необхідність 
підвищувати роль і відпові
дальність обкомів, міськ
комів. райкомів партії, пер- 

. винних партійних організа
цій, активніше поширювати 
позитивний досвід організа
торської і політичної робо
ти, вдосконалювати 
методи партійного 
шщтва.

Важливе місце 
мецті займають практичні 
заходи по здійсненню по
ставленого XXVI з'їздом 
КПРС завдання по перебу
дові багатьох сфер і діля
нок ідеологічної, політико- 
виховної роботи.

Заходи охоплюють також 
широке коло завдань, зв’п-

та іншими 
організація- 

цьому ро-

стиль і
керів-

в доку-

ся

СУБОТНИК

Буде
півтори норми

заних із здійсненням еко
номічної стратегії партії. 
Комплекс заходів передба
чається і в з’язку з роз
робкою та здійсненням про
довольчої програми. І олоп- 
не тут — забезпечити даль
ше всебічне піднесення сіль
ського господарства, і на
самперед тваринництва. Пе
редбачає гься також дальше 
розгортання 
збільшенню 
розширенню 
поліпшенню 
народного споживання.

У заходах .знайшло відо
браження широке коло ПІІ- 
гіань, зв'язаних із здійснен
ням соціальної програми 
одинадцятої п'ятирічки. У 
них особливо виділяються 
завдання, які стосуються 
і-нконаиня планів будів
ництва житла, дитячих до
шкільних закладів, шкіл, лі
карень, інших об’єктів со
ціально-культурного і по
бутового призначення, даль
шого розвитку 
громадського : 
медичного, 
тового, 
слуговуванпя, 
послуг, 
природи, оздоровлення зов
нішнього

роботи по 
виробництва, 

асортименту і 
якості товарів

торгівлі, 
харчування, 

культурио-побу- 
гранспортиого об- 

всієї сфери 
а також охорони

середовища. За
ходи розраховані 
наступний звітний 
тобто на п’ятирічку.

На основі організаційно- 
політичних заходів Цент
рального Комітету повинні 
бути розроблені відповідні 
заході! в областях, містах, 
районах, первинних партій
них організаціях, а також 
організаційні та інженерно- 
економічні заходи у мініс
терствах і відомствах, па 
підприємствах і в об’єднан
нях.

У своїй заключній промо
ві на XXVI г’їзді КПРС то
вариш Л. І. Брежнєв під
креслив, іцо для безумовно
го виконання планів 
надпитої п’ятирічки 
трібне насамперед і 
почуття 
тверда, справді комуністич
на. свідома дисципліна.

ІІс менш необхідними, 
сказав Леонід Ілліч, е по
літ думки, безустанний по
шук нового, підтримка цьо
го нового. Потрібна постій
на ініціатива — ініціатива 
скрізь і в усьому.

Це значить, що в основу

На 150 процентів зобов'я
зався виконати .змінне зав
дання в день комуністично
го суботника слюсар Воло
димир Івеновський. Про це 
він сказав на комсомоль
ських зборах, які нещодав
но у нас відбулися.

Про своє бажання зро
бити «червону суботу» 
днем найвищої продуктив
ності праці говорили та
кож члени ВЛКСМ тонар

на весь 
період,

оди- 
і по- 
висохе 

відповідальності і

всіх наших зусиль по здій
сненню рішень XXVI з’їзду 
КПРС висуваються докорін
не поліпшення всієї роботи 
по керівництву і управлін
ню галузями народного гос
подарства, зміцнення пар
тійної і державної дисциплі
ни.

Від імені ЦК Компартії 
України товариш В. В. 
Щербицький запевнив Цент
ральний 
особисто 
Брежнєва, 
всі трудящі Радянської Ук
раїни своєю самовідданою 
працею будуть і падалі 
зміцнювати могутність на
шої соціалістичної Батьків
щини, зроблять усе, щоб ус
пішно втілити в життя істо 
рнчні рішення XXVI з’їзду 
.ц пінської партії.

В обговоренні ВІЯЛИ 
участь: В. Ф. ДОБР11К — 
перший секретар Львівсько
го обкому партії, І. Г. ВО- 
ДЕНІКТОВ — перший сси-; 
ретар Запорізького міськ
кому партії, Л. І. ІІАЛЛ/К- 
ЧЕНКО — першшї секретар 
Волинського обкому партії, 
10. П. БАБИЧ — перншй 
секретар Криворізького 
міськкому партії Дніпро
петровської області. І. М 
ЯРКО ВИЙ -- перший сек
ретар Тернопільського об
кому партії, О. Н. ПАРУ
БОК — ланковий механізо- 
ганої ланки колгоспу' імені 
Суворова Жашківського ра
йону Черкаської області. 
Р. Т. ДІДЕНКО - перший 
секретар Антрацнтівського 
райкому партії Ворошплоч- 
градської області, М. Ф. КУ- 
ЛІНІЧ — міністр харчової 
промисловості УРСР, В. Г. 
ДИКУСЛРОВ - перший 
секретар Чернівецького об
кому партії.

У розглянутому питанні 
Пленум прийняв постанову.

Пленум затвердив резо
люцію зборів активу рес
публіканської партійної ор- 
іапізанії від 17 березня 
1981 року «Про підсумки 
XXVI з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу і 
завдання партійних органі
зацій республіки по вико
нанню його рішень, наста
нов і положень, висунутих 
товаришем Л. І. Брежнєвим 
у Звітній доповіді ЦК 
КПРС».

Леонід Шкрябін, шофери 
Микола Щерботюк, Олек
сандр Мірошников і Ва
силь Миценко.

А спілчани, зайняті у не
виробничій сфері, зобов’я
залися під час суботника 
зібрати 15 тонн брухту, 
впорядкувати територію під
приємства.

Комітет комсомолу ство
рив штаб по організації й 
проведенню суботника. Він 
координуватиме роботу ок-

Ком.іте.1 КПРС,
Леоніда Ілліча 
що комуністи,

Вчора в Будинку політос
віти обкому Компартії Ук
раїни відбулися збори ак
тиву обласної і Кіровоград
ської міської партійних ор
ганізацій. В них взяли 
участь члени і кандидати в 
члени обкому і Кіровоград
ського міськкому, члени 
ревізійних комісій обласної 
і міської партійних органі
зацій, секретарі міськкомів 
і райкомів партії, як: віда
ють питаннями ідеологічної 
роботи, голови міськрайви- 
конкомів, голови обкомів 
профспілок, секретарі рай
комів комсомолу, керівни
ки обласних відділів і уп
равлінь, передовики вироб
ництва, працівники вузів, 
преси, радіо і телебачення, 
партійний актив області і 
міста Кіровограда.

З великим піднесенням 
учасники зборів обрали по
чесну президію у складі 
Гіолітбюро ЦК КПРС на чо
лі з Генеральним секретар 
рєм ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

З доповіддю «Про під
сумки XXVI з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу і завдання партійних 
організацій області по ви
конанню його рішень, на
станов і положень, єисуну- 
гих товаришем Л. І. Бреж
нєвим у Звітній доповіді 
ЦК КПРС» виступив перший 
секретар обкому Компартії 
України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді 
виступили: перший секре
тер Кіровоградського
міськкому партії В. О. Со- 
курєнкс, перший секретар 
Сі ІТЛОВОДСЬКОГО ААІСЬККОму 
партії В. М. Сідун, мдши-

і

ІРАТАУ).

ніст електровоза локомо
тивного депо станції Зна
м'янка В. К. Жмур, гене
ральний директор вироб
ничого об’єднання «Олен- 
сандрїявугілля» О. В. Алек
сеев, голова Новоархаи- 
гельського райвиконкому 
І. Ф. Наута, керуючий трес
том «Кіровоградмашватк- 
буд» В. С. Бабій, голова 
колгоспу «Росія» Новоукра- 
їнського району В. В. Ба
бенко, “бригадир слюсарів- 
складальників кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка» О. О. Кошурке, вчи
телька ТишківськО! серед
ньої школи № 1 Дсброве- 
личківського району Т. 1. 
Ірха.

Із заключним словом ви
ступив М. М. Кобильчам.

Одноголосно 
резолюцію. В ЯКІЙ 
зборів партійного 
виражаючи волю 
тів, усіх трудящих області, 
гаряче і одностайно схвали
ли історичні. рішення XXVI 
з'їзду КПРС, Звітну допо
відь Центрального Коміте
ту, промову товариша.Л. І. 
Брежнєва при закритті з їз
ду і прийняли їх до керів
ництва і виконання як бо
йову програму дій

З великим піднесенням 
учасники зборів надіслали 
Вітальні листи Центрально
му Комітетові КПРС, Гене
ральному секретарю ЦЧ 
КПРС, Голеві Президії Вер- 
хоеної Ради СРСР товари
шеві Л. І. Брежнєву, Цент
ральному Комітетові Ком
партії України.

В роботі зборів взяв 
участь інструктор Відділу 
організаційно-партійної ро
боти ЦК КПРС Я. М. Заха
ров.

прийнято 
учасники 

актину, 
номуніс-

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

20 березня 1981 року від
бувся пленум обкому Ком
партії України. На пленумі 
розглянуто питання «Про 
організаційно-політичні за
ходи обкому Компартії Ук
раїни по здійсненню рі
шень XXVI з’їзду КГІРС і 
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни». З доповіддю висту
пив перший секретар об
кому Компартії України 
№. М. Кобильчак.

В обговоренні допо-зіді 
взяли участь: перший сек
ретар Олександрійського 
міськкому партії В. І. Мяс- 
нянкін, генеральний дирек
тор виробничого об єднан
ня «Дніпроеноргобудінд/- 
стрія» Е. П. Марен, перший 
секретар Ленінського рай
кому партії м. Кіровограда 
С. С. Линовиченко, голова 
Новомиргородського рай-

БИКОНКОму О. Г. ЛдДЯСБЗ, 
заступник голоси, секретар 
парткому колгоспу імені 
Леніна ВільшейсЕксгс ра
йону Н Є. Курко.

В обговореному питанні 
пленум прийняв постанову. 
Пленум затвердив резолю
цію зборів активу обласної 
і Кіровоградської міської 
партійних організацій еід 
20 березня 1981 року «Поо 
підсумки XXVI з'їзду Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу і завдання пар
тійних організацій області 
пс виконанню його рішень, 

л настанов і положень, вису
нутих товаришем Л. І. 
Брежнєвим у Звітній доііо- 
зідҐ ЦК КПРС»

В роботі пленуму взяв 
участь інструктор Відділу 
організаційно-партійної ро
боти ЦК КПРС Я. М. Заха
ров.

ремих виробничих підроз
ділів, пропагуватиме дос
від тих молодих трудівни
ків, які досягнуть найвищих 
результатів у праці.

Всі гроші, зароблені на 
суботнику, ми перечисли
мо у Фонд миру.

А. КРАСНОЩОК, 
секретер комсомоль
ської організації рай- 
сільгосптехніки.
Нсвоукраїнський район.
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А Для кого стане святом 
перша борозна!

А Проблеми, пошуки завал* 
лівських «прожектористів»

А Вчитися берегти кожну 
хвилину робочого часу

А Хроніка останніх днів

Підвищення якості ро
боти ножного, боротьба за 
свідоме ставлення до неї, 
турбота про економію ма
теріалів та енергетичних 
ресурсів - ці напрями 
стали магістральними о 
роботі штабу «Комсомоль
ського прожектора» кіро- 
ооградсьного заводу «Рем- 
побуттехніка». «Прожек
тористи» підприємства
дбають про те, щоб кожен 
виступ «КП» був гострим і 
злободенним.

На фото: секретар комі
тету комсомолу Наталя 
ДУДКО з членами штабу 
«КП» Людою БЛАГОЮ та 
Юлею ШТИМБЄР за випус
ком чергового номера.

ШКОЛА «ПРОЖЕКТОРИСТА»

ЗА ЕКОНОМІЮ 
РОБОЧОГО ЧАСУ

Як робити аналіз втрат часу, 
ф Резерви. Де вони! 
ф Ефективність і дієвість.

ПОВІДОМЛЯЮТЬ 
РАЙОННІ І МІСЬКІ 
ШТАБИ «КП»

ч»
НИЗЬКІ НАДОЇ

Нинішнього року в кол
госпі імені 40-річчя Жовт
ня значно знизились надої 
молока. Па сьогодні добо
вий надій від корови ста
новить усього 2,4 кілогра
ма. Районний штаб «Ком
сомольського прожектора» 
провів рейд на всіх п’яти 
молочнотоварних фермах 
господарства і виявив 
причини, що призвели до 
відставання. Найголовні
ша — нестача кормів (на
самперед силосу і сіна); 
колгосп мало дбав про не. 
торік, нераціонально вико
ристовував їх узимку. Те
пер часті випадки, коли 
на ферми корми завозять 
із запізненням. Недобро
якісно також готують до 
згодовування грубі кор
ми, бо не працюють кор
мозапарники.

О. КОЗАЧИНСЬКИЙ, 
член районного шта
бу «КП».
Петрізський район.

Фото В. ГРИБА.

\ НАПЕРЕДОДНІ СТАРТУ
1

Майже зсі комсомоль
ські організації міста і ра
йону взяли участь з ог- 
ляді-конкурсі засобів на
очної агітації штабів 
«Комсомольського про
жектора». На конкурсі бу
ло представлено стіннів
ки, фотогазети, «блискав
ки». Незабаром буде під
бито підсумки, та вже за
раз можна сказати, що за
слуговує на увагу насам
перед робота «прожекто
ристів», комсомольських 
організацій заводу чис
тик металів, міського від
ділу народної освіти, рай- 
сільгосптехніки.

Конкурс помітно акти
візував роботу штабів 
первинних організацій. 
Проводився він у нас 
уперше за кілька остан
ніх років. Нині міський 
штаб «КП» вирішив і на
далі практикувати щоріч- 
ні огляди-конкурси.
Згідно з графіком кожно
го місяця на центрально
му стенді міського штабу 
«КП», на вітрині універма
гу «Комсомолець» ми 
влаштовуватимемо вис
тавки засобів наочної агі
тації «прожектористів». 
Наприкінці року визна- 
чимо переможців.

Г. МЕЖИНСЬКД, 
член міського штабу 
«КП»" ••••■

м. СвГтловодськ.

Підраховано, що скорочення на всіх промислоаяк 
підприємствах країни втрат робочого часу наполови
ну рівнозначне 5-лроцентному зростанню продуктив
ності праці. Саме тому питання участі штабів та пос
тів «КП» в боротьбі з втратами робочого часу ні 
фабриках і заводах набуває особливої ваги нині, ко
ли наш народ усі свої сили спрямовує на виконанні 
завдань першого року одинадцятої п’ятирічки.

Починаючи із сьогоднішнього випуску «Комсо
мольський прожектор» регулярно друкуватиме мето
дичні рекомендації: як організувати роботу штабів 
та постів «КП» з різних питань

Серед наших турбот, 
великих і малих, є, мабуть, 
одна, котра не знає собі 
рівних, — турбота 
хліб. Хліб... Усього 
слово, а як багато 
зажить!

Кучерявляться над 
лею тумани, темніє, осідає 
сніг... Мине ще тиждень- 
другий, і настане час ви
водити трактори в поле.

Перша борозна 
тільки свято. Це 
відповідальність, 
першої борозни, 
ється боротьба

про 
одне 
воно

зем-

не 
й велика 
бо з неї, 

почйна- 
за хліб.

Ми не обмовилися, 
боротьба — проти 
сприятливих погодних 
умоз, бур’янів, шкідників, 
проти всього, що може 
перешкодити вирощенню 
врожаю.

Чи готові до цього меха
нізатори Новгородківсько- 
го району? Святом стане 
для них перша борозна 
чи, може, крахом надій? 
Про це — наші розповіді.

саме
HS-

Розірваний
ланцюг

без кіль- 
сіаалок і

Виявляється, 
кох тракторів, 
культиваторів під час вес
няної сівби можна обійти
ся. Цс думка С. Є. Федаса. 
Впевненість — річ хоро
ша. Гірше, коли вона не 
підкріплюється практич
ними ділами. А саме так 
сталося в господарстві во
сени минулого року, коли 
майже половина площ, від
ведених під зяб, лишилася 
незораною.

Колгосп і райсільгосп- 
техніка. На перший пог
ляд їхні відносини гранич
но ясні: господарство по
винне правильно експлуа
тувати техніку і вчасно, 
згідно із затвердженими 
графіками, доставляти її 
на профілактичний огляд 
і ремонт. Сільгосптехніка 
має значно ширше копо 
обов’язків. Крім усього, 
вона ще й доглядає 
фермські механізми, за
безпечує колгоспи запас
ними- частинами до трак
торів та автомашин. Вихо
дить «ланцюжок», яким 
міцно зв’язані два колек
тиви. Та чи досить він міц
ний? Не завжди. В цьому 
ми самі переконалися.

З восьми тракторів, які 
в господарстві не готові до 
роботи, чотири простою
ють у райсільгосптехніці. 
Якщо до цього додати й 
солідний перелік запасних 
частин, не поставлених у 
тракторні бригади, стане 
зрозуміло: в даному разі 
ланцюг рве підприємство.

Чи не звідси беруть по
чаток «ланцюжкові реак
ції» (хай вибаиить читач 
за каламбур), які нерідно 
догодиться спостерігати 
під час гарячих сільсько
господарських •=“■
агрегати один 
виходять із ладу

— І так і ні, — відповіла 
на це запитання Наталя 
Ткаченко, секретар комі
тету комсомолу колгоспу 
імені Леніна. — Як і зобо
в'язувались, до початку 
роботи XXVI з’їзду поста
вили техніку на лінійку го
товності Валерій Богдан, 
Федір і Володимир Лісники 
та Федір Шайнога — чле
ни комсомольсьно-молодіж- 
ного колективу по виро
щуванню цукрових буря
ків. Хлопці, сповнені ба
жання і віри у власні си
ли, намічають нинішнього 
року зібрати по 300 цент
нерів солодких коренів з 
гектара.

Хоч сьогодні готові ви- 
трактористи 

Ляшов і Ми- 
Г рупкомсорг 

бригади № 2 
Малєйчи.с 

спеціалістами 
склав 

роботи ком- 
молодіжних

За існуючою класифіка
цією робочого часу до ці- 
лЬденіїи:; втрат його нале
жать прогули, неявки па 
роботу з дозволу адміні
страції, через хворобу, у 
зв'язку з виконанням 
державних і громадських 
обов'язків; до внутрізиін- 
ких — простої і непродук
тивні втрати часу (так 
звані приховані втрати).

При аналізі рівня різ
них видів втрат «прожек
тористам» слід мати на 
увазі, що дані по першій 
трупі (цілоденні втрати) 
необхідно брати зі статис
тичної звітності. Що ж до 
вііутрізмішіих втрат, то, 
як показує практика, в 
існуючій статистичнії! 
звітності вони врахову ю- 
іься не повною мірою. 
Ось чому для аналізу рів
ня цих втрат доцільно 
брати дані фотографій та 
самофотографій, моменг- 
шіх спостережень за вико
ристанням робочого часу, 
котрі в промисловості 
проводяться відділами 
праці і заробітної плати, 
а в будівництві — норма
тивно-дослідними станція
ми.

Причини цих пірат часу 
можуть бути різними — 
технічного, організаційно
го характеру. Значна- час
тина непродуктивних
втрат'часу на виробництві 
виникає через порушення 
технологічного процесу, 
ви користання кваліфікова
них робітників на підсоб
них роботах тощо. Вели
ких збитків завдає ще на
родному господарству 
відвертаний працівників 
на наради, засідання, куль
турні заходи за рахунок 
робочого часу.

Боротьба за раціональ
не використання робочого 
часу на виробництві ви
магає від «прожекторис
тів» виявлення та оцінки 
сукупності факторів, що 
виливають на загальник 
стан трудової дисципліни 
но видах, визначити, в 
яких виробничих підроз
ділах вони особливо вели
кі, дослідити причини їх 
виникнення.

Тільки в цьому разі ро
бота « Комсомольського 
прожектора» може бути 
ефективною.

З ПРАКТИКИ

Знайти Дмитра Журазпя
нам так і не вдалося.

— Проводити політза- 
няття треба? Треба А зби
рати МОЛОДЬ кому; ЗВІС
НО, секретареві комітету 
комсомолу. От він і га
сає з самого ранку... — 
Товариші з агрономічного 
відділу щиро нам співчу
вали. — Мо^ке, Степам 
Єрофейович допоможе?

С. Є. Федас, бригадир 
тракторної бригади № 1 
колгоспу імені Ульянова, 
погодився бути нашим 
«гідом». Щоправда, без 
особливого ентузіазму.

. Підготовкою техніки 
цікавитесь? — перепитав. 
— Ремонтуємо.
. На іншу відповідь ніхто 
И не сподівався. Що в 
Ноогородкінсьному райко
мі комсомолу нас поін
формували: взаємоперевір
кою господарств, що змага
ються між собою, з бага
тьох колгоспах виявлено 
ряд недоліків у підготовці 
ТеХНІКИ до весняних ПО >«AYfiren6v4V льових робіт. Серед вів-- «ехвсеоручу. 
стаючих фігурувала й вер- — Ч“ готові юнаки до 
шинокам'янці. нелегкого випробування?

намітаній: 
за одним 

____л__  ..... і водно
час зростають «акції» всі
ляких ділнів, здатних «ви
бивати» запасні частини 
десь на стороні...

Слово
за
МОЛОДИМИ

За традицією весняно- 
польові роботи на ланах 
району починатимуть і 
молоді механізатори — 
вчорашні випускники сіль
ського професійно-техніч
ного училища та курсів

йти в поле 
Володимир 
кола Буряк, 
тракторної 
Володимир 
спільно зі 
господарства вже 
карту-схему 
сомольсько 
посівних машин.

Тепер про проблеми. Не 
завжди молоді механізато
ри, приходячи в тракторну 
бригаду, одержують хоро
шу техніку. Здебільшого 
це трактори, яні давно по
ра списувати. Походить 
хлопець тиждень-другий 
біля таної горе-техніки та 
й майне до іншого колгос
пу чи організації.

Трапляються 
ня трудової 
серед молоді, 
комітетові 
повністю позбутися 
нень на роботу, прогулів, 
пиятики в робочий час.

Та чи ж велася боротьба 
з цими антиподами? Пере
глядаючи «Комсомольсь
кий прожектор», ми не 
знайшли жодного рядка, де 
б ішлося про роботу й від
починок, про проблеми мо
лодих механізаторів.

Ну як тут не згадати 
«КП» колгоспу імені Улья
нова? В ньому добряче 
дісталося тракториста.м 
Миколі Ткаченку і Михай
лові Бойку за порушення 
дисципліни. Шкода лише, 
що участь комітету ком
сомолу господарства а їд
кій важливій справі, якою 
є підготовка до весняної 
сівби, на цьому й кінча
ється...

Рейдова бригада: 
В. ШЕВЧЕНКО — на
чальник районного 
штабу «КП», В. БРИ- 
ШУК — член 
ного штабу 
М. ЧЕРНЕНКО 
респондент «Молодо
го комунара».

й порушен- 
дисципліни 
Не вдалося 
комсомолу 

спіз-

рзйон- 
«кп»,

— ко-

Щоб 
підвищити 
дієвість

На нашому підприємстві 
необхідною умовою дієвості 
«Комсомольського прожек
тора» є гласність. На прак
тиці ми використовуємо, 
як правило, «блискавки», 
сигнали, фотозвинувачення, 
стінні газети.

Надзвичайно ефектив
ним вважаємо виступ ху
дожньої агітбригади. Вона 
«дає концерт» прямо в 
цехах під час обідньої пе
рерви, часто в Будинку 
культури. Весь виступ три
ває 20—ЗО хвилин. Може, 
навіть збори, на яких га
нять прогульників, не ма
ють такого виховного ефек
ту, як веселий дотеп, гост
ра частівка, сатирична сцен
ка аіітбригадівціа.

Особливу увагу штаб

«КП» звертає на правильне 
планування роботи. -У пла
нах ми обов’язково перед
бачаємо рейди, засідання 
постів, підготовку питань на 
засідання комітету комсо
молу підприємства.

Мені здається, що треба 
більше уваги приділяти 
навчанню «прожектористів». 
Є у нас чимало здібних 
комсомольців компетент
них у своїй галузі. Вони 
мають неабиякі організа
торські здібності, вміють 
проаналізувати проблему, 
знайти шляхи її вирішення. 
Та бракує досвіду. Бракує 
навіть навчальної літерату
ри, тож учимося за тими 
брошурами, що вряди-годи 
потрапляють до рук. Для 
випусків фотозвинувачу- 
ВсЛЬНИХ сііннівок, приміром, 
у нас -змає фотоапаратури 
— всі рейди проводимо, 
користуючись особистою.

Хотілося б, щоб райком 
комсомолу цим питанням 
приділяв більше уваги. То
ді й поле діяльності «Ком
сомольського прожектора» 
розшириться, і дієвість йо
го стане зиіцою.

Н. СИЧ, 
секретар комітету ком
сомолу Завалпівського 
графітного комбінату. 
Гайворонський район.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк

Посилено 
контроль

У нашій газеті за 17 лю
того цього року надрукова
но рейдовий матеріал «Див
на неуважність», у якому, 
зокрема, йшлося про недо
ліки з роботі деяких мага
зинів Ленінського райхарчо- 
торгу міста • Кіровограда. У 
відповідь на критику дирек
тор торгу Б. К. Катеринчук 
написав редакції «Молодо-

го комунара», що факти, на
ведені з згаданій кореспон
денції, мали місце.

Матеріал «Дивна неуваж
ність» обговорено на зборах 
керівників магазинів і спе
ціалістів торгу. Всім їм бу
ло запропоновано обговори
ти цю кореспонденцію у 
своїх колективах і вжити 
заходів для усунення недо
ліків. виявлених членами 
рейдової бригади.

Кеоівникам магазинів
200, 127 і 169 суворо 

вказано на слабкий конт
роль за роботою підвідом
чих підприємств.

За роботою цих магазинів 
з боку апарату Ленінського 
раихарчоторгу посилено 
контролі»»
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А^сятиклас н и- 
( КИ зійшлися в 

тнр на чергове трену
вання. Кожен зробив 
по кілька пробних по
стрілів. А ПОТІЛІ війсь
ковий керівник Іван 
Миколайович Бєлоко- 
ИЄВ, оглянувши ВСІ П1І 
піені, зауважив:

— Здасться, краще, І 
ніж минулого разу. І 
Так, так, п’ятеро з вас І 
поліпшили результати. І 
То давайте ще раз пе- І 
ревірпмо себе. Це вже ' 
на залікову оцінку.

Першими на вогне
вий рубін; вийшли 
Олег Галушко 1 Генна- 
дій Гарасевнч. Кожен 
зробив по п’ять пострі
лів. У Олега—49 очок, 
у І'еннадія — всі 50.

Так, сини кадрових 
офіцерів Радянської 
Армії цього разу були 
па висоті. Бонн теж хо
чуть піти стежкою сво
їх батьків, збираються 
до вступу у військове 
училище. Тож наполег- 
^»во вчаться, сумлінно 

олодіва.’оть знаннями 
з початкової військової 
підготовки. І перший 
порадник у них тут. у 
школі, — колишній 
фронтовик, офіцер за
пасу І. М. Бслоконєв.— Працюємо ми в тісному контакті з комітетом комсомолу, з викладачами фізкультури, — пояснює Іван * Миколайович. — Бо питання фізвихованн.'і 
1 початкової військової підготовки — одне ціле. І одне з найважливіших завдань у пас— дбати про те, щоб у ря Радянської Армії йшла фізично підготовлена, ідейно загартована молодь. А щоб добре володіти зброєю, впевнено почувати себе на тактичних заняттях, майбутньому’ воїнові необхідні фізична витривалість. сила,

ВИХОВАННЮ 
МОЛОДІ — 
КОМПЛЕКСНИЙ 
ПІДХІД

спритність, уміння швидко долати різні перешкоди...Масові змагання в школі проводяться за спеціальним графіком. Передусім це турніри з військово-прикладних видів спорту, з багатоборства комплексу ГГІО. Найбільш чкс леїші секції — з кульової стрільби. Систему змагань з цього виду спорту побудовано так, що майже кожен учень 3—4 рази на рік виходить на рубіж, щоб скласти залік: спочатку — першість класу, шкільна спартакіада, потім — змагання, присвячені Дню Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, Дню Перемоги. 350 юнаків і дівчат змагалися на вогневому рубежі під час місячника оборонно-масової роботи, понад 50 із них викопали розрядні нормативи. Най вл учн і ш.ч- мп були десятикласники, відмінники початкової військової підготовки Сергій Волоше- нов. Олег Севрський, Борис Алексєєв.Поєдинки стрільців нині проходять у добре обладнаному 50-метро- вому тирі. -Ініціатором його будівництва був сам І. М. Бєлоконєв. Порушив це питання на зборах педколекти- ву, на комсомольських зборах. Потім були молодіжні суботпикп 1 недільники. Тепер у цьому тирі відбуваються не тільки впутрішкіль- ні змагання, а й районні, міські, обласні.

------------ --------------------- -----.„ДІОДГОДИЙ _‘----------------------------------- S сшор,----------- —
КРОКИ НАДІЙНОСТІ

І
Сприяти формуванню ПОКОЛІННЯ людей ПОЛІТИЧ

НО активних, які знають справу, люблять працю і “ 
вміють працювати, завжди готові до захисту своєї 
Батьківщини, — ось найважливіше, найголовніше 
в роботі комсомолу.

(Із Звіту КПРС XXVI з’їздові партії).

Хто переможе — Борис АЛЕКСЄЄВ чи Дмитро МИ
ХАЛ ЬОВ?

Фото автора.

З Ініціативи дтсаа-. фівських та комсомольських активістів у школі створено 4 радіотехнічні, 2 автомобільні, 1 парашутну секції, а також гурток підготовки учнів до вступу у військові навчальні заклади.Під керівництвом І. М. Бєлоконєва в Кіровоградській СШ № 34 оформлено кабінет військової підготовки, обладнано плац для стройових тренажів. 

Іван Миколайович багато працював сам, зумів захопити учнів, вони допомогли вигото- ЕЧІТИ все необхідне стандартне й нестандартне обладнання...
Двічі на рік, восени і 

весною, організовуються 
воєнізовані ігри «Орля», 
«Зірниця». Проходять зо
ни у Знам’янському або 
Високобайрацькому лісах 
— завжди урочисто, ці
каво, кожен учень ста
рається взяти в них 
участь. Ці ігри стали пе
ревірною з військово- 
технічної підготовки, на 
фізичну витривалість. 

Щоразу на 10—12 ета
пах учням потрібно ви
явити вміння, застосува
ти знання, здобуті на 
уроках фізкультури та 
початкової військової 
підготовки. На трасі до
водиться йти за азиму
том, знайти замаскова
ний вогневий рубіж і 
вразити ціль, знайти схо
вані гранати 
ними Е1 окоп, 
«уражену» 
новинами 
провести 
протигазів, 
лати ділянку, що «обстрі
люється», подати допо
могу «потерпілому» вста
новити намет, розвести

і влучити 
подолати 

хімічними рс- 
місцевість і 
«дегазацію» 

одягу, подо-

вогнище, приготувати 
обід тощо. Все це вима
гає неабиякого фізично
го гарту, кмітливості.О ЕЛІІКШІМ старшокласпи справляють вшіускпііками нинішнімивійськових слухачами академій, службовцями, лячп воїнів

вплив на і; і в зустрічі з школи,курсантами училищ, військових ВІЙСЬКОІЮ- Знаііо.’-і- зі своїмиучнями, І. ІМ. Белоконев просить гостей навести приклади, коли їм, їхнім товаришам по навчанню та службі в складних ситуаціях до- ігомогала добра фізична і військова підготовка. А про випадок із колишнім випускником школи Володимиром Биродулею розповідаєсим.В. Бородуля отримав разом з атестатом про середню освіту права водія автомобіля. Гіід час тактичних навчань, що проходили в горах, задощило. На одному з віражів машину почало заносити 
у провалля. Командир дав команду покинути її. Але молодий воїн зумів-таки зупинити і 

врятувати грузовик. Виручили в ш і а х і дли-, вість, спритність і відвага.у ВАН МИКОЛА- НОВІШ — у час-. ■ ШШ Великої ВІТЧИЗНИ*, вої війни, його наго, роджено орденами Червоної Вірші та Великої Вітчизняної війни другого ступеня, мс*. далями. Брав участь у боях за визволення Олександрії, Знам’янки, закінчив війну командиром батареї «катюш». П’ять разів буо і орансний, але вижив. Вижив саме завдяки своєму високому фізичному гарту. І на уроках муя-ііюсті І. М. Бє- леконєв часто згадує свої вогненні верстви, розповідає, як він гартував свій характер.Уміле поєднання фізичного й пійськоко- катріотичпого виховання дає хороші результати. Свідченням цього є те, що в останнє десятиріччя школа на районних, міських та обласних змаганнях посідає призові місця з військово- технічних видів спорту, па воєпізова-. них іграх. Усі випуск- іііікіі успішно склада-- ють залік з фізичної та в ’• не ь ково-те X и і ч ної пі д- IОТОВІШ.Іван Миколайович хоче, щоб його вихованці були такими, як сени офіцерів Олег Га-. лутко та Гепиадій Га- расовим.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

КОНКУРСИ

З універсальному торговельному 
фесійної майстерності

До конкурсу було гото
ве все. Десятки уболіваль
ників, компетентне жюрі в 
складі директора універ
сального торговельного 
об’єднання «Кіровоград» 
Володимира Пахомоаича 
Нагорнюка, секретаря 
партійної організації УТО 
Ніли Ізанівни Скляничен- 
ко, голози об'єднаного 
комітету профспілки Анто
німи Григорівни Рижкової 
та інших — усі чекали на 
героїнь торжества. Ведуча 
— секретар комсомольсь
кої організації об’єднання 
Наталія Литвинова поду*л- 
к» повторювала програл^у 
конкурсу.

І ось вони появилися лід 
звуки молодіжного мар
шу- Цього разу в конкурсі 
професійної майстерності 
продавців узяли участь 
П ягаро дівчат: Наталія 
^ушнірова, Катерина Бз- 
Чекало, Світлана Біла, Іри- 
,Іа Леза та Світлана Пег-

об’єднанні

ренко. Всі — молоді пра
цівниці універсального 
торговельного об'єднання 
«Кіровоград». До фіналь
ного конкурсу дівчата 
пройшли довгий шлях бо
ротьби за першість у со
ціалістичному змаганні.

А нинішній конкурс маз 
визначити єдину перемож
ницю, крашу з тисячного 
колективу торговельного 
об'єднання. Вибороти пе
ремогу було не легко. Ад
же програма дуже наси
чена, вимагала не тільки 
професійних знань, а й ве
ликої ерудиції- У змаганні 
брали участь не просто 
молоді продавщиці. Кож
на з дівчат — комсомоль
ський ватажок якогось із 
торговельних колективів. 
Наталія Кушнірова, на
приклад, очолює комсо
мольську організацію ком
плексу «Товари для жі
нок», Катерина Бацекапо 
— секретар комсомольсь

«Кіровоград» відбувся

кої організації комплексу 
«Товари для хлопчиків».

Змагання пройшло ціка
во, і в цьому чимала за
слуга ведучої — Наталії 
Литвинової, яка готувала
ся до конкурсу дуже ре
тельно. її запитання стосу
валися не тільки культури 
виробництва, а й загальної 
культури дівчат. Потрібно 
було, наприклад, назвати 
останній фільм, що ви
йшов на екрани, розказати 
про новинки літератури.

Важливим був момент 
конкурсу, коли потрібно 
було найшвидше підраху
вати вартість кількох по
купок. А найцікавішим — 
певно, той, коли дівчата 
добирали одяг для при
сутніх.

Усі учасниці конкурсу 
показали високу професій
ну майстерність, єр/ди- 
цію, загальну культуру, 
довели, що їм притаманне 
почуття гумор/. Та. жюрі

конкурс про-

повинне було визначити 
єдину переможницю. Нею 
стала старша продавщиця 
секції «Трикотаж для ді
тей» Світлана Петренко. 
Діячину нагородили По-

чесною ірамото’О адміні
страції, партійної, комсо
мольської та профспілко
вої органі нтцій об’єднання 
і путівкою в міжнародний 
молодіжний табір відпо
чинку.

3. ДіМІН.
На знімках: йде змаган

ня; болільники завжди бо
лільники, переможниця •— 
Світлана Петренко.

Фото 1. КОРЗУНА.

До книгарні № 10 паді- 
йшли нові видання художч 
ньої літератури:

БРЕЗАН К). Роки змужнінч 
ня. Роман. Переклад з ні-, 
мецької. К., «Дніпро?, 1981, 
851 стор., і.і. (Ссріл «Друнс-. 
ба>). Ц. 2 крб. 20 коп.

Роман лауреата Иаціо-* 
вальної премії НДР 10. Вре
зана — продовження істо-. 
ції лужицького юнака Фе-, 
лікса Гачуша, вже знайомо
го читачам попередніх рома
нів трилогії «Гімназист» і 
«Семестр змарнованого ча
су». Дія твору відбувається 
в післявоєнне десятиріччя, 
коли перед народом визво
леної від фашизму країни 
відкрилося нове життя.

КОСИНКА Г. М. Гармонія, 
Новели. І,’.. «Дніпро*. 1981« 
222 стої .. і.«. 11'. 1 крб. 10
кой.

До книжки ввійшли кращі 
Новели відомого українсько
го радянського письменника 
2С — 30-х років. Тематика цих 
творів — громадянська вій
на, непримиренна класова 
боротьба на селі в післяре
волюційні реки, життя неза
можного селянства. Автор 
майстерно змальовує духов
ний світ своїх героїв — 
сільських бідарів, народ
ження і зміцнення їхньої 
класової свідомості.

Сучасна югославська по
вість. Збірник. Переклад із 
сербе ькохорватеької. сло
венської. македонської. II., 
«Дніпро», 1981. 437 сто]»,
Ц. 2 крб. 70 коп

До збірника ввійшли кра
щі твори сучасних югослав- 
сі-ких письменників: Цирі.ча 
Космача, Ташка Гсоргієвеь- 
кого. Дервіша Сушпча, Мир- 
ка Пожича, Душана Калина.

ТИЧИНА П. Із щоденник?»-» 
вих записів. К-. «Радянсь
кий письменник». 1981. 430 
стор. Ц. 1 крб. 50 коп.

Книга містить щоденнико
ві записи видатного україн
ського радянського поста і 
громадського діяча, Героя 
Соціалістичної Праці П. Г. 
Тичини, які охоплюють май
же півстоліття (1919—1967), 
В них свідчення духовного 
життя і шукань автора, яс
краві враження від «щелеп
них зустрічей з чудовими 
діячами мистецтва, роздуми 
про природу І специфіку 
художньої творчості. Що
денникові записи видаються 
вперше, значно розінищої 
ють паші уявлення про 
II. Тичину — поста і люди
ну. '. і -- >П«/«І< 11

Я. БЄЛЯЄВАГ 
завідуюча магазином.



Микола ЛУКІВ
«■явемшмі

Нещодавно в Кіровограді побував мо
лодий київський поет Микола Луків. 
Його ім’я відоме широкому загалу чи
тачів, особливо шанувальникам поетич
ного слова.

Микола Луків — автор поетичних книг 
«Ріка», «Шлях» і «Політ», Нині до друку 
у видавництві «Молодь» готується його 
четверта збірка віршів.

Поезії М. Лукіза пульсують любсз’ю 
до рідного краю, тривогами нашої не
спокійної доби, роздумами про зав
трашній день.

Микола Луків — лірик, і тому в кого 
рядках так природно видзвонює сріб
ними краплями роса, пахне гірко мате
ринка. Від них чується тихий повів м’я-рннка. Від них чується тихий повів м'

?*

СУБОТНІЙ ГІСТЬ «ЛАК»

ТИХИЙ
На німецькій дільниці 
міжнародного газопроводу 

ТІа вулиці, зруйнованій дотла 
При відступі фашистського заброди, 
Будинок зводять із бетону її скла 
Німецькі хлопці у містечку Броди. 
Руїн давно не видно навкруги. 
Гримлять машини по усій окрузі. 
Батьки сюди ішли як вороги, 
А їх сини приїхали як друзі. 
У них — робота, графіки і план, 
1 газотраса, і оця будова.
До хлопців зрідка ходить дід Іван, — 
Стоїть, мовчить, не вимовить ні слові. 
Вручає вітер пасмо сивини, 
На скронях круто проступають жили. 
Були іі у діда до війни сини, 
А де воші? — не бачив і могили. 
А час летить. 1 все міняє час... 
В устах старого жевріє цигарка.

21 березини 1&81 року

Гортанно К)рта окликає Пане, 
Скрегоче крап, тріщить електрозварка. 
Будують .хлопці. Добре. На віки. 
Старий до них претензії не має.
І тільки пам’ять плутає думки. 
І тільки біль з літами не минає...

Матері
За все, що маю, дякую тобі.
За все, що маю і що буду мати. 
Ночами сняться зорі голубі 
І вишні білі на причілку хати. 
Немов пилинку, світ мене крутив. 
Ловив я мрію і мету високу. 
Пробач мені, що тяжко завинив, — 
Лишив тебе на старість одиноку. 
Та й що я знав, коли із дому йшов. 
Хіба я міг в гу пору зрозуміти, 
Яка святиня — /мамина любов, 
Яка то мука, як лишають діти. 
Але тепер, як став я батьком сам 
І час прийшов стрічать і проводжати, 

іл-иігптГ' ввавЕзва®

Я знаю ціну тим святим сльозам, 
Які тобі судилося спізнати. 
Тему і сняться зорі голубі 
І вишні білі на причілку хати, 
Толлу й спішу подякувать тобі 
За все, що маю і що буду мати.

* * *
Сіріють води в темних берегах, 
Блукають копі в місячних лугах. 
1 ніч така глибока 1 осіння, 
1 десь далеко піїогь треті півні. 
А я лежу в туманах і зірках, 
1 луг, і стел у мене в головах, 
1 пахне гірко материнка й м’ята, 
П душа !Іюя врочиста і багата. 
А що я маю? Хліб, -іа дрібку солі, 
Та залах вітру, та безмежжя волі, 
Якраз оте, чого, як свідчить досвід, 
Мені довіку З ГОЛОВОЮ ДОСИТЬ, 
Щоб не зітерлцеь в пам’яті літа, 
Де дим багать — єдина гіркота, 
Де над’ усі лаштовані палати — 
Свободи дух і тихий повів м’яти.

гяжт.Лі-і-цад стдузтаагл Епиаяегаїдц сз~

ПЕРЕД СТАРТОМ

„.тмин
Під час весняних шкіль

них нанікул в Івано-Фран- 
нівську зберуться гімнасти 
і гімнастни з 26 областей 
України, щоб відібрати най- 
сильніших для участі у Все
союзній спартаніаді шноля- 
ріо і визначити рівень роз
витку спортивної гімнасти- 
ни на місцях.

З метою комплектування 
збірної Кіровоградшинн бу
ло проведено першість об
ласті серед школярів. У 
цьому турнірі взяли участь 
ЗО гімнасток. З 15 гімнас
ток, які виступали за про
грамою майстрів спорту і 
кандидатів у майстри, лише 
7—8 можуть, па нашу дум
ку, добитись успіху на рес
публіканських змаганнях. 
Серед таких — чотирнад
цятирічні Наталя Азимова, 
Людмила Бутенко, одинад
цятирічні Олена Кллайда і 
Наталя Дейкун (усі з 
ДЮСШ обласного спорт- 
комітету), тринадцятирічна 
Ірина Халіна (ДЮСШ № 1 
міськвно) та одинадцятиріч

на Наталя Барабаш (Олек
сандрійська ДЮСШ). Всі 
вони під час поєдинків у Кі
ровограді показали досить 
складну програму, і тренер
ський колектив має надію, 
що після копіткої роботи з 
Ними в командних змаган
нях можна досягти непога
них показників.

Та це не значить, що на
звані гімнастки можуть по
казати високі особисті ре
зультати (а це теж іде в 
командну копилку) на рес
публіканській . спартакіаді. 
Одним із них не вистачає 
фізичної сили і витривалос
ті, другим — сміливості, 
треті ще не визначились у 
технічній підготовці. В ці
лому для всіх без винятку 
слабким місцем є нова 
обов’язкова програма.

При аналізі виступів на
ших гімнасток складається 
думка, що уболівальники і 
судді побачили «зелений 

матеріал», якому шс по
трібен час, щоб дозріти.

Е. НЕЧАИ, 
старший тренер відді
лення гімнастики
ДЮСШ обласного
спорткомітєту, заслу
жений тренер РРФСР.
ВІД РЕДАКЦІЇ; Нам пере

дали нращі результати тур
ніру гімнасток у Кіровограді. 
Програма майстрів спорту: 
І. Халіна (тренер Ю. Толчнн- 
єьний) — 68,1, І. Вященно 
(тренер Ю. Толчикськии) — 
65,05. Л. Іванова (тренер 
Т. Гасман) — 63,75. Програ
ма кандидатів у майстри; 
О. Калайда (тренер Н. Ти
мофеева) — 67,9, К. Дей- 
нун (тренер Н. Тимофєсна-
— 66.3, О. Барабаш (тренер
С. Гаврилов) — 66,1. Програ
ма першого . спортивного 
резрлду: С. Колісник (тре-
і'єр О. Солоха) — 69,7,
В. Андріящснко (тренер 
Л. Ямсвська) — 68,5, О. Єс- 
лугіна (тренер С. Гаврилсс)
— 66,4.

"Вага» набраних бате 
ножною призеркою, як ба
чимо, не така вже й знач
на. Були переможці турніру, 
які програли самі собі. Наші 
‘•итачі часто запитують: 
««Чому ми розповідаємо про 
«жіночу» спортивну гімкас- 
тину, а про «чоловічу» за
буваємо? Гадаємо, на це за
питання нам дадуть відпо
віде керівники обласної фе
дерації гімнастики.

СИЛЬНІ,
МУЖНІ,
СПРИТНІ

До підсумків 
бліцконкурсу «МИ»

7.—

28 лютого ми оголосили 
бліикснкурс, присвячений 
50-річчю з дня встанов
лення Всесоюзного фіз
культурного комплексу 
ГПО. Нашим читачатл було 
запропоновано відповісти 
на такі запитання:

1. Коли газета «Комсо
мольская правда», вира
жаючи думку ЦК ВЛКСМ, 
висунула пропозицію за
провадити випробування 
готовності трудящих до 
праці та оборони?

2. Якій ЕІКОЕІЙ групі 
призначався ступінь комп
лексу БГПО?

3. Коли було запровад
жено новий, удосконале
ний Всесоюзний комплекс 
ГПО?

4. Які розрядні ВИМОГИ І 
нормативи треба виконати 
чоловікам 19—39 років, 
щоб стати майстром спор
ту з багатоборства ГПО?

5. Скільки очск приносе 
своїй команді багатобо- 
рець ГПО, виступаючи в 
ступені «Сила і мужність», 
якщо він пробіжить С1О- 
мс-трІЕку за п'ятнадцята 
секунд?

6. Назвіть імена найме- 
лодших чемпіонів області 
з багатоборства ГПО 1979 
року. Яка команда (із 
сільського району облас
ті) набрала тоді найбіль
ше очок?

Правильні відповіді «іа 
ці запитання такі:

1. У травні 1930 рону.
2. Останньою, завер

шальною частиною кот/.п- 
лексу ГПО був ступінь 
«будь готовий до праці 
та оборони». Його запро
ваджено з 15 червня 1934 

року, він був резрахеха- 
ний на школярів і скла
дався ~ з 16 нормативів 
спортивно-технічного ха
рактеру, вимог військової 
і санітарної підготовки.

3. 1 березня 1972 року.
4. Необхідне зайняти 1 — 

6 місця з літнього багато
борства ГПО або набрати 
155 очок у сумі багатобор
ства на чемпіонаті країни.

5. Одне очко.
6. Наймолодшими чем
піонами області з багато
борства ГПО 1979 року 
стали Олег Лопатін (Кіро
воград) та Ірина Шепелє- 
ва (Новоархангельськ). То
го року серед сільський 
багатоборців не мала собі 
рівних команда Новсар- 
хангельського району, що 
набрала 662 очка.

Серед усіх наших чита
чів, котрі відповіли на ан
кету, найбільш правильно 
сформулювала свої відпо
віді десятикласниця Ново- 
архангельської середньої 
школи Ірина СОЛОНАР. 
їй буде вручено спеціаль
ний приз «Молодого кому
нара».

ДИСК-ЗАЛ ДИСК-ЗАЛ ДИСК-ЗАЛ
ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

нитик йуп
Из кинофильма «Тридцать первое июня» 

Плызут небесные, 
Огни небесные
Необозримою дорогой 

звезд.
Они лад бездною,
Над черной бездною
Для лас с тобой в ночи,

как звездный мост.
ПРИПЕВ:

С тобою мы
Средь ЗЙСЗД и тьмы
Друг друга в немыслимых

далях нашли,
Чтоб Млечный путь
Когда-нибудь
Стал вечной дорогой 

любви. 
Все может кончиться. 
Внезапно кончиться. 
Ты не теряй меня в

” мерцапьи звезд.
Чтоб одиночество,
Вдруг одиночество
Вновь не разрушило наш

звездный мост.
ПРИПЕВ;

Пусть ковш Медведицы,
Большой АХедведицы,
Растаяв медленно,

погас вдали.
Давай надеяться,
Всегда надеяться,
Что может звездный мост

помочь любви.
ПРИПЕВ.

Музыка Л. ЗАЦЕПИНА.
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Есліксс Сергій — ра
дянський співак та інстру
менталіст. З 1975 року ви
ступає як вокаліст і бас- 
гітарист рок-групи «Аракс». 
Для вокальної манери Бс- 
лікева характерні лірич
ність, вишуканість. 1976 ро
ку Сергій записав на диск 
Д. Тухманова «За хвилею 
моєї пам’яті» одну з кра
щих композицій пластинки
— «Сентиментальна про
гулянка». В телефільмі «31 
червня» виконав «Пісеньку 
чорного лицаря», в кіно
фільмі «Небезпс ні друзі»
— композицію «Сон-трава», 
в роч-опері «Зірка і смерть 
Хоакіна Мур'гіи» 
вокальних партій, 
ментальній стрічці
про спорт» — пісню «/Лені 
з дитинства снилася смее
те». Брав утзет» у музичних 
спектаклях театру імені Ле
нінського комсомолу, в ро
боті над музикою О. Заце- 
піна до телефільму «31 
червня», «Бути зіркою», в 
запису міньйонів і гіганта 
Юрія Антонова («Дзвін три-

— кілька 
у цоку- 
«Балада

кантрі-рок-
Грітт Дьот

«Ноктюрн» на вірші 
Грушка, де спілак ви- 
складні вокальні пер- 
Бєліков — студент

воги»). Останнім часом 
С. Бсліков пише власні ком
позиції. Особливо популяр
ний
Пасла 
конус 
тії. С. 
інституту кулотури.

А Блюграсс — термін, 
прийнятий для позначення 
ковбойської і кантрі-енд- 
Еестерн музики. Поширився 
цей стиль в Америці (в 30-і 
роки). Типовий склад інстру
ментів ДЛЯ СИКОН8ЕЦІЕ ЦІЄЇ 
музики — банджо, мандо
ліна, скрипка^ 3 музикою 
блюграсс — у дещо модер
нізованому вигляді — ра
дянські слухачі знайомі по 
гастролях у нашій країні 
американської 
групи «Нітті 
Бенд» 1978 року.

Літ.: Г. Шнеєрсон. «Аме
риканська пісня» («Соеєт- 
ський композитор», 1977).

А. КРУПСЬКИЙ.

Редактор В. СТУПАК

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Ма украинском языке.
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