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На пусковому
объекта
У КОЛГОСПІ Імені ШтїЗЧСЯка ГслованІБського району
закінчується
будівництво
комплексу
по
відгодівлі
молодняка великої рогатої
худоби. Розрахований він на
24 тисячі
голів.
У першому кварталі він
добився найкращих резуль
татів серед колективів буді
вельного управління, вико
навши соціалістичні зобов язання на 119 процентів і за
ощадивши будматеріалів та
електроенергії на 840 кар
бованців.
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Окрилимо
будні
змаганням!
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М. МАРТИНЮК,
завідуючий
відділом
комсомольських органі
зацій
ҐСЛОВсНІВСЬКСГО
райкому ЖСМУ.

дні

заступник
голови комітетів комсомолу: елек
стрічі членів бк>рс район колгоспу
імені Щорса по тромеханічного
заводу
них і міських комітетів пар роботі з молоддю Валенти Семен Ножа,
об єднання
тії з комсомольським акти на Ткаченко, секретар учи «Олександріявугілля»
—
вом, на яких
ідеться про тельської
комсомольської Анатолій Рожєнко, фабри
головні напрями
роботи організації Долинської СШ ки діаграмних
паперів
комсомольських
організа № 2 Людмила Курінна, сек Олександр Єрмаков та ін
цій області по
виконанню ретар комсомольської орга ші.
рішень XXVI з’їзду КПРС, нізації райспоживспілки Ва
На зустрічі виступила дру
положень і настанов, вису лентина Маринич, секретар гий
секретар
міськкому
нутих товаришем Я. І. Бреж комітету комсомолу станції Компартії України С. А. Банєвим у Звітній
доповіді Долинська Тетяна Жухова, лаянц. .
* ♦ *
ЦК КПРС, рішень XXVI з’їз секретар парткому колгос
ду Компартії України.
Могутнім важелем еконо
пу «Україна» А. А. Кулик та
мічного й соціального про
інші.
Учасники зустрічі з чле
На зустрічі виступив пер гресу, школою комуністич
нами бюро Олександрійсь ший секретар райкому пар ного виховання молоді є со
кого райкому Компартії Ук тії П. Л. Гідулянов.
ціалістичне змагання, рух
раїни — перший секретар
На зустрічі були поисутні за комуністичне ставлення
райкому ЛКСМ України На члє-н бюро обкому Компар до праці. Комсомол району,
дія Коровіна, вчитель Іван- тії України, завідуючий від говорилося на зустрічі чле
іородської середньої шко ділом організаційно-партій нів бюро НоЕоархакгельсьли Іван Петренко, секретар ної роботи
обкому партії кого райкому Компартії Ук
комітету комсомолу Друго В. Д. Бабій, перший секре раїни з комсомольським ак
го імені Петровського цук- тар обкому ЛКСМ України тивом, оголосив себе удар
ним загоном
одинадцятої
рокомбінату
Віктор Півто- Олексій Скічко.
л
п’ятирічки. В
розв'язанні
ЛІКср Олекрак, старший
школи-інтерперед
сандрівської
Про дальше поліпшення завдань, які стоять
пату Петро Чорноколенко, внутріспілкового життя, ак юнаками і дівчатами, велику
секретар комітету
комсо тивізацію його, про вирі роль відіграють комсомоль
колективи.
молу колгоспу
«Дружба» шальне значення внутріспіл сько-молодіжні
Олександр Адземов, секре кової роботи в боротьбі мо Утверджувати їхній поиклад
тар комітету
комсомолу лоді за виконання історичних комуністичного
ставлення
колгоспу «Зоря комунізму» рішень
XXVI з’їзду КПРС до праці, повсякчас сприяти
Іван Завгородній та інші, — ішлося на
зустрічі членів поширенню
патріотичних
ділячись думками про на бюро Устинівського райко ініціатив КМК, вдосконалю
зрілі проблеми, над якими му Компартії України з ко вати школу трудового
й
працюють
комсомольські муністами, які працюють у життєвого гарту в цих тру
організації району, велику комсомолі.
дових колективах
— таке
увагу приділили
шефству
Перший секретар райко- одне з першочергових зав
молоді над тваринництвом. му ЛКСМ України Вслоди- дань, намічених комсомоль
Порушувалось також питан мир Макаренко,
а також ським активом району.
ня відповідальності комсо- секретарі комітетів комсо
На зустрічі Еиступив пер
активу району молу. ряду первинних ком ший секретар райкому Ком
мольського
організацій, партії України І С. Зубець.
за доручену ділянку робо- сомольських
* * *
які
виступили на зустрічі,
ти.
На зустрічі виступив дру- висловили ряд конкретних
Село і молодь... Що готує'
гий секретар райкому Ком- пропозицій по суті обгово їм завтрашній день? Відпо
В. О. Пой- рював х питань.
партії України
відь на це запитання праг
На зустрічі виступив пер нули знайти у своїй розмо
ченко.
На зустрічі була-присутня ший секретар райкому Ком ві члени бюро Гайворонсьсекретар обкому ЛКСМ Ук партії України І. О. Опови кого райкому
Компартії
тий.
раїни Любов Дротянко.
України і комсомольські ак
* *
На зустрічі був присутній тивісти району.
обкому
Про шляхи дальшого під другий секретар
Складність завдань, єисувищення бойовитості ком ЛКСМ України Анатолій Пе- ьутих партією, по створен
сомольських
організацій, ревозникню
високопродуктивного
# * *
їхньої ролі у виконанні тру
аграрного господарства аи»
Масштаби і велич висуну магає нової організації ком
довими
колективами зав
дань одинадцятої п’ятиріч тих XXVI з'їздом КПРС зав сомольської роботи на се
ки йшлося на зустрічі чле дань вимагають піднести на лі. Спілчани району, говори
щабель усю ли у своїх виступах учасни
нів
бюоо
Долинського якісно новий
райкому Компартії України організаторську та ідейно- ки зустрічі — перший сек
з комсомольським активом виховну діяльність комсомо ретар райкому
ЛКСМ Ук
лу, підвищити його роль і раїни Володимир Демчен
району.
Головною запорукою ак відповідальність у госпо ко, секретар комітету ком
тивності
комсомольського дарському, культурному й сомолу Заваллівського гра
будівництві. фітного комбінату
Наталя
осередку є, насамперед, ак державному
тивність його виборного ор Такий основний зміст роз Сич, секретар комітету ком
бюро Олек сомолу
гану — комітету комсомолу, мови членів
машинобудівного
міськкому технікуму Валентина Воло
бюро. сандрійського
комсомольського
Там, де вони стали
керів- Компартії України з комсо щук,
секретар
комітету
нею і спрямовуючою силою мольським активом міста.
комсомолу колгоспу імені
Високе довір’я партії, на 60-річчя Великої Жовтневої
молоді у всіх її добрих по
чинаннях, там справи йдуть дії старших товаришів ок соціалістичної
революції
дух та енергію Ісан Григорощук, голова ра
краще. Такого висновку ді риляють
кличуть на йонної ради вчителів, секре
йшли в ході гарячої диску комсомольців,
штурм нових висот, зобов’я тар
сії учасники розмови.
учительської комсо
іще наполегливіше мольської
Багато цінних пропозицій, зують
організації Доспрямованих на вдоскона Еиховувати активних, свідо линівської середньої школи
будівників Зоя Стасюк та інші, — (
лення
діяльності комсо мих молодих
сконмольських організацій, під комуніз/му, — заявили, ви центровують
СВОЇ зусилля
вищення активності кожного ступаючи на зустрічі, пер на вихованні
гідної зміни
міськкому радянського
члена ВЛКСМ у боротьбі за ший секретар
селянства, на
Григорій підвищенні
виконання рішень XXVI з’їз- ЛКСМ України
технічної гра. ду КПРС і XXVI з’їзду Ком Штетя, секретар — завідую мотпості молоді, на бороть
партії України,
висловили ча відділом учнівської мо бі за високу культуру земперший секретар райкому лоді міськкому комсомолу рина Ярова, Зоя Іващенко
ЛКСМ України Тетяна Не- Наталя Шевчук, секретарі
(Закінчення на 2-й сюр ) '

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ
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ЗНАЙОМСТВО зблизька
Трохи історії
Чотири роки тому на фер
мі № 3 колгоспу імені Ле
ніна (тоді відстаючій) було
створено
комсомольськомолодіжний колектив доя
рок. Очолив його Іват ААаркуш. 11 молодих
майстрів
машинного доїння ежє тоді
поставили перед собою зав
дання: надоїти по 3000 кіло
грамів молока бід короти.
— Максималісти, — ска
зав про них дехто.
— Справимось, обов’язково сягнемо високого рубєжу, — ЕІрИЛИ в успіх діпмата.
Доказали.
Справились.
Сягнули. Тільки не трьох, а
чотирьох тисяч, У них позірили.
Потім ДЕа роки
підряд
КОМСОМОЛэСЬКО - молодіж
ний виходив переможцем в
обласному змаганні, наго
роджувався
перехідним
Червоним прапором обко
му ЛКСМУ. Десяту п’ятиріч
ку молоді трудівниці за
вершили до 110-і річниці з
дня народження В. І. Лені

дипломів, призів! .Усіх і не іас у пошуку. Всі новинки,
ш,о стосуються
молочного
перелічиш.
тьаринництЕа,
намагається
Про КМН не раз писали
Тільки завжди
чомусь рс- застосувати у нас. А ще він
зулыати, показники стави- — активний учасник худож
8и- ньої самодіяльності.
лись на перше М'сце
робничу діяльність
кожної
Багатодітною
/матір’ю
характеризу жартома називаємо між се
доярки еони
вали досить поєно, а от осо бе Марію Данильченко. У
рекордів неї — троє! Встигає вона за
бистість творців
Словом, дітьми дивитися, добре пра
лишалася в тіні
невблаганна річ — цифри.
цювати. громадські
дору
Мечі хотілося б розпоеіс- чення зиконувати.
ти про своїх подруг, фура95 телят від кожних ста
завфер/лою дещо корів одержано в колекти
жирів,
року. А все
інакше — як про надійних ві з початну
принципових, завдяки сумлінності техніка
товаришів,
чуйних, життєрадісних лю- штучного осіменіння Мико
дей. Особливу
пстребу в ли Поклада. Незвичайно то
нині, коли вариська він людина.
цьому БЇдчула
Багато я б могла розпо
ч мчасово не працюю (зна
ходжусь
у декретній від вісти пре передовиць — до
пустці). Часто
заходжу на ярок Ольгу Шостарич, На
дію Коротких,
фуражира
ферм/ і дивлюся
на всіх
Болодимира
Ксротю. Без
іншими очима.
Взаємови
ножного з них престо не
ручка, дружба
— ось що уявляю собі колективу...
ьайпєрше кидається у вічі.
Отже, розповім про колег.

Наталя Сита — найдосвідченіша серед нас. Вона ніби
цементує колектив, згурто
вує есіх. Новачки
завжди
тягнуться до неї. Дуже лю
бить двійко своїх дітей, гор

1 все-таки
цифри...

Хай вибачить
Валентина
за ге що іще раз
зверне
мось до
них. 1466, 1386,
1333 кілограми
— стільки
На початку нинішнього року надоїли молока від корови
стала кандидатом у члени за чотири місяці відповідно
КПРС.
Принциповість, ви Наталія Сита, Надія Корот
могливість до себе й до то ких та Ольга Шостарич. Усі
варишів — найбільш поміт інші члени колективу мають
більше, ніж по тисячі кіло
Монолог Валентини Пок на риса її характеру.
лад — групномсорга:
Ми навіть не підозрювали грамів молока.
У першому році одинад
Майже есі члени колекти раніше про те, яку користь
ву — володарі
Знака ЦЧ можна мати від зооветери цятої п'ятирічки комсо/лсльсскО-молодіжний
знооу
ВЛКСМ «ААолодий ударник нарних знань. Зрозуміли це,
п'ятирічки». Кілька чоловік коли зоотехніком став Іван «штурмуватиме ; чотирити
сячний руб:ж
мають високі урядові наго Маркуш. Всі дівчата стани
регулярно
відвідувати
гур

М. ЧЕРНЕНКО.
роди. А скільки
у нас від
Долинський район.
знак колективних — грамом, ток, який він єеде. Іван весь
на.

Наполегливість,
пошук, дружба

диться чоловіком Олександ
ром — передовим кормовиробничником господарства

комунар**

2 схпор»
—
і

ДО ПОЛІКШіЯТТЯ
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ДОРУЧЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНЕ
® РИТЕРІЙ оцінки роботи
Ä пропагандиста. Резуль
тати зність її.
Чого гріха
таїти, часто
ми, пропагандисти, ці по
няття зводимо лише до то
го, чи орієнтуються наші
слухачі в теоретичних пи
таннях, чи знають основні
положення вивчених тем.
Словом, задовольняємось
тим, що слухачі поповню
ють свої знання.
На XXVI
з’їзді КПРС
такий підхід до
справи
правильно називався шко
лярським. У доповіді Ге
нерального секретаря ЦК
КПРС Л. І. Брежнєва, в ма
теріалах XXVI з’їзду пар
тії, пленуму
ЦК ВЛКСМ
велику увагу
приділено
ідейно-політичному вихо
ванню трудящих на сучас
ному етапі. В них ідеться
про перебудову багатьох
ділянок і сфер ідеологіч
3 тим щоб
ної роботи,
октуальнізміст її став
шим, форми відповідали
сучасним запитам і потре
бам радянських людей.
Це в повній /лірі стосу
ється
й системи комсо
мольської політосвіти. Бо
збагачення знань молодих
людей — не
самоціль, а
засіб розвитку її свідомос
ті, політичної і трудової
активності. Про це говори
ли ми, комсомольські про
пагандисти,
на
нараді
ідеологічних
працівників
свого колгоспу імені Леніна, виробляючи програ
му дій на
перспектив/,
оцінюючи
досягнуте
й
аналізуючи резерви.
4V НАШОМУ господарстві понад 519 трудів
ників. Кожен п’ятий із них
— людина комсомольсь
кого віку. До Кіровограда
— палицею кинути, а на
ші хлопці і дівчата не по
спішають залишати рідні
оселі. Працюють у колгос
пі механізаторами, овочів
никами, доярами, відтодівельниками.
У першому кварталі ни
нішнього року господар
ство першим у районі до
строково
справилося із
соціалістичними
зобов’я
заннями по виробництву
тваринницької продукції.
Плани продажу
державі
м’яса виконало на 185, мо
лока — на 109, яєць — на
102 проценти. Це, без
перечно,
успіх, добрий
заділ на всю п’ятирічку.
І в цьому неабияка за
слуга молодих трудівників
колгоспу, таких, як Марія
Шатко, Валя Ляшова, Валя
Місюра, Микола Драбич.
У ці дні щодобозі прирос
ти з їхніх групах
худоби
теж найвищі по господар
ству.
Мені приємно розпові
дати про них, адже всі во
ни — слухачі гуртка «Наш,
радянський спосіб життя»,
яким я керую. Працелюб
ність — визначальна риса
наших комсомольців. Ве
ликий їхній
потяг і до

В

!

Збережи
Хоча до обирання врожаю-81 іще
далеко,, та у
• механізаторів області вже
сьогодні напружена, гаря
ча пора. У багатьох райо
нах коефіцієнт готовності
■ зернозбиральних комбай
нів становить від 0,70 до
0,77, тобто 70 — 77 процен
тів,
а тракторів — від
о;&5 до
0,97. Підготовча
робота дуже копітка, ад
же треба передбачити й
усунути всі причіпні втрат

знань. На заняття ходили
із задоволенням, активно
обговорювали питання, що
їх хвилювали.
Оцінюючи
роботу гуртка через приз
му вимог, поставлених пе
ред
пропагандистами в
партійних
документах, я
бачу ще багато недоро
бок,
недовершеносте*,
невикористаних
можли
востей і резервів. І тому
вважаю, що ініціатива ак
тивістів ідеологічної робо
ти заводу «Червона зірка»
— «Пропагандист і агіта
тор —• п’ятирічці» — ду
же своєчасна й актуальна.
ІЯЛЬНІСТЬ людини —
трудова чи громадсьприносити
ка — повинна
користь суспільству. Це ві
дома істина.
Та під час
одного із занять я еиявизі слухачіз
ла, що дехто
у жигті
найголовнішим
вважає трудову діяльність
і дивитеся на громадські
на щось
доручення як
другорядне.^ Пристрасна
І
дискусія відбулася тоді у
нас на занятті...
А тепер, готуючись
до
підсумкового
заняття, я
думаю — а чи у нас, про
пагандистів, не буває інко
ли так? Ще й
пояснення
цьому твердженню шука
ємо: мовляв,
зайнятість
велика. Кожен із нас має
основну свою роботу, на
якій виявляє себе як спе
ціаліст, фахівець. їй від
дає свої знання,
сили,
вміння. До того ж цожен
пропагандист — людина з
високими духовними запи
тами. Відвідання кінотеат
ру, бібліотеки,
домашня
робота теж займають чи
мало часу. От і виконує
мо своє доручення
—
швидко, стихійно, за пере
віреною схемою: лекція —
запитання — відповіді.
Схвалюючи почин «Про
пагандист
і агітатор —•
п’ятирічці», ми вирішили
так перебудувати
свою
роботу, щоб кожен ідео
логічний працівник колгос
пу зримо бачив
плоди,
результати своїх
зусиль,
міг сказати про свій вклад
у загальну скарбницю досягнень колективу.
Особисто для. себе я
визначила головну вимо
гу в подальшій пропаган
дистській роботі так: ви
вчати в гуртку питання, які
б хвилювали молодь, до
помогли б їм ясно й чітко розуміти смисл нашого
життя, робити його
кращим, світлішим, багатшим.
Особистий комплексний
план, самоосвіта пропаган
диста, слухачів, поліпшен
ня
індивідуальних, кон
сультаційних форм робо
ти, широке використання
технічних засобів на занят
тях, — у
цьому вбачаю
можливість реалізації на
міченого.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
неробства, на шефстві над 111, V Д11111111
хімізацією земель,
сільсь
ким будівництвом,
розвит станції Знам’янка Володи
ком тваринництва, участю в мир Мурга, секретар коміте
спеціалізації та концентра ту комсомолу лінійного від
Олександо
ції сільськогосподарського ділення міліції
секретар комсо
виробництва, на переведен Соснов,
ні його на промислову ос мольської організації ра
нову.
йонної електромережі Те
секретар
На зустрічі виступив пер тяна Сафроноза,
ший секретар райкому Ком вчительської комсомольсь
кої організації Знам’янсьпартії України М. Д. Зятін.
кої СШ № 2 Наталя Магаеє* Ф ф,
ва та інші —
зазначали:
Принципове
значення
життя постійно вимагає від
для
комсомолу
мають
нас знаходити більш дійові
сформульовані' XXVI з’їз
форми і засоби
роботи з
дом КПРС завдання ідейномолоддю, щоб юнаки і дів
політичного та морального
чата неухильно виконували
виховання, підкреслювалося моральний кодекс будівни
на зустрічі
членів бюро ка комунізму.
При цьому
Знам'янського
міськкому не треба забувати, говори
Компартії України з комсо лося на зустрічі, що спра
мольським активом міста і ва виховання — одна з най
району.
важчих. Педагоги вважають
Учасники зустрічі — пер її не тільки парафією на
маючи
ший секретар
міськкому
’---------- уки, а й мистецтва,
Володимир на увазі виховання
учнів.
ЛКСМ України
життя, у
секретар Але є ще школа
Сиром’ятникоз,
відбувається
безпе
кол- якій
комітету комсомолу
Наталя рервний процес виховання
госпу
«Україна»
Защолкіна, секретар вузло мас, де вихователями є са
вого комітету
комсомолу ме життя, держава, партія,
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ПРОГРАМА
а вихованцями — мільйони
дорослих людей, різних- за
своїм життєвим
і політич
ним досвідом. І ця справа —
набагато важча.
На зустрічі виступив пер
ший секретар
міськкому
Компартії
України М. П.
Громовий.
На зустрічі були присутні
заступник завідуючого від
ділом організаційно-партій
ної роботи обкому Компар
тії України Б, С. Ясиновський, секретар обкому ЛКСМ
України Валерій Мальцез.
Ф * ф

Конкретну справу повин
на намітити для себе кожна
комсомольська організація,
говорилося на зустрічі чле
нів бюро Кіровоградського

райкому Компартії України
з комсомольським
району.

активом

Не стороннім спостеріга
чем, а активним учасником
усіх справ і звершень тру
дящих району, ревним гос
подарем, активним громад-

ським діячем іде по землі
молодь,
підкреслювали у
своїх виступах учасники зу
стрічі — перший
секретар
райкому ЛКСМ України Те
тяна Сушкова, секретар ко/літету комсомолу колгоспу

імені Шевченка Любов Іваненко, заступник голови гос
подарства тю роботі з мо
лоддю колгоспу імені Ждднова
Микола
Петренко,
секретар комітету комсомо
лу колгоспу імені Енгельса

Василь Євко та інші. Нашій
молоді притаманні ініціати
ва, почин.

Тому

розвиток

громадських
начал треба
розглядати як паростки но
вого, які свідчать про ко

муністичне ставлення юна
ків і дівчат до життя.

На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України В. К. Дібро
ва.
На зустрічі був присутній
секретар обкому ЛКСМ Ук- '
раїни Валерій Мальцев.

А

Н. БУРЯК,
пропагандист,
смт Новгородка.

Юлія КОЗИР — член штукатурного екіпажу комбінату «Кіровогрздьажбуд», майстер своєї справи.
Фото І. КОРЗ .НА.

яблуневий сад
Щороку учні Фсдірківської восьмирічки залиша
ють па згадку про себе по
дарунок — вони висаджу
ють дерева, квіти. А потім
через кілька років прихо
дять до школи знову, щоб
подивитися на свої стрункі
тополі, розлогі клени, бі
локорі берізки. Мине неба
гато часу, і помилуватись
своїми
саджанцями при
йдуть сьогоднішні ВОСЬЇ.ІИкласники. Нинішньої весни
нони посадили біля рідної
школи цілий яблуневий
сад — сто саджанців.
З великою любов'ю' са
дили старшокласники де
ревця, котрі допоміг при
дбати школі місцевий кол
госп «Україна». Особливо
старалися Піна Стояновач
ка, Павло Скорснцов, Оль
га Пирогова, Сашко Джулай.
Скоро для у ІНІВ восьмо
го класу пролунає останній
дзвінок. Але вони но забу
дуть дороги до рідної шко
ли. їх кликатимуть сіоди,
------як 1 раніше, вчителі. учні,
І розкішні яблуні,
...... 1 ”червоні
троянди, посад'ЛсснІ ними
себе, про
на згадку про
школу.
• Л. ЧОРНА,
вчителька Федірківсі,кої восьмирічної шко
ли
Світловодського
району.

комбайни іскрогасниками.
Крім того, кожен комбайн
треба забезпечити
двома
хліба. Однією з таких при
вогнегасниками, дйойа ло
ЧИН Є ПОЖСЖІ, ЩО МОЖУТі
патами, двома швабрами.
призвестиі
до знищення . На
автомобілі повинна бу
вогнем великих
і
масивів
хліба.
ти лопата і вогнегасник, а
на
тракторі
— вогнегас
А тому не зайве ще раз
ник. Такой: слід перевіри
нагадати, що па всіх зби
ральних агрегатах потріб
ти і відремонтувати систе
но відремонтувати налив
ми електрообладнання.
ні системи, колектори дв:і- .
іуиів комбайнів і тракто
Г. ІВАНО8,
рів захистити металевими
Інженер
ВПО
УВС
капотами,
укомплектува
ти автомобілі, трактори і
облвиконкому.

ХСОЛОСОЗС

сяними світанками. Потріб
не й інше:
розуміння со
ціальної важливості вибра
Розуміння,
ної професії.
яке вихозується з раннього
дитинства...

дорогою пішли Іван та Ми
кола Громи, Микола Грид-

жук. Вони з колгоспу імені
Дзержинського.

Спадкоємність

хлібороб

поколінь, Бажання
Ще на світанку Інгульсь- ських
профтех- молоді
кого сільського
почате
вершити
училища № 4 закінчив його
просто
батьками. Це не
Є. В. Герасимович.
Пішов
працювати трактористом у красиві слова. Це — живий
радгосп
«Інгульський». А зв’язок поколінь. День сьо
нещодавно приклад Євгена годнішній і наступний сіль
Володимировича наслідував ськогосподарського вироб
його син — Юрій. Як і бать
ко, він добивається нині ви ництва.
соких виробітків на полях
М. КАРПЕНКО,
господарства.

викладач Інгульського
СПТУ № 4.

Спадкоємці
«••• Я люблю поле. Люб
У колгоспі «Більшовик»
лю запах пшениці,
землі
Устинівського району пра
нагрітої сонцем. Мене хви
цює
механізатором
іще
лює
переспів тракторних один наш випускник — ко
двигунів на
хлібній
ниві,
Петрович Поидно, любов та у мене в муніст Іван
крові: мій батько — механі- дольський. Поруч нього —
загор.. » Ці слова написав у Василь, його первенець. А
творі з української літера до випускних екзаменів готури один із минулорічних тується третій Подольський
випускників нашого учили — Микола.
ща. Щирість, - безпосеред
— І Володимир за кілька
ність, любов до
найдавніроків до нас прийде, — по
шоі з професій
— хлібоділився якось зі мною ра
робської так •і бринять
у
дістю Іван Петрович. — Ска
кожнім слові.

«я люблю поле...» А хто з
нас не любив ЙОГО в дитинС1ВІ чи юності,
не милу
вався безмежними просто
рами?! Інша річ не всім су
дилося ходити
біля землі,
плекати врожаї. Чому? Для
того щоб стати хліборобом,
мало одного захоплення ро-

зав: стану механізатором.
Гордо прозвучали ті сло
ва з уст батька.
Поперемінно лідирують у
соціалістичному
змаганні

трактористів Анатолій Ми
хайлович і Микола Стояни.
Батько і син.

Уторованою батьківською

ДРУЖЕ!
Що є святішого за труд
ратая, сівача, жниваря! Що
може бути
радіснішим за
плекання
тугого колог.а,
людям дощастя дарувати
статок! З весни, як тільки
пробудиться від зимового
сну земля, і до пізньої осе
хвилюаанні з трепетним
хлібороЗч,
ням працюють
ревно дбають про рясні вро
жаї.
\
Якщо Й ТИ,
друже, вирі
шив стати творцем народ
ного достатку, то вступай
після закінчення школи до
нашого училища. У нас мож
на набути професії тракториста-машиніста широного
профілю і шофера.

КОМІТЕТ
КОМСОМОЛУ
ІНГУЛЬСЬКОГО СПТУ
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Є немало гарних і точних нями та нелюдськими умо
слів, які
характеризують вами існування, є щось ве
творчу манеру Василя Сте- лике, справжнє, людське.
фаника. Та найбільш ємно й
Письменник, змальовуючи!
точно
сказав про нього життя
західноукраїнського
М. Горький. «Прочитайте, — селянства, яке стогнало під
писав великий пролетарсь гнітом цісарської Австрокий письменник
у листі до Угорщини та буржуазноІвана Касаткіна, — ви поба шляхетської Польщі, кож
чите, як стисло,
сильно і ним твором неначе бив у
страшно пише ця людина».
набат на весь світ: «Ні, так
Написав він не так і 6а- люди не повинні жити».
гато — всі його новели вмі
В. Стефаяик більшу час
щаються в одному
томі. тину життя прожив серед
Але що то за том! Свідками своїх героїв. Він народився
скількох
людських драм і 14 травня 1871 року в с. Рутрагедій стає
кожен, хто сові на Станіславщині (нині
візьме його в руки...
Кано-Франківська область).
Ось відома кожному зі Закінчивши гімназію, вчив
шйоли
новела
«Новина», ся на медичному факульте
Вкрай знедолений, доведе- ті Краківського університе
ний
до
нелюдського ту. Повернувся в рідне село.
Гриць
Летючий Займався сільським госпо
відчаю,
утопити
своїх дарством, лікував селян, пи
вирішив
дітей"» — їх нічим годувати сав новели. Його руки вмі
Одну дочку кинув у річку, ло тримали письменницьке
відпросилась. Від
Друга
пускаючи її, Гриць
скакав
слова, які неможливо читати
Тривалий час був депута-І
спокійно: «Гандзю, Гандзю, том парламенту і, як «му
а на тобі бучок, бо як ті пес жицький посол»,
захищав'
надибає, та й роздере, а з бідноту.
безпечніше»,
бучком май
Василя Стефаника раду-І
хотів вали вісті про розквіт життя
Тан, щойно Гриць
смерті своїй дочці («... то і культури на
Радянській
бі би ліпше...» — мовив їй), Україні, де
часто видана- ]
а тепер дав їй кия, щоб зо лись його твори. 1928 року!
на, йдучи назад
додому, уряд Радянської
України
боронилась від собак.
призначив
письменникові!
А ось інший селянин везе персональну пенсію за за
дочку в лікарню
(новела слуги в розвитку літератури.
«Катруся»), везе і вголос ба
Помер В.
Стефаник 7
жає їй смерті: хвороба Кат і рудня 1936 року. На жаль, І
русі розорила
до краю і він не дожив до того часу,
Закіднаї
так злиденне господарство, коли (1939 року)
а лікарі все
вимагають і Україна стала вільною, ра
вимагають грошей. «Катру дянською,
возз’єднаною з
ся заходилась від
плачу ] матір’ю-Вітчизною.
Постать В. Стефаника ве
кашляла на все поле». «Тато
Ще
1901
року
витягнув з пазухи яблуко лична.
та й якось несміливо подав І. Франко писав, що з’явив
доньці. Ніколи
він ще не ся, може, чи не найбільшим
після Шевченка письменник,
давав їй ніяких лакітків».
Так, його новели страшні «яким уже нині можемо посвоїм трагізмом. Але це не величатися перед світом».
«література жахів». У під І пишатиметься ним іще не
тексті кожної новели відчу одне покоління.
Г. КЛОЧЕК,
вається гуманізм
надзви
кандидат філологічних
чайної сили. Десь на дні ду
наук.
ші кожного стефані8ського
м. Кіровоград.
героя, розтерзаного злид-

Для народного
господарства
Більше тисячі
ХАНОЙ.
підготувала
агрономів
невдовзі
ПІСЛЯ
створена
визволення півдня В’єтнасільськогосиому вища
------------дарська школа в м. люшіміні. її випускники
пра
цюють у держгоспах та по
вітових сільськогосподар
ських комісіях, а також V
навчальних закладах, які
готують спеціалістів сіль
ського господарства.
Тепер тут
навчаються
2500 студентів з спеціаль
ностей рільництва, тварин
ництва, ветеринарії, лісо
вого господарства, еконо
міки, іригації. Навчальним
заклад веде науково-дос
лідну роботу.
підтримує
тісні зв'язки з приміськи
ми господарствами. Впро
ваджені в цих господарст
вах пропозиції школи в;кс
дали значний економічний
ефект.

ЖЕРТВА СВАВОЛІ
ЛОНДОН. (ТАБС). 5 трав
ня вночі Після 66 днів ЇОЛОДОВІЩ протесту в коїш,
таборі Лонг Кет помер Реп^тят'СНДС ~ 27‘РІЧНІІЙ деп> тат парламенту Велико
британії. його
ім-я ста’ іО
символом
боротьби катомоншо«ті Північної
Ірландії за
громадянські
права, проти колоніально
го правління Лондона?
т*льки в Белфасті стар
,|,?с
смерть
. ^сндса, сотні людей ви»
нш.іи на
вулиці. Місто
вкрилося барикадами стапїшєюарСИЛІ СУ™™" з полінією. В сгац
повчої бо.
нової готовності прпведепаті1в Т'іИї , аіп '1ійськнх сол
датів і 14 тис. поліцаїв
ПппптчЩ11* _ иіДРозділп «по
близько О безпорядками.> і
піввійсшХї,,сп^^а»л:

Ольстеру^-01'*34*1

обоР°“"

Офіційний Лондон, який
на словах виступає за під
тримання порядк5г в Оль
стері, фактично протягом
останніх місяців вів спра
ву до загострення обста
новки.
Власті навмисно
йшли на це. відмовляюВІСЬ ВІД політичного вре
гулювання
конфлікту

продозжуїсчіі
ігнорувати
пайгострші соціально-еко
номічні проблеми Північ
ної Ірландії. Уряд торі, як
і раніше,
робить ставку
на воєнне вирішення з до
помогою грубого насильст
ва і використання репре
сивного законодавства.
Намагаючись відверну ги
вибух обурення ка голії де
кого населення
Ольстеру
загибеллю Р. Сеидса. «ск
ли безпеки» останніми дня
ми провели масові облави
на учасників
руху на за
хист громадянських прав.
Тут стало відомо, що 70
в'язнів
концтабору Лопг
Кеш оголосили
про свою
готовність приєднатись до
трьох товаришів Р. Сеидса,
які продовжують голодов
ку на підтримку
вимоги
про падання їм статусу по
літичних в’язнів. Тепер, як
повідомляється,
з такою
вимогою виступають понад
•100 в'язнів
таї: званих
«ейчб.чокіз» цього копцтабору.
Тепер, коли на вулицях
Белфаста. Деррі та іншії:;
міст тривають сутички, в
концтаборі
Лоні’ Кеш у
критичному стані перебу
ває ше один учасник голо-

довші — Сенді Х’юз, який
відмовляється
приймати
їжу уже 62 дні.
ато
несе відповідаль
ність за загибель р. сеіщса, хто винен ......................
' ■
у нагнітанні
напруженості в Північній
Ірландії, яка таїть у собі
нові жертви ї Це запитайни ставлять в усьому світі,
Незважаючи на
широкі
протести
світової преси,
політичних і громадських.
діячів різїціх; країн снігу,
незважаючи па'масові де
монстрації солідарності з
боротьбою політичних в'яз
нів Північної Ірландії, уряд
горі навідріз
відмовився
задовольнити справедливі
вимоги Г; Сеидса та його
товаришів. Тим самим він
прирік ного на смерть.
ПАРИЖ. (ТАРС).
«Від
імені своїх товаришів, —
заявив депутат європейсь
кого парламенту, комуніст
Г. Ансар, — я рішуче про
тестую проти не людської
впертості,
виявленої
М. Тетчер щодо члена бри
танського
парламенту
Р. Сеидса, вина якого поля
гала тільки н тому, що він
був сміливим виразником
гідності і прагнення
до
свободи народу
Північної
Ірландії». Г. Ансар закли
кав депутатів європейсько
го парламенту обговоригн
питання про
порушення
прав людніш в Ольстері.

л“"ь ,і₽урга ІПрикривають
справжні

цілі

БОНЇІ. З гострою крити
кою рішень
сесії Ради
ЦАТО в Римі виступив го
лова молодіжної організа
ції СДПН «Молоді соціаліс
ти» В. Пічік. У промові на
мітингу західнонімецьких
прихильників миру в Бре
підкреслив, що
мені він
сесії, а такой:
комюніке
її учасників
заяви ряду
покликані ввести в ома.чу
громадськість країн Захід
ної Європи щодо справж
ніх цілей
Північноатлан
тичного блоку. Насправді
ж, продовжував В. ІІІчік,
комюніке по суті своїй під
тверджує
рішення 11ЛТО
про розміщення в Західній
Європі нової амерп
амерпкансьмої ’■ракетно-ядерної зброї
середньої дальності, свіднить про імперську манію
величі США.
Голова «Г.їо подих соціалістів> заявив, що очолю
вала ним організація, як і
раніше, відкидає рішення
НАТО про так зване «дооз
броєння», •закликає миро
любні сили ФРН посилити
рух протесту проти здійс
нення цих небезпечних за
мірів.

Хор москвичів
/

КАЛЕЙДО
СКОП
МОЛО
ДІЖНИХ
НОВИН

-ЮЛОЙ

ГОЛОС/і

УКРАЇНИ
ХАРКІВ. 12 травня. (Кор.
_______
_ .
рееРАТАУ).
Традиційний
ііубяіканськпй конкурс
г "...... " мо
лоднх вокалістів імені М. В.
Лнсенка відкрився сьогодні
в папі обласної філармонії.
У творчому
змаганні, яке

Адреса
відрядження
БАМ
Понад сорок картин і за
рисовок привіз з БАМу ме
лодий художник
Василь
Тсгза. У творче відряджения-на будову віку він поїхав
за завданням Закарпатською обкому комсомолу.
В. Тегза побував у бата
тьох тайгових селищах, на
будівельних
об’єктах, зустрічався з передовими рор
бі пінками,
земляками, В
результаті поїздки народив
ся «Бамівський цикл», ро___ експонува
боти
якого вже
лись у місті І Іерюнгрі. ХуДужіше подарував будівель»

допоможе виявити найяскра
віші
таланти,
візьмуть
участь понад 50 виконавців.
Конкурс проводитиметься
в три тури. У ного програмі
— арії з класичних вітчиз
няних і зарубіжних опер,
народні пісні, романси.
— Особливість цього твор
чого змагання полягає в то
му, що участь у ньому бере
молодь, яка
ще не знала
слави, — говорить
голова
жюрі.
народна
артистка
РРФСР II. Шпіллер. — Як і
на попередніх конкурсах, що
в Києві і Одесі,
проходили
сподіваємося відкрити нові
імена. Так. наприклад, стали
любителям
г.овідомими
мистецтва Лідія
кального
Забіляста, Людмила Шенд
Патрик,
рикоза, Олександр
з часом названі переможця
ми всесоюзного
конкурсу
імені М. І. Глінкп. ІІині вони
здобули широке визнання.

никам бібліотечку, яка скла
дається з книг молодих літе
раторів Закарпаття. ІІозернувся
Василь з подякою
штабу ЦК ВЛКСМ по удар
них будовах Південної Яку
тії, кубком Нсрюигріпського
міськкому комсомолу з ав
тографами молодих бамів
ців, безліччю вражень і
творчих задумів. Тепер ху
дожник готує виставку кар
тин, присвячених магістралі.
Творчі відрядження,, сосо
ЗВІГ.ЧІ
ціальні замовлення.
з.... ..
виставки — найбільш пороботи Заширені форми
обкому
карпатського
ЛКСМУ з молодими худож
никами. Живописці, графіки,
скульптори часто бувають
па шахтах Донбасу, ново
будовах Тюмені, інших під
шефних об ектах комсомо
лу республіки.
Я. ЯДЛОВСЬКИЙ,
кор. РАТАУ.

в Ірландії
ДУБЛІН. Перше місце на
традиційному міжнародно
му конкурсі хорових ко
лективів, який проходив в
ірландському місті Кори,
зайняв московський хор
молоді і студентів під ке
руванням Б. Тевліна.
Ірландська преса дає ви
соку оцінку виступам ра
дянського хору, назвавши
його концерти значною по
дією в культурному ‘ЖИТТІ
країни.

Тільки для
багатих
СІДНЕЙ. Студентські за
ворушення охопили вищі
навчальні заклади Австра
лії. Студенти протестують
проти підвищення
плати
за навчання у вузах. У сід
нейському
університеті
«Макуері» студенти зустрі
ли прибулої о туди прем'єрміністра країни М. Фрейзсра вигуками: «Тепер ос
віто в країні — тільки для
багатих!’., «Скасувати ’ га
небне рішення!».

ПРОПОВІДНИК
НАСИЛЬСТВА
У день замаху на прези
дента
США Рейгана 1 u
наступні дні іцюграми ан
глійського телебачення бу
ло заповнено американсь
кими фільмами
про зло
чинницькі вбивства. Вбива
ли в них по-різному: по
стрілом з револьвера, уда
ром ножа чи з допомогою
отрути.
Можна
пазестп безліч
доказів того.
що насиль
ство і жорстокість, демон
стровані по телебаченню,
призводять
до зростання
злочинності і насильства
і; реальному житті. Опуб
ліковані в лютому ниніш
нього року офіційні дані
пію серйозні
ЗЛОЧИНИ І.
районі Великого
Лондона
говорять про те, що кожне
припадає
чстзеотс з них
на долю дітей і підлітків.
арештоваПоловину ВСІХ
огчи.чтпна______
молодь не
них становить
старше
21
і" року. Все це
підтверджує
згубний
вплив
11J її 1 І 1 *•’ ** »--*•
— -телебачення па формуван
ня світогляду суспільство,
суспільства,
і насамперед молодого по
коління. Адже
тільки ПОСТІЙНО ДЄМОНСТР5 ють вбивства і різного роnv інші тяжкі злочини, а н
намагаються переконати н
ТОМУ. ЩО ми живемо
у
світлі насильства и інакше
Кінець
•"Ній
1не
‘~ можна. KiliPtlS
створюється вр-1;.
кінцем
жзрстокість і
ження, що
і
вбивства — це■ справжнє
відображення нашої пов'. Нас
СЯКДСНПОЇ дійсності,
Д'
учать насильства. Ми знн•каємо
.
_
•ІІЛҐ'.АІҐ
і починаємо ставптисі. ДО нього як до чогось
буденного, звичайного. На
черствішають,
ин серця чеостпішають.
Природно, що насамперед
терплять
діти.
від цього

Внаслідок свого
малого
життєвого досвіду, безпо
середності сприйняття во
ни швидше за інших при
ймають насильство за не
від'ємну частину людсько
го існування.
Англійська
радіомовна
корпорація Бі-бі-сі непога
но' заробляє
на . продажі
своїх телепрогпам у США.
Одначе її доходи не йдуть
ні в яке порівняння з тими
прибутками, що їх одер
жують американські фір
ми,
котрі . поставляють
свої програми на англійсь
кий ринок.
У найближчому майбут
ньому США мають намір
організувати
цілодобову
трансляцію своїх телепро
грам у різні країни світу
через супутники. У зв'яз
ку з цим європейські дер
жави починають непокої
тись за дальшу долю свочо телебачення. Адже не
забаром може статися так,
що жодна країна не буде
спроможна контролювати
потік американських пере
дач. який хлине на голубі
екрани. Створення системи
гслетраисляції
з допомо
гою супутників з постій
ною орбітою дасть змогу
Сполученим Штатам навод
нити Європу своєю
телепродукцією' Іншими слова
ми. зовсім безперешкодно
здійснювати
пропаганду
своїх ідей і способу життя.
Сидячи сьогодні
біля
екранів телевізорів, ми не
можемо не
турбуватися
про майбутнє наших дітей.
Телебачення примушує їх
постійно стикатися з жорстокістю. Таке, що день у
смерть,
день демонструє
вважає вбивство дрібнії...
цею, воно є проповідником
насильства.
Джеймс ОЛДРІДЖ,
англійський письмен-

(АПН).

ІНТЕРБРИГАДА
«ВЕНСЕРЕМОС»
ГАВАНА. (Кор. 1АРС).
«Ми залишаємо Кубу з по
чуттям
гордості за цю
прекрасну землю, за цю
революцію,
яку будемо
відстоювати всіма своїми
силами» — так
висловив
думку своїх
товаришів
Джекі Рамос — член ін
тернаціональної
бригади
«Венсеремос» («Ми пере
можемо»), яка
протягом
кількох тижнів працювала
в провінції Гавана на спо
рудженні житлових будин
бригади
ків. До складу
кубинці,
входять молоді

які живуть у Сполучених
Штатах. Більш як двадцять
років тому
їх вивезли з
батьківщини їхні батьки. В
умовах розгнузданої антикубинської істерії властей,
безперестанних провока
цій і погроз з боку правих
фашисгвуючих організацій
ці юнаки і дівчата,
що
зберегли любов
до соєї
батьківщини, пропагують у
США досягнення кубинсь
кої революції. У складі
бригади «Венсеремос» во
ни вже не один рік приїз
дять на Кубу, допомага
ють своєю
працею спо
руджувати житлові будин-’
ки, школи, лікарні.

О. КОЛЕСНИКОВ.

Злочинність
зростає
ТОКІО. Продовжив різно
зростати злочинність серед
неповнолітніх в Японії. За
даними головного поліцейськога управління країни
за перші три місяці цього
року неповнолітні ВЧИНИЛИ
44 лроц. всіх
злочинів’ в
Японії. Цс на 2 проценти
перевищує аналогічні по
казнішії попереднього ри
ку.
Не думку японської пре
си, зростання злочинності
серед неповнолітніх викли
кане невпевненістю в зав
трашньому
дні, а також
культом насильства 1 жор
стокості, насаджуваних на
екранах телевізора і в но.
| пу.іяршіх журналах.

За повідомленнями із Сальвадору, бійці Фронту національного визволення іме
ні Фарабундо Марті (ФНВ) активізували
свої дії проти реакційної хунти. Уперті
бої йдуть у ряді департаментів. Не припиняються операції партизанів у самій
столиці та її околицях. Сутички партизанів із солдатами і поліцією проходить, у
багатьох районах міста.
На знімку; бійці ФНВ.
Телефото ЮПІ —ТАРС.

колгуяарг* __ ________________________ -Я 4 итрав'кяг
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Усім!
Усім?
Усім!

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

КЛИЧУТЬ „СТАРТИ НАШІ"

викликаються
«Це джерело—бадьорості!»

■ З&жн

РОБІТНИК
СВІТЛОБОДСЬКОГО ЗАВОДУ чистих
МЕТАЛІВ, ЧЕМПІОН СВІТЛОВОДСЬКА З БАГАТОБОРСТ
ВА ГПО В. КОВЯЗІН:

\ <1
<А >

— У вихідні, дні, після робочої зміни всією брига
дою чи й цехом ми збираємось на мальовничих бе
регах Кременчуцького моря, на стадіоні, в Будинку
спорту. Заводчани люблять волейбол, легку атлетику,
плавання, гуризм. Але в найбільшій пошані е нашему
нолентиві — комплекс ГПО. Саме
він допоміг бага
тьом провідним спортсменам підприємства нращс ви
значитись у багатьох видах
спорту. Набрались ми
бадьорості, сили. В рік 50-річчя Всесоюзного фіз
культурного номпленсу
спортивно-масова робота в
нашому колективі ще більш
активізувалася. Кожен
комсомолець складає залік з фізичної та військовотехнічної підготовки за програмою ГПО. Це справді
здорово!

з цехових
колективів
фізкультури

ігор «Старти надій». Учас
ників параду юних спорт
сменів вітали
заступникголови
обласного спорткомітсту В. Г. Гвамберідзс, комсомольські та проф
спілкові активісти.
Першого дня змагань у.
секторах для стрибків, під-тягуванпя па перекладині
відзначилися семикласники
середньої
школи № 19;
м. Кіровограда
і п’яти
класники МолодЕКіїенської середньої
школи Долннського району.
Вчора тривали старти па
легкоатлетичних доріжках.
А сьогодні після поєдинків .
у плавальному басейні і на
кросовій дистанції буде"
визначено
два кращих
спортивних класи області
— з міської
і сільської
шкіл.
«Старти надій» кличуть
юних спортсменів до но
вих висот. До високого фі
зичного гарту.
І

Ці дитячі спортивні ігри
вже стали традиційними.
Щороку в усіх школах об
ласті визначається кращий
спортивний клас, який бо
реться за путівку па фі
нальні обласні змагання.
Успіх чекає тих, хто бере
висоту колективно,
всім
класом. Бо треба, щоб усі
учні добре бігали, стріїбаби, стріляли, метали теніс
ний м’ячик, плавали.
Цього року виступити в
обласному фіналі «Стар
тів надій» здобули прано
п'ять команд 4—5 класів
сільських шкіл і п'ять сьомих класів міських шкіл —
з Кіровограда. Знам’янки,
Олександрії, Світловодснка, Гайворонського, Добровсличківського, Долішського, Олександрійського
та Зпам’япського районів.
Позавчора
на стадіоні
спортклубу «Зірка» відбу
лося урочисте відкриття
обласного фіналу Всесоюз
них дитячих
спортивних

На старт

значківці ГПО

Я®81 рохсу

Нас тадюн
О
усією бригадою!
НА ПРИЗИ «МИ»

БЛАСНИЙ огляд ро
боти колективів фіз
культури,
присвячений
50-річчю ГПО, триває. Як
АЖ вже повідомляли, в
першому кварталі пере
могу здобули спортсме-І
ни і фізкультурні
акти
■
вісти
Гайворонського
тепловезоремонтного за- |
воду. їм вр/чено пере
хідний кубок «Молодого
комунара». За час про
ведення огляду активізу
валася робота і в інших
колективах.
Нормативи
комплексу ГПО юнаки і
дівчата успішно склада
ють там, де
оглядові
приділяють увагу в низо »
вих ланках — бригадах,
цехах, відділах,
на всіх
виробничих дільницях
• підприємства.

тури, що їх об'єднує обласна рада
Добровільного спортивного товариства, «Авангард» нині підвищують
фізичний гарт понад 45 тисяч робітників, службовців, інженерно-тех
нічних працівників. Хто з них стане
призером, вийшовши Hff старти з багатоборства ГПО на призи «Monoдого комунара»!

І

Щоб надати цьо
му рухові ще біль
шого розмаху, ре
дакція обласної га
зети «Молодий ко
мунар» та обласна
рада
товариства
«Авангард» виріши
ли в перших числах
серпня провести об
ласний фінал з ба
гатоборства ГПО з
участю команд ро
бітничих колективів,
які гуртуються без
посередньо в цехах.

нірі на призи «Робітни
чої газети».
Крім показників
найсильніших багагоберців,
оглядовий
оргкомітет
братиме до уваги ще й
такі складові:
— мобілізація
фіз
культурників і спортсме
нів на виконання соціа
лістичних
зобов'язань,
узятих
на перший рік
нової п’ятирічки; ,
— масове складання
нормативів ГПО і залу
чення робітників до ре
гулярних занять фізкуль
турою і спортом;
— пропаганда компг.ексу ГПО.

Перед цим
повинні
відбутися поєдинки без
У колективі
мають
посередньо в колективі
дбати про те, щоб кожен
фізкультури.
Тож до 1
усвідомив
працюючий
червня треба відібрати
соціальне значення фікандидатів до
складу
зичної культури і спорту
| збірної цеху. На друго
як першочергового фак
му етапі — по 10 червня
тора зміцнення здоров’я
| —
загальнозаводські
трудящих, їх підготовки
Тут уже буде І до високопродуктивної
турніри,
визначено кращу цехову
праці, до захисту соціа
команду
підприємства, ’ лістичної Вітчизни.
яка на третьому етапі
До змагань четвертого
мірятиметься
майстеретапу
допуск.аються
ністю під час гапузев/.х | команди
цехових фіззмагань. І, нарешті, фіорганізацій
Нал —
до Всесоюзного і культурних
підприємств незалежно
дня
фізкультурника ми
від кількості працюючих
назвемо володаря кубка І у них. За команду в
«'Молодого
комунара»,
галузевих
поєдинках
який еізьме
участь у
мають право виступати
республіканському турчлени товариства «Аеангард», які
працюють у

І

І

«Молодой коммунар» —

і

тому чи іншому цеху не
менше шести /місяців.
Склад
команди — 7
чоловік, у тому
числі:
жінки 19—ЗО років —
одна, 29—34 — одна, 35
—44 — одне; чоловіки:
19—28 років — один, 2?
—39 — один, 40—49 —
один; з ними
— представник колективу.

І
І
|

молодіжну

га

У програмі
змагань
між кращими багатоборцями такі види: біг на
кероткі дистанції, метан
ня гранати, кроси, кульоЕа стрільба, плавання.
* * *
ВЕРТАЄМОСЬ до вас,
фізорги і комсорги:
зробіть усе
належне,
щоб у кожному низово
му колективі до підго
товки і складання
нормативів ГПО було залучено максимальну кількість молоді, всіх працюючих у цеху.
Згуртуйте ударні за- В
гони, обладнайте спор- В
тивні майданчики, щоб К
була можливість трену- Е
БЙТИСЯ,
готуватися ДО І
стартів більш
високого
рйнгу.
ц
Підготовка до фіналь- |
них поєдинків уже йде. В
Комплектуються цехові і
команди на Світловодсь- В
кому заводі чистих ме- В
талів, Олександрійському електромеханічному В
заводі, на кіровоградсь- її
кому
заводі «Червона В
зірка».

З
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І
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І
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Обласні змагання
проводяться як особисто - командна
першість: команду переможця
визна
чають за найбільшею сумою очок,
набраних в усіх п’яти видах програми.
Місця в особистому
заліку визначають у
кожній віковій групі.

ІІ
ІІ
І
|

Першого призера фікальних змагань нагороджують
пам’ятним
кубком «Молодого комунара»,
Грамотою обласної ради «Авангарду». Буде також відзначеко всіх членів команди-переможця і кращих
Єагатоборців У своїх вікевих групах — цінними подарунками, сувенірами, передплатою на

І
|
|

Іі
ІІ
І
|'

I
І
І

1

■,
І
І
І
|

Чекаємо повідом
лень звідусіль: як
ви, друзі, складаєте
нормативи, хто з вас
добився високих ре
зультатів з багатоборства ГПО, як розвізується проблема |
масовості! Чекаємо |
повідомлень знову І
ж таки від комсор- |
гів і фізоргів. Сигналізуйте нам, де і з В
яких причин погано І
впровад жується!
комплекс ГПО.

Отож — на старті На |
стадіон — усією бриге-

|I доюі
І
Станьте
І ГПО!

.

чемпіонами

В

БАСКЕТБОЛ.
Вихованці
тренера В. О. Дубіна з Кі
ровоградського педінститу
ту імені О. С. Пушиіна ста
ли бронзовими призерами
на першості
педвузів Ук
раїни. А «золото» дістало
ся студентам
Дніпропет
ровського державного уні
верситету, «срібло» повез
ли з Кіровограда ворошиловградські баскетболісти.
41ЕГКА АТЛЕТИКА. Впеинено наближались до фіні
шу учні середньої школи
№ 5 м. Кіровограда, буді
вельного технікуму і сту
денти факультету фізаиховання педінституту, кот
рі стали першими призера
ми легкоатлетичної естафе
ти, траса якої
пролягала
вулицями обласного цент
ру. Змагання легкоатлетів
присвячувались Дню Пере
моги.
ФУТБОЛ.
Кіровоградсь
кий «Радист», що виборов
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право знову виступати на
першості
ррспубліни се?
ред колективів фізкульту
ри (четверта зона) в Ягсгині завдав поразки місцево
му «Кристалу» — 1:0. Матч
між
олександрійським ,
«Шахтарем» і миколаївсь-.'
ким «Океаном» закінчився ,
внічию — 0:0. Мирно роз
прощалися
і спортсмени
знам’янського «Локомоти
ва» та
городищенського
«Цукровина» — 1:1. Ці ноз
лективи змагаються в тре
тій зоні.
ФУТБОЛ.
Матч
між
херсонським «Кристалом»
і кіровоградською
«Зір-ною» закінчився з рахун
ком 0:0. Нагадаємо, що й
минулого сезону в поєдин
ках цих двох команд було
зафіксовано нічиї: в Херсо
ні — 2:2, в Кіровограді
- 0:0.
Завтра наші земляни в
Миколаєві
зустрінуться зі
місцевим
«Суднобудівни
ком».
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