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В ОБКОМІ ЛКС/А УКРАЇНИ

Виховувати 
справжніх 
господарів -

6 лютого відбулося розширене засідання бюро 
обкому .ПКСМУ, на яке були запрошені перші сек
ретарі, завідуючі відділа/ли комсомольських органі
зацій міськкомів і райкомів комсомолу, секретарі 
комсомольських організацій з правами райкомів.

Бюро розглянуло питання «Про завдання комсо
мольських організацій, що випливають із рішень 
грудневого (1933 р.) Пленуму ЦК КПРС, промови на 
ньому Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР товариша Ю. В. Ан
дропова». З доповіддю виступив перший секретар 
обкому комсомолу І. Шевченко.

Як відзначалося на бюро, в комсомольських орга
нізаціях області проходить обговорення матеріалів 
грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС. Особлива 
увага звертається на завдання, поставлені Пленумом 
перед трудовими колективами. Безумовне виконан
ня всіх планів і соціалістичних зобов’язань кожним 
молодим виробничником, кожним КМК — ось зав
дання, яке нині стоїть перед комсомольцями і мо
лоддю.

У ході обговорення матеріалів партійного Плену
му народилися трудові почини, ініціативи, які повин
ні підтримати, поширити в усіх трудових колективах.

У прийнятій на бюро постанові відзначалося, що 
зусилля молодих трудівників повинні бути спрямо
вані на виконання завдань четвертого року і оди
надцятої п'ятирічки в цілому, реалізацію Продоволь
чої програми, на активну участь в ударній трудовій 
вахті комсомольців і молоді на честь 60-річчя при
своєння комсомолу імені В. І. Леніна.

На бюро було обговорено і затверджено заходи 
обкому комсомолу по виконанню завдань, поставле
них грудневим Пленумом ЦК КПРС.

Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло питання про під
сумки роботи міськкомів і райкомів комсомолу в 
1983 році по виконанню рішень XXVI з'їзду КПРС, 
XIX з'їзду ВЛКСМ і XXIV з’їзду ЛКСМ України. З ін
формацією в цьому питанні виступив другий секре
тар обкому комсомолу В. Іванов.

У прийнятій постанові відзначається, що в центрі 
уваги комітетів комсомолу області були питання 
участі комсомольців і молоді в патріотичному русі 
«Одинадцятій п’ятирічці — ударну працю, знання, 
ініціативу і творчість молодих», економії і бережли
вості, підвищення ефективності і якості роботи, 
впровадження нових форм організації праці. Мо
лодь області брала активну участь у реалізації Про
довольчої програми.

Комітети комсомолу організовано працювали над 
поглибленням змісту марксистсько-ленінського по- 
літнавчання молоді. Заняття в системі комсомольсь
кої політосвіти тісніше пов'язувалися із завданнями 
трудових колективів.

Разом з тим у постанові бюро обкому ЛКСМУ від
значалось, що діяльність ряду комсомольських орга
нізацій і, насамперед, Петрівського, Добровеличків- 
ського, Олександрівського, Компаніївського і Ново- 
архангельського районів, ще не відповідає зрослим 
вимогам сьогоднішнього дня. Райкоми комсомолу 
згаданих районів ще слабо спрямовують зусилля 
юнаків і дівчат на підвищення ефективності вироб
ництва і якості роботи. Тут повільно скорочується 
кількість порушників трудової І виробничої ДИСЦИП
ЛІНИ серед молоді.

Комітети комсомолу Бобринецького, Кіровоградсь
кого районів, м. Знам’янки ще повільно перебудо
вують ідейно-виховну роботу.

Ряд комсомольських організацій знизив вимогли
вість комсомольців до виконання Статуту ВЛКСМ. 
Ще незадовільно поставлена індивідуальна робота з 
молоддю.

Переможцями огляду роботи міських і районних 
комсомольських організацій по виконанню рішень 

3 ,3ду~ КПРС за підсумками 1983 року стали 
Олександрійська міська і Гайворонська районна 
комсомольські організації.

Бюро обкому розглянуло ряд питань внутріспілко
вого життя.

У роботі бюро обкому ЛКСМУ взяв участь заступ
ник завідуючого відділом організаційно-партійної 
роботи обкому Компартії України А. Г. Марченко.

На засіданні бюро виступили заступник завідуючо
го ВІДДІЛОМ молоді легкої промисловості і сфери 
обслуговування ЦК ВЛКСМ С. П. Каніщев і відпові
дальний організатор ЦК ЛКСМ України В. М. Безко- 
роваинии.

ТРУДІВНИКИ ОБЛАСТІ
ГАРЯЧЕ СХВАЛЮЮТЬ 
ЗВЕРНЕННЯ ЦК КПРС

Заради " 
народного 
блага

І
 Центральний Комітет 

Комуністичної партії Ра

дянського Союзу звернув

ся до всіх виборців, грома

дян СРСР із закликом від

дати свої голоси за канди

датів блоку комуністів і 

безпартійних. Я, як і всі 

радянські люди, уважно 
ознайомився з цим важли
вим документом і готовий 
проголосувати за дальше 
зміцнення єдності і згурто
ваності радянського сус
пільства — суспільства 
справжнього народовлад
дя.

Великі, радісні зміни 
відбулися в нашій країні 
за час від виборів до ви
борів. Читаєш Звернення 
ЦК КПРС, і серце спов
нюється гордістю за успі
хи нашого народу.

Я — головний інженер 
колгоспу. Всі мої турботи 
— про майбутній урожай. 
Як показав досвід минуло
го року, більшої уваги ви
магає сінозбиральна техні
ка, зрошувальна система,' 
забезпечення запчастина
ми. Тому вже зараз слід 
подбати про цс. Будемо 
добиватися максимально 
ефективного використання 
техніки, зменшення про
стоїв, щоб вчасно і без 
втрат зібрати ' урожай 
84-го.

І
 Прагнучи зробити ваго

мий внесок у реалізацію 
Продовольчої програми, 

І механізатори н ремонтни
ки Бобринецького району 
взяли підвищені зобов’я
зання по достроковій висо- 

Ікоякісиій підготовці сіль
ськогосподарської техніки 
до польових робіт 1984 
року. Грунтообробну і по
сівну техніку уже постав
лено па лінійку готовності. 
В строк буде забезпечено 
і готовність тракторів, зер
нових комбайнів 1 зерно
очисних машин.

ик’кпрг""ЦК КПРС до виборців,
Звернення

ми, сільськогосподарські 
трудівники, робитимемо 
все для безперебійного за
безпечення населення ви
сокоякісними продуктами 
харчування.

С. БЕРГЕР, 
головним інженер коп

L
вловним інженер коп-
Жо.7„я.ІМЄНІ 40₽І-‘’

Бобринецький район. |

Продовольча програма: твій внесок комсомол. - ■■

► На знімну: кращий механізатор колгоспу «Дружба» НоЕоунраїнсьного ра
йону комсомолець Сергій ТИТЕНКО (зліва) і його наставник член КПРС Анатолій 
їликолаиович ІЩЕНКО біля свого трактора Т-150К

Фото В. ГРИБА.

Зима... Комсомольці і 
молодь села стали на тру
дову вахту четвертого ро
ку одинадцятої п’ятиріч
ки. Доярки ведуть бороть
бу за одержання у стійло
вий період високих надоїв 
молока. Довго не гасне 
світло в адміністративних 
будинках колгоспів і рад
госпів. Аналізуються ре
зультати минулорічного 
господарювання, вивчаю
ться тонкощі впрошуван
ня просапних культур за 
прогресивною технологією, 
ще раз уточнюються пла
ни і завдання па 1984 рік 
— словом, наполеглива 
плодотворна робота по ви
конанню Продовольчої 
програми триває. Шсд-

* * *
Дивлюся, ян проходять 

шкільні будні у моєї доч
ки, і мимоволі порівнюю 
їх зі своїми шкільними 
ронами. Що казати, наші 
піонерсьні, комсомольські 
справи були набагато ціка
вішими. веселішими. Чим 
саме? Поясню. Як часто 
бувають у нинішній школі 
збори піонерських загонів, 
класні комсомольські збо
ри, де учні вчилися б са
мостійності в усьому: дум
ках. вчинках. у відстою
ванні власної точки зору? 
На жаль, все це часто під
міняють нудні нласн! годи
ни, де все наперед розпи
сано: хто виступить, на
віть хто про що скаже.

Екзамен витримали
У комсомольських орга

нізаціях тресту «Олек- 
сандріяважбуд» прохо
дить громадсько-політич
на атестація учасників Ле
нінського заліку «Рішення 
XXVI з'їзду КПРС — в 
життя!».

Громадсько - політична 
атестація — важлива по
дія у житті кожного ком
сомольця. їй передувала 
напружена робота у пер
винних комсомольських 
організаціях. Були створе
ні атестаційні комісії, до 
складу яких увійшли пред
ставники адміністрації, 
партійної, комсомольської 
і профспілкової організа
цій. Напередодні атестації 
було розроблено і прий
нято соціалістичні зобо
в’язання на 1984 рік.

На високому організацій
ному та ідейно-політично
му рівні пройшла атеста

рість кожного гектара 
землі вимірюється багать
ма факторами, зокрема, і 
вмілим впровадженням ко
лективного підряду.

Поряд із досвідченими 
сповнені рішимості вклю
читися у боротьбу за вро
жай і молоді землероби. 
Багатьом із них уже під
корилися індустріальний 
метод вирощування сіль
ськогосподарських куль
тур, робота за бригадним 
підрядом. Надаючи ви
ключно важливого значен
ня продуктивній участі мо
лоді області в нинішньому 
сільськогосподарськ о м у 
році, обком комсомолу в 
своїх заходах по реаліза
ції завдань, що виплива-

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС ПРО РЕФОРМУ ШКІЛ

Пропоную проект рефор
ми □ пункті 10 третього 
розділу уточнити таким 
чином:

«Піонерські і комсомоль
ські збери не повинні замі
нятися класними годинами 
і регламентуватися з боку 
вчителів».

Р. ВОЗНЯКІВСЬКА, 
працівниця обласного 
управління продтова
рів.
м. Кіровоград.

* * *
У проенті ЦК КПРС «Про 

основні напрями загально
освітньої і професійної 
шнояи» необхідно додати 
пункт про те, що мови тре-

ція у комсомольсько-мо
лодіжному колективі ма
лярів будівельного управ
ління № 3. Наприкінці ми
нулого року ця бригада 
виступила з ініціативою: 
«Останній день кварталу 
працювати на зекономле
них матеріалах». І ось у 
день проведення громад
сько-політичної атестації 
групкомсорг колективу 
Наталія Магденко допові
ла, що дівчата свого сло
ва дотримали. Бережливе 
використання будівельних 
матеріалів дало змогу 
цьому колективові зеко
номити їх за рік 410 кіло
грамів.

Завершити річне зав
дання до 28 грудня 1984 
року, підвищити продук
тивність праці на 1 про
цент понад план, зменши
ти собівартість продукції 
на 0,5 процента — усе це 
записано у комплексному

-НОНС

ють із рішень грудневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС намітив: «...розгор
нути роботу но переве
дению в сільському госпо
дарстві на прогресивні 
форми організації праці 
50 процентів КМК». Тож, 
хочеться звернутися до 
керівників господарств: 
побільше довіряйте моло
ді? Адже саме їй шліфу
вати передові форми орга
нізації праці. Саме молоді, 
бо за нею — завтрашній 
день села.

(Матеріали сторінки 
«Продовольча програма: 
твій внесок комсомол» 
читайте ка 2-й стор.).

ба вивчати на всіх факуль
тетах педвузів без винят
ку. Часто на прантиці ми 
стинаємося з таким нри- 
чущим фактом: студенти- 
прантиканти в розмові з 
учнями у записках на дош
ці допуснають граматичні 
і стилістичні помилки. Для 
вчителя це взагалі недо
пустимо.

Добре було б, аби мови 
грунтовно вивчались на 
всіх факультетах і не один 
рій

Н. МОРОЗ, 
студента» фізико-ма- 
темгтичного факуль
тету Кіровоградського 
педінституту.

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

плані комсомолки Зінаїди 
Луценко, члена комсо
мольсько - молодіжного 
колективу штукатурів уп
равління механізації. Вона 
впевнено доповіла атеста- 
ційній комісії, що соціа
лістичні зобов'язання 
1983 року виконала успіш
но. За підсумками мину
лого року Зінаїду, одну з 
кращих Амэлодих робіт
ниць тресту, занесено на 
Дошку пошани.

Уже перші підсумки 
громадсько - політичної 
атестації олександрійсь
ких будівельників свідчать 
про те, що юнаки і дівча
та активно включилися у 
боротьбу за успішне ви
конання планів четвертого 
року одинадцятої п’яти
річки.

В. ДЕМУРА, 
секретар комітету
комсомолу тресту 
«Олександріяеажбуд».
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За підсумками обласного соціалістичного змаган
ня серед І\МК тракторних бригад неодноразово пере
можцем змагання ставала комсомольсько-молодіжна 
тракторна бригада № 2 колгоспу «Дружба» ІІовоук- 
раїнського району. Молодь тут працює творчо, на
полегливо. Механізовані ланки бригади одними з 
перших у районі перейшли на бригадну форму орга
нізації праці. Звичайно, труднощів і нерозв’язаних 
питань вистачає. Але сьогодні кожен механізатор ро
зуміє переваги колективного підряду. Нині колектив 
бригади планує повністю перейти па бригадний під
ряд.

Незабаром — хліборобська весна. Наш кореспон
дент побував у колгоспі «Дружба» і поцікавився хо
дом підготовки молодих механізаторів до боротьби 
за врожай нинішнього року.

НІ
ТВІЙ ІИМИЕІІІ

Шлях
бригадою № 2 колгоспу 
«Первое мая» Маловисків- 
ського району — непога
ний стимул для моїх хлоп
ців щодо виконання і пе
ревиконання поставлених 
завдань...

Кор.: — Робота за єди-

до комплексного
бригадного

it

за-

на- 
ре-

Із розмови з головним 
агрономом господарства 
М. X. Рубаномі

— 3276 гектарів орної 
?§млі — таку площу об
робляє щороку комсо
мольсько-молодіжна. 1 ви
явлене довір'я молодь із 
.Честю виправдовує, Лише 
кілька цифр —- минулого 
року бригада в середньо
му одержала по ЗО цент
нерів зернових, 323 — 
цукрових буряків, 26,3 — 
соняшника з гектара 
красномовно про це 
свідчують.

Хочу сказати про 
строєність на кінцевий
зультат. На шляху до ньо
го молоді механізатори 
своєчасно встигають лікві
дувати свої 
часто зумовлені 
досвіду, 
особливо 
стало питання 
вадження 
бригадного 
свого боку 
те, щоб довіряти 
найважливіші ділянки сіль
ськогосподарського ви
робництва.

Давайте відкриємо кни
гу перспективних планів 
тракторної бригади № 2. 
Про те, що плани ниніш
нього року вищі, ніж у 
минулому, говорити по
треби немає. Та зверніть 
увагу, що у своїх соціаліс
тичних зобов’язаннях і ці 
високі показники молоді 
механізатори вирішили 
перекрити.

із розмови з бригади
ром комсомольсько-моло
діжної тракторної брига
ди № 2 В. П. Колпаком.

Кор.: — Вікторе Петро
вичу, розкажіть, будь лас
ка, що зроблено і робить
ся для виконання соціа
лістичних зобов’язань на 
нинішній рік’.

— Почну з кукурудзо- 
водів. Цього року комсо
мольсько-молодіжні лан
ки, виходячи із завдань, 
поставлених на обласному 
семінарі-нараді в Новоук- 
раїнці, як ніколи старанно 
готувалися до забезпечен
ня високих урожаїв куку
рудзи. Ще восени перед 
оранкою внесли по З 
центнери азотних добрив-

прорахунку 
браком 

Тож нині, коли 
актуально по- 

про впро- 
комплексного 

підряду я зі 
виступаю за 

молоді

на кожен гектар закріп
лених площ. Внесли і фос
форні. На відміну від по
передніх років застосува
ли щілювання — ефектив
ний засіб збереження в 
грунтах вологи, ретельно 
вирівняли площі.

Необхідну кількість ту- 
ків внесли й на майбутні 
плантації під цукрові бу
ряки. Тут непоганий попе
редник — пшениця, тож 
сподіваємося на високі 
врожаї.

Щодо озимої. Посіяли в 
строк, своєчасно удобри
ли, нині посіви її у доб
рому стані.

Ну, і, звичайно, не забу
ли ^про техніку. Грунтооб- 

і пла
на лі- 
до 20 
року, 
у нас

робну й посівну, як 
кували, поставили 
нійку готовності 
грудня минулого 
майже підготовлена 
і кормодобувна.

Договір про соціаліс
тичне змагання, укладений 
між нами і тракторною

рік. До- 
опанували 

вирощу-

ним нарядом давно прак
тикується в ланках вашої 
бригади?

— Четвертий 
сить повно її 
члени ланок по
вапню просапних культур 
за індустріальною 
логією. їм добре відомі 
суттєві переваги підряду: 
бездоганність дисципліни 
праці, міцна згуртованість 
і товариська взаємови
ручка колективу, оплата 
за кінцевими результата
ми тощо. Тут уже немає 
знеосібки. Нинішнього ро
ку колектив бригади пла
нує повністю 
бригадний
цього наполегливо готує
мося. На заняттях в агро
школі, загальних зборах 
бригади наголошую на та
ких моментах, як своєчас
ність- постановки техніки 
на лінійку готовності та 
виконання агротехнічних 
прийомів, а також вивчен
ня передового досвіду ро
боти ланок, зразкова дис
ципліна. Це забезпечить 
успішну роботу за мето
дом бригадного підряду.

Із розмови з групком- 
сортом КМК тракторної

техно-

перейти на 
підряд. До

^миаяаа)дам'»іх.^.шіі|1»— 

бригади № 2 Володими
ром Дубченком.

Кор.: — Володимире, 
чи вважаєш ти, що брига
да здатна вже сьогодні 
перейти на форму роботи 
з оплатою за кінцевими 
результатами!

— Доповню слова бри
гадира. Кожен комсомо
лець колективу дуже доб
ре володіє закріпленою 
технікою, причому воло
діє універсально. В разі 
необхідності може пере
сісти з колісного трактора 
на гусеничний, з гусенич
ного — на комбайн, це 
дає змогу маневрувати 
власними силами, розстав
ляти їх так, як зручніше, 
хоча, звичайно, кожен по
глиблено спеціалізується 
на «своєму» виді робіт.

Ще одна важлива де
таль: висока дієвість бри
гадної ради і комсомоль
ських зборів. Принципо
вість, з якою підходять 
члени колективу до всіх 
порушень, дає свої вагомі 
результати. Наведу прик
лади. Токар Микола Щока 
минулого року у відпові
дальний період збирання 
цукрових буряків кілька 
днів прогуляв. А комсо
молець тракторист Іван 
Колесник, що 
добрива на поля, 
нувся до чарки, 
було покарано матеріаль
но, а Івана переаели на 
менш енергонасичений 
трактор, Та найбільше 
вплинув на хлопців (і це 
добре було вид: о) колек
тив. Сьогодні нар.кань на 
їхню роботу немає.

Але ось що непокоїть: 
мало у нас ще молодих 
раціоналізаторів, справж
ніх умільців. І не тому що 
молоді механізатори не 
хочуть шукати, впровад
жувати. Просто основи 
технічних знань на курсах 
мехвсеобучу невисокі. І 
розбудити в юнаків твор
чу думку, навчити їх ос
нов раціоналізаторсько: 
роботи — справа не тіль
ки викладачів профтех
училищ, а й досвідчених 
спеціалістів і механізато
рів.

А працювати хлопці вмі
ють. Скажімо, члени 
ВЛКСМ Сергій Титенко, 
котрий минулого року 
найбільше в колгоспі ви
робив умовної оранки 
(2834 гектари), Володи
мир Колпак (працює на 
навантажувачі ПЕ-0,8), 
тракторист Юрій Маркі- 
дов. Та й інші комсомоль
ці нашої бригади свою 
роботу добре знають, вмі
ють переборювати труд
нощі. Працювати вони бу
дуть завжди з вогником, 
продуктивно. І за безна
рядною прогресивною 
формою праці — теж.

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

• Новоукраїнський 
район.

кінцевими

вивозив 
потяг- 

Обох їх

На робочих місцях молодих доярок Перегонівсько- 
го відділення радгоспу Таїсії Мельник і Тамари Гера
сименко червоніють прапорці переможців соціаліс
тичного змагання. Комсомолка Т. Мельник у минуло
му році перевершила тритисячний рубіж по надоях 
молока. Нині продуктивність тварин у її групі вища, 
ніж торік у цю пору. Ферма перейшла на дворазове 
доїння. І це дає конкретні результати.

— До того ж, —■ додає кандидат у члени КПРС 
Г. Герасименко, — «дворазівка» значно полегшує 
нашу працю. А це чималий стимул. Особливо для 
тих, хто недавно прийшов на ферму.

Тамара сім років тому приїхала в Перегонівку із 
Молдавії. Не одразу прийшли до неї успіхи. А мину
лорічний результат вагомий — 3641 кілограм від

Мета: 5000!
кожної корови. У 1984-му Зобов'яілпага
4500. Нинішні середньодобові надої у групі станок 
лять не менше 10 кілограмів. За умови7, щ^ не сі ще 
корови отелилися, це високий показник Щ

Наймолодша на фермі - Олена Юрченко їй 21 
р,к. Та вже тепер вона - «тритисячная». А недав
но комуністи виявили ІЙ високе допіп'а «едавв члени КПРС. Д0В,р я - прийняли

А комсомолка Ірина Рябченко - технік штучного

КОМСОМОЛЬЦІ І комсомолки, 
ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

ВИ - СПАДКОЄМЦІ І продовжувачі 
СЛАВНИХ ТРАДИЦІЙ старших поколінь, 
комуністи, ВЕСЬ народ високо цінять 
ВАШ ТРУДОВИЙ ЕНТУЗІАЗМ, ВАШУ НАПО
ЛЕГЛИВІСТЬ В ОВОЛОДІННІ ОСНОВАМИ НА
УК, ВАШУ МУЖНІСТЬ ПРИ ВИКОНАННІ ПАТ
РІОТИЧНОГО ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ОБО
В’ЯЗКУ. ПАРТІЯ ЗАВЖДИ ДОВІРЯТИМЕ МОЛО
ДІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗАВДАННЯ, ПІДВИЩУВА
ТИМЕ РОЛЬ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ В КО
МУНІСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧО
ГО покоління.

(Із Звернення Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу до всіх вибор
ців, громадян Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік). ;

КУКУРУДЗІ — ТУРБОТУ молодих

ДОТРИМАТИ 
СЛОВА

У четвертому році п'я
тирічки комсомольці на
шого району продовжу
ють шефство над вирощу
ванням цінної сільськогос
подарської культури — 
зернової кукурудзи за ін
дустріальною технологією. 
11а цій ділянці аграрного 
виробництва найбільшу 
віддачу може дати висо
кий 'загальноосвітній рі
вень комсомольців-механі- 
заторів, молодечий хлібо
робський запал, дбайливе, 
бережливе ставлення до 
те?.ііік!і та її ефективне • 
ішхорястання.

Плануємо одержати ни
нішнього року по 40 цент
нерів зерна кукурудзи на 
круг. У районі створили 
дві механізовані комсо
мольсько-молодіжні заго
їш, які будуть працювати 
за єдиним нарядом. Діяти
муть вони на базі колгос
пів імені Комінтерну та 
імені Леніна. Старти за 
«індустріальним графіком» 
для цих господарств не 
перші, немалий досвід ро
боти в ланках молодь уже 
має. В інших же колгос
пах та радгоспах району 
в одинадцяти механізова
них загонах працювати
муть комсомольсько-моло
діжні ланки по догляду і 
збиранню кукурудзи.

Турботи у молодих зем
леробів почалися ще з осе
ні. Обрали під кукурудзу 
найкращі площі, по мож
ливості — так, щоб попе
редником була пшениця. 
Але вибір полів — це ли
ше частина справи. Кожен 
сорт кукурудзи 
ретельного 
грунту, його 
Уроки минулого показали, 
що відхилення від техно
логічних вимог індустрі
альної технології оберта
ється в майбутньому недо
бором зерна. Тож усі не
обхідні заходи восени бу
ли проведені вчасно і ви
сокоякісно.

вимагав 
обробітку 

удобрення.

Усе ж старанністю і 
.завзяттям брак знань під
мінити важко. Тож ніші, у 
відносно спокійний Д.ІЯ 
к у к у р у дзов од і в період,
повним ходом ідуть кущо
ві семінари. Відбувся не
давно подібний семінар і в 
колгоспі імені Комінтерну. 
Його учасники, члени ме
ханізованих загонів кол
госпів імені Леніна, імені 
Ілліча, імені XX з’їзду 
КПРС і кінного заводу 
№ 175, поділилися досві
дом, обмінялися думками. 
Особливу увагу учасники 
семінару приділили питан
ням підвищення 
тпвності праці на 
ціях качанистої, 
вання органічних 
ральннх добрив, 
муванням врожайності. -

Молоді ланкові і члени 
ланок та загонів ще раз 
почули про тонкощі орга
нізації роботи за колек
тивним підрядом, стиму
лювання прані та ведення 
облікової роботі!.

Нині вся необхідна для 
обробітку грунту техніка 
комсомольсько - молодіж
них загонів -- на лінійці 
готовності. Найвагоміший 
вклад у цс внесли комсо
мольці Юрііі Омельченко, 
Микола Биціок, Василь 
Лисенко, Сергііі Хлівішй 
(колгосп імені Комінтер
ну), а також Анатолій та 
Віктор Єрмакови з колгос
пу імені Леніна. До весня
ної посівної кампанії, но
вого хліборобського сезо
ну молоді кукурудзоводи, 
підходять упевненими кро
ками. І хоча часом молоді 
не вистачає досвіду, того 
досвіду, який збирається 
роками по крихті і вбері
гає від прикрих прорахуи- 
ків, комсомольці виявлене 
довір’я —доводити індуст
ріальну технологію до оп
тимальних «кондицій» і 
брати сповна від кукуруд
зяного гектара— прагнуть 
виправдати.

М. КИРИЛЕНКО, 
заворг Онуфріївсько- 
го РК ЛКСМУ.

продук- 
планта- 

застосу- 
і ЛІІІІС- 

програ-

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

осіменіння худоби. Торік на кожні сто корів отри
мала по 93 телят. А свою додаткову оплату за пере
виконання плану приплоду молодняка — 60 карбо
ванців — перерахувала у Фонд миру.

Не приховує свого задоволення роботою дівчат за
відуюча фермою. Ганна Василівна Ковальчук вважає, 
що її доярки стануть в недалекому майбутньому за
співувачами в боротьбі за п’ятитисячні надої.

С. ПІДДУБНИЙ, 
працівник голованівської районної газети.

Радгосп імені Карла Маркса,
Голованівський район.



9 лютого 1984 року — «Молодий комунар» - З стор.
З ВИПУСКУ «ПЕРСПЕКТИВИ».^-

ЗА ПРИКЛАД- ийлЖжг 
ТРУДОВІ ДОСЯГНЕННЯ

КОМСОМОЛЬЦЮ!

ВИПУСКНИКІВ
ОДНІЄЮ з форм розши

рення кругозору, вдос
коналення відпочинку хлоп
ців і дівчат є клуби за інте
ресами, любительські об'єд
нання, які діють майже в 
усіх профтехучилищах об
ласті, Па базі нашого 
МИТУ № 4 створений клуб 
трудових традицій «Золоті 
руки». Ми поставили собі’за 
мету пропагувати науково- 
технічні знання, формувати 
в учнів принципи високої 
моралі, виховувати в них 
комуністичне ставлення до 
праці. Це досягається зав
дяки проведенню різнома
нітних заходів: вечорів-зуст- 
річей, конкурсів професій
ної майстерності, екскурсій, 
тематичних вечорів.

Керує діяльністю клубу 
рада, яку обирають па за
гальних зборах учні про
фесійно-технічного учили
ща. До неї входять майстер 
виробничого навчання Л. Я. 
Ільченко, бібліотекар-С. Ф. 
Арншпник, секретар нартор- 
ганізації училища О. С. Уи- 
тілов та но одному учневі з 
кожної навчальної групи.

Кожна секція ради вико
нує певні функції. Пошуко
ва, наприклад, збирає і сис
тематизує матеріали про

земляків-кіровоградців, ве
теранів праці, випускників 
училища різних років. Вона 
проводить велику роботу по 
зміцненню шефських зв'яз
ків із базовим підприємст
вом — виробничим об’єд
нанням по сівалках «Черво
на зірка», організовує ек
скурсії в музей історії цього 
підприємства.

Секція організаційної ро
боти проводить конференції, 
лекції, бесіди, вечори тру
дової слави.

Частими і бажаними гос
тями клубу є передовики 
виробничого об’єднання 
но сівалках «Червона зір
ка», колишні випускники 
МПТУ № 4 Герой Соціаліс
тичної Праці, делегат XXV 
з'їзду КПРС бригадир 
бригади слюсарів-складаль- 
нпків механоскладального 
цеху № 2 О. О. Кошурко, 
депутат Верховної Ради 
СРСР бригадир бригади 
формувальників ливарного 
цеху ковкого чавуну В. І. 
Гетьманець, депутат Вер
ховної Ради УРСР, токар 

м с х а н ос к л а д а л ы і о го цех у 
№ 2 . І. В. Чернега, кавалер 
ордена Леніна, депутат 
міської Ради народних де
путатів залнвннк ливарного

кращих виробничників У 
наш клуб, а й самі буваємо 
у цехах підприємства, Діз'“ 
емось про трудові успіхиі в 
пускииків училища. Осоол 
во цікавими, пізнавальними 
такі екскурсії є для наш • 
першокурсників, адже воиі 
знайомляться з цехами, Д 
невдовзі самі будуть працю
вати. '

Члени клубу проводять 
роботу' по профорієнтації 
молоді. Систематично орга
нізовують вечори «Із шкіль
ного класу — в робітничий 
клас», «Робітник — Цс зву
чить гордо», «Вам, хто ви
бирає професію», «Ми твій 
резерв, любима Вітчизно». 
Охоче готуються ХЛОПЦІ 1 
дівчата до дня відкритих 
дверей у профтехучилищі.

Моїми активними поміч
никами у всіх добрих спра
вах клубу є завтрашні тока
рі Михайло Наумкін, Ната
лія Ховренко, майбутній 
слюсар Олександр Бредіхін, 
всі хлопці й дівчата, кому 
дорога честь училища, хто 
гордиться трудовими здо
бутками його випускників і 
прагне працювати так же 
добросовісно.

Л. ГУЖЕВЕНКО,
голова клубу трудових 
традицій «Золоті руни» 
МПТУ № 4.

Цей мімі-електровоз се
рії ВЛ 80т зроблений ру
ками учнів Знам’янського 
ТУ № 2 під керівництвом 
заслуженого працівника 
системи профтехосвіти 
старшого майстра училн- 
іца І. Я. Мазура. Модель 
електровоза була на вис
тавці технічної творчості у 
Кіровоградському палаці 
культури імені Компаній
ця під час обласного 
зльоту активістів системи 
прбфтехосвіти.

На з н і м к у: учасни
ки зльоту розглядають ек
спонат, представлений тех
училищем № 2.

Фато 3. ГРИБА.

Секретаріат Кіровоград- 
ського обкому ЛКСМ Украї- 

ПАЛД _сааЧаЛЬНО'МЄТОДИЧНа 
рада обласного управління 

профтехосвіти і бюро об
ласно! комісії Радянського
фонду миру постановили: 
□ сім комсомольцям і пра
цівникам профтехучилищ 
взяти участь у республікан
ській операції «Зміцнюй 
мир своїми справами», в 
ході якої відпрацювати на 
промислових об’єктах і в
колгоспах один день і за
роблені гроші перерахувати 
у Фонд миру. Це послу
жить дальшій активізації 
роботи з військово-патріо
тичного виховання майбут
ніх робітників і колгоспни
ків, підвищенню ефектив
ності політичної пропаганди 
серед молоді.

Участь в операції «Зміц
нюй мир своїми справами» 
буде внесена в особисті 
комплексні плани учасників 
Ленінського заліку «Вчимо
ся комунізму, будуємо ко
мунізм», соціалістичне зма
гання груп/ кожного учня і 
працівника і враховувати
меться при проведенні гро
мадсько-політичної атеста
ції і підбитті підсумків соці
алістичного змагання.м. Кіровоград.

---------------------------------- НА КОНТРОЛІ ГАЗЕТИ =

«У КЛУБ... ЧЕРЕЗ
Під таким заголовком у 

газеті 13 грудня минуло
го року було надрукова
но критичну кореспон
денцію про незадовільний 
стан роботи з молоддю 
дирекції Грузинського бу
динку культури Кіро
воградського району, про 
пасивність комсомольсь
кої організації колгоспу 
імені Чапаєва у вирішенні 
питань дозвілля спілчан.

На виступ газети від
повів завідуючий Кіро
воградським районним 
відділом культури М. І. 
КРАВЧЕНКО:

«Відділ культури Кіро
воградського райвикон
кому повідомляє, що ко
респонденція «У клуб... 
через вікно» уважно роз
глянута на засіданні ради 
відділу культури. Окремі 
факти, наведені в матеріа
лі, дійсно підтвердилися. 
Так, зокрема, в будинку 
культури деякий час не 
демонструвалися кіно
фільми, порушений був 
розпорядок демонструван
ня, Деякий час не про

ВІКНО»
сільської молоді. Щодо 
останнього зауваження, 
відповідаємо: готуючи
критичні матеріали, ре
дакція має повне право не 
узгоджувати питання сво
їх публікацій з тими, ко
го критикує. Тож редакція 
чекає конкретної відпові
ді з райвідділу культури

про 
. їх

водились танцювальні ве
чори для молоді — зіп
сувалась апаратура».

1 тут же М. І. Крав
ченко’ додає: «Що стосу
ється «занедбаної робо
ти» Грузківського сільсь
кого будинку культури, 
то в цьому питанні я зі 
спецкором газети не погод
жуюсь — адже робота 
цього закладу культури 
ведеться на потрібному 
ріпні (і далі йдеться 
художні колективи 
заслуги — РЕД.)

Хотілося також, щоб 
при підготовці подібних 
матеріалів, кореспонден
ти газети узгоджували ці 
питання з відділом куль
тури».

Що ж, нагадаємо ще 
раз т. КРАВЧЕНКУ, що 
термін «занедбана робо
та» як такий у матеріалі 
не вживався. Досить 
об'єктивно оцінювались у 
вищезгаданій публікації 
заслуги і успіхи грузьків- 
ських художніх колекти
вів, а критикувалась пога
на організація дозвілля

про вжиті заходи по кри
тичному виступу газети.

І ще один лист був 
своєрідною реакцією на 
публікацію газети. Напи
сали його молоді жителі 
села Овсяниківка цього 
ж колгоспу. Ось окремі 
витримки з нього:

«Ми прочитали у «Мо
лодому комунарі» ваш 
матеріал. У порівнянні з 
тим, як проводить свій 
вільний час молодь села 
Грузького, наше життя 
здається бідним. Якщо в 
селі Грузькому не пока
зували кіно декілька мі
сяців, то в нашому сечі 
його не було Цілий рік.. 
Про лекції годі й говори
ти - їх не було. Зараз 
наш клуб на ремонті, але

/ЖпіБЛЯ^ ^Увивтнп^
роботи в ньому не ведуть
ся. Хіба не можна було 
зробити ремонт влітку, 
коли вся молодь була в 
селі і могла б допомог
ти?.. Ми не проти зали
шитись жити і працюва
ти в рідному селі, але нас 
гонить звідти нудьга...»

Цікаво, що на цей лист 
відповість Кіровоградсь
кий районний відділ 
культури? Можливо буде 
вжито заходів, чи 
т. КРАВЧЕНКО знову 
чекатиме поки редакція 
узгодить з ним не питан
ня?

На жаль, ми гак і не 
діждалися відповіді на 
публікацію з Кіровоград
ського райкому комсомо
лу. Хоч серйозні претен
зії в ній пред’являлися 
До роботи секретаря ком
сомольської організації 
колгоспу імені Чапаєва 
В. Молдавської, комсо
мольського активу.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

(Продовження. Початок у № 15 за 4 лютого).

Та ж, суха й жилава, рука іспанця допомогла Бой
ку скинути мішок на землю, лягла на плечі. їхні по
гляди зустрілися, заговорили поміж собою на одній 
лиш їм, обом цим людям, у ту хвилину зрозумілій мо
ві. І знову йшов Володимир по трапу, але не спітк
нувся. Одна лиш думка, що поруч — друзі — іспан
ці, французи, поляки — підтримають, не дадуть упас
ти, життєдайною силою струмувала в серці, веліла 
жити. Відтоді, як іспанець, що йшов з ношею позаду, 
з останніх сил підхопив його, уже падаючого, і одні
єю рукою довів з мішком до берега, зрозумів Бойко: 
не лише виживати, а й боротися з ворогом у цьому 
пеклі допомагає полоненим із багатьох країн Європи 
дружба і солідарна ненависть до фашизму.

Під осінь вантажі в порт стали надходити все рід
ше, і частину полонених перевели на ручні роботи в 
механічні майстерні концтабору. Бойка і Юрова при
значили в розпорядження кількох німців, які свого ча
су емігрували у Францію від переслідувань фа
шистського режиму Гітлера. Якось один з них, ста
ренький уже майстер, звелів хлопцям полагодити у 
своїй житловій комірчині пічне опалення. Першим, що 
помітили друзі, ледве прочинивши двері, був великий 
радіоприймач. Озирнулись довкола — ні душі. Не 
зводячи заворожених очей з того дива, ступнули 
крок, другий і враз завмерли, пронизані спільною 
здогадкою: «Невже провокація?» Юров міцно стис за 
лікоть Бойка і, немов старший малого, повів у куток, 
до плити. За словами майстра, дим з неї чомусь ва
лував у приміщення. Отож спершу прочистили жалю
зі днища, куций лежак. Працювали мовчки, неквап
но, раз по раз поглядаючи на радіоприймач. Ні, не 
могли вони піти звідси, не дізнавшись. що там, як 
там, на рідній землі, не почувши бодай слова з дале
кої Москви.

— От що, — нарешті пошепки мовив Олександр, 
коли залишалось перевірити іще димар. — Ти вилазь 
на дах і періодично стукай по витяжній трубі молот
ком. На випадок чого, бий швидко, мов на пожежу. 
Коли ж постукаю я, мерщій сюди. Іншої нагоди, ма
буть, не трапиться.

Володимир стукав. Повільно, монотонно. А на спо
лох било його серце. 1 тоді, як вартував на даху, як 
почув нарешті глухі звуки ударів Юрова, як злазив. 
1 вмить воно захлинулось, заболіло невимовною ра
дістю, коли почув голос рідної Вітчизни. «Б’ють наші 
гадів. Наступають по всьому фронту», — одні й ті ж 
слова з вуст в уста того ж дня передали своїм. А 
скоро звістка про наступ радянських військ засяяла 
в очах полонених із багатьох інших країн. Уже вкот
ре, зустрівши мовчазного, як говорив про нього 
Юров, наглухо замкнутою Григорія Вікторова, по
мітив Бойко, що і цей. мужній чоловік, не може при
ховати зрозумілої тоді їм обом радості.

(Далі буде).
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ДЭ РЕДАКЦІЇ зайшли 
п’ять хлопчиків і дів

чинка. Один з них тримав у 
руках папки з паперами.

— Я Сергій Пава, коман
дир групи «Пошук» з двад
цять сьомої школи, — 
представився. — А це мої 
друзі, теж п'ятикласники -- 
Олег Чорний, Діма Малков, 
Петро Чанковськин, Сергій 
Тригубснко, Олена Бойчук. 
Ми проводимо операцію 
«Орден у твоєму домі».

1 розгорнув свої папери. 
На сторінках альбомів ка
ліграфічним почерком напи
сані * біографії колишніх

Тан у ножному піонерсь
кому загоні Кіровоградсь
кої десятирічки N9 27. 
Виточившись у пошукову 
експедицію «Літопис Вели
кої Вітчизняної», шнолярі 
створюють рукописну кни
гу про воїнів-кіровоградців, 
визволителів нашого краю. 
Сотні листів написали вони 
у січні, і сотні імен з’яви
лось у їх записниках. Ад
рес багато, але одна спільна 
— пам’ять.

Комсомольська організа
ція школи, вчителі постійно 
спрямовують діяльність по
шукових і експедиційних

нУпВм-.ЛІНСЬКОЕНМ моряком, 
?ичнТИп-«М бойосої • полі
тичної ПІДГОТОВКИ.

Старшина запасу О. Ма
ніте перенонаний, що його 
виконтот^Н°СЄЛЬЦІ до иінця вико нають наказ своїх 
гиХ л ‘ колишніх фронто
виків. Адже тут, у десяти- 
піитио*8 Хліб°робському 1(0 

колгоспу імені 
4-РУНоЄ, вони здобули доб • 
рии ідейний, трудовий і фі- ЬпЧ»иИ 7рт- г°™вали себе 

ВИпР°бУвань на зразнопо 
С.?°Р7ИВНОМУ момпленсі, який 
будували своїми руками, 
па уроках мужності вчите
лі і ветерани вселяли в 'X

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: 
_____________КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Адреса одна —
фронтовиків. Тут же накле
єні фотопортрети — періоду 
війни і теперішні.

— Ось Олександр Ми
хайлович Лапін, — почав 
розповідати Сергій. — Він 
живе по провулку Ждано
ва, в будинку двадцять 
три. У нього два ордени 
Червоної Зірки. Визволяв 
Кіровоград, брав Берлін. А 
в Григорія Костянтиновича 
Товстонога теж два таких 
ордени та ще дві медалі — 
«За відвагу» і «За бойові 
заслуги».

— А яка ж історія цих 
орденів? — запитую в п'я
тикласників. — Що ви зна
єте, наприклад, про Олек
сандра Івановича Сєрікова, 
портрет якого ви мені по
казали?

Найменшенький зростом, 
Петрик Чайковськіїй, бере 
в руки фотознімок фронто
вих літ, ного очі просвітлю
ються, і він починає розпо
відати:

— Цей паш дідусь, якого 
мн розшукали н-а вулиці 
Жданова, був розвідником. 
Воював під Сталінградом, 
у Прибалтиці. У бою під 
Вільнюсом його група одер
жала завдання — в тилу 
фашистів знищити проти
танкові гармати. Коли роз
відники закидали їх грана
тами і поверталися до сво
їх розрізненими групами, 
Олександр Іванович зуст
рівся з гітлерівцями. Вісь
мох знищив прицільним 
вогнем з автомата, дев’я
тьох взяв у полон. І його 
представили до Ордена 
Червоної Зірки.

А ще діти розповідали 
про колишню санітарку 
Марію Полонську, яка ви
несла з поля бою на Малій 
землі сотні поранених бій
ців. Вони, ці щасливі два
надцятирічні п’ятикласни
ки, знають про долю дітей 
блокадного Ленінграда, про 
яких їм теж розповіли 
фронтовини.

— З якою метою ви ве
дете пошук? — знову пи
таю хлоп’ят.

— Все це ми збираємо 
для нашого шкільного му
зею, — говорить Сергійко 
Пава. Щоб усі знали про 
цих людей. Наша піонер- 
вожата Людмила Вячесла
вівна розповідала нам про 
Олександра Матросова і 
Зою Космодем’япську, 
Олега Кошового і Толю Ко
мара. А ось про тих геро
їв, яких ми бачимо часто 
на нашій вулиці, майже ні
чого не знаємо. Ото ми й 
пішли до них. Про все роз
питали, записали і запро
сили їх па урок мужності.

пам’ять
З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

загонів, комсорги і піонер
ські ватажки відбирають 
найцінніші реліквії, зібрані 
учнями, щоб використати 
їх у роботі по патріотично
му вихованню школярів. 
ДЕРЕВА пам’яті... їх по

садив не тільки фрон
товик Г. В. Тюріп. Коли 
червоні слідопити Іїовоук- 
раївки збирали матеріали 
про свого земляка героя 
громадянської війни М. І. 
Мокряка, вони одержали 
лист із Брянщинн, де йшов 
у свій останній бій з дсві- 
кіицями хоробрий командир 
дивізіону. Вчитель В. Да
ниленко повідомив, що в 
селі Шведчпки посаджена 
березова алея на честь ге
роїв Жовтня. І тоді ново- 
українські піонери та ком
сомольці кинули клич: поса
дити алеї пам’яті в кожно
му селі району. Юнаки і 
дівчата села Рівного одра-

серця ви-оке почуття пат
ріотизму та радянського ін
тернаціоналізму. І коли їх 
запитували, на кого вони 
хочуть бути СХОЖИМИ, ВІД
ПОВІДЬ була одна: «На діда- 
фронтовика!». «На Архипа 
Маніту!». Бо така у них 
життєва позиція — прий
нявши естафету слави в 
стзршого покоління і гідно 
пронести її до переможної 
висоти — на хлібній ниві, 
на зоряному кордоні Вітчиз
ни. Не схибити, не зронити 
честі своєї, мужньо піти на 
рубіж, який їм доручено 
захистити, і вистояти на 
ньому.

Саме комплексний підхід 
комітету комсомолу колгос
пу імені Фрунзе до військо
во-патріотичного виховання 
молоді забезпечує успіх — 
є конкретна віддача. Мину
лії лічені місяці з тих пір, 
як призовники пішли па 
солдатську службу, а вже 
їх батьки, вчителі, керівни-

зу почали операцію «На
звемо всіх поіменно». Шу
кали матеріали про кожно
го із 578 односельців, які 
не повернулися з фронто
вих доріг. І під час субот- 
ників та недільників садили 
ясени і яблуні, ялини та ли
пи. Проводжали вони своїх 
односельців на службу в ар
мію, і кожен призовник 
Рівного па вулиці, де жив 
загиблий воїн, в сквері біля 
обеліска героям посадив де
рево.

А ось іще один приклад. 
У селі Лозуватому Ульянов
ського району йшли на ар
мійську службу комсомоль
ці Юрій Буран, Микола Во- 
рончун, Михайло Козішнурт, 
Олександр Павлуша, Воло
димир та Сергій Чаповські, 
Василь Яровенко. Був ве
чір бойової слави, на яко
му голова сільсьної Ради 
народних депутатів Г. В. 
Блідар від імені жителів 
села вручала кожному з 
них листівни-накази — з 
честю виконати свій свя
щенний обов’язок перед 
Батьківщиною. Як Герой 
Радянського Союзу Архип 
Маніта чиє Ім’я нині носить 
Лозуватсьна десятирічна. 
Юнаки завітали в музей 
Героя, поклали квіти до 
пам’ятника звитяжцю, дали 
клятву на вірність Вітчизні.

А за місяць до цієї події 
в селі відбулися змагання 
з військово-прикладних ви
дів спорту. Всі призовники 
підтвердили нормативи 
гпо. Призи переможців во
ни, спортсмени-розряднини, 
отримали з рун сина героя- 
земляна нолгоспного водія 
Олександра Маніти, який

ки колгоспу одержують лис
ти з військових підрозділів, 
в яких командири дякують 
їм за виховання хлопців.

У ДНІ святкування 40- 
річчя визволення Кі

ровограда від німецько-фа
шистських загарбників в 
обласному центрі проходи
ли зустрічі з ветеранами 
війни на вечорах бойової 
слави, на уроках мужності. 
Я попросив кількох із них 
відповісти на одне запитан
ня редакційної анкети: 
«Який, на вашу думку, має 
бути сьогоднішній воїн, як 
він повинен готуватись до 
армійської служби?»

Відповіді були щирими і 
відвертими.

М. Т. Татаринцев, вете
ран. 39 полку 13 гвардійсь
кої стрілецької дивізії:

«Важко нам було в Ста- 
лінграді. І тут, у боях під 
час Кіровоградської насту
пальної операції. Але нам 
додавали сил висока віра в 
нашу перемогу, в паші ви
сокі ідеали. Всі ми, фронто
вики, наставники молоді, 
передусім маємо передати 
пашим онукам ті устремлін
ня, з якими ми живемо, з 
якими йшли в бій з воро-
гом».

Герой Радянського Со
юзу В. О. Верхоланцев:

«Ще в тридцяті рокп в 
далекій Пермі я готувався 
стати льотчиком. Займався 
лижним спортом і спортив
ною гімнастикою, вчився 
влучно стріляти. А потім

...кс _ аероклуб. І піші я 
нагадую майбутнім воїнам 
слова тричі Героя Радянсь
кого Союзу О. 1. Нокршп- 
кіиа: «Льотчику потрібне 
постійне тренування. Моле
на бути людиною відчай
душної сміливості і не ма
ти успіху в повітрі. Треба, 
щоб льотні знання і відва
га доповнювали мінні мус
кули, вірне око, хороші 
серце і легені». Мені, як 
голові обласної комісії 
ГПО, часто доводиться ана
лізувати роботу дтсаафів- 
ських і комсомольських ак
тивістів, які покликані на-’ 
лагодити процес початко
вої військової підготовки 
молоді. І нерідко перекону
юсь, ЩО тут у нас є нероз
в’язані проблеми. Прикро, 
що вісімнадцятирічний 
юнак підтягується на пере
кладині три—п’ять разів,
вибившись із сил сходить з 
кросової дистанції, не ви
копує заліку па вогневому 
рубежі. 1 ще гірше, що та
кому видають перед призо
вом в армію посвідчення 
значківця ГПО.

Тан. Але у нас є адреси 
досвіду. Наприклад, колгосп 
«Унраїна» Знагл’лнського 
району, Світлозодський за
вод чистих металів, кірово
градські середні школи 
№№ 5 та 34, Кіровоградсь
кий машинобудівний техні
кум, де фізична підготовка 
молоді ведеться в нерозрив
ному зв'язку з роботою по 
патріотичному вихованню. 
Протилежне, снажімо, в 
Голованівському СПТУ № 8, 
деяких школах Доброве- 
личнівського та Онуфріїссь- 
ного районів. Тут проводи
ться багато цікавих уроків 
мужності, юнаки і дівчата 
беруть активну участь в 
експедиції «Літопис Великої 
Вітчизняної», та десятки з 
них не залучені до постій
них занять в спортивних 
секціях, погано готуються 
до заліку з фізичної підго
товки. Передусім це тому, 
що на місцях слабка спор
тивна база, допускається 
формалізм у роботі вчите
лів фізкультури, а комсо
мольські організації само
усунулись від цієї справи. 
От і виходить прикрість: хо
роша за своїм складом ха
рактеру молода людина, оз
броєна міцними знаннями, 
чесна (про таку кажемо: 
вихована) залишається не 
загартованою фізично. Тож 
дозвольте заперечити: не 
зовсім вихована. Через те, 
що в процесі її виховання 
— були упущення».

Б. А. Рилов, ветеран 95 
гвардійської стрілецької ди
візії:

«Перед святом Перемоги, 
напередодні річниці Зброй
них Сил мені доводиться 
виступати в школах, техні
кумах, профтехучилищах 
Кіровограда майже щодня. 
А потім — пауза. По кіль
ка місяців підряд ніхто ту
ди вас, фронтовиків, не за
прошує. А це неправильно. 
Наше слово має звучати в 
класі, студентській аудито
рії теж за певною програ
мою, а не від випадку до 
випадку».

♦ * *
...Дванадцятирічного Сер

пика Паву я запитав, коли 
він прокоментував усі ма
теріали, які зібрав разом а 
своїми товаришами:

— А чим ще ти займа
єшся після урок’в?

Хлопчик відповів гордо:
— Боксом, хокеєм, авіа- 

моделюваипям. Сьогодні 
йдемо до бабусі—солдатсь
кої вдови Зіпаїди Михай
лівни іМатвєєвої, яка в ро
ки війнпи шила шинелі 
фронтовикам. Вона так ба
гато знає про них...

М. ШЕВЧУК.

СЕЗОН ФУТБОЛ

ПОЧИНАЄТЬСЯ
ВЗИМКУ

Шанувальники футболу пам’ятають важкий для 
кіровоградської «Зірки» минулорічний сезон рози
грашу першості СРСР серед команд другої ліги. Та 
спортсмени не впали духом. Про це свідчило друге 
коло змагань. Футболісти під керівництвом нового 
старшого тренера майстра спорту Ю. І. Горожанкіна 
зуміли вийти з «небезпечної» зони. Нині футболісти 
«Зірки» готуються до ссзону-84. Під час тренувань 
колективу у Світловодську наш громадський корес
пондент І. КАРАНТ взяв інтерв’ю у 10. І. ГОРО
ЖАНКІНА.
КОР.: — Які зміни відбу

лися у складі команди?
Ю. Горожанкін: — Склад 

колективу не змінився. До 
тренувань приступили ни
ні 25 футболістів. Серед 
них лише п'ять гравців, 
яким більше 25 років. До
повнюємо команду молод
дю. У числі молодих — ви
хованці спеціалізованої 
футбольної дитячо-юнаць
кої спортивної школи Сер
гій Степашко, Олег Коло- 
місць. Геннадій Іщенко, 
Аптон Філіпопський І воро
тар Олег Діброва.

Серед ветеранів — капі
тан команди Олександр 
Смичепко, захисник Вале
рій Самофалов, півзахис
ник- Володимир Димов.

КОР.: — Які зміни перед
бачені положенням Феде
рації футболу про прове
дення розиграшу першості 
СРСР серед команд другої 
ліги на 1984 рік?

Ю. Горожанкін: — Усі 26 
команд другої ліги (замість 
сумського «Фрунзенця» 
виступає переможець фі
налу серед команд колек
тивів фізкультури ірпінсь- 
ке «Динамо» Київської об
ласті) вирішено поділити 
на дві підгрупи за принци
пом зайнятими в минуло
му сезоні місцями: в одну 
підгрупу потрапили ті, 
хто був у турнірній табли
ці в парному числі, решта 
— в другу підгрупу.

Серед 13 команд кожній 
підгрупі передбачено про
вести відбіркові змагання 
у два кола. Команда прий
матиме двох суперників 
на своєму полі і стільки 
ж матиме виїзних зустрі
чей, що дасть тижневу пе
рерву для якіснішого про
ведення навчально-трену
вального процесу вдома.

Шість команд у кожній 
підрупі, які займатимуть 
виші сходинки в турнірних 
таблицях, утворять групу, 
що боротиметься за 1 — 12 
місце розиграшу першості 
СРСР. причому їм будуть 
враховані так звані «золо
ті очки» попереднього ета
пу.

Таким чином, на цін ста
дії розиграшу між собою 
в два кола зустрічатимуть
ся лише команди, що бу
дуть .у другій підгрупі. 
Решта 14 команд за таким 
же принципом розігрува
тимуть 13—26 місця.

КОР.: — Яні завдання 
ставить перед собою ке
рівництво команди «Зірка» 
на футбольний сезон ни
нішнього року?

Ю. Горожанкін: — На
самперед кілька слів про 
склад керівної групи. На-

чалышком команди став 
Олександр Олександрович 
Осипенко, тренером — Ва
дим Всеволодович Дарен- 
ко, адміністратором зали
шився Володимир Михай
лович Арутюнян, лікарем 
— Роман Йосипович Заха- 
льов.

Мн поставили перед со
бою мету потрапити цього 
року в шістку найснльні- 
ших команд у своїй під
групі. А для цього спорт
смени мають підвищити 
вимогливість до себе в 
процесі навчально-трену
вальної роботи. Ми ж, тре
нери. ведучи копітку робо-
ту з молоддю, хочемо до
битися того. щоб 
більш досвідченими 
болістамп і 
встановилися 
взаємодія.

Зрозуміло, 
відповідальність покладає
мо па досвідчених спорт
сменів. І наше завдання — 
правильно підійти до роз
поділу навантаження, щоб 
виробити в гравців витри
валість, швидкість, силу, а 
також удосконалити тех
ніку володіння м’ячем і 
тактичними навичками.

КОР.: — Як спланована, 
підготовча робота до ново-1 
го спортивного сезону?

Ю. Горожанкін: — Пла
нуємо її за вимогами під
готовки майстрів шкіряно
го м’яча. Перший етап — 
заохочувальний. Ного ми 
почали в Кіровограді ше 
напередодні Нового року, 
згуртовуючи колектив. За
вершуючи цей період, про
вели в Черкасах три това
риські матчі. Грали з чер
нігівською «Десною», зі 
збірною Черкаської облас
ті. а також другим скла
дом своєї команди зустрі
чалися 
Черкас.

Потім 
другого 
доброю 
диться 
23 січня . , .. 
гально-підготовчяй період, 
який триватиме до середи
ни лютого. У цей час вес
тиметься робота по підви
щенню функціональних 
можливостей футболістів. 
Уже провели товариську 
зустріч з «Кривбасом» у 
кривому Розі. Дніпродзер- 
жинську команду «Мета
лург» прийматимемо 11 
лютого на світловодському. 
стадіоні «Авангард». З 201 
лютого в Закарпатті про
ходитиме третій — спеці
альний етап тренувального 
збору. Проведемо ряд кон
трольних матчів з коман
дами майстрів, що також 
перебуватимуть на зборі.

між 
Фут- 

повачками 
контакт 1

що основну

зі збірною міста

приступили до 
етапу (а він за 
традицією прово- 
у Світловодську). 

продовжився за

МАРШРУТИ ЗИМОВИХ КАНІКУЛ
dvtv Pwnv^n^1HIIK/>’ ^еРшими по новому марш- 
™«дИрї,Т™10св7кЇЇу.жів краі""’ ” прнву’

рястів. Цю подорож організовано у зв’язку з на
ступним 200-річчям міста. У програмі кримських 
канікул студентів зустрічі з ветеранами війни і 
праці, передовиками виробництва, спортивні свя
та, вечори відпочинку. Тепла погода дала змогу 
гостям серед зими помилуватися цвітінням миг
далю, здійснити морські прогулянко

с. КОНСТАНТИНОВ, 
кор. РАТАУ.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
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