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ЗА ВИСОКУ ВІДДАЧУ КУКУРУДЗЯНОЇ ниви
Досягнення високих ре
зультатів стало можливим
культури .з гектара — одер завдяки творчому підходу
жала механізована ланка до вирощування 1 збирання
Віктора
Володимировича кукурудзи, невтомній орга
Грязнова з колгоспу імені нізаторській роботі партій
XXII з’їзду КПРС Доброве- них, радянських, господар
личківського району. Удар ських, профспілкових І ком
но попрацював у нинішньо сомольських органів, само
му році колектив ланки відданій праці трудівників
Миколи Григоровича Козія кукурудзяної ниви.
На нараді виступили пер
з колгоспу
імені Леніна
Знам’янського району, який ший секретар Гайворонсько
на кожному гектарі зібрав го райкому партії А. І. Ба
бенко,
перший секретар
по 106 центнерів' зерна.
міськкому
Успіх справи вирішували Знам’янського
люди, які всю свою май партії Б. Г. Переверзев, про

Рекордний урожай — по
у новоукраїнці Від
булася ОБЛАСНА НАРА 142 центнери зерна цієї

У БРИГАДІ—
НОМСОМОЛЕЦЬ40-х

ДА
КУКУРУДЗОВОДІВ
В ОБЛАСТІ, НА ЯКІЙ РОЗIГЛЯНУТО
ПІДСУМКИ
і РОБОТИ В 1984 РОЦІ І
В ВИЗНАЧЕНО ЗАВДАННЯ
В ПО ДАЛЬШОМУ ПІДВИI ЩЕННІО ВРОЖАЙНОСТІ
• КУКУРУДЗИ В 1985 І НА
СТУПНИХ РОКАХ.

ший секретар обкому ЛКСМ
України І. О. Шевченко та
інші. Всі виступаючі пору
шили важливі питання під
вищення урожайності куку
рудзи.
Активну участь у вирі
шенні важливої проблеми
збільшення
виробництва
зерна беруть комсомольці
і молодь області. Вони удар
но попрацювали на кукуруд
зяній ниві-84. 12 тисяч мо
лодих кукурудзоводів вели
боротьбу за високу віддачу
кукурудзяного гектара. Ком
сомольське поле займало

ня складне, але є всі мож
ливості взяти намічений ру
біж. Основа для його здійс
нення — набутий цьогоріч
ний досвід, підкреслювалося
на нараді.
Учасників наради привітав
секретар Одеського обкому
Компартії України М, Г. Га
лич.
У роботі наради взяв
участь і Еиступив перший
секретар обкому Компартії
України М. Г. Самілин.

З доповіддю на нараді
виступив начальник облас
ного управління сільського
господарства В. Я. Маслюи ченко.
Як відзначалося на нара
ді, нинішній рік став переі ломним по ряду важливих
І напрямів сільськогосподар
У локомотивному депо ського виробництва обласстанції Помічна працює I ті. За підсумками минулої
три комсомольсько-моло в зимівлі громадської худоби
діжні колективи. Кожен з ІКіровоградщина нагородже
них до 40-річчя Перемоги на Почесною Грамотою ЦК
радянського народу у Ве КПРС, Ради Міністрів СРСР,'
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. До
ликій
Вітчизняній війні строково
виконано річні
взяв підвищені соціаліс плани продажу державі мо
тичні зобов'язання. Особ лока і вовни. Успішно виколиво успішно працюють нано плани продажу ово
машиністи і помічники ма. чів, картоплі, значно зрос
шиністів із КМК імені ба ли порівняно з минулим
тальйонного комісара Я. К. роком виробництво і заго
тівля цукрових буряків. Ство
Грицая, котрий загинув у рено півторарічний запас
боях за По/лічну (керів грубих і соковитих кормів.
ник Микола Гавриленко,
Вагомими успіхами пора
групкомсорг Василь Зо дували кукурудзоводи, які
тов). У свою бригаду зібрали понад один мільйон
хлопці зарахували комсо тонн зерна важливої куль
мольця 40-х років Антона тури. Найвищих результатів
Савощика, який працював добилися трудівники Гайу локомотивному депо до воронського району, вони
війни. Згодом Антон во зібрали з кожного гектара
див військові ешелони на по 52,7 центнера зерна ку
Сталінградському фронті. курудзи. Понад 50 центне
рів зерна на гектарі одер
Йому не судилося повер. жали господарства Новоарнутися додому, однак і хангельського і Доброве.
сьогодні про нього пам’я личківського районів. По
тають, він повноправний 49,5 центнера зерна зібра
член комсомольсько-мо- ли кукурудзоводи МаловисОсь еони звитяжці хлібної ниви — творці
кіровоградського мільйона тонн зерна кукурудзи, передові механі
затори області. Вони вважають не зайвим знати думку двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. ГІТАЛОБА про шля
лодіжної бригади. Такі як ківського району. Високих
хи
підвищення
ЕрожайностІ.
Фото І. ДЕМЧУНА. В. КОВПАКА.
результатів
досягли
госпо

він, юнаки водять нині
дарства Новоукраїнського,
состави, причому постійно Олександрівського, Головапрацюють з випереджен нівського, Знам’янського, Кі.
Кращим районам, госпо
стерність, уміння, наполег славлений хлібороб країни, понад 63 тисячі гектарів. І
ням робочого графіка.
Іровоградського, Новомир- ливість вклали у боротьбу двічі Герой Соціалістичної приємно, що за підсумками дарствам, колективам меха
За три квартали ниніш городського, Вільшансько.
загонів, ланок,
за високий урожай. Серед Праці бригадир тракторної роботи у 1984 році чимало нізованих
нього року тільки КМК го та інших районів.
кращих — бригадир трак, бригади колгоспу імені XX КМК, молодих кукурудзо тракторних бригад, окремим
/Ликоли Гавриленка пере
торної бригади № 1 кол з’їзду КПРС Новоукраїн. водів було відзначено.
трудівникам було вручено
віз понад план 43 697 тонн
госпу «Мир» Новсархангель- ського району О. В. Гіталов,
Нині комсомольці і молодь нагороди за перемогу е со
народногосподарських ван
ського району В. І. Бовкун, голова Новоархангельського області беруться виростити ціалістичному змаганні кутажів, зекономивши при
З року в рік стабільно ланковий механізованої лан райвиконкому Т. Ф. Наута, і зібрати урожай не кожно курх^дзоводів області.
цьому 156 900 кіловат-го високих урожаїв кукурудзи ки колгоспу імені Ілліча голова колгоспу імені XXII
Учасники наради прийня
району з’їзду КПРС Добровеличків- му третьому гектарі цієї
дин електроенергії. Ще добивається ордена Трудо- Гайворонського
культури в області. Завдан ли Звернення до всіх лан
два колективи — Олек Івого Червоного Прапора В. М. Журжій, ком.байнери ського району Л. Т. Кінащук,
ня складне, але під силу кових, механізаторів, иолсандра Котлярова І Євге колгосп «Зоря комунізму» М. П. Іванов з колгоспу іме ланковий механізованої лан молодим.
ні
Шевченка
Новомиргородки
колгоспу
імені
XX
з
’
їзду
Новоархангельського
райо

гс ників, працівників рад
на Христуса — понад план
Наступного року перед
_ перевезли
відповідно ну. Ось і нині тут виростили ського, В. І. Петренко з кол. КПРС Бобринецького району
колективів хлібо
госпу «Росія» Новоукраїн- Б. С. Тригуб, секретар парт трудівниками села області госпів,
на
кожному
гектарі
по
91,2
42 657 та 42 339 тонн ванприймальних
підприємств І
сьісого
районів
та
багато
ін

кому
колгоспу
імені
Вату

стоїть завдання зібрати з
центнера зерна. В колгоспі
тажів і заощадили 156 900
імені Ватутіна Кіровоград ших, хто вніс свій вклад у тіна Кіровоградського ра кожного гектара не менше обслуговуючих організацій
та 157 528 кіловат-годин
йону Л. І. Пушкаренко, пер 42 центнерів зерна. Завдан. Кіроеоградшини.
ського району кожен гектаркіровоградський мільйон.
електроенєогії.
видав 84 центнери зерна, в
Ставши на Вахту пам’я колгоспі імені Гагарінз цьо
ті, молоді працівники де го ж району —, 80,5.
по виступили з ініціати
О. ШИЛОВ,
вою з серпня нинішнього
хлонні з нашої ланки. Ра тельно дотримуватися тех кукурудзи, не доглядав за кожну робочу хвилину. Са«
по травень наступного ро І ланковий комсомопьсьноїї
вирощування, посівами, але теж вважаю ме тому свої змінні завдан
зом з О. Степовевком води нології
ку ЩОМІСЯЧНО ОДИН про
Ц молодіжної ланки колгоспу ли «Херсонця-200». Всі тру дбати про підвищення ро себе причетним до великого ня постійно перевиконував,
цент зарплати передавати § «Победа» Малопискіеськдго
дючості землі. А старання і успіху кукурудзоводів на
бо щодня робив по 15—20
дилися дружно, старанно. вміння нам не позичати.
до Фонду миру. «Це бу
району:
шої області. Мені довелося ходок. Разом зі мною пере
Адже брали зобов’язання
де наш скромний внесок
Зараз живемо турботами збирати
вже впрошений возив кукурудзу у цьому
— Радісний у мене на на нашому комсомольсько про урожай 1985 року. Зу
у боротьбу за мир І спо
урожай: я перевозив золо господарстві те один водій
му
полі
одержати
по
50
силля членів нашої ланки
кій на планеті», — виріши, стрій. Адже проймаємося
тисті качани з поля на заго
ли бони. Пропозиція була гордістю, що кукурудзоводи центнерів зерна кукурудзи з спрямовані нині на те, щоб
нашого автопідприємства —
тівельний пункт у колгоспі
гектара.
І
свого
слова
до

закріпити
і
примножити
до

обговорена на загальних області
молодий комуніст Олександр
дотримали свого
«Маяк»
Знам
’
янського
ра

тримали — урожай переви сягнуті Успіхи. Нехай щед
зборах робітників депо
Білий. Він теж працював па
слова,
зібравши мільйон щує 54 центнери на круг.
ро родить кіровоградська нову. Працював у різних
дістала широку підтримку. І тонн зерна цієї культури. А
умовах, але я добре розу совість Тому і результати
На сьогоднішній
нараді земля!
І ще приємно те, що у цьому кукурудзоводів я зустрівся
В. ХАРХІ,
мів — те, що вирощене не не забарилися. За 15 робо
В. ІЩЕНКО,
І успіху є частка праці і мечих днів при плані 950 тонн
секретар
вузлового
зі своїми колегами з інших
легкою хліборобською пра
н хапізаторів
вашого колводій Кіровоградського
цею, не повинно залишитись я перевіз 1150 тонн, у Олек
комітету комсомолу
районів.
Порадилися,
обмі

| госпу.
* автотранспортного
у полі.
нялися досвідом. Так, є в
сандра теж непогані показ
станції Помічна.
підприємства 10661:
І
Ще свіжі в пам'яті на- нас можливості добиватися
Працюю водієм другий ники. Думаю, що в наступ,
Добровеличківський
■ ппужені дві кукурудзозби- стабільно високих врожаїв
— Хоч я не закладав ос рік, але і за цей недовгий і му році вони будуть ще
район. .
• рання. Ударно попрацювали кукурудзи. Треба лише ре нов цьогорічного врожаю період навчився цінувати кращими.

І

ГОВОРЯТЬ УЧАСНИКИ ОБЛАСНОЇ

г

НАРАДИ КУКУРУДЗОВОДІВ

«Молодий

комунар»

22 листопада 1984 року
'Л

ПЕРЕДБАЧАЛАСЬ
РОЗМОВА
Перед початком XXXVIII
■Голованівської
районної
звітно-виборної
комсо
мольської
конференції,
ознайомившись із допо
віддю першого секретаря
райкому комсомолу Сер
гія Осипенка, я подумав:
серйозна розмова зав’я
жеться про
проблеми
політичного -й економічно,
го навчання молоді в пер
винних організаціях. Та
передбачення не справди
лись, Хоча привід для та
кої розмози був і про це
недвозначно
сказали з
своїх виступах доповідач
та делегати конференції.
Але про все по порядку.
«Провідне місце серед
усіх форм ідейно-політич
ного виховання
молоді
за?
• займає
система комсо
мольської й
політичної
Мої
Освіти. За звітний
період
.......
районний комітет комсо
молу при активній допомозї партійних комітетів
постійно займався підбо
ром
пропагандистських
кадрів,
поліпшував
їх
якісний склад, залучав до
занять усе більше молоді».
Ці рядки — зі звітної
доповіді. Факти не голос
лівні, Нині в 55 школах
комсомольської політосві
ти навчається близько двох
тисяч юнаків і дівчат, чо.
тири п’ятих із них — ком
сомольці.
Крім
цього,
більше ста чоловік підвищують^свій ідейно-політич
ний рівень у системі пар
тійного навчання, понад
тисячу чоловік спілкової і
неспілкозої молоді зайня
ті іншими формами на
вчання.
Майже всі пропагандис
ти мають вищу освіту, 37
відсотків працює з мо
лоддю більше трьох ро
ків. Як приклад зразково
го проведення занять з
трибуни конференції були
названі школа основ мар.ксизму-ленінізму з комсо.
мольській організації сіль
госптехніки, де пропаган
дистом М. Ф. Горюн (дос
від роботи М. Ф. Горюна
було вивчено і узагальне
но цього року методич
ною радою п.о комсо.
.мольському політназчанню при райкомі комсомо
лу),
школи політичного
навчання на Побузько.му
нікелевому зазоді.
Ц.е не всі факти, які рай
ком комсомолу, звітуючи
про успіхи організації в
політнезчанні молоді, поі
ставив собі в актив. Але
те, що у звітній доповіді
більше місця
відвелося
. критиці і самокритиці, го.. ворить про багато. Для
порівняння
додам, що
жодна ділянка діяльності
голоза чівських
комсо. мольц'з не піддавалась
_ так’й критиці, як політич
не навчання
З доповіді С. Осипенка:
«Нерідно замість глиЗо' мого обгззорення питань,
ЯКІ хвилюють молодь, на
політзаяяттях з комсо
мольських
організаціях
райлінарні,
нонсервяого
заводу, колгоспу імені Кі[5оза (секретар Г. Роїк, ко
лишні секретарі Т. Нзпот'енко, О. Олійним) допус
кається повторення про
писних істин.
- йільше
того — часто
зриваються політзаняття з
Вини КОМСОМОЛЬЦІВ у колгоспах
імені
Калініна,
Імен! Леніна. АТП-10033.А
сі комсомольській органі
зації районної електро
мережі цього року не про
йшло навіть перше занят
тя».
Серйозні претензії. Та
- нр них ніхто не зреагував.
Названі організації деле27вали на конференцію
лизько трьох десятків
ЛЬсланців, і кожен з них
обійшовся мовчанкою. Ви.
ходить, їм було байдуже.
Як і решті делегатів, уч
ням політшкіл. А таких у
залі було багато, адже в
допозід мандатної комісії

зазначалось:
«Більшість
делегатів конференції на
вчається в системі партій
ної і комсомольської по
літосвіти».
Правда,
шофер сіль
госптехніки Анатолій Виштикайло в своєму виступі
зронив слово про стан
політосвіти на підприєм
стві («Регулярно прово
дяться заняття в політшколах»), але не такого
слова чекалось після звіт
ної доповіді.

Перед XXIV Гайворонською районною звітновиборною
комсомоль
ською конференцією я
зустрівся з головою кол
госпу «Мир» О. І. Резніком. Олександр Іванович
захоплено розповідав про
досягнення трудівників
господарства на фініші
четвертого року п’ятиріч
ки. І керівник не нази

факт, що за останні два
роки кількість КМК у
цій важливій галузі сіль
ського господарства різ
ко зменшилась. Якщо в
1982 році на фермах
трудилося 8 КМК, то
нині лише один.
Делегати конференції
внесли пропозицію: комі
тетам комсомолу взятися
за здійснення заклику

З доповіді С. Осипенка:

Кадри
У постанові ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
партійного
керівництва
комсомолом і підвищення
його ролі в комуністично
му вихованні молоді» про
кадрову проблему в ком
сомолі
говориться так:
«ЦК ВЛКСМ, комсомоль
ські органи на місцях по
вільно
перебудовують
стиль і методи своєї ді
яльності, допускають іс.
тотні недоліки в роботі з
комсомольськими
кадра
ми». Ця думка пройшла
червоною ниткою чер^з
критичну і самокритичну
звітну доповідь першого
секретаря
РК ЛКСМУ
Володимира
Макаренка,
прозвучала у виступах ба
гатьох делегатів конфе
ренції.

«Багато пропагандистів
не повною мірою врахову
ють зрослий загальноос
вітній і політичний рівень
вав цифр — ні, він гово «Молодь на ферму». І
слухачів, їхню інформоварив про людей, про те, дбати про це не на сло
ність».
чим вони сьогодні жи вах, а па ділі. На конфе
Ця фраза перекреслює
вуть, як трудяться і. від ренції гострій критиці
ті рядки доповіді, де мо
почивають.
піддано комітети
виться. що «поліпшився
— Про конкретні циф було
комсомолу
ПМК-136,
якісний
склад пропаган
ри скаже сьогодні з три
дистських кадрів».
буни конференції наша Сальківського цукроком«Молодий комунар» уже
молода доярка Тетяна бінату, колгоспів імені
не один раз
піддавав
Ладанюк,—говорив О. І. Шевченка, «Шляхом Ле
гострій критиці стан лек
Резнік. — Вона, як і ба ніна», які допускають
2225 юнаніз і дівчат
торської і політосвітньої рооб’єднує в своїх рядах Усгато інших тваринниць— формалізм в організації
тяніасьиа районна комсо
хботи з районі. За більш як
гордість колгоспу. А вза соціалістичного змагання
мольська ор
п’ять років на
ганізація. За
посаді друго
звітний період
відбулись пев
го секретаря
ЯК УЖЕ ПОВІДОМЛЯЛОСЯ В СУБО
ні зміни в її
міг би зроби
організаційній
ТУ, 17 ЛИСТОПАДА, ВІДБУВСЯ ТУР
ти висновок, а ЗВІТИ І ВИБОРИ
структурі. Так,
ЗВІТНО-ВИБОРНИХ міських 1 РА
набути досві
було створено
ЙОННИХ КОНФЕРЕНЦІЙ. СЬОГОДНІ
ду
Анатолій
первинні ком
сомольські ор
Сакал.
Але
МИ ВМІЩУЄМО МАТЕРІАЛИ ПРО
ганізації
на
цього,
на
З КОМСОМОЛ:
ГОЛОВАНІВСЬКУ, ГЛЙВОРОНСЬКУ
комбікормово
жаль, не ста
ТА УСТИНІВСЬКУ. НАСТУПНИЙ ТУР
му заводі, у
лось. Сергій
райелектроме24
ЛИСТОПАДА.
Осипенко від
режі, вчитель
ську і учнів
верто зізнав
ську
окремо
ся
делега
— з Інгульській серед
там і гостям конференції:
галі ми довіряємо моло серед молоді, не дбають
ній школі. До лаз. комсо
про
створення комсо
мольської організації було
ді 1 пишаємося нею.
— Райком комсомолу і,
прийнято 938 юнаків і дів
мольсько-молодіжних
ко

зокрема, товариш Сакал,
І Т. Ладанюк доповіла лективів.
чат. Із них: 100 колгосп
не заглиблюється в пи
ників, 83 робітники, 747
делегатам районної звіт
представників
учнівської
тання політосвіти. Праців
Щороку райком ком
но-виборної комсомоль
молоді.
ники райкому дуже неської конференції, що сомолу направляє на ро
Проте ці високі цифри—
часті гості на політзанятгосподарство вже справи боту в тваринництво ви
не межа. Бо зовсім не зай
тях, слабо допомагають
лося з планом чотирьох пускників шкіл. Ниніш
малися питаннями росту
первинним організаціям,
років одинадцятої п’яти нього 15 юнаків і дівчат
своїх комсомольських ор
Політичне навчання морічки ІГО виробництві’ і поїхали працювати па
ганізацій комітети комсо
лоді — нелегка ділянка
продажу державі тварин ферми району. Однак замолу птахофабрики «Сароботи.
комсомольської
ницької продукції. Виро

. .. кріпилися в тваринництві
гайдацька», колгоспу іме
Без ініціативи, без пошу
щено ВИСОКИЙ ’урожай далеко не всі. В чому ж
ні Леніна, радгоспів «Уску тут не обійтись. Кон
зернових
і технічних
....... ■ причина? Насамперед у
тпнівськнй», імені * Дпмитференція з Голованізську
культур. Приклад у пра тому, що в колгоспах
рова, автобази, комбікор
засвідчила — тут обходя
ці показують комсомоль для молоді не створю
мового заводу. Протягом
ться без ініціативи, без
ці, молодь. Два КМК тру ють необхідних умов для
останніх років збільшила
пошуку. А такий підхід до
дяться
в
господарстві.
ся кількість випускників,
праці і відпочинку. Прав
важливої справи не може
Один Із них па молочно ління колгоспів не зав
які виїхали з району, не
дати позитивних наслідків.
товарній фермі. За 10 мі жди довіряють молодим.
знявшись із комсомоль
Виступаючи на конфе
сяців
молоді доярки А комітети комсомолу
ського обліку, за що ля
ренції, другий секретар
одержали від корови по працюють
гає відповідальність пе
безініціативно,
обкому комсомолу Воло
редусім" на секретарів пер
над 3600 кілограмів мо исцілеспрямовано. Час
димир Іваноз стурбовано
винних комсомольських ор
лока. А передовики — то конкретну живу робо
говорив про низький рі_
ганізацій.
члени КМК Г. Савчепко, ту підміняють ііаперозэнь марксистсько-ленін
В. Семенюк, II. Рогожй-. творчістю, проведенням
Вирішення
кадрової
ської оезіти молоді в ра
на надоїли від кожної нарад.
проблеми сьогодні — одне
йоні.
корови близько оООО кі
з найболючіших місць V
Розмови
не ВИЙШЛО.
лограмів.
На рахунку Гайворопроботі Устинівського рай.
Проте це не знімає відпо
ської районної комсо
кому ЛКСМУ. Плинність
відальності з працівників
Дружба і взаєморозу мольської
організації чи
кадрів тут становить 26
ідеологічного фронту. Ду
міння, міцна трудова ди мало добрих
Про
мається, що рішення кон
процентів. Зрозуміло, чо
сципліна, діііове соціа ник йшлося справ.
і в звітній
му не дістають підтримки
ференції «постійно вдо
лістичне змагання — ось
важливі комсомольські інісконалювати політичне на
складові успіхи цього доповіді, 1 у виступах де
вчання й економічну осві
ціативи, чому нецікаве
комсомольсько - моло легатів конференції. З
ту особливу увагу «приді
діжного колективу, ін позицій критики і само • життя комсомольців там,
лити підбору і підвищен
де комсомольський вата
ших КМК, які показу критики вони аналізува
ню теоретичної та мето
жок не вболіває за спра
ють зразки самовідданої ли діяльність районної
дичної майстерності про
ву, а займається складан
праці. Серед них і єди комсомольської органі
пагандистських
кадрів...»
ням формальних звітів і
на комсомольсько-моло зації, вказували на не
конкретизується на міс
заповненням різних дові
діжна зміна підвідділу доліки і намічали шляхи
цях.
док. Слід сказати більше:
залізниці.
їх усунення. Лише кон
від комсомольських кад
На XXXVIII Голозанівкретна. цілеспрямована
Але
треба,
щоб
таких
рів значною мірою зале
ській районній комсомоль
жива робота з людьми
прикладів
у
районі
було
жать успіхи па вироб
ській конференції висту
більше. І цю думку про забезпечить успіх.
ництві.
пили завідуючий промис
вели у своїх виступах де
У роботі конференції
лово-транспортним відді
Ось приклад. Основною
легати конференції. Ад взяв участь перший за
лом обкому партії Б. Ф.
виробничою
ділянкою,
же
у
створенні
комсо

ступник
голови
облвикои
Суржан та другий секре
фронтом робіт для молоді
мольсько-молодіжних
ко

кому
кандидат
у
члени
тар обкому комсомолу Во
залишається сьогодні в
лективів, у організації бюро обкому партії М. II.
лодимир Іваноз.
Устииівському районі, тва
дійового соціалістичного Громовий, перший секре
ринництво. Проте тут пра
У роботі
конференції
змагання, комітети, рай тар Гайворонського рай
цює всього 64 комсомоль
взяв участь перший сек
ком комсомолу серйозно кому партії А. І. Бабен
ці. Будуються а районі но
ретар
Голованізського
недопрацьовують. З кож ко, редактор газети «Мо
ві тваринницькі комплек
райкому партії В. Л. Виш
ним роком
кількість лодий комунар», член
си, оснащені найновішим
ня.
КМК в районі зменшує бюро обкому ЛКСМУ
обладнанням, а працювати
ться. Взяти, скажімо, Ю. М. Сердюченко.
Відбувся
організацій
на них нікому. Помітно
промисловість. У Гайвоний пленум райкому ком
організацій
ропському районі десять нийВідбувся
знизилась за останні роки
сомолу. Першим секрета
пленум
райкому
гштома вага молоді у тва.
підприємств,, па яких
рем райкому ЛКСМ Ук
Першим сек
рпнпіщтві
в колгоспах
працює стільки ж КМК. комсомолу.
раїни обрано С. Є. Осиретарем Гайворонського
імені Кірова, імені Вагутіпенкз, другим—В. І. Осадв районі гостро райкому ЛКСМУ обра
Нині
иа, імені Петровського
чука, секретарем — заві
стоїть проблема закріп- но В. Ф. Демчеика, дру
радгоспах імені Днмптродуючою відділом учнів
твариплепня
молоді
у.
гим
—
II.
В.
ІІімчук,
ської молоді — Т. Д." Ду
ва,
«Устинівський», де
пицтві. Про це добре секретарем — завідую
шок.
умов для створення ком

г

3. 5ОНДАР,
спецкор «Молодого
комунара».

знають у райкомі комсо- чою відділом учнівської
молу. Але'ці питання пу молоді — Т. В. Рома
щено па самоплив. Інак шок.
ше чим пояснити той
с. ЮР єз.

сомольсько - МОЛОДІЖНИХ
колективів практично не
має.
Щодо КМК — їх у тва-

рпнницгві всього 7, і жо
ден не виконав узятих соцзобов’язань. Створені в
нинішньому році 2 КМК на
комплексах но відгодівлі
великої рогатої худоби у
колгоспах імені Мічуріна
та імені Петровського теж
поки що з планами по ви
робництву молока і м’яса
не справляються. У кол.
госпах
імені Ватутіна,
імені Кірова до цього ча
су не створено жодного
комсомольсько - молодик-'
ного колективу ні в тва-1
ринйицтві, ні на трактор
них бригадах. Принципи
соцзмагання в цих госпо
дарствах надійно забуті,
підбиття його
підсумків
носить формальний харак
тер.
Па початку 1984 року
райком комсомолу зобов’язався закріпити у тваринництві 20 випускників
шкіл. В результаті не за
кріпили жодного. Це ще
однії негативний приклад
того, як контролює вико
нання своїх рішень район
ний комітет комсомолу.
Керуючись настановами
партії, що випливають із
рішень XXVI з’їзду КПРС,
наступних
Пленумів ЦК
КПРС, Постанови ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
партійного
керівництва
комсомолом і підвищення
його ролі в комуністично
му
вихованні
молоді»,
представники
районної
комсомоли визначили і об
говорили на ззітно-вяборній конференції завдання
на майбутнє. Взяти шеф
ство над 2,5 тисячами гек
тарів кукурудзи — таний
основний приціл
комсо
мольців і молоді сільсько
господарської галузі ви
робництва. Конкретна ро
бота по економії палива і
енергоресурсів, закріплен
ня молоді у тваринництві
— ось ті основні напрями,
за якими будуватиметься
робота
районної комсо
мольської організації з на
ступному році.

Ядром комсомолу по
винні стати молоді кому
ністи, -яких партія напра
вила для роботи в комсо
мольські організації. За
звітний період кількість
комуністів, щ-о працюють у
комсомолі,
збільшилась
(якщо в 1981 році їх було
110, то в 1984-му — 167).
Серед секретарів первин
них комсомольських орга
нізацій прошарок членів
КПРС становить уже 70
процентів. Коли всі вони
працюватимуть так, як
молоді комуністи, кращі'
комсомольські ватажки ра
йону С. Затулпвітер (кол
госп
імені
Суворова),
Н. Ворован (колгосп імені
Петровського), В. Ватуля
(автобаза райсільгосптехнікн), В. Дикальчук -(рай
відділ внутрішніх справ),
Н. Ніколаева (колгосп іме
ні Куйбишева), то справи
у районній комсомольській
організації підуть значно
краще, ніж у нинішньому
звітному періоді.
*
*
♦
■V роботі XXX Устинівської районної комсомоль
ської конференції' ВЗЯЛИ
участь завідуючий загаль
ним відділом обкому Ком
партії України П. 1. Кова
ленко, перший секретар
Устинівського
райкому
Компартії України І. О.
Оковіппй, секретар облас
ного
комітету ЛКСМУ
Н. М. Лнгелуца.
Відбувся організаційний
пленум Устинівського рай
кому ЛКСМУ. Першим
секретарем райкому' ком
сомолу обрано О. В. Щерюка, другим — В. М. Лит
вина, секретарем — заві
дуючою відділом учнів
ської молоді — Ц. В. Ко
робову.
Я ЯРМОЛЕНКО,
спецкор «Молодого
комунара».
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«Молодий

і коХ’ЖГсй-?*’'*“ д"б|’е
«• 31ІА"°
іонне И чіп V пСРСР К0Жна РаДй»ська людина має
XІ
“ користУвагися свободою совісті, юбю
1 ,УеЛ.
В‘Рувапі' виконувати релігійні обряди
_
" містичну пропаганду. Це е одним із прояві»
демократизму радянського суспільства. Верховоди
а,п “Радянських та клерикальних центрів зрозуміли
Що за допомогою цього офіційного каналу можна
впливати на віруючих у нашій країні, зсередини підриваїи їхню віру в гуманні цілі соціалізму, викликати
недовіру ДО політики партії і уряду.

е

їсти наш хліб, дихати
одним повітрям з нами,
жити під одним небом, а
прислужувати Брукліну —
хіба це віра в бога? —
схвильовані й гнівні слова
рооі гника-червонозорізця,
імені й прізвища якого я,
на жаль, не знаю (та й по
чула їх у неофіційній, так
би мозити «коридорній»
позмові після зборів в од
ному з цехів виробничого
об єднання
по сівалках
«Червона зірка») могли б
бути епіграфом до викла
ду цих обурливих 'фактів,
а могли б бути і його «ре
зюме». Та в будь-якому
випадку факти ці безпо
милково виражають суть
явища, про яке відверто
кажучи,' прикро і непри
ємно говорити. Але не
обхідно. Бо небезпечне
воно для соціалістичного
суспільства,
суперечить
нашому радянському спо
собові життя, нашій мо
ралі.
Мова йтиме про діяль
ність реакційної релігій
ної
організації «Свідки
Єгови». Про те, в які ризи
виряджається
релігійний
екстремізм «Свідків Єго
ви», газета розповідала не
так давно (24 травня 1984
року), та, на жаль, факти
змушують повернутися до
цієї розмови ще раз.
— Нічого не знаємо...
То все неправда... ніякої
літератури не переховува
ли, — Ілля
і Катерина
Фермани ніяких звинува
чень на свою адресу не
сприймали, усе заперечу
вали. Проте не дуже на.
магалися переконати при
сутніх у сзоїй невинності,
не поспішали давати пояс
нення. Можливо тому, що
слухали їх не в залі судо
вих засідань і ставили їм
запитання не прокурор чи

суддя, а товариші по ро
боті, заводчани. Вислухав
ши їх, подружжя Ферманів (Катерина Мойсеївна
та Ілля Максимович пра
цюють у цеху № 10 ви.
робничого об'єднання по
сівалках «Червона зірка»),
не виявило
особливого

хвилювання, а свою при
четність до релігійної сек
ти відстоювало як справу
особисту — мовляв, сво
бода совісті: хочу — спо
відую релігію, хочу — ве
ду атеїстичну пропаган
ду...
Не будемо ще раз вда
ватися
до трактування
статті про свободу совіс
ті, гарантованої Конститу
цією СРСР, кожному з нас
вона добре відома. Проте
релігія релігією, але до чо
го ж тут заборонена літе
ратура (періодичні видан
ня Бруклінського центру,
що потрапляють до нашої
країни
контрабандним
шляхом), магнітофонні за
писи — інструкції для про
повідницької
діяльності,
шифровки. Певно, не для
того, щоб біблію читати—
«святе письмо» віруючі
віками без шифру розби
рали. Якщо розбирали...
Не захотів пояснити то
варишам по цеху І. Фер
ман, що все це значить і
як потрапило У його дім,
відмовився розповісти і
про бога, у якого вірять,
сказавши тільки одне:
— Наша віра найбільш
людяна...
Це кажуть, люди, які
встають і лягають з дум
кою про Армагеддон —
війну, яка знищить усе
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«Наставники» єговістів—
бруклінські верховоди шу
кають підтримки у людей
без переконань, без честі,
без почуття обов'язку (бо
як інакше назвеш тих, хто
торгує Батьківщиною, при

кидають виклик усьому су
спільству, людям, які хо.
чуть самостійно будувати
своє житія і не чекають
«посланого богом Месії»,
який повинен влаштувати
райське життя на землі.
Ще в попередній публі
кації «Хто замовляє музи
ку», ми домовилися не
вживати слова «святий» по
відношенню до тих, хто
іменує
себе «Свідками
Єгови». Але коли вже так
ВІДСТОЮЮТЬ С8ОЮ святість
згадані брати й сестри, то
берусь довести, що і в по
буті вони далеко не свя
тими та благословенними
ділами займаються...
У селі Підлісному Олек-

криваючись іменем бога?).
Який же правий був у
своєму спразедливому гніві той незнайомий мені
робітник,
що говорив:
«їсти наш хліб, а прислу
жувати
Бруклінському
центру — це не віра в бо
га...».
Вони чекають, коли на
стане Армагеддо.ч, який
знищить усіх ворогів Єго
ви; «Коли буря знищення
буде пролітати над зем
лею,
тоді
національні
«пастирі» і «вожді», стада
будуть ридати і стогнати,і
впадуть, «як дорога посу
дина». Вони будуть геть
знищені від гніву Єгови...»
(«Сторожова башта»).
Ці слова можуть викли
кати у більшості віруючих
та й у випадкових читачів
страх перед майбутнім.
Співзвучні з мареннями
бруклінських святош й дії
нинішньої американської
адміністрації, яка просто
рікує
про неминучість
.термоядерної війни, при
вчає американців до лю
диноненависницької дум
ки вижити у всесвітній ка
тастрофі.
Попавши під вплив лю
диноненависницької
де
магогії бруклінських ідео
логів
пр0 Армагеддон,
«воскресіння нової» лю
дини, згадані сектанти

г.андрівського району йшло
виїзне засідання районно
го народного суду. Роз
глядалася справа однієї
з членів секти «Свідки Єго
ви» Павлини Зінкевич, яка
притягувалась до відпові
дальності за «самогонова
ріння». Виявляється «зеле
ний змій» може спокусити
і людей набожних. Двічі
провівши рейди у селі,
представники влади та ор
ганів міліції знаходили в
домі Зінкевичів те злощас
не зілля. Причому одного
разу застали господарів
якраз за виготовленням
самогону. 14 літрів «пер
вака» були розлиті в бут
лі, тут же у 40-літровій
каструлі бродила заквас
ка. Члени комісії склали
протокол,
реквізували
«зілля» та апарат, наклали
адміністративне стягнення
на господиню. Вона спла
тила грошовий штраф.
Проте незабаром, при
повторному рейді праців
ники міліції знову зна
йшли самогонку в оселі
Зінкевичів. Хоч цього разу
доза «ліків» (так називала
самогон Павлина Зінкевич)
. була
незначною, проте
знайдений
працівниками
районного відділу внут
рішніх справ самогонний
апарат свідчив про те,
що запаси його час від

живе й нібито залишить
тільки їх, обранців бога,
«Свідків Єгови». Навряд
чи стануть вони молитися
про наше з вами мирне і
щасливе зав гра^

часу понозлюються (пер ця, чи грабіжник або злодій,
шого
разу самогонний або як той, хто посягає на
апарат було знищено, зна чуже». Правильно пишуть
чить пристрій для самого в святому письмі (перекру
новаріння було виготовле тити істини бруклінським
но знову).
ватажкам значило б оСгаФакти свідчили проти гочно підірвати свій автори,
господарів, та й на судо тет). Однак нічим іншим,,
вому засіданні уже треба тільки лицемірством мож
було не товаришам по на назвати вчинки Фермароботі пояснення давати нів, які поцупили на ви
об'єднанні
(як Фермани, скажімо), а робничому
відповідати перед зако «Червона зірка» партію
ном. Але Павлина Зінке робочих рукавиць. Не об
вич та її чоловік Федір минали вони і «зеленого
Зінкевич, який виступав у змія» — гнали самогон.
суді як свідок, стали в та Катерина та Ілля Фермани
ку саму позу: «Нічого не в цеху № 10 виробничого
знаю, нічого подібного не об’єднання по сівалкам
було...», і документи, які «Червона зірка»
працю
самі ж підписували (про ють багато років. Дивля
токоли, власні свідчення чись на звинувачувальні
на попередньому слідстві) фотознімки, на яких зобра
уже ніби й не документи... жені журнали «Сторожова
Навряд чи прикрашає та башта», магнітофонні плів
ка пристосовницька пози ки з наклепницькими про
ція людей віруючих, об повідями
бруклінських
ман яких мав би бути ве верховодів,
самогонний
апарат, крадені речі зди
ликим гріхом...
Суд встановив істину, вовані робітники говори
визнав П. Зінкевич вину ли: «Катерино Мойсеївно,
ватою і наклав на неї Ілля Максимовичу, ми не
штраф у розмірі двохсот можемо повірити, що ви
займаєтесь такими нечес
карбованців.
Здавалося, можна було ними справами».
До речі, дочка Фермаб поставити
на цьому
крапку: винуватців пока нів Тетяна, яка зараз пра
рано, справедливість пе цює у відділенні зв’язку
ремогла. Проте навряд чи № 50 м. Кіровограда, під
стали чеснішими
наміри давшись впливу матері,
тих, хто, запевняючи суд приєдналась до секти єго
дів у своїй безграмотнос вістів і з фанатичною впер
ті, посилаючись на те, що тістю відстоює при нагоді
не розуміє
української свої погляди.
(рідної, до речі) мози, пе
Факти існування в на
реховує вдома не тільки шому суспільстві таких ось
самогон, чи скажімо, кра відступників, що прикри
дені робітничі рукавиці ваються іменем бога, я
(як І. Ферман), а й забо думаю, не можна тракту
ронену літературу, магні вати якось однозначно:
тофонні плівки, листівки «заблудлі». І ось чому:
з наклепами на наше су членами
секти «Свідки
спільство. Єгози» хоч і керують вер
Відкриваючи написаний ховоди з Брукліна, та жи
на основі інструкцій, ви вуть сектанти серед нас :,
кладених в журналі «Сто правильно було сказано,
рожова башта», збірник їдять наш хліб... Чи немає
«Запитання і відповіді на якоїсь частки й нашої ви
слідствах і допитах», який ни в існузанні й процвітан
був знайдений у Надії Ба ні таких ось «праведників»?
бинець (Зінкевич), невіст
Хай сьогоднішня роз
ки підсудної, можна про мова про згаданих членів
читати, як християнське секти
«Свідків
Єгови»
вчення говорить про гра прозвучить для них пере
біжництво
та пияцтво: сторогою.
«Тільки б не постраждав
хто-небудь з вас, як вбизЛ. БОРИСОВА.

комхурс вжнете
НІЩО
НЕ ЗАБУТЕ
20 листопада у Ленінському районному Будинку піонерів відбулося
засідання клубу
«Пошук», учасники якого
зустрілися з нашим земляком Героєм Радянського Союзу В. М. Дригіним. Військовий льотчик
брав участь у визволенні
Кіровоградщпни від пімецько-фашнстськнх загарбників, воював на 'І аманському півострові, за
що був нагороджений
Золотою Зіркою І ероя
Радянського Союзу. У роКії Великої Вітчизняної
війни В. М. Дрнгін збив
25 ворожих літаків.

3 бесідою па тему «Зо
лоті зірки Кіровоградіцини» ■ виступив старший
науковий
співробітник
обласного краєзнавчого
музею Г. Когап.
Учасники засідання клу
бу «Пошук» ознайомили
ся також із тематичною
пересувною
виставкою,
що розповідає про па. пшх героїв-земляків. V
пій було представлено
більше 150 експонатів,
серед яких особисті речі,
фотографії, документи.
О. ДУМЕНКО.

1 ві
1 Жі

Минулої неділі в клу
бі облкниготоргу відбув
ся третій обласний кон
курс продавців книга
рень за право носити
звання «Кращий за про
фесією». Змагались про-

давці-букіністи.
Букініст повинен гли
боко знати класичну і
сучасну вітчизняну та за
рубіжну літературу, вмі
ти цікаво і дохідливо
пропагувати її покупцям,

дати вичерпну відповідь
на будь-яке запитання
відвідувача магазину.
Умови конкурсу перед
бачали відповідь на двоє
теоретичних запитань і
виконання
практичного
завдання.
Крім
того,
учасники конкурсу пред
ставили жюрі своє до
машнє завдання: письмо,
ву роботу про форми і
методи, якими послуго
вується букініст у прак
тиці, ескізи рекламних
матеріалів — плакатів,
листівок, афіш, закла
док.
Найбільше балів на
брала продавець книгарЇі '№ 7 зі Світловодська
І. П. Семенова. Друге
місце за продавцем ма
газину № 15 «Букініст»
м. Кіровограда Тетяноц»
Остропиковою,
третій
результат у Галини Мержиевської, продавця кни
гарні № 10 м. Кірово-*
града. Переможцям вру-

чено
Почесні грамоти
облкниготоргу і цінні по
дарунки.

Додаткові бали учас«
никам конкурсу принес
ли болільники: на ви«
ставці «Умілі руки» вони
йредставили
широкий
асортимент тортів, тісте»
чок, інших кондитерську
виробів,
виготовлений
своїми руками.
Працівники обласного
товариства
книголюбів
провели з болільниками
й учасниками конкурсу
літературну вікторину.
На знімках: учас
ники конкурсу — за прак
тичним завданням; «Кра
щий за професією»
—
В. П. СЕМЕНОВА із Світ
ловодська; так підтриму
вали букіністів боліль
ники.
;
Фото В. ГРИБА- і

4 crop.

«Молодий
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З чим

НЕВИКОРИСТАНИЙ
АРІАНТ

ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ

А Парк культури і від заслуговує особливої ува
починку — місце для про. ги: спортивно-масовою ро
ведення спортивно-масових ботою мають займатися

заходів

Із 1160 комсомольців кі
ровоградського
заводу
«Гідросила» лише 600 зай
маються фізкультурою І
спортом, а в комсомоль
ських організаціях ком
бінату «Промінь?», заводу
імені Кіроєа, швейного
виробничого
об’єднання
«Україна», тролейбусного
управління, в усіх авто
транспортних організаціях
Кіровського
району за
звітними даними, які мас
міський спорткомітет, ком
сомольці і молодь взагалі
не залучені до система,
тичної спортивно-масової
роботи. Викликає занепо
коєння становище у ком
сомольських організаціях
лікувальних закладів, де
працює близько 800 ком
сомольців — жоден із них
ке тренується в спортив
ній секції і не пропагує
фізичної культури і спор
ту як ефективного засобу
зміцнення
здоров’я. А
комсомольські
активісти
виробничого
об’єднання
«Друкмаш» планують ро.
боту в цьому напрямі, та
заплановані заходи зали
шаються нездійсненими —
просто
«паперовим варіантом».
Нині на території, що
підлягає житлово-експлуа
таційним конторам міста,
мешкає більше 22 тисяч ді
тей і підлітків. Та лише
900 з них мають змогу
тренуватися в спортивних
секціях, що створені за
місцем проживання.
Ці цифри і факти наво
дились на недавньому пле
нумі міськкому комсомо
лу, де обговорювалось пи
тання «Про завдання ком
сомольських
організацій
міста по дальшому роз
витку
масової фізичної
культури і спорту».
Низькі показники масо
вості передусім тому, що
в мікрорайонах міста від
сутня спортивна база. Ни
ні на 119 колективів фіз
культури підприємств і ор
ганізацій є лише два спорт
зали, 4 футбольних поля і
50 спортивних майданчи
ків. Навіть великі підпри
ємства, такі як «Гідроси.
ла», «Друкмаш», завод радіовиробів, будівельні ор
ганізації, де тисячі робіт
ників та інженерно-техніч
них працівників, не мають
типових спортивних баз.
Чи є можливість вибра
ти варіант, який дозволив
би розв’язати хоч у якійсь
мірі проблему? Голова мі
ського спорткомітету А. С.
Подольський, виступаючи
на пленумі, вніс кілька
пропозицій, серед них, на
нашу думку, є одна, яка

працівники парків культу
ри та відпочинку, їхні по
мічники з числа громад
ського активу.
Та знову ж проблема —
у кіровоградських парках
культури
імені Леніна,
«Перемога», імені 50-річчя
Жовтня не обладнано жод
ного комплексного спор
тивного майданчика. В ос
танньому було доручено
це зробити колективу за
воду радіовиробів. Вісім
років тривають розмови
про те, щоб була тут стеж
ка здоров’я, ігрові секто
ри, але комітет комсомо
лу заводу (секретар О. Воробей) так і не проявив
ініціативи, щоб хоч раз ви
вести на суботник чи не
дільник молодих робітни
ків.
У літній час працівники
парків
культури інколи
влаштовують цікаві заход , але спортивного спря
мування в них немає. Час
від часу на алеях парків
з’являються кросмени з
деяких
колективів фіз
культури, але, щоб про
класти кросову трасу, ін
структорам доводиться ви
тратити більше часу, ніж
для того, щоб провести
змагання.
Хто
зробить перший
крок — комітети комсо
молу, ради колективів фіз
культури чи працівники
культури?
У відділі культури міськ
виконкому вже було по
думали, щоб у штаті пар
ків культури був масо
вик, який мав би досвід
спортивно-масової робо
ти. Але до кінця не визна
чили коло його обов’язків.
Райкоми ж
комсомолу
зайняли позицію вичіку
вання: мовляв, хай щось
зробить спорткомітет.
А ось у Світловодську
довго рОЗМОс не ЕЄЛИ. В
міськвиконкомі зібралися
профспілкові, комсомоль
ські та фізкультурні пра
цівники з найбільших під
приємств і організацій.
Одним доручили сплану
вати, розмітити і заасфаль
тувати ігрові майданчики
для волейболістів, баскет
болістів, гандболістів, гоРОДСШНИКІЕ,
другим —
обладнати
стежки здо
ров’я, третім — подбати
про виготовлення наочної
агітації. Сотні годин, на
приклад, попрацювали в
парку культури та відпо
чинку імені Т. Г. Шевчен
ка
комсомольці заводу
чистих металів, виробни
чого об’єднання «Днілроенергобудпром»,
пред
ставники колективу фіз.
культури «Чайка», житло
во-експлуатаційних
кон
тор.— У літні дні ми прове
ли цілий ряд змагань на

«Молодой коммунар» —

призи парку, — розпові
дає
голова
міського
спорткомітету Г. М. Манойлов. — Майстерністю
мірялися спочатку школя.
рі, потім не старти ви
йшли учасники турніру
«Тато, ма/ла і я — спор
тивна сім’я»,
кросмени
колективів фізкультури. У
вихідні, вечорами після
закінчення робочої зміни
відбувалися товариські і
спартакіадні матчі з ігро
вих видів спорту. У парку
ранками на алеях можна
нарахувати кілька сот бі
гунів. Радує, що тут тре
нуються не лише такі ві
домі спортсмени, як чем
піони області з багатобор
ства ГПО Григорій Яненко,
Вячеслав Ковязін, Галина
Тараненко,
Валерій Не
нець, а цілі колективи ви
робничих бригад з під
приємств міста. Поряд з
молодими робітниками —
начальники цехів, майстри,
провідні інженери.
До організації цих за
ходів в однаковій мірі
причетні міський спорт
комітет, міськком комсо
молу,
культармійці
і
профспілкові активісти з
підприємств, учителі фіз
культури шкіл міста. Одні
займаються пропагандою
спорту, інші тренують по
чатківців, виводять юна.
ків і дівчат на фінальні
старти, дбають про те,
щоб спортивні змагання
були цікавими, заклични
ми, аби створити жителям
міста гарний настрій.
Про досвід світловодців
не можуть не знати кіровоградці. Однак проблему
сподіваються
розв’язати
лише навесні, бо «який
там спорт у парку взим
ку?». А ось Г. М. Манойлов іншої думки:
— Торік, наприклад, в
парку культури І відпо
чинку імені Т. Г. Шевчен
ка тільки в лижних пробігах взяло участь більше
20 тисяч жителів міста —
людей різного віку. Нині
ж плануємо влаштувати
тут свято зустрічі зими,
старти вихідного дня, ка
тання на ковзанах, санча
тах. І для членів клубу
любителів бігу зима —
теж час для вдосконален
ня майстерності, здійс
нення оздоровчої програ
ми. Щодо кіровоградців.
Якщо вони не змогли об
ладнати за теплих днів
спортивні
сектори, все
одно на алеях парку мож.
на влаштувати при бажан
ні цікаві змагання. Я б ре
комендував їм кросовий
біг, лижні гонки. А для
юних хокеїстів майданчи
ки можна залити водою
на галявинах.
То хто ж усе-таки пер
шим торкнеться рушійно
го еажелю в Кіровограді?

культури, спортивних клубах з настанням зимового

спортивного сезону відчувається спад у спортивно-ма

совій роботі. А як у вашому місті, селі? Запрошуємо
читачів відповісти на запитання нашої анкети.

1. Чи є біля вашої школи, в мікрорайоні хокейний
майданчик? Яка кількість молоді тут виходить на
старти?

ку у твоєму

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02543.

Обсяг 0,5 друк. нрк.

________ _

колективі фізкультури?

3. Користуєшся ти послугами прокатного

пункту

чи маєш власні лижі і ковзани?_______________

4. Що заважає займатися тобі
спорту?

зимовими

видами

,___________ __________

5. Чи користуються колгоспні спортсмени спортив
ним залом місцевої школи? Яке його ниві макси
мальне завантаження у вечірній час?______________ .

6. Як забезпечений ти, твоя команда зимовою спор
тивною формою — лижника, хокеїста, ковзаняра?

7. Твоє прізвище, ім’я, рід занять,

адрес а:

-

...

._______ -

вік,

домашня

. ,___ .... .. .. л__

М. РУДЧЕНКО,
голова Ульяновської
районної ради ДСТ
«Колос».

Заповни, виріж і надішли на . дресу редакції: місто
Кіровоград вул. Лупачарського, 36, редакція газети
«Молодий комунар». Анкета «Старти зимового дня».

НАША АДРЕСА;

316050, МПС,

_____________________ ____ ______ _ ______

2. Які масові змагання заплановано провести взим

М. ВІНЦЕВИЙ.

орган Кировоградского

На украинском языке.

Як показує практика, в багатьох колективах фіз

Спортивні
змагання на
призи пам’яті героїв-земляків у нашому районі стали
традиційними. Кожного разу
на стадіони збираються не
лише спортсмени, а й ве
терани Великої Вітчизняної,
сини і дочки загиблих воїнів.
Кращі спортсмени складають
рапорти фронтовикам
про
свої досягнення в спорті, вій
ськово-технічній ПІДГОТОВЦІ,
Проводили ми, скажімо, на
спортивних базах колгоспу
імені Шевченка поєдинки
юних гандболістів на призй
пам’яті колишнього воїі*^танкіста,
першого голови
правління цього
господар
ства І. Г. Драчука. Іван ГрГ?
горович чимало зробив для
того, щоб створити в селі
зразкову спортивну
базу,
підтримував сільських спорт
сменів морально і матеріалі»,
но, виїжджав з ними на ра
йонні і обласні змагання. 8
коли юнани поверталися до
дому з нагородами, в сіль?
ському будинку культури
влаштовувались вечори вша
нування переможців. Тоді,
десятки років тому, голово
нолгоспу мріяв про те, щоб
у селі Грушці були критий
стрілецьний тир, спортивний
зал, плавальний басейн. Сво
їм спадкоємцям він наказу
вав усе зробити для того,
щоб спорт бус невід’ємною
частиною їх життя.
Завітайте янось у село Лозувате, де проводиться тур
нір призовників району на
приз пам’яті Героя Радян
ського Союзу А. С. Маніти.
Це не просто змагання, на
яких треба визначити най
більш підготовлених до ар
мійської служби. Відвідини
музею звитяжця, зустріч ІЗ
його сином, колишнім вій
ськовим моряком Олександ
ром Манітою. лінійна Слави
біля пам’ятника Герою —
обов'язкові в програмі спор
тивного свята.
І все ж ми ще недоробляє
мо, організовуючи змагання
на призи
героїв-землянів1 .
Передусім вони влаштовую
ться від випадку до випад
ну — до Дня народження Р&дянської Армії, перед свя
том Перемоги, у дні відзна
чення річниць визволення
сіл
від німецько-фашисте
ських загарбників.
Комсо
мольські і фізкультурні пра?
цівники недостатньо дбают^
про оформлення місць зма
гань. А ще гірше те, що Ін?
коли запланованого турніру
просто ніде провести, бо о
селі відсутній стадіон.
Готуючись до 40-річчя Пе
ремоги,
райспортномітег,
райком комсомолу, райрада
«Колоса»
знову планують
організувати великі спортив
ні свята на честь героїв-земляків. Тож наш актив ужб
тепер веде значну пропар
гандистську роботу. Хочемо,
щоб на всіх
спортивних
комплексах з’явилися гале*,
реї Слави, де будуть вистав
лені портрети полеглих зви
тяжців. У колективах фіЗ*
культури розповсюдимо бук?
лоти, які розповідатимуть
про ПОДВИГИ ВОЇНІВ-ЗСМЛЯНІР1,
Під час турнірів перед юна
ками та дівчатами виступ
лять колишні фронтовики',
перші значківці ГПО. котрі
згадають, як здобували висдиий ідейний та фізичний
гарт. Треба постаратися під
готувати до змагань справді
висококласних спортсменів.
Бо якщо на старти вийдуть
початнівці, коли команди не
продемонструють бойовитчеті, волі до перемоги, то нам
буде соромно перед ветера
нами.

Індекс 01103

динку турнірної таблиці
зайняли минулорічні чем
піони — футболісти цук
розаводу, третю — пред
ставники колгоспу імені
Калініна.

★ 144 матчі відбулось
у ході чемпіонату Новоукраїнського
району з
футболу. Найкращих ре
зультатів
домоглися
спортсмени колгоспу іме
ні Леніна, які у ворота
суперників
забили 61
м’яч, а в свої пропусти
ли лише 20. Другу схо

★ Перший ' відкритий
шаховий чемпіонат спор
тивного
клубу «Ікар»
проведено у Кіровоград
ському вищому льотному
училищі цивільної авіації.
Він присвячувався 40-річчю Великої Перемоги.
Серед учасників — 8 кан
дидатів у майстри та б
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першорозрядників. Після
напруженої
боротьби
звання чемпіона -здобув
начальник вузла .зв’язку
Володимир
Чинченко,
другий призер — стар
ший викладач училища
Валерій Курпосов, тре
тій — десятикласник СШ
№ 19 ігор Волков. Всі
вони виконали норматив
кандидата
в майстри
спорту.
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