
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАНІ, ЄДНАЙТЕСЯ! Рік виданні 
XVII

В ЦК ВЛКСМ

ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК 

„П'ЯТИРІЧЦІ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 
І ЯКОСТІ - ЕНТУЗІАЗМ 
І ТВОРЧІСТЬ 
МОЛОДИХ!“

«Головне сьогодні в діяльності всієї нашої партії і народу...— 
сказав у промові на нараді партійно-господарського активу 
Казахстану Генеральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв, — це виконання рішень XXV з’їзду, втілення в 
життя основних напрямів розвитку народного господарства 
країни до 1980 року».

Ленінський комсомол, оголосивши себе ударним загоном де
сятої п’ятирічки, вносить вагомий вклад у реалізацію планів 
партії. Широкого розмаху набув масовий рух «П'ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і творчість молодих!». Пал
кий відгук і творчий розвиток у комсомольських організаціях 
країни дістала патріотична ініціатива комсомольців Ленінгра
да і області «60-річчю Великого Жовтня — 60 ударних тиж
нів!».

Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло рішення провести в жовтні у 
всіх комсомольських організаціях, в гуртках і семінарах ком
сомольського політичного навчання Ленінський урок «П’яти
річці ефективності і якості — ентузіазм і творчість молодих!».

Суть Ленінського уроку — поєднати засвоєння теоретичних 
положень і висновків, висунутих XXV з’їздом КПРС. з прак
тичними ділами колективу, діяльністю комсомольських органі
зацій. кожного комсомольця по виконанню планів партії.

Примірник план Ленінського уроку «П’ятирічні ефективнос
ті і якості — ентузіазм і творчість молодих!» передбачає ви
вчення і розгляд таких питань:

Доповідь товариша Л. І. 
Брежнєва «Звіт Центрального 
Комітету КПРС і чеогові зав
дання партії в галузі внутріш
ньої і зовнішньої політики»— 
справжній маніфест оозви- 
нутого соціалізму, бойова 
програма діяльності Ленін
ського комсомолу. Оволові- 
ти ідейним багатством XXV 
з’їзду КПРС — найперший 
обов’язок кожного комсо
мольця, юнака і дівчини.

Економічна стоатегія пар
тії. Курс на всебічне підви
щення ефективності виооб- 
ництеа і якості всієї роботи. 
Ленінський комсомол — 
ударний загін десятої п'яти
річки. Патріотичний пух оа- 
дянської молоді «П’ятирічці 
ефективності і якості — ен
тузіазм і творчість молодих!».

Неухильно вдосконалювати 
марксистсько-ленінську осві
ту, ідейне загаотування ком
сомольців і молоді. Кому
ністична ідейність — це сплав 
знань, переконань і прак
тичної дії.

Боротьба за якість роботи, 
навчання, військової служби, 
науково-технічної і худож
ньої твоочості повинна про
низати ВСІ СТОРОНИ комсо
мольської роботи, бути най
важливішою справою всіх 
комсомольських організацій, 
кожного комсомольця.

Виховувати у кожної моло
дої людини комуністичне 
ставлення до праці і соціа
лістичної власності, почуття 
господаря країни, неприми
ренність до недоліків, найсу- 
вооішу економію і бережли
вість.

Формування активної жит
тєвої позиції молоді. 
Неухильне "дотримання кож
ним комсомольцем, моло
дою людиною морального 
кодексу будівника комунізму. 
Непримиренна боротьба ком
сомольських організацій з 
антиподами комуністичної 
моралі, пережитками мину
лого у свідомості і поведін
ці окремої частини молоді.

Висока ефективність, якість 
роботи, навчання, військової 
служби — свідчення ЗРІЛОСТІ, 
ідейної переконаності, мо
рального благородства ком
сомольця, молодої людини.

Партія твердо вірить, що 
молодь, комсомольці впи
шуть нові слазні сторінни в 
літопис комуністичного бу
дівництва! Змагання комсо
мольців і молоді за почесне 
право підписати Рапорт Ле
нінського комсомолу L1K 
КПРС до 60-річчя Великого 
Жовтня, за право представ
ляти радянську молодь на 
XI Всесвітньому фестивалі 
молоді і студентів на Кубі 
Ювілею Жовтня — 60 удар
них тижнів!
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рального Комітету КПРС і 
чеогові завдання партії в га
лузі внутрішньої і зовнішньої 
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Брежнєв Л. 1. Поомова на 
зх-ствічі з вобітниками Авто
заводу імені Лвхлчовя ЗО 
квітня 19"6. року. №.. Політ- 
ви.пав. 1976

Бпежнєв Л. І. Ппомова на 
коиФевенпії комуністичних і 
робітничих паптій Європи 
«Пплвда». 1976. ЗО червня.

Бпежнєв Л. І. Ппомова на 
нападі павтійно-госполап- 
ського активу Казахстану 
З вепесия 1976 воку. «Прав
да». 1976. 4 вересня.

Основні напоями dotrhtw 
наоолчпго глеполарстка С.РСР 
нл 1976—19с<) поки. №.. По- 
літпчдав. 1976.

Поо завдання паптііі'іпт 
р.ззчанра ч світлі ВІПІС.НЬ XXV 
з’їзпч КПРС. Пос ІIV
КПРС. «Правда». 1976 р.. 12 
чеойня.

Документи І мятеоіали 
V пленуму ЦК ВЛКГ,№. М 
«Метода гваодія». 1976.

«П'ятирічні ефективності і 
якості — ентузіазм і твоочість 
молодих’» Постанова бюро 
ЦК ВЛКС№. -'Комсомоль
ская правда», 1976 р„ 4 лю
того.

Ппо завдання політичного 
навчання комсомоль»«« і мо
лові v срітлі пішень XXV з їз
ду кпог. Постяіюпа бюро 
ПК ВЛКСМ від 29 липня 
1976 року.

Листа зачитали па розширено
му засіданні бюро. А наступного 
дня комсомольсько-молодіжні ко
лективи 22-го і 32-го секторів ви
ступили з пропозицією поовести 
сухотники на уларннх будовах 
міста і на зароблені кошти купити 
апаратуру для вокально-інстру
ментального ансамблю будівель
ників селйшіа Улькан Півтора мі
сяці працювали юнаки та дівчата 
на будівельних майданчиках, за
робили понад тисячу карбованців 
і закупили подарунки бамівцям: 
підсилювач «Трембіта-степео». два 
мікрофони, кілька комплектів кі- 
нофотохімікатів, канцелярське 
приладдя.

Залишилося одне питання, яким 
чином все це передати? У той час 
спеціалісти підприємства встанов
лювали телеяпапатуру в телеві
зійному центрі Іркутська. Вирі
шили. що заразом можна доста
вити подарунки в Улькан. Відря
дили Володимира Андрусеика, 
Леоніда Смирнова. Володимира 
Коновку і секретаря комсомоль
ської організації СКБ Валерія 
Григор’єва.

Увазі читачів пропонуємо що
денник, який вів Валерій Гри
гор’є в.

16 червня.
У магазині «Мелодія» одержу

вали стереопідснлювач. Спасибі 
міськкому комсомолу і дівчатам 
з магазину — допомогли швидко 
відібрати і оформити покупку. 
' 17 червня.

Сьогодні визначили, хто які 
обов’язки виконуватиме у відряд
женні. Андрусенко — фотограф, 
Смирнов — кінооператор, Володя 
Коновка буде їхнім помічником, а 
мені доручили очолити делегацію.

ОБКОМУ АКСИУ

ВИХОДИТЬ З І939 РОКУ.
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Ціна 2 ногт.

У НАС
можливість одержувати сік висо
кої якості, поліпшити процес ви
готовлення продукції.

Минулої п’ятирічки коефіцієнт 
корисної дії переробки цукрових 
буряків дорівнював 0,96. Нині на
діємось підвищити його на 0,02. 
Найголовніше — не допускати 
відходів при переробці сировини. 
Вже на п’ятий день нового сезону 
зміна О. І. Демченка з пісочного 
цеху досягла рекордного виро
бітку: при нормі 780 високоякіс
но переробила 810 тонн коренів. 
За рахунок підвищення продук
тивності праці, зменшення втрат 
цей колектив зобов язався виго
товити додатково 3 тисячі центне
рів цукру, а всього робітники під
приємства дадуть додатково до 
плану 12 тисяч центнерів цукру- 
піску.
»Рубіж трудівників рафінадного 

цеху, де вже б перші дні роботи

У промові на нараді партійно- 
господарського активу Казахста
ну Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв висловив 
тверду впевненість у тому, що 
трудівники бурякосіючих радгос
пів і колгоспів країни, колективи 
цукрових заводів і транспортних 
організацій наслідують приклад 
харків’ян, ще ширше розгорнуть 
соціалістичне змагання за вчасне 
і доброякісне збирання, вивезен
ня і переробку цукрових буряків. 
Слова Леоніда Ілліча надихають 
на трудові звершення. Робітники 
нашого підприємства, де кожен 
четвертий — комсомолець або ж 
молодий виробничник, включили
ся в рух за високоефективне ви
користання сировини і виробничої 
потужності заводу.

Готуючись до сезону, добре 
попрацювали раціоналізатори. Во
ни запропонували і впровадили у 
виробництво обладнання для хо
лодно-гарячої дефекації, розро
били новий конденсор. Це дасть

На будівництво Байкало-Амурської магістралі 
вирушила група юнаків і дівчат — представників 
Кіровоградіцшш у складі одинадцяти чоловік. 
Знам’янчашш Микола Дєдуїиков. Петро Сидорен
ко з Новоа р.чангельська, Василь Дерев’янко з До- 
линського району. Кіровограді Людмила Пла- 
чннДа. Наталя Золотова, Володимир Коров'яков- 
ський та інші спочатку працюватимуть іш споруд
женні житлових культурно-побутових Прнмішгкь, 
ід’їздшіх доріг. наступного "року прокладати
муть залізишію.

ТУПІ
створили шість нових комсомоль
сько-молодіжних колективів, ---
виробити додатково 10 тисяч 
центнерів рафінаду. Четверта час
тина продукції цього цеху піде з 
державним Знаком якості. Після 
ремонту устаткування цех увіхо
дить у ритм роботи.

Підвищені соціалістичні зобо
в'язання взяли й транспортники. 
Вони вирішили розвантаження 
кожного вагона прискорити на 
0,1 години.

Комуністи, комсомольці підпри
ємства прагнуть зробити все, щоб 
забезпечити виконання підвище
них зобов'язань першого року 
десятої п’ятирічки.

Л. ФЕДЧЕНКО, 
заступник секретаря комсо
мольської організації Дру
гого імені Петровського цук- 
рокомбінату.

Міцна дружба зв’язує юнаків та дівчат СКБ Кіровоградського заводу ра- 
діовнробів і комсомольців будівельно-монтажного поїзда № 571 «Юність Си
біру», котрі працюють на спорудженні Байкало-Лмурської магістралі. У трав
ні цього року молоді Кіровограді!! отримали від друзів по соціалістичному 
змаганню тнета:

«...Велике иам спасибі за увагу і підтримку. За рішенням комітету комсо
молу БМП № 571 спілчанська опганізанія СКБ прийнята почесним колективним 
членом сім’ї будівельників БАМу...».

19 червня.
Виліт у Москву. Завантажились 

добряче, взяли по ЗО кілограмів 
вантажу на брата. А ще ж 20 кі
лограмів фотохімікатів чекає на 
нас у Москві.

20 червня.
Москва. Домодєдово. Красивий, 

жвавий, гамірний аеропорот. Уве
чері вилітаємо в Іркутськ,

21 червня.
Різниця' в часі між Москвою й 

Іркутськом 5 годин. У столиці 
глуха ніч, а тут народжується но
віш день. їдемо в агентство аеро
флоту замовляти квитки па Усть- 
Кут. Якби не допомога працівни
ків обкому комсомолу, то не знаю, 
чи н дістали б.

22 червня.
Ми — в Усть-КутІ. Звідси почи

нається Байкало-Амурська ма
гістраль. вірніше, західна його 
дільниця. Начальник штабу діль
ниці Юрії* Вербицькнй допомагає

нам відправити вантаж машиною»
23 червня.
На АН-2 вилітаємо з Усть-Ку

та. Внизу видно Байкало-Амур- 
ську магістраль. Власне, залізни
ця покв що недовга, всього 45 кі
лометрів. А далі — просіка під 
дорогу, поруч з нею автомобіль
ний шлях. Прилетіли в Каза- 
чниськ. Тепер до Улькана доби
раємось попутними машинами.

Першим в Улькан приїхав я —• 
машиною (хлопці залишились на 
дорозі). Відразу ж зустрів секре
таря комітету комсомолу БМП 
№ 571 Валентина Уранова. При
ємний. веселий хлопець. Поспішає 
виїхати за моїми супутниками.

Нарешті, асі разом збираємосіз- 
у приміщенні комітету комсомолу 
поїзда. Зав’язалась цікава розмо
ва про Улькан і ульканнів. Кіро
воград і кіровоградців. Влашту
валися п готелі (так, у селищі 
вже є готель).

Увечері прийшли хлопці з комі
тету комсомолу. Підбили підсум
ки соціалістичного змагання, роз
в’язували інші питання. Працював 
ли до пізньої ночі. Завтра поїде
мо ловити харіусів.

(Закінчення на 2-й стпр.).

0| Незабаром тут
ців (комсомольсько-молодіжна

лунатимуть дзвінкі голоси наймолодших улькан-.. 
бригада теслярів на будівництві школи).

ВОШІ СТАНУТЬ БАМІВЦЯМИ
Більшість добровольців області трудитиметься, 

в загоні імені XVII з'їзду ВЛКСМ у селищі і\у-> 
норма. Це найвіддалевіша точка західної ді.ьпн-

і

ці БАМу.
Обласний комітет ЛКСМУ приступає до фор

мування ще одного, вже третього, загону молоді, 
яка працюватиме на ударній комсомольській бу
дові. ,

В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
інструктор Кіровоградського обкому ЛКСМУ.
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ІГА(РАН™ ЯКОСТІ!

РАДІО МОВЧИТЬ,
БО МОВЧИТЬ ШТАБ

✓ - ' '

Два прояви „службово?4* байдужості

ФОРМАЛЬНІСТЬ ПЕРША: 
«НАША ХАТА СКРАЮ»

«Говорить «Комсомольський ра- 
діовісник»! Слухайте матеріали 
рейду по цехах зааоду. Учасники 
рейдової бригади контролюють 
якість!». Цей заклик лунає над 
Сзітловодським заводом господар
чих товарів і привертає увагу не 
Одних лише спілчан. Бо якість про
дукції — питання для всіх актуаль
не. Підприємство широкопрофіль- 
не, випускає воно багато виробіз: 
від жерстяних духовок до сорто
вого скляного посуду. З останнім 
найбільше мороки: скло, як відо
мо, — не залізо. Навіть технологія 
його виробництва допускає 14 про
центів браку. Насправді ж буває і 
більше. Зараз на заводі вводять 
нову систему оплати, згідно якої 
розмір премії залежить від безде
фектної роботи. Отже, повідомлен
ня «Комсомольського радіозісни- 
ка» цікавить кожного...

«Який такий радіовісник?» — ба
чу здивування працівників заводу. 
А той, що останнього разу звучав 
у травні. Якраз після останнього 
рейду штабу якості. Я описав події 
тримісячної давності у теперішньо
му часі спеціально для кількох чо- 
лозік — членів комсомольського 
штабу якості цього підприємства. 
Може згадають про свої функції? 
До того, щоб оживити роботу шта
бу, є ще одна підстава. Вироби 
Світлозодського заводу господар
чих товарів, особливо скляний по
суд — мало не о кожному домі. 1 
тому кожен випадок випуску браку 
завдає відчутного удару по добро
му імені підприємства. Не підви
щує його авторитету і морально 
застаріла продукція, котру ще по

ставляють світлозодці до магази
нів області.

А звідки знати їм на заводі, що 
купують люди? Брак? А /ложе цей 
посуд розбили при транспортуван
ні... Приблизно так міркують ви
робничники, коли торгівля заявляє 
претензії. І формально вони праві.

ФОРМАЛЬНІСТЬ ДРУГА: 
«НЕ ПРО НАС ПИСАНО»

У кінці минулого року комсо
мольці центрального універмагу 
«Кіровоград» виступали з ініціати
вою «Товарам широкого вжитку — 
комсомольську гарантію якості від 
верстата до покупця». Ще тоді, мо
тивуючи необхідність такої турбо
ти про товари для народу, секре
тар комсомольської організації 
ЦУМу Наталя Даценко казала, що 
у них, продавщиць, є претензії до 
продукції, котру випускають заво
ди області. (До речі, про цю іні
ціативу розповідав «Молодий ко
мунар» 31 грудня минулого року). 
Ось тут би езітлозодцям і підхопи
ти цумівський заклик, написати 
молодим торговельникам листа, за
в’язати дружні стосунки. Вигоди 
очевидні — на заводі б знали про 
попит. Але рух цей ще не доко
тився до Світловодська.

Втім, знову формально, комсо
мольців заводу господарчих това
рів попрікнути нічим: продавці 
ЦУМу, не розраховуючи відразу на 
масову підтримку, звернулись із 
закликом лише до молоді обласно
го центру. Але ж включились у рух 
олександрійці. То ж і секретареві 
комсомольської організації Світло- 
водського заводу господарчих то
варів Тетяні Панченко варто було б

махнути рукою на формальності і, 
зібравши молодь, подумати над іні
ціативою кіровоградців.

А може еони тримають тісні 
зз’язки з товарознавцями магази
нів свого міста? Ні. Керівництво 
збирає відгуки торговельників лише 
на нову продукцію. Та й то без 
особливої участі комсомольської 
організації.

Нині Світловодський завод гос
подарчих товарів діє у нелегких 
виробничих умовах. Застаріла ма
теріальна база, перебої і дефіцити 
в постачанні, плинність кадріз та ін
ші серйозні труднощі заважають 
виробництву. Позначаються вони і 
на діловій атмосфері підприємства. 
Мимоволі замислюєшся: а чи не 
підпали комсомольські активісти 
заводу під оцей мінорний лад, чи 
не опускаються у них руки? Хо
четься сподіватись, що ні.

А ЯКЩО ВЗАГАЛІ 
ПІДХОДИТИ 
НЕ ФОРМАЛЬНО?

Коли я побував на заводі, там 
якраз проходила реорганізація 
комсомольського штабу якості. Те
тяна Панченко повідомила, що на 
місці начальника штабу її змінить 
новий — інженер відділу технічно
го контролю Наталя Зінченко. І 
штаб активізує свою роботу. Ду
мається, перше, що зроблять конт
ролери, це оформлять щоденний 
«Екран якості», бо досі, окрім дав
но замовленого «Радіовісника», мо
лоді дозорці не мали змоги спілку
ватися з робочою аудиторією.

Можна було б іще підказати де
що штабу. Та хіба на місці не вид
ніше? У тому ж Світловодську ком
сомольські організації інших під
приємств (скажімо, орденоносного 
заводу чистих металів) мають чи
малий досвід боротьби за якість. 
І, якщо підходити не формально, 
металурги могли б допомогти ком
сомольцям заводу господарчих то
варів в організації змагання за 
якість дуже потрібної продукції — 
товарів для народу.

Але це — якщо взагалі підходити 
не формально...

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Свігловодськ.

1« тисяч *
КРОК ПЕРШИЙ

0 НА ВАХТУ «60-РІЧЧЮ ЖОВТНЯ — 60 УДАР. 
НИХ ТИЖНІВ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ» ЗАСТУ
ПИВ 13-ТИСЯЧНИЙ ЗАГІН ПІОНЕРИ І БЛИЗЬКО 
З ТИСЯЧ КОМСОМОЛЬЦІВ КІРОВОГРАДСЬКИХ 

ШКІЛ.

19 вересня в парку імені В. І. Леніна був даний 
старт міській операції «Герої завжди поруч», (ні. 
ціатором її виступила одинадцята середня школа.

Яка мета нової операції? Перш за все глибока 
вивчення матеріалів XXV з'їзду КПРС, зустрічі з 
його делегатами, велика пошукова робота, збір 
матеріалів про соратників В. І. Леніна, полум’яно. ‘ 
го трибуна революції С. М. Кірова (кращий 
піонерський загін, дружина завоює право носи
ти його ім’я).

Кожний піонер і комсомолець хоче жити в міс
ті високопродуктивної праці, ВИСОКОЇ культури-і 
зразквого порядку. Він — активний учасник заго
ну юних дзержинців, юних друзів міліції, «зеле
них» і «голубих» патрулів.

Рада дружини і комітет комсомолу запрошують 
на спільну розмову славних трудівників міста, об
ласті, ділиться з ними своїми планами. Найцікаві
ші фотографії, думки пізніше ввійдуть до альбо
ме «Кіровоград в X п’ятирічці» або «Вони просла
вили свій край».

Учасниками операції будуть усі піонерські дру. 
жини і комсомольські організації шкіл. Червоно- 
галстучні загони працюють під девізом «Йдемо 
дорогою Леніна, дорогою Жовтня». Девіз шкіль
них комітетів комсомолу — «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — з життя».

Підсумки підводитимуться після першого етапу 
(вересень 1976 рік — січень 1977 рік) і після дру
гого (січень 1977 року — листопад 1977 року).

Правофлангових операції «Герої завжди поруч» 
нагороджуватимуть грамотами міського комітету 
ЛКСМУ і дипломами міської Ради піонерської 
організації.

...400 активістів — представники тридцяти одної 
школи Кіровограда — від імені 16 тисяч своїх 
товаришів одержали трудові паспорти з конкрет
ними завданнями операцій на 60 ударних тижнів»

Операція «Герої завжди поруч» розпочалася!

Л. СМИКОДУБ, 
секретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу.

НА УДАРНІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ

ДОБЛЕСТІ БАЙКАЛО-АМУРСЬКОЇ
БІОНІКА
ТА РИБ'ЯЧІ 
МАРШРУТИ

Вдало вибране місце і 
’знання водойми швидше 
Принесуть успіх рибалці, 
ніж принада. Це старовин
не правило любителів ву
діння, яке має як при
хильників, так і противни
ків, несподівано знайшло 
підтвердження в дослід
женнях київського біоніка 
А. М. Абросимової. Ви
вчаючи у малопроточних 
водоймах способи орієн
тації риб, вона експери
ментально встановила, що 
головним для них в пошу
ку нерестовищ і пасовищ 
є не нюх, а зір і так звані 
бокові лінії — нервові за
кінчення, які виконують 
роль своєрідних локато
рів.

Досліди проводилися 
на Київському водоймищі. 
Простежена поведінка 
близько шести тисяч най
більш типових «жителів'» 
-штучного моря — ляща, 
синця, плотви і густирки. 
Виловлених риб мітили і 
відвозили на 1,5—2 кіло
метри від «дому». Перед 

..цим «виключали» в різних 
комбінаціях нюх, зір, бо

чкову лінію. Виявилося, ри
би легко знаходили «дім» 

'•б'є з допомоги зору, і ню-1 
ху< І тільки коли тимчасо
во «виключали» зір і бо
кові нервові закінчення, 

фони втрачали здатність 
•До орієнтації.

(РАТАУ). ,

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Перші враження про господа
рів: привітні, гостинні.

24 червня.
їдальня в Улькайі чудова! І 

коштують страви не дорожче, ніж 
у нашій заводській.

Валентин Ураков знайомить пас 
з історією селища. 2 листопада 
1974 року в тайзі висадився пер
ший десант — двадцять три чо
ловіки на чолі з А. Фроловны, 
нинішнім начальником поїзда. 
Потім почали з’їжджатися юнаки 
і дівчата з усіх куточків країни. 
Загін «Комсомолець України», до 
складу якого входили і посланці 
Кіровоградщіши, прибув у люто
му. Тепер у селищі проживає 2 
тисячі чоловік, півтори тисячі з 
них — комсомольці. Є тут і ма-. 
газпп, і дитячий садок, і спортив
ний комплекс, і клуб па 500 місць, 
і літній кінотеатр. За рік з лиш
ком комсомольці й молодь Улька- 
ну виконали роботу, розраховану 
на тон роки.

Про красу сибірського краю 
неможливо розповісти словами, 
як не можна передати словами- 
наше захоплення ентузіазмом, 
добрими справами улькаїщів. Чим 
більше ми ходили по селищу, тим 
більшою -повагбю проймалися до 
його мешканців.

На вечірню зірку поїхали ра
зом з братами Юрієм д Олександ
ром Кожсвніїковимп на річку Ум- 
белу. Юрій, виявляється, шипе 
вірші. Навіть друкувався у збір
нику7 «Автограф століття».

Нам не пощастило — зловили 
тільки одного харіуса. А Юра з 
Сашком — аж п’ятдесят. Що по
робиш, досвід...

Повернулися в готель, зварили 
юшку. Смачна! Довго не могли 
заснути. Допізна ділились вра
женнями від побаченого і почу
того.

25 червня.
Хлопці захопили фотоапарат, 

кінокамеру і пішли по селищу. А 
я знайомлюсь ближче із справа
ми комсомольської організації. 
Юнаки та дівчата будівельно-

моптажіюго поїзда № 571 вибо
роли першість у змаганні серед 
підрозділів комбінату «Ангар- 
буд».

Суперники у пас серйозні. Що 
ж, тим цікавішим буде змагання. 
Хлопці з комітету комсомолу ці
кавляться справами комсомоль
ської організації СІ\Б. І не тільки 
вони. Багатьом ульканцям хоче
ться знати чим живуть кірово
градські друзі.. Дякують за літе
ратуру, яку ми прислали раніше.

Вирішили частіше інформувати 
один одного про роботу у своїх 
комсомольських організаціях, опе
ративніше підбивати підсумки 
змагання.

У комітету комсомолу зараз ба
гато турбот про підготовку до 
другого військово-патріотичного 
зльоту молоді західної дільниці 
БАМу. У ньому візьмемо участь 
і ми.

26 червня.
На урочистому мітингу ми за

читали вітального листа. Бамівці 
відповіли дружніми оплесками.

Програма зльоту широка. З.ма-

гапня з військово-прикладних ви-» 
дів спорту, конкурс па краще ігрнА 
готування обіду, гра «дюмбачом- 
ба-бол» (до речі, дуже цікава)« 
Тільки звечоріло, розклали багат-^л 
тя. І тут же біля нього відбувсь 
імпровізований концерт, поставле-. 
ний силами всіх команд. Всю ніч 
просиділи коло багаття. Розмові^ 
ліспі, катання на човнах.

27 червня.
Опівдні змагання закінчилися. 

Урочиста лінійка. Нашу команду, 
нагородили за перемогу у конкур
сах на кращі' розбивку табору ї 
приготування обіду. Отже, і ми не 
ликом шиті.

Цс останній день перебування:, 
делегації на БАМі. Шкода проща
тися з Ульканом, ного мешкаїщя-. 
ми. Кожен хоче передати і своє 
вітання кіровоградцям. 1 ми, і во
ни впевнені, іцо дружба міцпігнч 
ме, змагання буде цікавим.

ГІо дорозі до Казачииська 
раз завітали до Магістрального. 
1 Іобували па вогнику, присвячено
му Дню молоді.

Додому! Лп п»л-и.

буде цікавим.
..- ............ ....... і ще



ПІОНЕРСЬКА СТОРІНКА

№

Марш — це програма життя і ро
боти піонерських колективів. Вона 
розрахована на п’ять років.

Марш проводиться в кілька ета
пів і присвячується:

60-річчю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції (1976—1977 
роки). Девіз — «Йдемо дорогою 
Леніна, дорогою Жовтня!».

60-річчю Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді (1978 
рік). Девіз — «Ми вірна зміна твоя, 
комсомоле!».

110-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна (1979—1980 роки). Де
віз — «Піонери всієї країни справі 
Леніна вірні».

Марш проводиться за маршрута
ми. Кожний піонер звіряє за ними 
свої плани. Важливо за конкретни
ми буденними справами не губити 
головну мету: виховувати в собі з 
юних років справжнього громадя- 
нина-ленінця.

Кожний піонер знає про успішне 
завершення операції «БАМу — піо
нерські рейки!» і про початок но
вої «БАМу — піонерські поїзди!» ,

Кожний піонерський загін береж
но ставиться до історичних і куль
турних пам’ятників. Він — учасник 
нової Всесоюзної операції «Зелене 
вбрання Вітчизни», охоронець рід
ної природи.

Особлива турбота піонерських 
колективів — жовтенята. В кожній 
зірочці вони організовують гру 
«Жовтенята — по країні Жовтня». 
Гра допоможе жовтенятцм відкри
ти для себе багато нового про 
країну, в якій вони живуть, її слав
ну історію, сьогоднішній день і 
майбутнє.

Підбиття підсумків Маршу в 
. ланці, загоні, дружині.

В піонерській ланці і загоні підсумки 
підбивают'ся е кінці кожної чверті, в 
дружині — в кінці навчального року.

Якщо всі піонери ланки і загону всти
гають. беруть активну участь у Марші, 
успішно виконують піонерські доручен
ня, ініціативні, дружні і працелюбні, 
турботливі й уважні один до одного,- лан
ку рішенням ради загону Нагороджують 
вимпелом «Кращій ланці». загону вішен
ням ради дружини 
правофлангового.

Пружина, в якій 
вчальиого року всі 
більшість загонів 
стала заспівувачем 
ті. районі за рішенням ради піонерської 
організації одержує звання правофлан
гова.

Найактивніші піонери па Марші наго
роджуються значком Центральної 
Всесоюзної піонерської організації 
В. і. Леніна «За активну роботу».

VII Всесоюзний зліт піонерів в 
«Артеку» дав старт Маршу, присвя
ченому 60-річчю Великого Жовтня.

Сьогодні ми пропонуємо кілька 
адрес цікавих піонерських справ 
на Марші.

присвоюється звання 

за підсумками на- 
піонери встигають, 

правофлангові. яка 
цікавих справ у міс-

Ради 
імені

ПОЧАВСЯ ВСЕСОЮЗ
НИЙ МАРШ ПІОНЕР
СЬКИХ ЗАГОНІВ, ПРИ
СВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ ВЕ 
ЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СО

Л КИЙ день тижня ви завжди чекаєте 
Л з нетерпінням? Дехто назве неділю, 
дехто буде згадувати, коли в шкільному 
розкладі найулюбленіші предмети. А от 
запитайте про не когось з учнів нашої 
школи і у відповідь почуєте: «П'ятни
цю!». В цей день не розбігаються після 
уроків ПО 
ні галасливі, 
дючі 
мані 
ки.
ться,

домівках 
непоси-« П1ОНЕРБУД» 

малюки, ні стрн-
старшокласни- 1|ЖЇД 7Ї1 

Не розбігаю- ПІ 11
бо знають, що 

чекають їх на всіх трьох тваринницьких 
фермах колгоспу «Україна». П'ятиклас
ники і семикласники «своєю» вважають 
першу ферму. Всі разом допомагають 
доглядати маленьких теляток, годують, 
напувають їх. І в кінні дня зовсім не 
хочуть прощатися з ними аж до наступ
ної п’ятниці. Тому-то багато хто прибі
гає не раз і посеред тижня. Найчастіше 
бувають тут Іра Петрова і Тамара Бон
дарчук.

‘ «ЗІРОЧКА»

Чудо-місто
Ж о втенятсък

У кожного в житті с 
друзі. А ось п ятикласни- 
ці Оля Аношко і Оленка 
Івахнюк з дружини імені 
Молодої гвардії Олек
сандрійської середньої 
школи № 5 дружать з ці
лим класом. Це жовтеня
та 2-А.

Вперше вони познайо
мились з своїми вожати
ми рік тому. І за цей час 
міцно здружились. Жод
на цікава справа не обі
йдеться без них. Оленка

і Оля допоможуть ГнДГО- 
туватись до свята квітів і 
до збору жовтенятської 
групи, розкажуть про 
життя дітей за кордоном, 
прочитають цікаву 
ку і організують 
люючу гру. Це 
помогли дітям 
ти чудо-місто 
нятськ.

Тепер вожаті 
своїх жовтенят по країні 
Жовтня, розкажуть їм 
про життя Володимира

телегра-
Толбухін- 
прийшлаокруг

9 вересня. Ми 
разом з друзями на їх велико- 

Соціалістичної

П ІТАЛЬНА
® ма в

ськнн 
вчасно, 
були 
му святі, 32-й річниці 
революції в Болгарії.

А почалося у нас ось з чого. Минуло
го року, влітку, піонери Толбухінського 
округу братньої Болгарії відпочивали в 
Світловодську. Тоді і відбулася наша 
зустріч у клубі інтернаціональної друж
би при Будинку піонерів.

Ми бережемо подарунок юних ди- 
мнтровців — книгу «Моя Болгарія». Бе
режемо і вивчаємо.

Цього літа коло друзів ще більше 
розширилось. Відшукайте на карті Бол
гарії місто Ловеч. От звідти вони при
їхали.

Найпам’ятнішим табірним днем наші 
нові знайомі (а вони відпочивали в піо- 
нертаборі «Дружба») назвали День со- 

ЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮ
ЦІЇ. ДЕВІЗ МАРШУ; 
«ЙДЕМО ДОРОГОЮ ЛЕ
НІНА, ДОРОГОЮ ЖОВТ
НЯ!».

Там же, на фермах, частенько прово
димо ми свої збори загонів, влаштовує
мо для колгоспників концерти.

Шефи теж навідуються у школу. Кол
госпний художник Софія Коливайко до
помогла оформити два стенди — один 
розповідає про участь піонерської дру

жини у Марші під де- 
зізом «Приклад бе
рем з комуністів!», 

І7ОІ другий називається
У «Сьогодні ми діти, а

завтра —■ радян
ський народ». Механізатор Віктор Си
доренко допомагає нам організовувати 
спортивні баталії. Він і сам не проти 
побігати з хлопцями на футбольному 
полі.

Так ми живемо—весело, дружно. Гото
ві взятись за будь-яку роботу.

Н. ПРИЧАЛОВА, 
Н. ПЛАХОТНА, 

учениці Бандурівської середньої 
школи.

Олекса нДр і йськи й район.
Ілліча Леніна, віддане ре
волюції, про його славних 
соратників. Адже п’яти
кутна зірочка теж сві- 
їиться полум’ям героїч
них років.

Оля АНІСІМОВА, 
юнкор.

Олександрійська 
середня школа ■№ 5.

книж- 
захоп- 

вони до- 
побудува- 

Жовте-

поведуть

ОПЕРАЦІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ»

ЗНАЙОМТЕСЬ: БОЛГАРІЯ!
лідарності, коли прополювали лісона
садження.

Настав час прощатись. Всім загоном 
друзі прийшли з Будинок піонерів. Бу
ли з ними керівник поїзду дружби, сек
ретар окружного комітету ДКСМ Хрис
то Христов, голова міської піонерської 
організації Маргарита Колева, вожатий 
групи Стефан Петров. Сказано останні 
слова, написана остання адреса, збігла 
остання хвилина. Як не хочеться їх від
пускати!

Ми широко відкрили вікно у прекрас
ний світ — Болгарію. Добридень, друзі! 
Як вам живеться?

Р. ШАЄНКО, 
працівник Будинку піонерів, 

м. Світловодськ.
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ЖИВА ВУГЛИНКА 
НА ПАМ’ЯТЬ

Скільки треба розка
зати у своїй школі! Вдру
ге прожити день за днем 
всю артеківську зміну. 
Делегат VII Всесоюзно
го піонерського зльоту в 
Артеку восьмикласниця 
тринадцятої Кіровоград
ської школи Ліля Кон
стантинова сьогодні у нас 
в гостях.

— Я привезла вуглин
ку з прощального піо
нерського багаття. І ко
жен з моїх нових друзів 
теж повіз по вуглинці. 
Коли знову зустріне
мось,

Разом з нами в Озер
ній дружині табору При
бережний 
ровесники 
Свободи, 
Шрі Ланка,

Мені б хотілося
свою 

усіма

відпочивали 
з острова 
республіки 
Швейцарії, 

роз
ділити свою вуглинку 
між усіма піонерами 
школи — поділитись з 
ними дружбою і сонцем 
Артека!

«ЗЕЛЕНЕ ВБРАННЯ ВІТЧИЗНИ»

Ліс — це щось неосяжне. Сюди треба нести добру думку, багато добрих думок, 
ки пуста душа не розкриється назустріч зеленому світу. . . .. ^ ■

Так я запамятала слова Колі Дем’яненка, десятикласника Богданівської середньої 
школи № 2, такими передаю їх вам. Бо ці слова здалися мені найголовнішими.

ЛІС У ВІКНА ЗАГЛЯДАЄ
ТЗ А МАЛЮНКАХ усі дерева пишнозелені, 
**■ стрункі. Дуби, берези, ясени... Не знахо
диться там місця ушкодженому стовбуру, су
хій мертвій гілці. Богданівські школярі на 
уроках під відкритим небом малюють ліс, 
яким хочуть його бачити.

П’ять років тому вони вирішили якнайбіль
ше узнати про корисних комах і птахів, слід
кувати за їх рівномірним розселенням, підго
довувати пернатих і звірів у холодні зимові 
місяці. Так визначився напрям роботи шкіль
ного лісництва імені письменника Леонова— 
біологічна боротьба з шкідниками лісу.

Як на власні очі побачити, що може зро
бити сім’я мурах з гусеницею? Це вже і е 
перше дослідження.

А хто вміє визначити важкі і сонячні дні 
гілочки на дереві або куші? Тут простого 
спостереження мало. Цікаво було б пошука
ти у книгах самому. А можна запитати на 
лекції в лісовій школі, або у вчительки Віри 
Федорівни.

Або таке: чому ялина і береза полюбляють 
виростати поруч? Це питання на обласних 
змаганнях виявилося не під силу навіть ліс- 
ничій, восьмикласниці Любі Книш. Проте на 
всі інші дівчинка відповіла прекрасно. Лю
бина дорога пролягла до самого Чорного мо
ря, на зліт активу виробничих бригад в піо- 

• нертаборі «Молола гвардія».
Там. в Одесі, сумувала за лісом, особливо за 

своїми дубами. Вона їх знову побачить, коли поїде 
до дідуся і бабусі. Що за ^удо їхній хутірець! (Це 
близько, п сусідньому Чигиринському цайоні). Сам 
у долині, а довкола вікові дерева. Є такі — у п’я
тьох не обхопиш. Одного дуба хотіли спиляти: він 
весь у шрамах, ше з війни, і засихати почав. Люди 
не дали, бо пам'ятне, рідне дерезо. З ним вироста
ли. з ним воєнні лихоліття пережили. Може, і шра
ми ті під .:уль. Поийняв у себе, захистив. А тепер 
доживає останні роки. Нічого, шо мало на ньому 
зелених гілок: старість заслужила на пошану.

Скільки днів і ночей повинно минути, поки 
з жолудя виросте молодий дубок? Певно, ЩО 
немало. 1 тому кожний згодиться: ліс не лю
бить метушливих, нетерплячих. І цього року 
в один з тихих вересневих днів вийдуть бог
данівські школярі (до речі, кожний клас, по
чинаючи з сьомого, інакше називається 
ходом — як у справжньому лісництві!) 
жолудями. ІХ ліс поряд, у вікна заглядає.

Збіжить час, і дітей покличуть у розсадник. 
За темно-зелені косички повисмикують вони 
деревця з землі, складуть обережно на ма
шини. Шуміть, дуби, на радість людям, та 
не забувайте ліс, де вперше побачили світ...

Серед членів шкільного лісництва знайду
ться і такі, яким просто кинути: а для чого 
мені цей ліс? І не підуть збирати спориш, 
подорожник, інші цілющі трави і рослини. 
Не захочуть морочитись з насінням акації. 
Воно ж дрібнюсіньке. Спробуй зібрати два 
кілограми, як п’ятикласник Льоня Зануда. І 
мурашники відмовляться розселювати — не 
тому, що жаль візьме за складними кон
струкціями, зведеними невтомними трудівни
ками. а свої руки пожаліють: покусають же 
кляті.

Примушувати їх піхто не буде: ні керівник їхній 
— Віра Федорівна Шубодьоровл. ні товариші. По» 
тім. коли наступить день годівлі птахів і звірів і 
учні принесуть, крім портфелів з книжками, тор
бинки з кукурудзою, хлібом, буряками, сіном (шо 
у кого вдома знайдеться), вони підуть у ліс з усі
ма. І розноситимуть віники, зв’язані V теплу літню 
пору, вимочені у солоній воді для смаку і добре 
висушені. Кластимуть їх у найзручніших місцях: 
ласуйте, друзі! А потім, навесні, иозвішуватиметь 
на депевах зроблені власноручно шпаківні. І помі
тять біля свіжовиструганого будиночка нового гос- 
подапя. і несамовито закричать:

— Віро Федорівно, дивіться, шпак прилетів!!!
Ніби світ перевернувся. А раптом, справді0 

Хоча б тому, шо в ией день хтось повірив: 
ощасливити може звичайна сіра птаха.

...Коли ти відчуєш біль за зрубане дерево 
або зруйнований мурашник, не соромся своїх 
сліз, пролитих чи схованих глибоко в душі. В 
тобі народжується Захисник лісу, його мен
ший брат.

Знам’янський район.
Т. ЛЮДНА.

МИ З ТОБОЮ, ЛУЧО!
Піонерська дружина першої Світ- 

ловодської школи рапортує: трудо
вий ‘десант в Крилівське лісництво 
пройшов успішно. По-ударному пра
цювали всі, а найкраще — загін шес
тикласників імені Олега Кошового і 
загін імені Лізи Чайкіної четвертого 
класу. Зароблені на десанті і ще ра
ніше, в операції «Жолудь», гроші, 
перераховано в Фонд солідарності.

Восьма середня школа. Зустріч з

Що зробила твоя дружина для мужніх патріотів Чілі? Ти знаєш: у верес
ні зустрів у концтаборі своє шістдесятиріччя Луїс Корвалан, Лучо, як лю
бовно називають його чилійські діти.

чілійським студентом Франциско 
Дельгадо вилилась у мітинг протес
ту проти страшних злодіянь фа
шизму.

Франциско навчається в Одесько
му університеті, приїхав до Світло- 
водська на запрошення друзів. Його 
схвилювало гаряче прагнення піоне
рів бачити Чілі знову вільним, їхня 
скромна, але така необхідна допо
мога патріотам.

Юний друже, ми віримо, що про
звучало і твоє гнівне слово на мітин
зі протесту проти терору фашист
ської хунти, не пустувало і теоє місце 
на суботнику, проведеному в тиж
день солідарності з народом Чілі. 
Віримо, що серед мільйона квітів, 
які прислали в Трес Аламос товари
шу Лучо діти землі, була степова 
ромашка Кіровоградщини.
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ВАЖЛИВІ
ЗАВДАННЯ
ООН

Перед штаб-квартирою Ор
ганізації Об’єднаних 
в Нью-Йорку майорять 
жавні ' С .
членів цієї міжнародної орга

нізації.
вересня, 
чергова, XXXI 
ра.іьної Асамблеї ООН.

Нинішня сесія відбуватиме
ться о момент, коли на між
народній арені ясно позначи
лися позитивні зрушення і 
народи світу ведуть боі • ьбу 
за поглиблення розрядки, на
дання їй необоротного харак
теру. за утвердження 
цііпів мирного 
держав 
ладом.

XXV 
партії

Націй
. _ дер-

пралори Ікраїн —

Двадцять першого 
тут відкривається 

сесія Генс-

при»- 
співіснуванні! 

з різким соціальним

і’їід Комуністичної 
Радянського Союзу, 

який відбувся в цьому році, 
прийняв програму дальшої 
боротьби за мир і міжнеподне 
співробітництво, за св'Х-лу і 
незалежність народів. Керую
чись цим важливим докумен
том, радянська делегація бу
де прагнути зосередити увагу 
держав — членів Організації 
Об’єднаних Націй цд вико
нанні центрального завдання 
ООН — зміцненні міжнарод
ного миру та безпеки.

У попередньому порядку 
денному XXXі сесії Генераль
ної Асамблеї ООН фігурує 
понад 100 різних питань. Зви
чайно. вони мають неоднакове 
значення для долі світу. В ни
нішніх конкретних умовах па 
одне з перших місць, судячи з 
усього, висунеться питання 
про здійснення прийтиої 
Об’єднаними Націями кіль
ка років тому декларації про 
зміцнення міжнародної без
пеки. Сппаязі. можливості 
ООН у спмві поглиблення 
міжнародної позрядки І ви
криття підступів сил реакції і 
мілітаризму, які намагаються 
перешкодити розвиткові по
зитивних процесів у світі, да
леко не вичерпані.

У свій час з ініціативи СРСР 
на позгляд ООН було винесе
но питання 
Всесвітньої конференції 
роз-брпєнню За 
ньогп міжнародного 
висловилася величезна 
шість держав Учасники 
нііпньої сесії мають обмірку
вати заходи, спрямовані на те, 
птоб перевести не пцтання У 
практичні/ сферу.

Звичайно, загальне і почне 
рчззбпорння — завдання над- 
звичайно складне, «ке вима
гатиме чимало часу і зусиль. 
Однак його розв’язання може 
6vtw наближене, якшо всі 
країни домовляться діяти в 
цьому напрямі. Радянський 
Союз запропонував. на
приклад. уже те"еП заборони
ти розробку’ і виробництво но
вих видів зброї масового зни
щення і нових систем такої 
збпої. На минулій сесії Ге
неральної Асамблеї ООН іні
ціативу СРСР підтримали 112 
країн, тобто величезна біль
шість членів організації. Ни
нішня сесія має активізувати 
підготовку відповідної міжна
родної угоди.

Так само може бути просу
нуте вперед розв’язання пи
тань по забороні впливу на 
природне середовнше у воєн
них цілях, про заборону хі
мічної зброї, скорочення во
єнних бюджетів держав і т. д.

Нарешті, Об’єднані Нації 
мають серйозно зайнятися 
проблемами перебудови між
народних економічних відно
син з тим. щоб вони базува
лись на справді демократич
ній і справедливій основі. 
Справа миру і широкого взає
мовигідного співробітництва 
всіх країн тільки виграла б 
від усунення дискримінації та 
будь-яких штучних перешкод 
у торговельно-економічній га
лузі.

Радянські люди бажають 
учасникам наступної сесії Ге
неральної Асамблеї ООН ус
піху о їх роботі і висловлю
ють надію, шо вона набли
зить світ до ідеалів, проголо
шених у статуті цієї міжна
родної організації.

А. АЛЕКСАНДРОВ. 
 (ТАРС).

про скликання 
по 

проведення 
(bODVMy 

біль
ші-

I Ш11
стер спорту ІО. В. Мепхин, старший науко
вий співробітник Всесоюзного 
дослідного інституту фізичної 
майстер спорту II. Г. Сучил ів та інші.

Для спеціалістів гімнастики Кіровограда та об
ласті підготовка юнаків до наступних змагань — 
це велика школа практики організації навчально- 
тренувального процесу на найвищому рівні. Наші 
спеціалісти не просто слідкували за тренування-

науково- 
культури

Завтра в манежі дитячо-юнацької спор
тивної школи обласного спорткомітету роз
почнуться VI всесоюзні юнацькі змагання з 
окремих видів гімнастичного багатоборства.

ОЛІМПІЙЦІ!

провідннх областей республіки з цього виду 
спорту. Отже, умови створені чудові, тепер СЛОВО 
за спеціалістами. А для допомоги їм і координа
ції їхніх дій в обласному центрі створена нова 
і поки то перша в країні форма організації ро
боти тренерів — єдина централізована школа 
«Гімнаст». Контактуючнсь.з провідними спе
ціалістами країни з спортнпної гімнастики, ми 
обговорили з ними багато питань роботи шк 
I маємо схвальні відгуки.

ШИКУЙТЕСЬ

ШКОЛА «Гім
наст» ро

бить перші кро- 
вона по- 
прашоаа-

Змагання проходитимуть чотири дні па 
спеціально обладнаному помості. Для учас
ті у змаганнях відібрано до 70-ти пайсвль- 
ніших юнаків країни 1958—1960 років на
родження і 70-тв дівчат 1960—1963 років 
народження. Поєдинки ці особисті, їх ос- 
іювпа мета — визначення кандидатів 
Олімпійську збірну команду 1980 року.

Ще зовсім не
давно довгі годи
ни ми просиджу
вали біля скра
пів телевізорів, з 
нетерпінням че
кали повідом
лень преси іа ра
діо з далекого 
Монреаля, з XXI 
Олімпійс ь к и х 
іюр. І пишаємося 
успіхами наших 
гімнастів, вони 
внесли вагомий 
вклад у перемогу 
посланців Країни 
Рад. запоюпавіпи 
у Монреалі 17 
олімпійських на
город. в тому 
числі 7 золотих.
8 срібних. 2 бронзові медалі, продовживши пере
можну ходу, розпочату майте чверть століття то
му на Олімпійських іграх у Хельсіикі.

Приємною відмінною рисою змагань у Кі
ровограді буде ге. що переможців нагород
жуватимуть не лише жетонами спорткомі
тету СРСР. а іі перехідними призами фе
дерації гімнастики країни — медалями 
перших радянських олімпійських чемпіонів 
Марії Гороховської, Галини Урбановнч, 
Катерини Ка.тинчук, Ніни Бочарової, Воло
димира Белякова, Грапта Шагнияиа, Євге
на Королькова, Лосина Бердпєва, Валенти
на Муратова, Віктора Чукаріва.

31 гімнастка та 32 гімнасти представля
ли радянський спорт на Олімпіадах у Хе.ть- 
сінкі, Мельбурні, Римі, Токіо, 
Мюнхені. Монреалі І ніхто з них 
тався звідти без медалей. Імена 
пасток і 15-ти гімнастів занесені 
олімпійських чемпіонів.

Але не в характері радянських 
нів заспокоюватися на досягнутому. В той 
час, коли у Монреалі Гнили олімпійські ба
талії. у гімнастичних залах нашої країни 
не припинялася повсякденна кропітка ро
бота по вихованню нового покоління гім
настів, здатних продовжити славні тради
ції своїх старших товаришів.
І ОСЬ кращі з кращих представників но

вого покоління зібралися у Кіровограді 
па перший всесоюзний огляд юних гім
настів. Змагання відбудуться завтра. А пе
ред ним були напружені тренування, що 
розпочалися в нашому місті 8 вересня. 
Кожного ранку можна було бачити колону 
юнаків, які під керівництвом старшого тре
нера молодіжної збірної країни, кандидата 
педагогічних наук А. .Ф. Родіопчепка пря
мували на фіззарядку. А потім — тренуван
ня. двічі на день на помості ДЮСШ. Суво
рий режим, обов’язкове дотримання всіх 
рекомендацій тренерів, керованих науко
вою бригадою кращих спеціалістів країни. 
До її складу входять кандидаті) педагогіч
них наук, доцент державного центрального 
ордена Леніна інституту фізичної культури 
майстер спорту Б. В. Маслов, доцент, май-

Мехіко, 
не повер- 
всіх гім- 
у СПИСКИ

спортсмс-

ми, а вивчали їхній процес, слухали лекції,- спіл
кувалися з науковцями, провадили спільні тре
нування. Провідні тренери країни з спортивної 
гімнастики охоче діляться досвідом зі своїми 
кіровоградськими колегами. А викладачі кафед
ри теорії та методики фізичного виховання і 
гімнастики Кіровоградського педінституту створи
ли бригади для спеціальних досліджень. то 
дозволяють глибше зрозуміти суті, і значення на
вчально-тренувального процесу па сучасному рів
ні. Це, безумовно, сприятиме розвитку спортив
ної гімнастики п області.

В якому ж вона стані зараз? Безумовно, 
ми не стояли на місці, виховано немало 
майстрів і кандидатів у майстри спорту. Але 
їхні досягнення, їхнє зростзння набагато 
відставали від досягнень крайніх гімнастів 
країни. Одна з причин нього та, то у пас 
не було єдиного центру керівництва роз
витком спортивної гімнастики. Існували 
гімнастичні групи в деяких ДЮСШ, кож
ний тренер за власним планом працював і 
з початківцями, і з тими, хто вже мав пев
ний досвід, з гімнастами різного віку і рів
ня підготовки. Звичайно, така система не 
могла дати позитивних результатів.

Тому, відверто кажучи, паші гімнасти ще 
не сягнули такого рівня, щоб брати участь 
у нинішніх змаганнях. Але, користуючись 
правом, люб’язно наданим нам федерацією 
гімнастики СРСР, як господарям помосту, 
ми вирішили виставити кілька гімнастів. 
Кандидатами для участі у змаганнях є Ігор 
Михайличенко, Ірина Поперсшішчепко, Ла
риса Прокудіпа. Людмила Шолова.

Не менш важливе значення має та об
ставина. що такі великі змагання проходять 
саме в Кіровограді. Це стало можливим то
му, що у нас створено спеціальний гім
настичний поміст, який є поки що другим х 
на Україні й входить у число десяти по
дібних споруд у країні. Бралося до уваги 
й те. що на кіровоградському помості у 
березні нинішнього року на досить високо
му рівні були проведені всесоюзні змаган
ня спеціалізованих дитячо,-юнацьких спор
тивних шкіл профспілок з спортивної гім
настики.

Завдяки проведенню цих змагань нам вдалося 
створити такі умови для розвитку спортивної 
гімнастики, які ставлять Кіровоградіцину в число

ти 1 вересів— 
Зараз 
методична 
да школи 
пята питанням 
організації на
бору. її ціка
вить не просто 
набір здібних 

хлопчиків і дів
чаток, а перевірка стану рівня фізичного разі 
витку всіх учнів 1—5 класів шкіл Кірово
града. За кожною школою закріплений 
спеціаліст-трепер. Аналіз одержаних ре
зультатів дасть можливість розробити кой*, 
кретні рекомендації щодо поліпшення ви
кладання спортивної гімнастики в школах. 
1 ми впевнені, що найближчим часом кіро
воградські гімнасти зроблять серйозний 
крок уперед.

Але не, так би мовити, наші внутрішні 
справи. А зараз на порядку денному — 
зразкове проведення великих’ всесоюзних 
змагань. Про їх значення говорить той 
факт, що на них мають бути присутсЛЦІ. 
Прсзидент міжнародної федерації спортив

ної гімнастики, заслужений майстер спор
ту, чемпіон СВІТУ ІО Є І итов, олімпійські 
чемпіони та чемпіонки світу /I. С. Лативіиа, 
П. Г. Астахова. Л Г І чанова та інші.

Змагання з спортивної гімнастики — 
яскраве і захоплююче видовище, демонстра
ція спритності, сміливості, сили, всіх фарб 
багатогранного світу рухів.

Отже, запрошуємо любителів спортивної 
гімнастики на ні змагання.

науково-
ра-

зай-

М. ГАСМАН, 
завідуючий кафедрою Кіровоград- • 
ського педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, голова обласної фе
дерації спортивної гімнастики.

22 ВЕРЕСНЯ. Довільна програма. Юна
ки та дівчата — з 10.00. Урочисте відкрит
тя змагань — 18.00.

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ

НЕ ВСІ НАДІЇ ВТРАЧЕНО
«ЗІРКА» «АТЛАНТИКА»

.1/0
Фут-

п ре- 
супср-

актиоі
пасші

ГОСТРІШ МОМЕНТ БІЛЯ ВОРІТ ГОСТЕЙ. 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

до
втратила 

з першого 
довгий час, 
п’яте. І псе ж були

того. що 
становите 
місця, яке 
перемісти-

9

І
9.

"К

лїбОдО. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарськсго, 36. 
телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи— 2-45-36, відділу вій- 
сьиово-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 14560. Індекс ОН97,

иїп — з 11.00. Нагородження переможців, 
закриття змагань.

23 
KII і

ВЕРЕСНЯ, 
діпчаїа —

Доиі.-іьна 
з 10.00.

програма. Юна- .

24 ВЕРЕСНЯ. Фінальні змагання
чат — з 11.00.

25 ВЕРЕСНЯ. Фінальні змагання юна-

Кіровоградські любителі 
болу серйозно занепокопіі 
грою «Зірки». Команду наче 
підмінили. Порівняємо такі да
ні: після дванадцяти турів пер
шого кола «Зіока» мала гім 
виграшів двічі прогнала, три 
матчі звела внічию. Набрала 17 
очок, втратившії сім У другому 
колі за таку ж кількість турів 
(не враховуючи пропущеної гри 
з Одеським СКА) кіроврградці 
добилися чотирьох перемог, за
знали сімох поразок. В 
«Зірки» лише 8 очок, а 
становить 1-1.

Особливо разючі зміни 
зультатах ігор на полпх ____
ннків. Згадаємо, що в першому 
колі «Зірка» мала найкращі по
казники в зоні. З дев’яти мат
чів у гостях вона чотири впгра-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«.молодоп КОММУНАР» - 
оргпи Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Киропоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м, Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ла, три звела внічию І лише дпа 
програла. Здобуто 11 очок, 
втрачено б. В усіх шести зустрі
чах другого кола па чуі%/< по
лях «Зірка» зазнала поразки. 
Отже, нуль очок. І і пропуще
них і лише три забитих м’ячі.

Це призвело
команда 
лідера і 
займала 
лася на 
сподівання на краще.

І ось зустріч з «Атлантикою», 
у якої, до речі. «Зірка» вигра
ла в першому колі п Севастополі 
з рахунком 2:1. Не в >’о до
кладно аналізувати, при яких 
ситуаціях забито голи. їх бага
то. На 29-й хвилині «Зірка» шжс 
вела з рахунком 3:1 і. здавало
ся, гру було зроблено. Та по
тім прийшло розчарування. Гос
подар) поля, маючи багато на
год закріпити перемогу, посила
ли м’яч то повз пороту то били 
точно в голкіпера, ніби пін був 
їхньою головною мішенню.

Гості ж, відповідаючії контр
атаками. спочатку зрівняли ра
хунок. а за 14 хвилин до фі
нального свистка забили чет
вертий. переможний гол. Отже,

до поразок на чужих полях до
бавився програш па своєму. 
І це тоді, коли ііеремога була 
вкрай необхідна!

Результати виступів «Зірки» 
свідчать про те, що в »Хланді 
щось розлагодилося. Що' саме- 
повинно бути видніше її керів
никам ІО. Махну, О. РдсЗДР* 
туєву та ІО. Горожанкіну. їм І 
вживати, заходів. Бе/іеречпс 
одне: в колективі погіршилась 
дисципліна. Про це свідчить 
той факт, що п’ять основних 
граппів вимушені були пропус
кати календарні, матчі в поряд
ку покарання за неспортивну 
поведінку на полі. З цієї ж при
чини ‘ в матчі з «Атлантикою» 
не брали участі Володимир 
Хронов і Сергій Внбипанцсв, які 
перед ним дістали по два попе
редження під суддів. Через не 
було ослаблено і лінію захисту 
і середню ланку «Зірки».

Звичайно, програш «Атланти- 
' ні» зменшив шанси кіп’/оград-* 

нів залишитися в числі лідерів» 
Зменшив, але не перекреслив. 
Команда ще має можливості 
вирватися вперед, якщо на ви
сокому ріпні проведе останні 
вісім матчів чемпіонату. V
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