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У Москві, у великому Крем
лівському Палаці, 29 лис і опа
ла почала роботу десята сесія 
Верховної Ради СРСР дев’я
того скликання. Сесії переду
вав Пленум Центрального Ко
мітету КПРС. Постанову Пле
нуму про проекти Державного 
плану економічного і соціаль
ного розвитку СРСР і Держав
ного бюджету СРСР на 1979 
рік з великим інтересом і гли
боким задоволенням зустріли 
всі радянські люди.

З великою промовою на Пле
нумі виступив товариш «Л. І. 
Брежнєв. Викладені ним вис
новки і вказівки цілком і пов-

вістю схвалені Пленумом, ви
рішено покласти їх в основу 
діяльності всіх партійних, ра
дянських, профспілкових і ком
сомольських організацій, гос
подарських органів.

Пленум схвалив в основному 
проект Державного плаву 
економічного і соціального 
розвитку СРСР і Державного 
бюджету СРСР на 1979 рік. 
Раді Міністрів СРСР доручено 
внести ці проекти на розгляд 
Верховної Ради СРСР.

О 10 годині ранку відкрилось 
перше спільне засідання Ради

(Закінчення на 2-й стор.).

Пленум обкому ЛНСМ України
29 листопада відбувся черговий пле

нум Кіровоградського обкому ЛКСМ Ук
раїни.

Пленум заслухав доповідь першого 
секретаря обкому комсомолу О. О. СКІП
КА «Про завдання комсомольських орга
нізацій області, які випливають із поста
нови липневого (1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, доповіді на ньому Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва «Про дальший розвиток сіль
ського господарства СРСР» і з постано
ви 11 пленуму ЦК ВЛКСМ з цього пи
тання».

В обговоренні доповіді взяли участь: 
О. ПЕРЕСУНЬКО — перший секретар 
Гайворонського райкому комсомолу, 
В. НЕЧАЄВА — слюсар; Долинського 
цукрозаводу, О. МОРОЗОВ — перший 
секретар Кіровського райкому комсомо
лу м. Кіровограда, О. СМІЛЯНЕЦЬ — 
голова колгоспу імені Чапаева Новоар- 
хангельського району, Л. КАШПРУК — 
перший секретар Добровеличківського 
райкому комсомолу, А. МАКСИЛР1УК — 
секретар комітету комсомолу СПТУ-3 
Олександрійського району, Г. ТКАЧЕН
КО — другий секретар ‘ Бобринснького 
райкому комсомолу, В. ІВАНОВ- 
СЬКИЙ — слюсар райсільгосптехнікн 
Новоукраїнського району, С. ГАЛЯ Н і — 
перший секретар Компаніївського райко
му комсомолу, В. МАХНО — доярка 
колгоспу < Перете травня» Маловисків- 
ського району, А. ГЕРКІЯЛ — механіза
тор колгоспу імені Фрунзе Ульяновсько
го району.

В обговореному питанні пленум прий
няв відповідну постанову.

Пленум заслухав інформацію секрета
ря обкому комсомолу Т. О. МЕТЛ ЯКО
ВОЇ про роботу бюро і секретаріату об
кому ЛКСМ України після XX обласної 
звітно-виборної конференції і прийняв у 
даному питанні відповідну постанову.

Пленум розглянув організаційні пи
тання.

Пленум обрав членом бюро обкому і 
другим секретарем А. В. ПЕРЕВОЗНИ- 
КА, який до цього працював першим 
секретарем Кіровоградського райкому 
комсомолу.

Пленум перевів з кандидатів у члени 
бюро і затвердив завідуючим відділом 
комсомольських єрганізацій обкому 
А. С. ДМИТРЕНКА.

Пленум обрав завідуючим фінансово- 
господарським відділом Л. П. ЧОБОТА- 
РЬОВА.

Пленум увільнив І. Ф. ГНИБІДЕНКА 
від обов’язків члена бюро і другого сек
ретаря обкому комсомолу у зь’язку з на
правленням на навчання у ВІІШ при 
ЦК Компартії України.

Пленум увільнив В. К. МАНУХ1НА 
від обов’язків члена бюро і завідуючого 
відділом комсомольських організацій об
кому у зв’язку з переходом на партійну 
роботу.

Пленум увільнив А. М. ГРИЦЕНКА 
від обов’язкір завідуючого фінансово- 
господарським відділом обкому у зв’язку 
з переходом на іншу роботу.

У роботі пленуму взяв участь заступ
ник завідуючого відділом орі вартробпти 
обкому Компартії України В. і. МЯС- 
нянкін.

Пленум закінчив свою роботу.

Від МАСОВОСТІ 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

ОСНОВА -
КОЛЕКТИВ
ФІЗКУЛЬТУРИ

Це вже закономірно: як
що боєздатний /колектив 
фізкультури заводу чи 
колгоспу, технікуму чи 
профтехучилища, тут буде 
зроблено і широкий вимір 
від масовості до майстер
ності. Вихованці такого 
колективу зуміють проде
монструвати почерк ре
кордсменів і чемпіонів на 
районних, міських та об
ласних змаганнях. Пожва
вилась, скажімо, спортив

но-масова робота у м. Світ- 
ловодську, Долинському, 
Олександрівському райо
нах, і ми побачили завод
ських і колгоспних спорт
сменів серед призерів на 
обласних змаганнях.

Певне зростання спосте
рігається в сільських ко
лективах. Тут з початку 
року підготовлено двох 
майстрів спорту, 15 канди
датів у майстри, 233 пер
шорозрядники, 12 700

Щ № ЦШ ЗЕШ
СИНІВСЬКОЮ ЛЮБОВ’Ю

З доповіді першого секретаря обкому ЛКСМУ
О. О. СКІЧКА

О К і всі радянські люди, 
** комсомольці і молодь 
Кіровоградщини з ентузі
азмом і палким схвален
ням сприйняли рішення 
історичного липневою 
(1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Нині в сільському 
господарстві області, в 307 
колюспах і радгоспах тру
диться понад 15 тисяч 
членів ВЛКСМ. Зростання 
їхньої октивності в здійс
ненні науково-технічної 
революції, безпосередня 
участь у вирішенні вузло
вих проблем інтенсифіка
ції сільської осподарсько- 
го виробництва є характер
ними особливостями ро
боти комсомолу на селі.

Юнаки і дівчата разом з 
усіма хліборобами області 
успішно трудяться над 
виконанням завдань тре
тього року десятої п’яти
річки. Впроваджуючи до
сягнення науки, передо
вий досвід, ЗМІЦНЮЮЧИ 
матеріальну базу земле
робства, господарства об
ласті нинішнього року 
одержали високий врожай 
зернових культур (без ку
курудзи) — по 35,8 цент
нера, в тому числі озимої 
пшениці — по 39,8 цент
нера з гектара Це дозво
лило засипати в засіки

Батьківщини понад 1 міль
йон 400 тисяч тонн кіро
воградською хліба.

Як ніколи масовою була 
участь молодих трудівни
ків села в боротьбі за хліб 
ювілейного комсомоль
ського року. На збирання 
врожаю вийшли більше 
двадцяти з половиною ти
сяч юнаків і дівчат села, 
промислових підприсмсть, 
школярів, учнів СГ1ТУ. 
Комсомол області послав 
збирати хліб великий і 
добре підготовлений загін 
молодих механізаторів — 
більший, ніж будь-якого 
попереднього року. 452 
комсомольсько - молодіж
них комбайнових, 160 жат- 
кових, 1344 автомобільних 
екіпажі. Жнивна статисти
ка засвідчує небувале під
несення ентузіазму моло
дих хліборобів у битві та 
великий кіровоградський 
коровай. 42 молодих ком
байнери видали із бунке
рів своїх машин більше, 
як по 10 тисяч центнерів 
зерна, 7 із них вперше 
взяли 15-тисячний рубіж. 
На всю республіку про
звучало нинішньої косо
виці ім’я молодого кому
ніста із радгоспу «П'яти- 
хдтський» Петрівською 
району Андрія Трюхана,

котрий комбайном «Ко
лос» з 451 гектара намо
лотив 24 260 центнерів 
зерна. Такий рекорд се
ред молодих комбайнерів 
встановлено в області і 
республіці вперше,, і це 
викликає почуття законної 
гордості за вихованця на
шої обласної комсомоль
ської організації.

Комсомольсько - моло
діжні комбайнові екіпажі 
Кіровоградщини зібрали 
хліб на площі понад 93 
тисячі гектарів, намолоти
ли 317 884 тонни зерна. А 
за традицією кращі з них, 
завершивши жнива в сво
їх господарствах, поспі
шили на збирання до ка
захстанських землеробів. 
Своєю ударною працею 
на хлібних ланах еони ще 
раз підтвердили те, що є 
гідними продовжувачами 
справи пєршоцілинників, 
про яких так тепло згадує 
Л. І. Брежнев у своїй кни
зі «Цілина», обговорення 
якої нині проходить в 
комсомольських організа
ціях області.

Кіровоградщина — хлі
боробська область. Ця 
специфіка еідбивається і в 
структурі комсомольсько- 

(Закїнчсння па 2-й сюр.).

спортсменів масових роз
рядів, 13 900 значнівців 
ГПО. Якщо оцінювати ці 
показники в обласному 
масштабі, тс еони ніби й 
нелегані: перевиконано
планові завдання, є зро
стання в масовості та май
стерності. Та коли почали
ся старти республікан
ських сільських ігор, тут і 
було виявлено справжній 
якісний показник роботи 
нолектиеів фізкультури 
«Колоса». Наша збірна на
брала лише 1368 очок, 
зайнявши 21 місце з 25. А 
на всесоюзних стартах 
команда Кіровсградщини 
принесла в сеою копилку 
лише 80 ечок. У енладі на
шої збірної не було пред
ставників Новоархангель- 
ського, Компаніївською, 
МоЛОВИСКІЕСЬКОГО, Голс- 
ванівського, Онуфрїів- 
ського, Устинівського, 
Нсвгородківсьиого, Пет- 
рівського та Доброеелич- 
кібського районів. То де ж 
географія прописки спорт
сменів еисского нласу? 
Здебільшого — в Кірово
граді. У місті, а не є селі» 
Отакий наш кіровоград
ський «Колос».

Завдяки кращим колек
тивам фізкультури Кірово
града і Сетловсдсьна, 
збірна області зуміла зро- 
(Закінченнв на 3-й єтор ).

Для вссьминласнина Кі
ровоградської середньої 
школи 4 Сергія ОС 1А- 

ПЕННА найулюбленіше за
няття з фізкультури — 
велоспорт. Хлопець вже 
виконав норматив канди
дата в майстри, став 
чемпіоном Кіровоград- 
щини.

* * ♦ _ .
Таміла ВЕЛІТ — учени

ця Кіровоградського ма
шинобудівного технікуму, 
її мрія — стати досвідче
ним спеціалістом і спорт
сменом високого класу. 
Початок — з комплексу 
ГПО. Таміла успішно 
енлала залік з фізичної 
та військово-технічної 
підготовки. А у вересні 
цього року успішно ви
ступила на чемпіонаті 
області з багатоборстеа 
ГПО і стала чемпіонкою.

Фото В. ГРИВА.
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На сесії Верховної Ради СРСР
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Союзу і Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР.

Бурхливими, тривалими оп
лесками депутати і гості зу
стріли товаришів Л. І. Брежнє
ва, Ю. В. Андропова, В. В. Гри
шина, А. А. Громико, А. ГІ. Ки- 
риленка, О. М. Косигіна, Д. А. 
Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В. 
Романова, М. А. Суслова, Д. Ф. 
Устинова, К. У. Черненка, В. В. 
ІЦербицького, Г. А. Алієва, 
П. Н. Демічева, В. В. Кузне
цова, П. М. Машерова, Б. М. 
Пономарьова, Ш. Р. Рашидова, 
М. С. Соломенцева, М. О. Ти
хонова, Е. А. Шеварднадзе,
І. В. Капітонова, В. І. Долгих, 
М. В. Зимяніна, Я. П. Рябова, 
К. В. Русакова, М. С. Горба
чова.

Депутати одноголосно за
твердили порядок денний сесії:

1. Про заступників Голови 
Президії Верховної РадиСР<«Р 
від Киргизької РСР і Естон
ської РСР.

2. Про Державний план еко
номічного і соціального роз
витку СРСР на 1979 рік і про 
хід виконання Державною 
плану економічного і соціаль
ного розвитку СРСР у 1978 
році.

З Про Державний бюджет 
С.РСР на 1979 рік і про вико
нання Державного бюджету 
СРСР за 1977 рік.

4. Про проект Закону СРСР 
про громадянство СРСР.

5. Про затвердження Указів 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

Верховна Рада СРСР одно
голосно постановила обрати за
ступниками Голови Президії 
Верховної Ради СРСР депута
та С. І. Ібрагімова — Голову 
Президії Верховної Ради Кир
гизької РСР і депутата 1. Г. 
Ксбіна — Голову Президії 
Верховної Ради Естонської 
РСР.

З доповіддю «Пре Держав
ний план економічного і соці
ального розвитку СРСР на 
1979 рік і про хід виконання 
Державного плану економічно
го і соціального розвитку 
СРСР у 1978 році» виступив 
заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР, Голова Держ- 
плану СРСР, депутат М. К. 
Байбаков.

Говорячи про хід виконання 
Державного плану економічно
го і соціального розвитку СРСР 
у цьому році, доповідач відзна
чив, що національний доход, 
використовуваний на споживан
ня і нагромадження, порівняно
3 1977 роком збільшиться на
4 проценти або майже па 16 
мільярдів карбованців, а за три 
роки п’ятирічки — па 48 міль
ярдів карбованців. Переважна 
частина національного дохо
ду — близько трьох чвертей — 

направляється на розв’язання 
головного завдання — підви
щення народного добробуту.

Сталими темпами розвиває
ться соціалістична промисло
вість — провідна галузь нашої 
економіки. Обсяг промислового 
виробництва в нинішньому ро_- 
ці збільшиться порівняно з 1977 
роком на 28 мільярдів карбо
ванців або на 5 процентів про
ти 4,5 процеїна за планом, а за 
три роки п’ятирічки — на 16 
процентів або більш як на 82 
мільярди карбованців. Поліп
шилась якість продукції. Більш 
як 59 тисячам виробів при
своєно державний Знак якості.

Зібрано найвищий за всю 
історію країни врожай зерно
вих — 235 мільйонів топи.

Успіхи в розвитку матеріаль
ного виробництва дали можли
вість послідовно здійснювати 
великомасштабну соціальну 
програму, намічену XXV з’їз
дом КПРС. Середньомісячна 
заробітна плата робітників і 
службовців, оплата праці кол- 
іосгшиків і суспільні фонди 
споживання будуть дещо ви
щими, ніж намічалось планом 
па нинішній рік. За три роки 
п’ятирічки країна одержить 
323 мільйони квадратних мет
рів житла, що дасть можли
вість поліпшити житлово-побу
тові умови близько 32 мільйо
нів чоловік.

Проскі Державною плану 
економічної о і соціального роз
ницу СРСР на 1979 рік, про
довжував доповідач, спрямова
ний па дальше піднесення на
родного господарства, підви
щення рівня життя народу і 
зміцнення оборонозда шості 
країни. Національний до
ход збільшиться у 19/9 році 
па 4,3 процента або на 18 міль
ярдів карбованців. _ Випуск 
промислової продукції наміче
не збільшити на 5,7 процента.

Одним з основних завдань 
плану па 1979 рік є реалізація 
розробленої партією дові очис
ної комплексної програми ін
тенсифікації сільською ГОЛіО- 
дарства і рішень липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС. 
Обсяг валової продукції сіль
ського господарства на наступ
ний рік визначено на рівні п’я
тирічного плану, що на 5,8 про
цента вище від передбачувано
го виконання за 1978 рік.

У плані передбачено дальше 
зміцнення матеріально-техніч
ної бази сільського господар
ства. Відповідно до завдання 
п’ятирічного плану намічається 
комплекс заходів по дальшому 
розвитку сільського господар
ства Нечорноземної зони 
РРФСР, на що направляється 
ка 15 процентів більше капі
тальних вкладень, ніж у 1978 
році.

Дуже важливе місце в плані 
на 1979 рік відводигься даль
шому зростанню добробут \ ра 
дянською народу. Реальні до
ходи на душу населення намі
чено підвищити па 3,3 процента. 
Виплати і пільги населенню а 
суспільних фондів споживання 
зростуть на 4,5 мільярда карбо- 
капців і становитимуть 110 
мільярдів карбованців. Наміче
но повсюдно заверши ні підви
щення сіавок і окладів серед 
гьо.яілачуваїїнх працівників 
невиробничих галузей.

У 1979 році за рахунок усіх 
джерел фінансування будуть 
споруджені житлові будинки 
загальною площею 112,3 міль
йона квадратних метрів, що 
перевищує передбачуване вико
нання за 1978 оік і завдання 
п’ятирічного плану. Планом на
мічається дальший розвиток 
науки, народної освіти, культу
ри. Передбачається дальше 
піднесення економіки і культу
ри всіх союзних республік.

З доповіддю про Державний 
бюджет СРСР па 1979 рік і 
про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1977 рік ви
ступив Міністр фінансів СРСР 
депутат В. Ф. Гарбузов. Дохо
ди Державного бюджету на 
1979 рік передбачені в с,мі 
269,1 мільярда карбованців і 
видатки — 268,8 мільярдів кар
бованців, з перевищенням до
ходів над видатками в 280 
мільйонів карбованців.

Потім па роздільних засідан
нях палат депутати приступили 
до обговорення доповідей.

(ТДРС).

ЩОБ ЦВІЛП ЗЕМЛЯ 
СИНІВСЬКОЮ ЛЮБОВ’Ю

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

молодіжних колективів: 
близько 400 із 1082 тру
диться з сільському гос
подарстві, 300 — з про
мисловості, 200 — у сфері 
обслуговування. Важливо, 
що в кожному із них са
мостійно діє комсо/лоль- 
ська група — відповідаль
на ланка комсомольських 
організацій господарств. 
По суті успішна або недо
статньо ефективна їх ді
яльність позначається на 
результатах праці всього 
колективу колгоспу чи 
радгоспу. Ось чому комі
тети комсомолу повинні 
свою роботу зосереди
ти з першу чергу тут. 
Високі досягнення колек
тивів у всіх сферах їхньої 
діяльності немислимі без 
чітко організованого со
ціалістичного змагання, 
яке сьогодні вже вийшло 
за межі господарств, ра
йонів, області. Трудове су
перництво набуло в нас і 
інтернаціонального харак
теру.

Приклад того — діяль
ність інтернаціонального 
клубу молодих механіза
торів, членами якого ста
ли 50 комсомольсько-мо
лодіжних колективів Кіро
воградської області і Тол- 
бухінського округу На
родної Республіки Бол<а- 
ріі. Цей клуб вже 8 років 
просадить велику роботу 
по зміцненню дружби ук
раїнських і болгарських 
хліборобів, сприяє актив
ному поширенню про
гресивних ферм і ме
тодів праці в землероб
стві, впровадженню дос
віду кращих трудових ко
лективів.

Роки, практика дали ви
соку оцінку комсомоль
сько-молодіжним колек- 
тивам, підтвердили їхню 
високу ефективність у тру
довому вихованні юнаків і 
дівчат села, у формуванні 
життєвих і професійних 
устремлінь молодих лю
дей. Аналіз роботи пока
зує, що, наприклад, про
дуктивність праці механі
заторів в комсомольсько- 
молодіжних тракторних 

бригадах у 1,4 раза вища, 
ніж механізаторів області 
в цілому; доярки комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів МІФ отримують 
надої молока на 25 про- 
центіз вищі, ніж молоді 
доярки взагалі; втроє 
менша плинність кадрів— 
в комсомольсько-моло
діжних. Ось чому збіль
шення за 5 років у 2,5 ра
за таких колективів у сіль
ськогосподарському ви
робництві продиктовано 
життєвою необхідністю.

Про творчу активність 
молодих трудівників села 
у вирішенні аграрних пи
тань свідчать ті починання 
та ініціативи, з якими во
ни виступили на початку 
п’ятирічки. У відпозідь на 
рішення XXV з їзду КПРС 
молоді механізатора об
ласті вирушили в похід за 
високоефективне викори
стання техніки. Нині в гос
подарствах працює 5 ти
сяч тракторів і майже ти
сяча комбайнів, 2600 авто
мобілів з перевищеним 
амортизаційним строком. 
За період дії комсомоль
ської ініціативи зеконом
лено понад 8 мільйонів 
карбованців коштів на 
продовженні строку служ
би машин та скороченні 
затрат на їх ремонти.

Під керівництвом пар
тійних організацій коміте
ти комсомолу ведуть по
стійну роботу по залучен
ню молоді села до оволо
діння технічними профе
сіями, беруть участь у 
створенні необхідних ви
робничих і культурно-по
бутових умов механізато
рам. За останні п’ять ро
ків кількість механізаторів 
області збільшилася на 7,5 
тисячі чоловік.

Разом з тим ряд міськ
комів і райкомів комсо
молу, зауважив О. О. Скіч- 
ко, недооцінюють розв’я
зання питань підготовки і 
закріплення кадрів цієї 
категорії. Кожен п’ятий 
молодий механізатор у Но- 
вомиргородському, Доб- 
ровеличківському, Мало- 
висківському районах ви
був у перший рік роботи 
через те, що не був за

безпечений технікою, не 
мав нормальних побуто
вих умов, не використову
вались належні пільги.

Липневий (1978 р.) Пле
нум ЦК КПРС підкреслив, 
що весь хід розвитку еко
номіки країни, неухильне 
зростання матеріального 
рівня жигтя народу на пер
ший план висувають зав
дання різкого зростання 
тваринництва. Впровад
ження прогресивних форм 
організації виробництва в 
цій галузі сільського гос
подарства області дозво
лило за останні сім років 
підвищити продуктивність 
праці на 41 процент.

Сьогодні на фермах і 
комплексах Кіровоград- 
щини трудиться понад 5 
тисяч юнаків і дівчат. Май
же чверть молодих тва
ринників об’єднана в ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи. Розвиток цієї га
лузі вимагає від праців
ників ферм високої орга
нізованості, творчого під
ходу, збільшення трудо
вої напруги. Молоді тва
ринники, широко розгор
нувши соціалістичне зма
гання за гідну зустріч 
60-річчя ВЛКСМ, успішно 
справилися з виконанням 
планів і зобов'язань по ви
робництву і продажу про
дукції тваринництва. В 
авангарді трудового су
перництва йдуть комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи МТФ № 2 кол
госпу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького ра
йону, Несватківського від
ділка Другого імені Пет- 
ровського цукрокомбіна- 
ту Олександрівського ра
йону, котрі за три кварта
ли нинішнього року на
доїли по 3200 кілограмів 
молока на корову. А мо
лоді доярки з колгоспу 

«1 Травня» Маловисківсько- 
го району Н. Максименко 
і В. Єпішева перейшли цей 
рубіж ще в першому пів
річчі і нині надоїли відпо
відно по 4753 та 4359 кі
лограмів молока від кож
ної корови.

У ході обговорення рі
шень липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС молоді 

тваринники області висту
пили з рядом цікавих по
чинів і ініціатив, спрямо
ваних на дострокове вико
нання планових завдань 
п ятирічки. 27 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, 2,5 тисячі юнаків і дів
чат виконали соціалістичні 
зобов язання на три роки 
п ятирічки до річниці 
прийняття нової Конститу
ції СРСР та 60-річчя 
влкем.

Комітети комсомолу по
стійно приділяють увагу 
роботі по направленню 
молоді в тзаринницгзо. 
Останні 2 роки за комсо
мольськими путівками на 
ферми і тваринницькі 
комплекси області при
йшло понад 1,5 тисячі чо
ловік, з їх числа 40 про
центів — випускники шкіл.

Проте обком, райкоми, 
міськкоми, первинні КОМ
СОМОЛЬСЬКІ організації не 
виробили ще чіткої систе
ми в роботі з молодими 
тваринниками. Відсутній 
комплексний підхід до за
лучення юнаків і дівчат до 
дальшого розвитку цієї 
галузі, переведення її на 
промислову основу. Не 
набуло розповсюдження 
шефство комсомолу об
ласті над спорудженням і 
комплексною механіза
цією тваринницьких об’єк
тів.

Завдання комітетів ком
сомолу області — розви
вати в юнаків і дівчат тру
дову активність і творчий 
підхід до справи, прагнен
ня відшукати резерви для 
додаткового виробництва 
м’яса, молока і інших 
продуктів тваринництва. 
Виконуючи поставлені лип
невим (1978 р.) Пленумом 
ЦК КПРС завдання, коміте
ти повинні широко залучати 
молодь до впровадження 
прогресивної технології 
виробництва кормів, пе
реходу цієї галузі на ін
дустріальну основу. Слід 
організувати комсомоль
ське шефство над будів
ництвом комбікормових 
заводів, кормоцехів.

Здійснення індустріалі
зації сільського господар
ства, впровадження досяг
нень науки і передової 
практики під силу тільки 
кваліфікованим, технічно 
грамотним кадрам. Тому 
одним із головних напря
мів роботи комсомольські 
організації області повин
ні вважати подання допо
моги господарствам у під

готовці кваліфікованих 
трудівників ланів і ферм. 
У господарствах нині пра
цює 3,5 тисячі спеціалістів 
віком до ЗО років, дві тре
тини із них—члени о.ііКСМ. 
При активній участі цієї 
армії спеціалістів в сіль
ському господарстві впро
ваджуються нові досяг
нення науки і техніки, 
прогресивної технології, 
досвід передовиків і но
ваторів. Це дає можли
вість більшості колгоспів І 
радгоспів розвиватись 
стабільно і ефективно.

В умовах зростаючих 
вимог до соціального і ду
ховного обличчя молодо
го трудівника села важли
вим завданням комітетів 
комсомолу області в здійс
ненні комплексного під
ходу до виховання є фор
мування в юнаків і дівчат 
марксистсько - ленінсько
го світогляду, комуністич
ної переконаності. У світ
лі рішень липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС 
особливого значення на
буває економічне навчан
ня молодих хліборобів і 
тваринників, спеціалістів.

В області чимало є 
яскравих прикладів трудо
вої і громадсько-політич
ної активності молодих 
землеробів. Комітетам 
комсомолу, їх лекторським 
групам, системі політично
го і економічного навчан
ня слід цікаво, дохідливо 
показувати юнакам і дів
чатам моральну, соціальну 
і політичну значучість 
грандіозних перетворень 
на селі, прикладів удар
ництва молодих хліборо
бів. Комсомольським про
пагандистам, лекторам, 
політінформаторам слід 
глибоко вивчати і донести 
до молоді весь смисл і 
глибокий зміст нової кни
ги Л. І. Брежнєва «Ціли
на», яка яскраво відбиває 
проблеми сільського гос
подарства і вчить, виховує 
на багатьох героїчних 
прикладах.

Багатогранність і склад
ність висунутих липневим 
(1978 р.) Пленумом ЦК 
КПРС завдань вимагає 
дальшого підвищення бо- 
йовитості комсомольських 
організацій, удосконален
ня стилю і методів їх ро
боти.

Після березневого (1965 
року) Пленуму ЦК КПрС 
діяльність комсомольських 
організацій на селі стала 
більш глибокою і змістов

ною. Особлива роль з 
цьому належить первин
ним комсомольським ор
ганізаціям. їхньою актив
ністю багато в чому ви
значається ефективна 
участь комсомолу у вті
ленні в життя аграрної 
політики партії. Ось чому 
сьогодні, — це особливо 
підкреслювалось на груд
невому (19/7 р.) Пленумі 
ЦК Компартії України, — 
важливо будувати роботу 
комітетів на міцній органі
заційній основі, добивати
ся, щоб кожен член 
ВлКСМ був зразком твор
чого ставлення до справи.

На пленумах обкому 
комсомолу неодноразозс 
йшла лхова про досвід ро
боти колгоспу «Родина» 
Долинського району, де 
вперше впроваджено по
саду заступника голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю. Введення такої 
посади — це конкретним 
захід поліпшення діяль
ності комсомольських ор
ганізацій господарств. За
слуговує на увагу робота 
в цьому плані Новоукра- 
інського району, де ком
сорги 12 господарств 
із 18 обрані на нову поса
ду. На жаль, долинськии 
досвід не набрав ще в об
ласті широкого розповсюд
ження.

Розроблена партією по
літична лінія на стійке під
несення сільського госпо
дарства відкриває перед 
юнаками і дівчатами нові 
перспективи і можливості 
для вияву ініціативи, 
трудового героїзму, зро
стання громадсько-полі
тичної активності. Сьо
годні, як ніколи, зростає 
роль сільського райкому 
комсомолу, він повинен 
стати головним штабом 
масового залучення сіль
ської молоді до соціаліс
тичного змагання за ус
пішне завершення планів 
третього року п'ятирічки і 
п’ятирічки в цілому.

Активізувати ідейно-по
літичне, трудове і мораль 
не виховання молоді села, 
ударно завершити третій 
рік п’ятирічки, повсюдно 
роз яснювати і впровади
ти найвищі трудові досяг
нення — ось бойові зав
дання дня. І їх сьогодні 
слід розглядати з висоти 
тих політичних і соціаль
них проблем, котрі поста
вив історичний липневий 
(1978 р.) Пленум ЦК КПРС.



ЗО лжешоиадя 1978 року „Молодий комунар" З сшор

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.).

бити широкий крок впе
ред на чемпіонаті респуб
ліки з багатоборства ГПО 
на призи «Комсомольской 
правды» і зайняла на цих 
змаганнях «золоту» се
редину. А що, наприклад, 
дали для збірної представ
ники Онуфріївського ра
йону? Як з всувалось, тут 
навіть на місцях не прове
ли поєдинкіз першого ета
пу чемпіонату з багато
борства ГПО. З таким по
черком і вільшанці. Рік 
тому на бюро райкому 
ЛКСМУ слухали питання 
про роботу комітету ком
сомолу колгоспу імені Те- 
лішевського по фізичному 
вихованню молоді. Було 
відзначено незадовільну 
роботу. Через п’ять міся
ців це питання чомусь бу
ло знято з контролю, хоч 
становище не поліпши
лось. І зараз у цьому ко
лективі фізкультури зати
шок. Інструктор по спорту 
Володимир Кріпак навіть 
не веде обліку фізкуль

турників. Не створено груп 
ГПО, юнаки та дівчата до
сі не знають, що їм треба 
складати залік з фізичної 
та військово-технічної під
готовки.

Нещодавно комсомоль
ці колгоспу імені Щорса 
Ульяновського району ки
нули клич: «Створимо
спортивну базу своїми си
лами!» Від слова — одра
зу до діла. Ініціативу ка- 
м'янокриничан підтримали 
у селах Лозуватому, Груш
ці. А потім цей досвід на
був поширення і в інших 
районах. Радгосп «Інгуль- 
СаКИЙ» Устинівського рЗ- 
йону тільки в жовтні цьо
го року на придбання 
спортивного інвентаря і 
обладнання спортивних 
споруд виділив 11 тисяч 
карбованців. У колективі 
фізкультури постійно пра
цюють секції класичної бо
ротьби, боксу, легкої атле
тики, тренуються футбо
лісти. Введено в дію спор
тивний зал, обладнано 
майданчики, розгортає
ться будівництво великого 
типового спортивного

комплексу. На жаль, це 
лише поодинокий приклад. 
В колгоспі імені Мічуріна, 
наприклад, вся спортивно- 
масова робота в «підпіллі». 
Юнаки та дівчата не ма
ють можливості вийти на 
старти колгоспної спарта
кіади, виїхати на районні 
змагання. Немає де, не
має за що, нікому допо
могти. Так і в більшості 
господарств району. От і 
не бачимо ми устинівських 
спортсменів на обласних 
змаганнях. І це не хвилює 
ні райком комсомолу, ні 
районний спорткомітет.

Погодимось на тому, що 
не всі колгоспи мають 
змогу створити ДЛЯ моло
ді всі умови для постійних 
занять спортом. А як же 
великі підприємства? По
вчитись знову ж гаки є в 
кого. На Світловодському 
заводі чистих металів ко
жен комсомолець складає 
нормативи комплексу 
ГПО, тут є чемпіони об
ласті, призери республі
канських змагань. Бо 
створена належна спор
тивна база. Чимало колек
тивів фізкультури Олек
сандрії, домігшись висо
ких результатів в спортив
но-масовій роботі, стали 
шефами шкільних колекти
вів. А чим, скажімо, мо
жуть похвалитись на заво
ді «Червона зірка», заводі 
тракторних гідроагрегатів, 
ремонтно-механічному за

воді укрремтресту? Про 
старти ГГІО, про спарта
кіадні поєдинки тут лише 
звітувати уміють. Зовсім 
інша картина в колектив; 
фізкультури машинобудів
ного технікуму, який деле
гував у збірну області на 
чемпіонат республіки з 
багатоборсіва ГПО аж чо
тири своїх вихованці з 
п яти, які були на фіналь
них стартах чемпіонату 
Кіровоградщини. З 12чем. 
піонів — п ять з «Маши
нобудівника». Чотири зо
лотих призери — з Світ- 
ловодська. Спортклуб 
«Зірка», щоправда, тішив
ся Володимиром Івердо- 
ступом, хоч хлопець здо
був звання кандидата в 
майстри теж у «Машино
будівнику». Ще прикріше 
має бути представникам 
«Буревісника», які навіть 
своїх вихованців факуль
тету фізвиховання педін
ституту не змогли вивести 
у число кращих багатобор- 
ців ГПО, ще брали участь 
в чемпіонаті України. 
Один Григорій Бондюк 
був учасником обласних 
змагань. Га в цьому ма
ла заслуга колективу фіз
культури педінституту, бо 
Григорій — першокурсник, 
свій високий фізичний 
гарт він здобув у колекіи- 
ві фізкультури колгоспу 
імені Леніна Долинського 
району. Давно вже спор-

гивна громадськість че
кає, що спортсмени пед
інституту виручать нашу 
легкоатлетичну збірну. Іа 
марно. Навіть на спарта
кіаді педвузів республіки 
спортсмени Кіровоіраді 
посунулись аж на 12 місце

Нині на Кіровоградщип 
створено 1330 колективів 
фізкультури. І якби кожен 
з них виростив хоч одного 
висококласного спортсме
на, збірна області на фі
нальних стартах VII Спар
такіади України неод
мінно була б із золо
том. Іа в більшості колек
тивів масовість існує ли
ше на папері, а ріст май 
стерності спортсменів не 
має вимірів. В області сот
ні торговельних організа
цій. Але жодна з них не 
може похвалитись імени
тим спортсменом. Підво
дять наші збірні і шкільні 
колективи.

На місцях скаржаться, 
що кроку вперед не мож
на зробити через відсут
ність досвідчених трене
рів, інструкторів по спор
ту. Навіть голови еконо
мічно СИЛЬНИХ КОЛГОСПІВ 

виправдовуються: «Дайте 
нам хорошого фахівця, і 
ми виділимо кошти на 
спортивно-масову роботу, 
на будізництво спортив
них споруд. А так навіщо? 
Всеодно нічого не роби
тиметься. Тільки грошам 
горе...» Таке почули члени

бригади иолепор і коміте 
гу а селі Комоурлпач. 
Онуфріївського району. 
Іо хай ои запитали подіб 
ні керівники а голови кол 
госпу імені Леніна Долин 
ської о району миліл « 
Володимировича Мирно 
ленка, як він доломи мо 
лоді розз язати цю про 
блему. Він не чекав, пон-. 
в село приїде спеціаліст 
Коліосп послав вчитися «. 
інститут фізичної культур, 
молодого хлібороба, який 
невдовзі став І Ііедаїоіом. 
і тренером, і аисококла«. 
ним спортсменом. Тому 
колектив фізкультури цьо 
го господарства тепер 
кращий і в районі, і в оо 
ласті.

Отже — курс на зміц
нення колективів фізкуль
тури. Про них мають дба
ти і фізкультурні, і комсо 
мольські, і господарські 
працівники.

НАДІЄМОСЬ НА... СЕБЕ
• ...Бо є щирі наставники • Початок — з спортивної 

перерви • День ГПО — свято фізкультури
НИНІШНІЙ навчальний 
■■ рік ми розпочали в 
новій школі. Світлі кори
дори, просторі класи-ка- 
бінети, спортивний зал. У 
тісному приміщенні старої 
школи ми могли лише 
мріяти про такі умови для 
навчання, відпочинку піс
ля уроків, спортивно-ма
сової роботи. Влітку, під 
час канікул, старшоклас
ники старанно допомага
ли педагогам як слід під
готувати приміщення і по
двір’я до першого верес
ня. Кожен десятий, а їх у 
школі три, по місяцю пра
цював на обладнанні спор
тивних майданчиків, кабі
нетів. А наш учитель фіз
виховання, Борис Володи
мирович Григор єв, навіть 
у відпустку влітку не ПІ
ШОВ. Для спортсме
нів було споруджено ста
діон з малим футбольним 
полем, а навкруг нього 
4 легкоатлетичні доріжки, 
6 бігових доріжок-стомет- 
рівок, сектори для стрио- 
кіз у висоту та довжину, 
2 волейбольних, баскет
больний і майданчик для 
ручного м’яча, тенісний 
корт, майданчики нестан
дартного обладнання для

учнів молодших класів і 
старшокласників.

ОТЖЕ, спортивна база 
є. А чи є спортсмени?

Наша школа здавна сла
виться в місті своїми 
спортивними успіхами. Це 
в її стінах виховувались 
майстри спорту Сергій 
Горбенко та Олександр 
Самборський, зовсім не
давно десятикласник Сер
гій Пацера виконав норму 
кандидата в майстри 
спорту, випускники Серпи 
Кураєв, Юрій Генкуленко, 
Микола Фролов, Юрій 
Яковлев, Болодимир Крю
ков _ першорозрядники, 
десятикласник 
Гончаренко - 
ної області 
м’яча.

Мабуть, не

■ Анатолій
— член збір- 
і з ручного

Мабуть, не буде пеРе 
більшенням твердити, ЩО 
від малюнів-першокласни- 
кіа до десятикласників — 
усі активно займаються 
спортом. На загальномі
ських змаганнях з РУ^°’ 
го м’яча («Стрімкий м яч») 
дівчатка і х,,опчиким^н1’ 
ли зайняли перше місце, 
юні волейболістки — ДРУ- 
ге а хлопці розділили і — 
2 місця з своїми Рови
ками школи № 2. Серед 
шкільних спортсменів пер
шість з футболу
10 «Б» (фізорг Анатолій 
Гончаренко), з баскетбо-

лу — 9 «В» (фізорг Мико
ла Суржик). Надія школи — 
5 «В» — спортивний клас. 
Цей клас навчається за 
спеціальною програмою. 
І, як вважають педагоги, 
клас цей дійсно спортив
ний, від 
абияких

Тільки 
ці у нас 
значківці ГПО, за три роки 
п'ятирічки — 219 спорт- 
сменів-розоядників. Чима
ло випускників минулих І 
нинішнього років навчаю
ться у вузах на факульте
тах фізичного виховання.

Радують успіхи кращих 
спортсменів школи. Так, 
восьмикласник Сергій
Ємелін завоював першість 
серед школярів міста з бі
гу на 60 метрів. Його ре
зультат — 7,7 секунди.
Учениця десятого класу 
Люба Патиковська подо
лала стометрівку за 14 се
кунд, а в змаганні з стріль
би з дрібнокаліберної 
гвинтівки вибила 45 очок 
із 50 можливих.

Тривають старти з бага
тоборства ГПО. Дев яти- 
класник Микола Суржик, 
наприклад, кинув 
на 64 метри, <— 
пробіг за 12,2 секунди, а

нього чекають 
успіхів.
в нинішньому 
підготовлено

не-

ро-
252

Дев'яти-

■•■з гранату 
стометрівку

РЕПЛІКА

ЩО воно
4А ІІ’А?

Кажуть, що «Старти надій» — це дуже 
цікава дитяча гра. В області вона іРКЄ 
давненько прижилася. Хлопчики і дівчат
ка з Солгутівської середньої школи, на
приклад. не тільки в ґанворонському ра
йоні забрали всі призи, вони побували 
її г>а республіканських змаганнях. 1 там 
теж були нансильніші серед сільських

школярів. А от в чсрвоиоозерській та 
іналоводянськіи середніх школах долин 
ського району «Старти надій» — справке 
ня гаємнмця. А жовтенята не знають, 
що таке «Олімпійські сходинки». Сумно 
їм під час великої перерви між уроками, 
сумно після уроків. Для хлоп’ят ще с 
ритунок — бігають за м’ячем з ганчірки, 
л дівчатка зажурилися.

То може їм допоможуть гаки вчителі 
фізкультури чи товариші з районною 
сноргкомітету, райкому комсомолу? ітіо 
же... Але чи знають вони, у якій із шкіл 
району пайси.'іьніший спортивний клас, 
який міг би продемонструвати і показа 
ти, що то за «Старти надій»?

М. КРОКУН.

А БОРОТЬБА САМБО. 
У приміщенні Д1ОСШ 
облепор[комітету два дні 
проходила юнацька ко
мандна першість Цент
ральної ради ДСТ «Ко
лос». У ній взяли участь 
ірсдставпикп десяти об
ластей України. Добре

провели всі зустрічі Кіро 
воградці. Вони набрали 
сім очок і зайняли верхню 
сходинку п’єдесіалї поша
ни. Друге місце дісталось 
самбістам Запоріжжя, ірс- 
тє — юнакам Лїиколаіо 
ЩІПІП.

ФЕХТУВАННЯ. Спор
тивний зал обласної ради 
товариства «Спартак» про- 
тяго.и двох днів був відда
ний в розпорядження 
юних мушкетерів. Туї від

булася маїчова зустріч кі 
ровоградських спаріаків 
ців зі своїми одноклубаи 
нами і міста Кременчука, 
що на Полтавщині. По 
єдиіікн спортсменів стар 
шої вікової групи в ко
мандному заліку закінчи 
лпея перемогою наших 
земляків. Гості з берегів 
Дніпра виявилися сильні- 
шпми па фехтувальних до- 
ріжках у двобої молод
ших юнаків.

1000-метрозу дистанцію 
подолав за 3 хвилини 8 се
кунд. Високих спортивних 
успіхів у легкій атлетиці 
досягли Наташа Грінчен- 
ко, Віталій Гусятниченко, 
Ірина Красильниксва.

ЗВИЧАЙНО, для того, 
щоб стати хорошим 

спортсменом, потрібні ве
личезна наполегливість, 
сила волі, самодисципліна 
і самоконтроль. Та дуже 
багато залежить від тре
нера чи вчителя фізвихо
вання. І нам, я вважаю, 
повезло. Всі три вчителі 
фізкультури — педагоги 
за покликанням. Борис 
Володимирович Григор св 
— суддя республіканської 
категорії, багато років був 
активним спортсменом. 
Якщс- кажуть, що в нашій 
школі найкраще спортив
не містечко, то заслуга в 
цьому передусім Бориса 
Володимировича.

Ольга Володимирівна
Господаренко веде уроки 
фізичного виховання у дів- 
чат-старшокласниць, ке
рує волейбольною секцією. 
До неї ми йдемо з усім — 
з радощами, за порадою и 
допомогою. Справді мате
ринську теплоту не на
звеш поблажливістю — 
вчителька може і вміє бути 
вимоглипою, такою ж. як І 
наш класний керівник Ін- 
на Сергіївна Задерієнко, 
заслужена вчителька рес
публіки.

А Юрія Федоровича Са
пожникова мч любимо за 
те, що він не тільки викла
дач, а й активний спорт
смен. З ним завжди ціка
во, хоча й нелегними бу
вають уроки фізвихован
ня — стрімкий темп, мак

симальне навантаження, 
повна викладна... Цих уро
ків ми завжди чекаємо.

МС1М нам запам’ягаз-
* ся один спортивний 

день — 16 жовтня. У школі 
відбулося відкриття пер
шої спартакіади ГПО. 
Справжнє свято фізкуль
тури. Було щось символіч
не в тому, що факел за
палила десятикласниця Га
ня Гура — одна з краш.их 
спортсменок школи, дів
чина, наділена від приро
ди великими організатор
ськими здібностями, зав
жди перша помічниця вчи
теля фізкультури. І приві
тання одного з перших 
значківців ГПО, учасника 
Великої Вітчизняної війни 
Семена Давидовича Лівер- 
тозського, сприяли підви
щенню активності юних 
спортсменів. Того ДНЯ в 
кросі взяли участь усі уч
ні 4—Ю класів. А приз — 
найбільший торт—за гарну 
спортивну форму та ем
блему по праву дістався 
5 «В» — спортивному нла-
сові, який тепер веде пе
ред у грі «Старти надій».

Та не можна сназати, що 
й проблем уже ніяких не
має в шкільних спортсме
нів. Є вони, і чимало. У 
старій школі, скажімо, ми
часто проводили вечори 
спортивної слави, конкур
си «Нумо, хлопці!», широ
ко пропагувалися досяг
нення шкільних спортсме
нів. А о новому примі
щенні ми ще не встигли 
такого зробити. Навіть ні
як не знайдемо місця для 
стенду. Численні трофеї 
(кубки) тісняться на шафі 
в невеличкій кімнаті. За

що га -я інша нагорода, 
хто її виборов і де — 
боюсь, що и учителі не па
м'ятають, а учні й поготів 
не знають. Оце в такому 
стані на даному етапі з 
нас наочна агітація...

Проблема — кімната для 
зберігання спортивного ін
вентаря (у проекті школи 
таке приміщення не ’ пе
редбачене), «проблема» — 
тирса для оігових доріжок 
та маиданчикіа нестан
дартною обладнання. А 
цієї тирси — гори на Зна 
м'янському меблевому
комбінаті, на подвір’ї деое- 
воооробного цеху хирів 
ського лісництва...

І все ж у спортсменів — 
великі плани на близьку 
зиму. Проведемо змаган
ня по баскетболу на пер
шість школи серед дівча
ток, на футбольному полі 
заллємо коазаїжу, у про
грамі — лижні походи, 
«Зслхзта шайба», змагани” 
серед тенісистів, шахістів, 
любителів шашок. Про це 
ми нещодавно говорили 
на засіданні комітету ком
сомолу, де звітували про 
проведену роботу сріз- 
культурні активісти. А ще 
вели мову про велику 
спортивну перерву для 
малюків — із рухливими 
іграми, цікавими розвага
ми, про «Олімпійські схо
динки», про єдину спор
тивну форму, активізацію 
лекційної пропаганди. Бо 
ж спортивним традиціям 
школи потрібно множи 
тись...

о. СЛУЧАНСЬКА, 
секретар коміїету ком
сомолу Знам’яиської 
середньої школи № 3.
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УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ I в».:

ДВІ ДУМКИ про учкоми:
— Зайвий клопіт, — 

заявили в Олексамдрів- 
ській середній школі № 1.

— Голосуємо за уч
ком’ — сказали у шістнад
цятій Кіровоградській де
сятирічці.

Що таке учком? Чи по
трібен він у школі? У чому 
його суть? Чи не дублює 
він роботу шкільного ко
мітету комсомолу? Саме 
про це і йтиме МОЕЗ.

«В умовах розвинутого 
соціалістичного суспіль
ства, коли у нашій країні 
здійснено перехід до за
гальної обов’язкової серед
ньої освіти, школа, комсо
мол, піонерська організа
ція покликані забезпечити 
тісний зв’язок вивчення 
основ наук з практикою 
комуністичного оудівни- 
цтва, формувати в учн.в 
марксистсько - ленінський 
світогляд і комуністичну 
мораль, готувати їх до 
праці, свідомого вибору 
професії, розвивати гро
мадську активність, орга
нізаторські здюності і твор
чу самодіяльність школя
рів. Одним із важливих за
собів і методів у вирішенні 
цих завдань с учнівське 
самоврядування, ьоио 
безпечує участь школярів 
в управлінні справами ко
лективу класу і школи. Са
ме з цією.метою у всіх се
редніх і восьмирічних за
гальноосвітніх школах 
створюються і діють учнів
ські комітети».

(Із Положення про уч
нівський комітет у за
гальноосвітній школі).

Є постанова, 
положення, 

комітет ми

ЦЕЙ ВАЖКИЙ

за-

Учкоми колись активно 
діяли у багатьох 
нашої област: 
про них поступово почали 
забувати, мовляв, зайва 
організація, котра заважає 
роботі комітету комсомо
лу І піонерській дружині. 
Так гадали тоді... А зараз?

Олександрійська деся
тирічка № 1. У ній навчає
ться більше 860 учнів.

— Вас цікавить учком?— 
перепитала Марія Тимофі- 
ївна Ярмоленко, директор

школах 
Згодом

школи. ---
розроблені 
учнівський 
створили...

Учном — це шість номі- 
сій — навчальна, санітар
на, трудова, спортивно-ма
сова, господарська, по охо
роні порядку в школі. У 
кожній — по п ять — шість 
членів. Розроблені кон
кретні плани роооти. На
вчальна комісія, приміром, 
нз чолі з де в ятикласни- 
ком Віктором ЬЛИЗНЮКОМ, 
постійно слідкує за шкіль
ним табелем успішності. 
Щопонеділка шкільна ра- 
діогазета ще до почату 
занять оголошує підсумки 
соціалістичного змагання 
між класами за тиждень. 
На вимогу комісії учном 
заслухав відстаючих учнів 
Віктора Осадчого, Миколу 
Засядьна, Володю Гриньна, 
Ігоря ГЛихайлова, Валерія 
Граба. Для надання прак
тичної допомоги за хлопця
ми закріплено сильніших 
учнів. Що ж, перші нрони 
у роботі зроблено.

Значить, учком не дуб
лює роботу комітету ком
сомолу і не заважає йому. 
Судіть самі. В Олександ
рійській школі лише тре
тина учнів — комсомоль
ці. Тому учкому є де роз
вернути свою діяльність. 
Це, по-перше. А, пс-друге, 
чому комітет комсомолу 
не може довірити неспіл- 
коеій молоді такі спраЕиг 
як збереження ШКІЛЬНОГО 
майна, підручників, пере
вірку санстану у класах, 
їдальні, шкільних коридо
рах, організацію суспіль
но корисної праці? І, по- 
третє, комітету комсомолу 
залишається не менше 
справ. Тут і ідейно-полі
тичне загартування школя
рів, турбота про авангард
ну роль союзної молоді, в 
тому числі і членів учнів
ського комітету.

Починати завжди важко. 
Поки справа піде як слід, 
потрібен час, певний дос
від роботи. Необхідне ще 
й велике бажання утеер-

1ЯІЙ «
дити учком у своїй школі, 
побачити у ньому справді 

користь.
Що в 

школі
на

пи- 
пс-

ЗО листопада 1978 року

велику силу і 
Тим-то й жаль, 
Слександрівській 
від початку нового 
вчального року на жодній
з педрад не стояло питан
ня про роботу учнівсько
го комітету.

Безперечно, що ком
сомольська організація 
об’єднує найактивнішу 
частину старшокласників. 
Не завжди й піонерський 
загін охоплює усіх учнів 
класу. От і виходить, що 
потрібна загальноучнів- 
ська організація, яка б 
займалась і поліпшенням 
навчально-виховної робо
ти, і вихованням шкільного 
учнівського колективу. От
же, учкоми в школі не са
моціль, а один з ефектив
них засобів у вирішенні 
завдань — комуністичного 
виховання І, зокрема, 
формування в дітях почут
тя колективізму, свідомо' 
дисципліни.

Кіровоградська середня 
школа № 16. Тільки-но 
шкільний дзвоник сповіс
тив про закінчення уроків, 
коридори наповнилися 
лунким дитячим гамором. 
Он групка хлопчаків по
спішає на засідання шахо- 
еого гуртка. А старшо
класниці Галя Мостипанток 
і Світлана КриЕоносова 
прямують на репетицію 
студії бальних танців, яку 
добровільно організували 
для СЕОЇХ молодших Дру
зів — піонерів і жовтенят. 
ДО піонерської кімнати 

поспішають учкомівці. 
Сьогодні — чергове засі-

давня комітету. Перше 
тання — успішність і 
вєдінка восьмикласників 
Андрія Юрченча, Вадима 
Сорокіна і Сергія Сибір- 
цева. Поки не оозпочало- 
ся засідання, еони стоять 
купкою, іронічно посмі
хаються: «Ну-ну, мовляв, 
побачимо, як нас зараз 
«пропісочувати» будуть...

Та усмішки одразу зник
ли, коли хлопців «взяли в 
роботу». < 
озиралися, 
тримки, та 
натикалися 
погляди.

— Так, даємо два тижні 
на роздуми, — підсумува
ла розмову Ліля Шайдук, 
голова учкотлу. — Не ви
тримаєте, не візьметесь за 
розум, тоді розмова буде 
іншою. Домовились?

— Гаразд, — не встиг
ши отямитись від наступу 
товаришів, відповіли хлоп
ці.

Члени учкому двічі на 
місяць збираються на свої 
засідання. Справ для обго
ворення вистачає. Діяль
ність ножної комісії і шта
бу— теж теми для засідань. 
А між ними — рейди по 
перевірці збереження під
ручників, стану класних 
кімнат, клечальних кабіне
тів, успішності, якості са
мопідготовки, готовності 
школярів до уроків.

— Якось до нас при
йшли учні дев’ятого «А» 
класу Димно Хох, ГаляЕн- 
риссда, Катя Татарино
ва, — розповідає Оля Ше
лест. секретар УЧНІВСЬКОГО 
комітету.—Допоможіть, — 
просять. — Ігоря Вахру- 
шеєа знову немає на уро
ках. Хлопець у нашій шко
лі навчається лише перший

Спочатку еони 
, шукаючи під- 
і скрізь тільки 
і на докірливі

рік. Доою приглядався до 
своїх однокласників, все 
ніяк не міг знайти собі 
друга. Байдужий до всьо
го він. Перестав ходити 
до школи, посипалися 
двійки.

Вирішили учкомівці по
говорити з Вахрушеви/а у 
нього вдома. Після тієї 
розмови все стале на свої 
місця. І двійки всі виправ
лені, і уроки Ігор уже не 
пропускає. А друга він 
собі знайшов Теж Ігор, 
прізвище Грачов.

Виховувати у всіх учнів 
бережливе ставлення до 
соціалістичної власності— 
це одне із завдань учно- 
му. Тому у школі часто 
проводяться операції «Жи
ви, книго», «Про 
повів портфель», 
ки загального 
шноляра.

— Операцію 
книго» почали
з перших класів, 
повідає голова комісії 
наукової
Гйля Варивода. — /Аалюки 
серйозно поставилися до 
справи. Кожному хотілося, 
щоб його букварик, мате
матика були найчистішими, 
найохайніши/ли.

Переможцем став 
ший «А».

Комісія по охороні 
роди. Тут зібралися 
зелені патрулі. Під постій
ним наглядом у них вули
ці Сугскліївська і Зінчен- 
ка. На честь 60-річчя Ле
нінського комсомолу на 
шкільній території з’яви
лося ще 60 молодих сад
жанців.

На останньому засідан
ні учкому вирішено про-

що роз- 
перевір- 
вигляду

«Живи, 
проводити 

роз- 
3 

праці школярів

пер-

при- 
ю.ні

жя

еєсти серед старшоклас
ників анкетування.

— Я думаю, що для нас, 
педагогів, воно допоможе 
правильно спланувати 
профорієнтаційну роботу, 
визначити нахили і захоп
лення своїх учнів, — по
яснює Борис Стефанович 
Набока, організатор 
закласної роботи.
спочатку...

— І'Ли 
тування 
ЦІВ, ;—

проведемо 
серед 
підхоплює

з по-
Але

анке- 
учкомів- 

ч Ліля
Шайдук. — Треба ж зна» 
ти, чим «дихає» сам учном.

Дві школи. Два учкоми. 
Один з них спраєді діє, 
інший, в Олександрівській 
школі, ще нудьгує.

Що ж, будемо від
вертими: нам спраєді не 
потрібні учкоми задля га
лочки в плані роботи. Нам 
потрібні учкоми сучасні— 
дійові, енергійні, ЖИЕІ, з 
усіма «плюсами» і «міну- 
сами», з усіма проблема
ми. І саме проблем у цій 
справі чимало. Вже йшла 
мова про одну з них, під
няту олександрівцями: уч
ком і комітет комсомолу. 
Назвемо й іншу — учком 
і педколектив. Хоч це й 
тема для наступної нашої 
розмови, 
замість висновку, 
будь-якій новій 
важко зробити 
крок. А далі справа під,о. 
То вважатимемо, що він, 
той перший крок, уже 
зроблено. Отже, за спра
ву!

все ж скажемо
ЩО у 
справі 

перший

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ЯКА ТВОЯ ДУМНА
ПРО ТЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ7

1. Чи діє учногл у твоїй шиолі7(Тзн, ні — підкрес
лити).

2. Е чому ти не згоден з автором статті? (Напиши).
3. Ян вважаєш, чи потрібен учном? (Так, ні).
Відповідаючи ип анкету, повідом своє прізвище, 

клас та школу, де навчаєшся.

До 325-річчя возз’єднання
України з Росією

СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ ЧИГПРИНЦІВ
Чигирин мав важливу 

роль у визвольній боротьбі 
українського народу у XVII 
столітті. Він був резиден
цією Богдана Хмельниць
кого, звідси гетьман від
правив своїх представни
ків у Москву.

Чигирин переживає дру
гу молодість.

Нині тут ведеться будів
ництво Чигиринської ДРЕС, 
передбачене рішеннями 
XXV з'їзду КПРС. Тепг.о- 
станцію споруджують до
свідчені спеціалісти, що 
прибули сюди з різних 
міст країни.

Нинішнє покоління чи- 
гиринців зберігає пам’ять 
про сг.аБне минуле, при
множує традиції батьків. 
Як до великого свята го
туються жителі міста до 
325-річчя возз'єднання 
України з Росією.

На знімку (зліва на
право): учасники агіткульт- 
бригади Чигиринського ра
йонного Будинку культури 
Василь МОБИЛЬНИК, Яро
слава ГЛИНІНС». Олы а БЕ
РЕЗА, Сергій «ОТИМ, Іван 
ЦВИК, Ніна ГДНОВСЬНА і 
Валентина ЗАЛИВА.

Фото І. ВОЛЧКОВА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Лстаннім часом із кра- 
їн Заходу часто над

ходять повідомлення про 
активізацію діяльності різ
них релігійних груп. Роз
повсюджувані ними ідеї 
досягнення «загального 
благоденства» шляхом 
пропаганди християнської 
моралі знаходять відгук 
серед частини молоді і 
студентства.

З представниками однієї 
з таких груп я познайо
мився, коли, будучи сту
дентом, проходив стажу
вання в ГреноблЇБському 
університеті у Франції. 
Його звали Том.

...В університетській 
їдальні було гамірно. При
булі з різних країн і кон
тинентів студенти щось 
жваво обговорювали, спе
речались. Він підійшов до 
нас і ламаною французь
кою .мовою попросив зай
вий талон на обід. Талон у 
/лене був. Невисокий, щуп
лий хлопець в куртці і 
джинсах, він зовнішньо 
НІЧИМ не ЕИДІЛЯБСЯ СЄРЄД 
інших студентів. Ми роз
говорились.

Виявилось, що Том при
їхав сюди із Сгслучених 
Штатів вивчати економіку 
і соціологію, відвідував 
деякий час університет, 
але незабаром його зали
шив. «-.Набридла суєта...» Ці 
слова заінтригували мене.

Як з’ясувалось, юнак не 
був одинак у сеоїх настро
ях. Такі ж утомлені від 
«мирської суєти» хлопці і 
дівчата з США, Франції і

Швейцарії були залучені в 
своєрідне братство «Діти 
Ісуса Христа». Тем вийняв 
з кишені своєї брезенто
вої куртки пачку брошур і 
запропонував одну з них 
мені.

— А на що ж ви живе
те? — запитав я у Тома, 
коли він сказав мені, що 
ніхто з членів братства 
не працює.

— На збирання 1 по
жертвування, — відпоеіо 
ВІН.

Том і його друзі втра
тили віру в завтрашній 
день. Адже саме молодь 
найбільше терпить від 
безробіття, що охопило 
Захід. Влаштуватися на 
роботу, особливо на ту, 
яка по душі, практично 
неможливо. А універси
тет? Що він може їм дати? 
Щороку сотні випускників 
не можуть знайти собі 
місце по спеціальності. 
Багато дипломованих фі
лологів, економістів, істо
риків, юристів у кращому 
випадку працюють каси
рами, офіціантами, про- 
давцями в приватних лав
ках. Так проходять роки. 
Молоді спеціалісти втра
чають кваліфікацію. І по
стає питання: а що ж ро
бити далі? Відповідь на 
нього в капіталістичному 
світі надзвичайно важко 
знайти. Тому деякі юнаки і 
дівчата, які впали в роз
пач, потрапляють під 
вплив таких релігійних ор
ганізацій, як «Діти Ісуса

«РОСТОВЕ
БРАТСТВО»
НА СЛУЖБІ 
В ТОВСТОСУМІВ
Христа». Бони хочуть та
ким чином відгородити 
себе еід цього світу без
прав’я, безлюдяності, 
есбчих законів, СТЕОрИТИ 
свій маленький ілюзорний 
світик «гар/лонії і спокій
ності».

Коли взяв у руки запро
поновану Томом брошуру, 
я звернув увагу на те, що 
на обкладинці зазнача
лось: «Видано в Лондоні». 
Багатотисячний тираж. Да
леку ж путь пройшла 
ця книжчина — від дощо
витого Лондона до соняч
ного Гренобля. Чиясь 
«турботлива» рука доста
вила її до французького 
міста за сотні кілометрів. 
ОчєЬидно, невідомий за
ступник «дітей Христа» 
керувався при цьому аж 
ніяк не ідеалами любові 
до ближнього. Товстосуми 
і власть імущих намагаю
ться будь-якою піною від
вернути молодь бід актив
ної політичної діяльності.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Га те та печаїаетеп 

па украинском ятмче.
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«Хай займаються 
чим завгодно, тіль
ки не політи-
кою», — такий їх

ній принцип.
У той час, коли універ

ситети Франції були охоп
лені загальним страйком, 
ноли /лайже щодня в Грє- 
нобльському університеті 
засідала студентська гене
ральна асамблея, на якій 
розроблялись конкретні 
дії страйкарів, у кипілому 
пристрастя/ли студент
ському натовпі мелькала 
згорблена фігурка одного 
з «дітей Христа». Полох
ливим голосом він пропо
нував свої брошури, які 
проповідують відхід «від 
суєти» у світ мрій та ілю
зій.

Але мало хто звертає 
увагу на цю сустливу фі
гурку і її брошури. Сту
денти розуміли, що своїх 
прав вони можуть доби
тися тільки шляхом бо
ротьби. Не випадково то
му «сину Ісуса» доеелося 
піти геть.м. князьков.

(ТАРС).
Грспобль — Москва.

ПОГОДА

Сі от одні п області і місті Кіровограді буде мін
лива хмарність, місцями короткочасний дощ Вігср 
південний, 5—10 метрів на секунду. Температура 
повітря в області 5—10, у місті 6—8 градусів 
тепла.

Редактор М. УСПАЛЕНЯО.
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