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Поліпшити роботу по охороні 
правопорядку, посилити боротьбу

-4 Ъ

з правопорушеннями
Центральний Комітет КПРС розглянув питання про поліп

шення роботи по охороні правопорядку і посиленню бороть
би з правопорушеннями. У прийнятій постанові відзначає
ться, що б нашій країні відповідно до рішень XXV з’їзду 
НПРС, положень Конституції СРСР послідовно проводитеся 
нурс на дальше зміцнення соціалістичної законності і пра
вопорядку. Здійснено важливі заходи по вдосконаленню за
конодавства, поліпшенню діяльності правоохоронних орга
нів, розвитку активності громадськості та підвищенню ії 
ролі в охороні правопорядку. Все це створює необхідні умо- 
ли для викоренення всяких порушень правопорядку, ЛІНОІ- 
дації злочинності, усунення причин, які її породжують.

Разом з тим ЦК КПРС відмітив, що завдання зміцнення 
правопорядку розв’язуються поки що не досить ефективно. 
У боротьбі з правопорушеннями не повністю використовую
ться засоби державного і громадського впливу, ЕНХоеаннЛ 
людей. У цій роботі не вистачає цілеспрямованості, комп
лексного підходу і єдності дій партійних, державних, госпо
дарських, профспілкових, комсомольських та інших громад
ських організацій, часто-густо до неї не залучаються шире
ні маси трудящих.

У постанові визначено конкретні заходи, спрямовані нз 
дальше поліпшення профілактики правопорушень, посилен
ня боротьби зі злочинними та іншими антигромадським» 
проявами, неухильне додержання радянських законів усіма 
громадянами і службовими особами,(ГАРС).

•ПЕРША КОЛОНКА

„ИШЙ“ ТРУДОВИЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ-У КОМПЛЕКСНОМУ ПІАНОЛІ
СЕМЕСТР

Бинонуючи постанову ЦК КПРС і 
Роди Міністрів СРСР «Про додаткові 
заходи по забезпеченню збирання вро
жаю, заготівель сільськогосподар
ських продуктів і кормів у 1979 році 
та успішного проведення зимівлі худо
би в період 1979—1900 року», а танож 
включившись у Всесоюзне соціаліс 
тичне змагання, трудівники сільсько
го господарства Кіровоградщини роб
лять усе можливе, щоб у складних 
погодних умовах нинішнього року ус
пішно виконати план і соціалістичні 
зобов’язання по продажу державі сіль
ськогосподарських продуктів.

! нині, коли в сади і на овочеві пелл 
прийшли масові осінні сільськогоспо
дарські роботи, особливо важлива, від
повідальна пора настала для городни- 
ніб і садівників області: 101 тисячу 
тонн овочів, 37 тисяч тонн фруктів 
зобов'язалися вони продати державі.

«Малому» трудовому — великих ус- 
піхів!» — з таким гаслом виїхали 
нещодавно на допомогу трудівникам 
села студенти вищих навчальних за
кладів, учні професійно-технічних 
училищ і середніх спеціальних на
вчальних закладів Кіровограда, Олек
сандрії, ГолосаніБська, Гайворона... 
Для них студентська осінь — це не 
тільки початок мойого навчального 
року, заняття в аудиторіях, тиша біб
ліотек, професійна практика. Це і той 
час, коли іменник «осінь» зростається 
з прикметнином «трудова».

Широка участь юнаків і дівчат ву
зів, технікумів, ПТУ в осінніх сіль
ськогосподарських роботах стала вже 
традиційною і конкретною їхньою 
справою. Глибоко усвідомлюючи рі
шення липневого '(197« р.) Пленуму 
ЦК КПРС, положення і висновки до
повіді на ньому товариша Л. І. Бреж
нева «Про дальший розвиток сільсько
го господарства СРСР». рішення II 
(1978 р.) пленуму ЦК ВЛКСМ. вони 
повні рішимості порадувати Батьків
щину новими трудовими успіхами, 
склавши «малий» трудовий семестр 
на «відмінно».

Уже в ці дні з колгоспів і радгоспів 
області надходять перші вісті про 
ударні будні студентських та учнів
ських загонів: у спсцгоспі імені Калі- 
ніна Нсвоунраїнсьнаго району на зби- 

: ранні урожаю фруктів у два рази 
перевиконують денні завдання дру
гокурсники факультету сільгоспма
шинобудування Кіровоградської о ін
ституту сільськогосподарського ма
шинобудування; значно перевиконує 
норми виробітку на збиранні овочів і 
фруктів у колгоспі імені К. Маркса 
РЛаловискІЕСьного району група Кіро
воградського ТУ-1.

Але нас не може не хвилювати те, 
що не скрізь і не завжди виконую
ться господарські угоди, які уклали 
трудові колективи студентів та учнів 
з колгоспами і радгоспами. Часто, по
рушниками d цих ситуаціях стають 
господарники. Так, через незадовільні 
побутові умови в радгоспі «Іванів- 
сьний» Носоунраінського району сан
епідемстанція заборонила перебуван
ня в господарстві загону студентів 
КІСМу і загін передислокувався у кол
госп імені Ульянова цього н< району.

Розглядаючи участь юнаків і дівчат 
у «малому» трудовому семестрі як 
важливий чинник успішного завер
шення збирання врожаю-79, ми разам 
з тим надаємо винятково важливого 
значення підвищенню ролі осінніх 
сільськогосподарських робіт у справі 
дальшого залучення студентської та 
учнівської молоді до практичного роз- 
в язання народногосподарських зав
дань, дальшому поліпшенню ідейно- 
морального й трудового виховання 
майбутніх спеціалістів. Ось чому зу
силля штабів лінійних студентських 
сільськогосподарських загонів, комсо
мольських ватажній, керівників заго
нів, міських і районних комітетів 
комсомолу повинні бути спрямовані 
на високий рівень сільськогосподар
ської роботи студентських загонів', на 
тісний зв’язок її з проходженням гро
мадсько-політичної практики у пузах, 
технікумах. Важливою в цій справі є 
активність груп політінформаторів, 
агітаторів і пропагандистів.

Одним з головних завдань «малого» 
трудового повинна стати й участь 
студентських та учнівських загонів у 
єуботнинах І недільниках по впоряд
куванню сіл, у поданні допомоги сіль
ським школам області. Це буде кон
кретною відповіддю юнаків і дівчат 

"°Атано2у 11 0978 пленуму ЦК 
Р.А-,« t «Про підсумки липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК НПРС і завдання 
комсомольських організацій, які ви
пливають з постанови Пленуму ЦК 
НПРС і доповіді Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнє
ва «Про дальшим розвиток сільського 
господарства СРСР».

У постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеологіч
ної, політико-виховкоі роботи» 
ще раз наголошено на необ
хідності здійснювати комплекс
ний підхід до справи вихован
ня, забезпечувати тісну єдність 
трудового, політичного й мо
рального виховання з урахуван
ням особливостей різних груп 
трудящих. Великі завдання 
ставляться, зокрема, перед 
комсомольськими організа
ціями країни.

Головне, на що нині повинні 
спрямувати свої зусилля комі
тети комсомолу, комсомоль
ський актив області, — це 
ефективна участь юнаків і дів
чат у змаганні на часть 110-ї 
річниці з дня народження В. І. 
Леніна, у виконанні рішень 
XXV з’їзду КПРС, XVIII з’їзду 
ВЛКС/Л, завдань, висунутих у 
виступах Генеральної о секре
таря ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СгСР товариша 
Л. І. Брежнєва.

Практика свідчить, що тільки 
там, де триєдине завдання 
виховання здійснюється в 
комплексі, як одне ціле, мож
на досягти вагомих трудових 
здобутків. Тривалий час задає 
тон у соціалістичному змаган
ні комсомольсько-молодіжна 
бригада регулювальників апа
ратури Кіровоградської о заво
ду радіовиробів, очолювана 
Володимиром Рябчєнко/л. Цей 
колектив ще наприкінці мину
лого року виконав завдання 
десятої п'ятирічки і нині пра
цює в рахунок жовтня 1981 ро
ку. І справа тут не тільки у ви
сокій професійній майстернос
ті молодих виробничників. Для 
кожного з членів бригади ди
сципліна, товариські стосунки, 
взасмодопомога — закон. А 
пропагандисти і агітатори, ко
мітет комсомолу підприємства 
зробили все можливе для того, 
щоб досвід правофлангових не 
лишався мертвим капіталом, а 
став надбанням усіх ллолодих 
виробничників. Та й не тільки 
молодих.

До 60«річчя комсомолу Ук
раїни виконала завдання чоти
рьох з половиною років п'яти
річки комсомольсько молодіж-
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ВІД ЛАБОРАНТА ДО РОЗФАСОВУВАЧА
Старанна підготовка до 

чергового сезону цукрова
ріння дала змогу колекці
нові заводу Маловпсків- 
ського цукрокомбіпату з 
перших днів осені активно 
включитися в роботу. Що
доби па підприємстві виго
товляють близько 300 тонн 
продукції. Про ритмічну 
роботу заводу дбають усі 
— від прпіімзльннків і ла
борантів до розфасовува
чів.

Водії вантажних авто
машин, котрі привозять на 
бурякопувкт енровпну з 
колгоспів і радгоспів, уже 
знають: засмічений гич
кою та землею вантаж і.е 
пройде високим сортом. 
Про я кіс і ь тут дбає вся 
комсомольська організація 
підприємства.

1 Іа буряконрнймальпому 
пункті створено тіімнасові 
комсомольськомолодіж
ні екіпажі капну вальпи-

В. МАЛЬЦЕВ, 
секретер обкому комсомолу

на бригада плавильників цеху 
№ 8 Світловодського заводу 
чистих металів, де бригадиром 
Еолодимир Смагін. Недруго- 
рядну роль відіграв у цьому 
творчий підхід до постановки 
виховної, організаторської ро
боти в колективі.

Таких прикладів можна на
вести дуже багато. Але є чима
ло прикладів прямо протилеж
них. Високе довір’я виявив 
Неонілі Кропивнянській комі
тет комсомолу тресту «Олек- 
сандріяважбуд», доручивши їй 
очолити комсомольсько-моло
діжну бригаду. Та цим і обме
жився. Потім уже нікого не ці
кавили взаємовідносини в ко
лективі, умови праці, побуту. 
До простоїв у роботі дівчата 
звикли, як звикають до немину
чого лиха. Дисципліна почала 
занепадати. Результат: бригада 
не справилася з плановими зав
даннями і соціалістичними зо
бов’язаннями за підсумками 
другого кварталу. Подібний’ 
стен справ, зокрема, в буді
вельних організаціях, — на 
жаль, поширене явище, надто 
ж, коли мова йде про мораль
не виховання юнаків і дівчат. 
Звертаючи на специфіку робо
ти будівельників, пропагандис
ти і агітатори рідко бувають у 
трудових колективах. Відповід
ні й наслідки.

Комітетам комсомолу треба 
глибше й конкретніше займа
тися підготовкою до проведен
ня Ленінського заліку, ціс? ви
пробуваної форми перевірки 
трудової та громадської ак
тивності спілчан. І насамперед 
звернути увагу на якісний бік 
цієї роботи, особливо під час 
складання комплексних планів. 
У деяких комсомольських ор
ганізаціях особисті комплексні 
плани юнаків і дівчат схожі 
один на одного, 
води, переписуються під ко
пірку з року в рік. Про яке 
творче зростання молодої лю
дини може ЙТИ тут ЛАСЕЄ!

Звичайно ж, формалізм не 
повинен мати місця у прове
денні Ленінського заліку в пе- 

вамввекяннм'з 

як дві краплі підготовкою лекторських

ків цукристих. Серед них 
гідра іу заявив про себе 
господарським відхо, юм 
до державної справи екі
паж у складі тракториста 
Віктора Чпстоклєтбва та 
оператора БУМу Людми
ли Гупчій.-

У зміні інженера Василя 
Залесного найбільше ком
сомольців — чи не полови
на всієї заводської органі
зації спілчан. 1 всі, як за
свідчують працівники від
ділу технічного контролю, 
працюють на совість, бо 
цукор варять високоякіс
ний. Серед найсумліпиі- 
шпх — комсомольці: апа- 
ратпнкв Петро Бондарен
ко і Василь Безуглпй.

Тобто бурякові жнива 
на заводі йдуть повним 
ходом, зачіпають усіх — 
рід лаборанта до розфасо
вувала. .

В. ЧАБАНЕНКО.

ріод підготовки до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. Лені
на. Необхідно ефективніше ви
користовувати ленінські уро
ки, ленінські читання та інші 
форми вивчення марксистсько- 
ленінської теорії.

У постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеологіч
ної, політиковиховної роботи» 
особливі завдання висунуто пе
ред політичними бійцями — 
пропагандистами, агітаторами, 
лекторами. Особливі тому, що 
здійснювати їх треба в умовах 
загострення ідеологічної бо
ротьби. Важлива роль у цьому 
належить політичному навчан
ню молоді, лекційній пропа
ганді.

Баїатим досвідом організації 
комсомольського політнавчан- 
ня можуть поділитися комітети 
комсомолу м. Світловодська, 
Доброзеличківського, Нові о- 
родківського районів. Тут ши
роко розгорнули рух під деві
зом «Пропагандист і агітатор— 
п ятирічці ефективності І 
ткості», активно впровад
жують метод політичної само
освіти, зміцнюють матеріально- 
технічну базу гуртків і семіна
рів, а головне — дбають про 
ефективність кожного заняття, 
г.ро реальну віддачу слова про
пагандиста, агітатора, лектора

Не можуть цим похвалитися 
в Долинському районі, де час
то трапляються перенесення і 
зриви занять, у Маловисків- 
ському, Онуфріівському і де
яких-інших районах, де заняття 
нерідко зводяться до механіч
ного повторення давно відо
мих істин, без творчого осмис
лення /хатеріалу, що вивчає
ться. Долинському, Новомир- 
городському, Бобринецькому, 
Устинівському райкомам ком
сомолу необхідно зайнятись, 

кед
рів. Такий факт: жодного пред
ставника з цих районів не було 
делеговано для участі в облас
ному конкурсі молодих орато
рів. Думається, причина цього 
криється в невисокому рівні 
підготовки молодих лекторів. 

Комсомольсько-молодіжна бригада, яку очолює Володимир Іванов (на 
фото третій зліва), працює в механічному цеху Олександрійського елек
тромеханічного заводу. Спеціалізується колектив ка ремонті штампів. За 
час роботи на підприємстві кожен із хлопців став ударником комуністич
ної праці. І про ножного можна сказати, що він ставиться до справи не 
тільки з почуттям відповідальності, а й творчо.

Бригада виконує змінні завдання на 120—125 процентів і скорену*, до 
мінімуму простої нсвідрсмонтованої техніки.

На знімну: комсомольсько-молодіжна бригада ремонтників з 
Олександрійського електромеханічного заводу. Зліва направо: Валерій 
АНДРІЄНКО, Володимир ХУДЕНКО, Володимир ІВАНОВ, Олександр ДРУ-. 
НіИНІНс

Фото Д, СЕКРЕТАРЮЮ^

А саме вони мають нести жи
ве слово в молодіжну аудито
рію, активно протидіяти дивер
сіям буржуазної пропаганди. 
Не всім, на жаль, вистачає вмін
ня робити це дохідливо й пере
конливо.

Невід’ємною ленною ВСІЄЇ 
систелли виховання А'.СЛСДІ Є 
морально-правове виховання. 
Перші позитивні нроки в робо
ті з молодими сім’ями робить 
Новоукраїнський райком ком
сомолу. Але де послідовники? 
Переважну більшість комсо
мольських працівників ця 
проблема не дуже цінаеить. 
Так само часто пишаються без 
належної оцінки комсоа*ольців 
факти пияцтва, хуліганства та 
інших правопорушень серед 
молоді. Особливо помітно це 
виявляється в колгоспах імені 
Чапаеве, «Прогрес», імені Чка
лова Новомиргсродськсгс ра
йону.

Що ми можемо запропону
вати молоді у вільний від робо
ти час? Це запитання випливає 
зі сказаного вище. Пснад 80 
тисяч юнаків і дівчет області 
займаються художньою само
діяльністю. До послуг молоді 
понад 1400 бібліотек, близько 
тисячі клубів та Будинків куль
тури, 135 музеїв, 2 театри... Але 
не можна проходити повз фак
ти, коли молоді люди не зна
ють, куди себе подіти, бо... не 
працює клуб, немає стадіону чи 
спортмайданчика, не ведеться 
культурно-масова робота в 
гуртожитку... На Кіровоградщи- 
ні діють лише три дискотеки, 
хоча така форма дозвілля мо^ 
лоді давно себе виг.рагдела, і 
її слід активніше впроваджу- ; 
вати. ' І

Виховання — складна систе
ма, в якій зосереджено зусил
ля багатьох людей, різних ор
ганізацій, у тому числі й ком
сомольських. І немає в цій 
системі, у справі виховання 
«немолодіжних» аспектів. Ви
падає з поля зору комсомоль
ського активу якась пробле-' 
їла — ефективність виховної 
роботи значно знижується. А1, 
завдання перед нами чітке й 
конкретне—підвищувати якість 
виховної роботи.
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Ирацюіочи біля верстата, ба
чити весь завод — така сьогод
ні внутрішня потреба радян
ської людніш па виробництві.

І не випадково сьогодні всі 
ленінградські ПТУ перейшли 
на підготовку робітничої зміни 
із середньою освітою.

Знання не тільки дозволяють 
освоїти більш складні операції, 
вони розвішають соціальний 
кругозір, здатність до суспіль* 
пої самосвідомості, полегшу
ють розуміння своєї ролі у ко
лективі. І починати виховувати 
активного робітника слід з 
училища. Основи економічних 
знань, які юнаки та дівчата 
одержують па заняттях, від
кривають їм значення не тіль
ки однієї, викопуваної ними '

13 вересня 1979 року

Ще перед зборами я 
довідався в райкомі ком
сомолу про таку деталь:у 
комсомольській організа- 
ції другого відділка (її 
очолює завідуючий током 
Сергій Зозуля) більшісіь 
має середню й середню 
спеціальну освіту, один 
спілчанин заочно вчиться 
у вузі. Такого високого 
рівня осзіченості немає в 
жодній комсомольській 
організації (на правах пер
винних) господарства.

Тож можна було дога
дуватись, що учасники 
відділкозих звітно-вибор
них комсомольських 300- 
рів гозоритимуть про 
стиль роботи, пронизаний 
творчістю, науковим під
ходом до всіх громад
ських процесів, з високою 
вимогливістю до себе і до 
інших.

...Збори, як і планувало
ся, почалися в найзручні
ший для сільськогоспо
дарського виробництва 
час — о 15 год. 45 хв. У 
звітній доповіді Сергія 
Зозулі, у виступах місти
лися здебільшого критич
ні зауваження. Та це не го- 

. зорить про низький рі
вень роботи комсомоль-

ПОГЛЯД У ЗАВТРА
Секретареві комсомоль 

сьиої організації вчителів 
Доорівської середньої шно- 
ли Галині Дооровій було 
що сказати а доповіді: за 
звітний період помітна 
зросла активність первин; 
ної. Комсомольці - вчителі 
виконують значну роботу 
по комуністичному вихо
ванню підростаючого по
коління, воачаючи в цьому 
свій головний обов’язок. 
Любов Тульпа, Варвара Са- 
вєльєва, інші вчать дітей 
не тільки математики і фі- 

Я зики, а й ідейної перекона
ні носгі, вміннл орієнтуватися 
І в складних явищах життя.

і Готуючись до 110-ї річ
ниці з дня народження 

Я В. І. Леніна, комсомольці 
виховують учнів у дусі ле- 

] пінських заповітів. У ході
Ленінської перевірки йде 
принципова боротьба за 
підвищення якості знань, 
політичної активності шко
лярів. До участі у важли
вій справі ми залучаємо 
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни і праці. З іні
ціативи вчителів у Ленін
ському заліку взяли

Група дівчат, яких ви бачите на 
знімку, працює на Кіровоград
ському м'ясокомбінаті, в цеху ви
готовлення натуральної ковбасної 
оболонки.

Дівчата прийшли сюди 1975 ро
ку після закінчення професійно- 
технічного училища. А нині вони— 
неодноразові переможці соціаліс
тичного змагання в цеху ічіа під
приємстві.

На знімку: Людмила Одо- 
рожа, Клавдія Твердоступ, Євге
нія Деремаско, Раїса Бандурко, 
Ольга Заблоцька.

Фото І. кОРЗУНА.

БУТИ ПРИКЛАДОМ
ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЦІВ У ВСЬОМУ,-

гозорилося на звітно-виборних зборах комсомольської організації 
другого відділка колгоспу імені Кірова Компаніївського району

ефек- 
якості зихозан- 
комсомольціз і 
світлі постанови 

«Про дальше 
ідеологічної,

робо-

ського бюро, всіх членів 
ВЛКСМ у звітний період. 
Це свідчить про прагнен
ня до підвищення 
тивності і 
ня всіх 
молоді у 
ЦК КПРС 
поліпшення 
політико-виховної 
ти».

Чимало уваги доповідач 
приділив дисципліні ком
сомольців. Бо вона тут не
розривна з виробництвом. 
Недаремно тракторист 
Микола Коріновський ус
тигає на будь-якій ділянці 
роботи. Під час збирання 
ранніх зернових він уміло 
й швидко транспортував 
солому від комбайніз до 
скирт, у ці дні успішно 
перевозить корми. Мико
ла — в числі передозиків,

участь пср-.иоцілиіпіик, ве
теран колгоспного руху 
Ф. Г. Катрук, ветеран ком
сомолу б. Г. Паранчсв- 
ська, комуніст І. Ф. Вла- 
дов та багато інших това
ришів. -

Із 243 учнів нашої шко
ли 26 відмінників, 55 чоло
вік’учаться на чотири і 
п'ять, решта — «середня
ки». Наводячи у своєму 
виступі на звітно-виборних 
зборах ці цифри, секретар 
партійної організації шко
ли Олена Іванівна Зієрова 
зауважила, що ми повинні 
більше уваги звертати на 
«середняків», «дотягувати» 
їх до рівня кращих. Ціл
ком згодна з цією думкою, 
адже «середній» учень мо
же стати й посереднім ін
женером, механізатором, 
зрештою, і світогляд у 
майбутньому він може ма
ти «середній», за яким — 
байдужість, пасивність, і 
тоді вже активну життєву 

чия праця — зразок. До 
пари йому Віктор Щир- 
ський, Олександр Тихоми- 
роз.

Вони й наголошували 
на зборах на необхідності 
всім без винятку працю
вати сумлінно, високопро
дуктивно, бути активними 
членами спілки. Адже де
хто ще байдуже ставиться 
до роботи, до життя ком
сомольської організації. 
Зокрема, це стосується 
Миколи Лігостова. Він рід
ко відвідував комсомоль
ські збори, політзаняття, 
нерегулярно сплачував 
членські внески. Одним 
словом, порушував Статут 
ВЛКСМ. Порушував і тру
дову дисципліну. Певно, 
секретар, бюро комсо
мольської організації^ всі

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

позицію у такої молодої 
людніш виховати куди 
важче. Тому Олена Іва
нівна нагадала слова чле
на ГІолітбюро ЦІ\ КПРС, 
першого секретаря Ці\ 
Компартії України В. В. 
Щербпцького, сказані па 
зборах партійного активу 
республіки: «Ми працює
мо, як правило, з молодіж
ним активом, менше — з 
так .званими «середнячка
ми» і зовсім мало—з тією 
частішою, яка найбільше 
погребує уваги».

У доповіді Г. Доброва 
перелічила наші збори за 
звітний період. Що ж, про
водили ми їх регулярно. 
«Заповітам Леніна вірні», 
«Рішення XXV з’їзду і 
завдання комсомольців 
школи», «Успішність учнів 
восьмих — десятих кла
сів» — ось порядок денний 
деяких із них. Обговорюю
чи звітну доповідь, ми ді
йшли висновку, що треба

по-спілчани мирилися з 
дібними явищами.

т
Тож про такі випадки 

говорили всі учасники збо
рів, у тому числі — само
критично — й самі вину
ватці. Бо комсомольці від
ділка, констатували збори, 
добре розуміють: треба 
виховувати не тільки себе, 
а й неспілкову молодь, 
бути прикладом для од
носельців у всьому --- У
прзці, в побуті...

Збори зробили деталь
ний аналіз ходу соціаліс
тичного змагання, підбит
тю його підсумків.

Коріновський, Щир- 
ський, Тихсмироз — пере
довики в господарстві. 
Влітку про їхні успіхи по
відомляли «блискавки», 
стінні газети, вітальні лис
тівки. ГІро кращих розпо-

частіше виносити на збори 
конкретні питання комсо
мольського життя школи. 
Слід поговорити па иа- 
стушиїх зборах про полі
тичне навчання учнів. Не 
менш важливо повести мо
ву про участь комсомоль- 
ців-учителів у житті села. 
Адже хто, як не вчитель, 
повинен нести в маси живе 
слово партії, допомагати 
комсомольцям колгоспу г. 
організації дозвілля моло
ді. В сільському «лубі, в 
тракторній бригаді, па 
фермі—всюди вчитель по
вішені бути вчителем. Тп.м- 
то збори ухвалили підви
щити активність членів 
первинної в чиганні лекцій 
та у проведенні бесід се
ред колгоспників, налаго
дити чергування в Будни
ку культури, брані участь 
у художній самодіяльнос
ті. Правильно зауважила 
Варвара Савельєва: ми 
часто ототожнюємо зав
дання комсомольця пер
винної із завданнями вчи
теля. Очевидно, будь-яку 
справу можна розглянути 
і як службовий обов’язок, 
і як комсомольське дору-

відали й агітатори. Тепер | 
же, в дні осінніх польо- і 
вих робіт, заготівлі кор
мів, про контроль за ро
ботою, Про підбиття ПІД- | 
сумків змагання серед 
комсомольців і неспілко- 
вої молоді відділка, на 
жаль, забули і бюро ком
сомольської організації, і 
члени штабу «Комсомоль
ського прожектора».

Звітно-виборні збори 
другого відділка взяли до 
уваги пропозиції і заува
ження, висловлені з допо
віді секретаря і виступах 
спілчан. Вони ухвалили 
конкретне, обгрунтоване 
рішення. З урахуванням 
специфіки умов, у яких 
працює кожен член пер
винної організації. Комсо
мольці дали слово гідни
ми здобутками 
му змаганні, у 
коаій роботі 
110 у річницю
родженая В. І. Леніна.

А. ШИЛОШИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Компаніївський район.

у трудозо- 
внутріспіл- 

зустріти 
з дня на

чепня. Та вимогливість до 
себе підвищиться, якщо за 
успішність учнів твого 
класу спитає не тільки ди
ректор шкоди, а и това
риші.

Чимало проблем треба 
нам розв’язувати, чимало 
кр.итпчі!их зауважень про
звучало на пашу адресу. А 
загалом було приємно .Слу
хати секретаря партійної 
організації, яка порівняла 
сьогоднішні зві і ио-шійорні 
збори з тими, які проводи
ли два роки і ему, відколі: 
значно підвищилась наша 
активність, зросла бойови- 
тісгь, цілеспрямованіше 
ми Цпліівзємо на форму
вання політичних і мораль 
них якостей учнів школи. 
Мабуть, є б ці ому певна 
заслуга нашою комсо
мольського ватажка, 'іо.-.іу- 
то ми знову обрали моло
ду комуністку Галину 
Доброву секретарем пер
винної. Ну, а проблеми 
розв’язуватимемо разом.

В. ТОДОРОВА, 
вчителька Добрівської 
середньої школи Віль- 
шанського району.

■квмвямвзям

ПІ5ЛЯ\
ВіШЯІМ/

«не з ЛОПАТОЮ, 
А З ГІТАРОЮ»

Так називався рейдовий 
матеріал, надрукований у 
нашій газеті 18 серпня. У 
ньому йшлося про пору
шення деякими будівель
ними організаціями об
ласті умов трудових до
говорів, укладених зі сту
дентськими будівельними 
загонами.

Як повідомили редак
цію начальник першого 
управління тресту «КірчЗв 
воградміськбуд» А. В. За- 
ріцький і голова місцевко
му профспілки І. О. Маль- 
чуков, виступ газети обго
ворено на загальних збо
рах колективу будівельної 
дільниці. Факти, викладе
ні а кореспонденції, мати 
місце, критику визнано 
правильною.

Намічено ряд заходів 
для поліпшення організа
ції. праці і побуту студен
тів, які працюватимуть 8 
управлінні в наступні тру
дові семестри.

«СТАЛИ
ПАСИНКАМИ...»

У рейдовому матеріалі 
під таким заголовком 
(«Молодий комунар» за 
14 серпня) було піддано 
критиці адміністрацію за
воду друкарських маши
нок за недбайливість в ор
ганізації побуту молодих 
виробничників, зокрема Г*? 
незадовільні умови прожи
вання в новозбудованому 
дев ятиповерховому гур
тожитку.

Як повідомили редак
цію виконуючий обоє язки 
засіупникз директора за
воду М. Царенко та вико
нуючий обоз язки секре
таря комітету комсомолу 
Ю. Вальчук, критику газе
ти визнано справедливою. 
За недобросовісне став
лення до виконання своїх 
обов'язків заступника на
чальника транспортного 
цеху В. Косолапова звіль
нено з посади.

Гуртожиток здано в екс
плуатацію 28 грудня ми
нулого року. Фондів на 
нинішній рік для облад
нання його виділено не бу
ло. Тож недалекогляд
ність призвела до того, що 
меблів у гуртожиток за
везли лише на 17 тисяч 
карбованців замість 86 ти
сяч.

При здачі споруди в 
експлуатацію було аиал ^- 
лено недоліки. їх мав усу
нути трест «Кіровоград- 
міськбуд» у відповідні 
строки. Проте вони, ці 
строки, давно минули, а 
недоробок так і не усу
нуто.

УЗАГА: ДОСВІД! ТИ-ГОСПОДАР ВИРОБНИЦТВА
виробничої функції, а й став
лять її в ряд інших, від яких 
залежить кінцевий результат 
всього підприємства.

Характерно, що чим вищий 
професійний та освітній рівень 
молодих робітників, тим силь
ніше відчувають вони потребу 
В підвищенні економічної ПІДі 
готовки. Якщо серед робітни
ків, що мають перший і другий 
кваліфікаційні розряди, 51 про
цент вважає, що для поліпшен
ня їхньої виробничої діяльності 
досить загальних знань про 
економіку, то серед тих, у кого 
вже п’ятий розряд, 78 процен
тів відзначають необхідність 
грунтовних знань.

Дослідження останніх років, 
проведені пашим інститутом,

ГІерсдусім економічна 
молодих трудівників по- 
допомагатп їм бачити 
найповнішого впкорп- 

робочого часу, запобі-

дозволили виділити ряд важли
вих моментів, які слід врахову
вати при складанні перспектив
них навчальних планів і про
грам. ГІ*......... ----------------
осві га 
в інша 
шляхи 
стайня 
гапня браку, раціонального ви
трачання матеріалів, іііструмсн-* 
ту, електроенергії.

У ПТУ-33 вихованням моло
дої зміни займаються спільно з 
об’єднанням «Світлана». В учи
лищі створили оснащену сучас
ним обладнанням лабораторію 
технічної творчості. ІОііакії' та 
дівчата навчаються винахід- 
пицтва, раціоналізації. їхні ро
боти, багато з яких відзначено 
ї. >' • і Лщ. * - * ї 

золотими медалями ВДІІГ, 
знаходять застосування в це
хах, успішно впроваджуються 
на інших підприємствах.

Економічна підготовка, під
креслюється в постанові ЦК 
ІхІІРС «Про поліпшення еконо
мічної освіти трудящих», ви
ступає як важлива умова під
вищення наукового рівня гос
подарювання, зростання ініціа
тиви, активності трудящих 
управлінні виробництвом.

Основи такої ініціативи, 
тивності закладаються під 1 
навчання в ГІ ГУ. Найбільше 
ни виявляються в соціалістич
ному змаганні в .період практи
ки па підприємствах, при 
ознайомленні учнів з організа
цією праці та контролем за 

в

ак- 
час 
Б0-

якісно продукції. Випускників 
залучають до життя колективу, 
де почнеться їхнє самостійне 
трудове життя.

З цінною ініціативою висту
пило Ленінградське об'єднання 
«Барикада», яке уклало з 
ПТУ-90 двосторонній договір 
про спільну роботу навчальних 
груп училища та виробничі;■; 
бригад цехів під девізом «Ви
пускникам ПТУ — досвід пере
довиків». Турбота старших то
варишів допомагає юнакам і 
дівчатам не просто одержувати 
підвищені розряди, а й виховує 
в ппх свідоме, заінтересоване 
ставлення до вибраної профе
сії, закладає основи • відпові
дальності за честь підприєм
ства.

І. сигов, 
директор Інституту соціаль
но-економічних проблем 
АН СРСР, доктор еконо
мічних наук.
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Кіровоград зустрів їх 
несподіваною зеленню пар
ків і скверів, різпобарз’ям 
вулиць і сонячними днями. 
Цля Руски Стоя нової, 
Йордана Іванова, Станчо 
ІІєдєлчсва та інших пере
довиків сільського госпо
дарства Толбухінського 
округу НРБ п’ять днів пе
ребування в Радянському 
Союзі стануть приємним 
спогадом про цьогорічну 
осінь, зігріту теплом зу
стрічей зі своїми молоди
ми кіровоградськими ро
весниками.

Багато нових друзів по
явилось у членів делегації 
за ті дні. 1 як справжні 
друзі поділили молоді кі- 
ровоградці їхню радість: 
знаменну подію в житті 
болгарського народу 
День свободи. Члени 
легації аніскільки не 
шкодували, що

ціопальие свято відзначи
ли не вдома. Поздоров
лень було чимало. А до 
підніжжя пам’ятника Не
відомому солдатові в день 
торжества лягли квіти — 
данина вдячності молодих 
болгар народові-внзволн- 
телеві.

Спеціалісти сільського 
господарства НРБ були 
гостями студентів Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування. Керівник 
групи секретар Тервсль- 
ського міськкому комсо
молу Іван Тодоров Стоя
нов розповів учасникам 
зустрічі про здобутки бол
гарського народу за 35 
років.

Не менш цікаво про
йшли зустрічі . ......... -:-
Толбухічського 
КОМСОМОЛЬЦЯМИ 
«.Червона зірка», зі своїми 
земляками — курсантами 
Кіровоградського льотно- 
штурманського училища. 
Було про що поговорити 
болгарським друзям і з 
передовими механізатора
ми Петрівського району, 
яких гості відвідали у вів
торок.

ЄФФЄФФФЄ ПОДІЇ ФАКТИ КОМЕНТАР

народу за

зустрічі делегатів 
округу з 

заводу

на Мацюпа—призер Спар
такіади школярів України 
у вільних вправах; член 
збірних команд Централь
ної ради «Авангарду» і

ЗУСТРІЧІ

БОЛГАРСЬКІЙ

НЕЩОДАВНО З НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

РІІ ПОВЕРНУЛАСЯ СПОРТИВНА ДЕЛЕГАЦІЯ 

ГРАДСЬКИХ ГІМНАСТІЗ

ЯК ВІДОМО, торік на 
Кіровоградщині побу

вали гімнасти з Толбухін- 
ського округу НРБ, люби
телі футболу пам’ятають 
зустрічі кіровоградської 
«Зірки» з командою «Доб- 
руджа», гостювали у нас і 
болгарські баскетболісти. 

Мета нашого візиту у 
відповідь — продовження 
і зміцнення дружніх зв яз- 
ків, обмін досвідом робо
ти, дальший’ розвиток 
спортивної гімнастики. Кі- 
ровоградці і толбухінці 
проводили спільні трену
вання, радились у пиіан- 
нях організації і методики 
спорту. Інтерес болгар
ських друзів до спорту в 
СРСР—закономірний. Ад
же нині всі погляди між
народної громадськості 
ззернуті до нашої країни, 
де проходитиме Олімпіа- 
да-80.

Природно, було багато 
розмоз про чудову ра
дянську гімнастичну шко
лу, видатних гімнастів Ми
колу Андріанова, Наталію 
Шапошникову, Олену Му
хіну та інших. І, звичайно, 
про нашу землячку Ната
лію Терещенко, яка зумі
ла завоювати відкритий 
кубок Америки.

У складі нашої делега
ції були досвідчені гім
насти. Це—майстер спор
ту, чемпіон української ра
ди товариства «Буревіс
ник» Людллила Іванова; 
майстер спорту Олександ
ра Солохц — чемпіонка 
першості вищих навчаль
них закладів країни у 
вправах на колоді і еоібна 
призерка у вправах на 
брусах та багатоборстві; 
13-річна Наталія Азимова, 
яка на Спартакіаді Украї
ни завоювала друге місце 
серед дівчат, що виступа
ли за програмою кандида
тів у майстри спорту; Іри-
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БОЛТА-
К1РОЗО-

радиреспубліканської 
«Буревісника» Ірина Халі- 
на та інші. З ними були їх
ні наставники Т. М. Дол- 
жєнко, Ю. Ю. Толчин- 
ський, М. М. Кричун, О. Л. 
Яровинський, Л. П. Смир- 
нова.

Це давало змогу не об
межуватись лише розмо
вами, розповідями, а й по
казувати складні комбіна
ції і вправи, які виконува
ли наші гімнасти на різних 
змаганнях.

Але найбільше вражен
ня залишила у всіх нас 
теплота, з якою зустрічали 
всюди кіровоградціз тол
бухінці, свідомість того, 
ш.о братерська дружба 
між нами дедалі міцніє, 
що 35-річчя соціалістичної 
революції Болгарія зустрі
чає в розквіті своїх сил.

Нам дуже приємно було 
довідатись, наприклад, що 
новий проспект у Толбухі- 
ні названо Кіровоград
ським, що болгарські дру
зі використовують досвід 
наших хліборобів у 
витку і підвищенні 
дуктивності 
господарства, 
популярні у болгарських 
селян машини заводу 
«Червона зірка».

Спортивна делегація 
відвідала, крім Толбухіна, 
міста Верну, Русо, Баль- 
чик, курорти Наварну, 
Альбену. І всюди — зуст
річі, розмови, .всюди — 
почуття поваги, любові до 
радянських людей. 1 ко
жен із нас пишався тим, 
що є представником ве
ликої держави, великого 
народу, який разом з бол
гарським народом будує 
світле майбутнє.

М. ГАСМАН, 
декан факультету фі
зичного виховання Кі
ровоградського пед
інституту, керівник де
легації.

роз- 
про- 

сільського 
що надто

ЖИТТЯ
МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

Гавана кпмкав
Більш як 120 пікара- 

іуанських дітей прибули 
на Кубу. Воші вчитиму- 
ТІ.СЯ в одній із середніх 
шкіл.

Усього в цьому на
вчальному році за парти 
кубинських шкіл сядуть 
ОиО хлопчиків і дівчаток 
з Нікарагуа Це свідчення 
братерської інтернаціо
нальної допомоги, яку 
подав соціалістична Куба 
центральноамериканськім 
республіці, що стала на 
шлях будівництва нового 
життя.
Варшава ■мнаммні

На території колишньо
го гітлерівського концта
бору Освенцім-Бжезінка 
(Аушвіц-Біркенау) ’ біли 
пам’ятника жертвам фа
шизму відбулася все- 
польська антивоєнна де
монстрація молоді. В ній 
взяли участь ветерани 
війни, колишні в’язні фа
шистських таборів масо
вого знищення, кілька 
тисяч юнаків і дівчат з 
усієї країни, представни
ки Всесвітньої федерації 
демократичної молоді.

Промовці, що виступи
ли на мітингу, розповіли 
про зловісну роль гітле
рівської фабрики смерті 
в Освенці.мі-Бжезіпці. Во
ни підкреслили, що сво
боду Польщі принесли 
воїни Радянської Армії, 
а разом з ними підрозді
ли народного Війська 
Польського.

БОНН лкяоаоммі
Згідно з опубліковани

ми 
ми, 
1,0 
же 800 
них. Особливу тривоіу 
західнонімецької громад
ськості викликає тон 
факт, що дедалі більше 
молодих людей не мо
жуть знайти роботу. Без
робіття серед молЬді 
збільшилося в серпні по
рівняно з попереднім мі
сяцем на 5 процентів. 
Майже 72 тисячі юнаків і 
дівчат тепер змушені об
бивати пороги бірж 
праці.
Дар-Ес-Салам пм»

Всенфрикапський фес
тиваль молоді буде про
ведений у 1982 році в 
Танзанії. Про це повідо
мив тут національний 
виконавчий секретар Ре
волюційної партії Танза
нії П. Москва.

Приймаючи делегацію 
Всеафриканського руху 
молоді, П. Мсеква під
креслив. що рішення 
провесні черговим форум 
юності континенту на 
танзанійській землі — ве
лика честь для молоді 
країни і багато до чого її 
зобов'язує. Партія і уряд 
республіки, сказав він. 
зроблять усе необхідне 
для успішною проведен
ия фестивалю.
Багдад - ■■

Минулого місяця в різ
ких провінція.: Іраку від
крито 120 нових початко
вих шкіл, етБороію до
датково понад 4 тисячі 
навчальних класів. Позі 
школи дадуть можливість 
прийняти десятки тисяч 
учнів.

■у Новому навчальному 
році в іракських почат
кових і середніх школах 
навчатимуться понад 2 
мільйони юних громадян 
країни.

(ТАРС).

І / # Z
Заява Данг Куок

Бао

£7/

Z/SSi\X І
ПОДІЇ ФАКТИ

РЯДАХ

Міжнародний 
огляд

У наших зарубіж-і 
них ровесників

До Міжнародно 
го року дитини

КОМЕНТАР

офіційними дапк- 
в серпні у ФРН бу- 
зареєстровапо май- 
.... тисяч безробіт-

Оеобливу

XAHOFI. (ТАРС). За ос
танні роки в загоюванні 
ран війни, в боротьбі з на
слідками стихійних бід, у 
будівництві матеріально- 
технічної бази соціалізму, 
у відбитті агресії пекін
ських експансіоністів та їх 
поплічників проти В’єтна
му — всюди в’єтнамська 
молодь була в перших ря
дах, на найважчих ділян
ках. Вона з честю викопа
ла покладені на неї зав
дання, заявив перший сек
ретар ЦК. Спілки кому
ністичної молоді Хо Ші 
Міна Даиг Куок Бао.

Він відзначив докорінні 
зміни в соціальній струк
турі в’єтнамської молоді. 
Різко збільшилася кіль
кість молодих робітників. 
Члени сільськогосподар
ських кооперативів ста
новлять тепер величезну 
більшість сільської моло
ді. З кожним днем зростає 
загін молодої соціалістич
ної інтелігенції. Зрослі: рі
вень знань сьогоднішньої 
в’єтнамської молоді, її ре
волюційний ентузіазм.

Молоде покоління краї
ни бере активну участь в 
будівництві соціалізму,

кращі його представники 
поповнюють ряди І\ПВ.

Виконуючи свій націо
нальний та інтернаціо
нальний обов’язок, юнаки 
і дівчата зміцнюють союз 
з молоддю Лаосу і Кампу- 
чії, Радянського Союзу, ін
ших соціалістичних країн.

Як головні завдання мо
лоді Данг Куок Бао на
звав активізацію виробни
чої діяльності, готовність 
надійно захистити батьків
щину. Ми повинні виявля
ти пильність перед лицем 
підступів китайських екс
пансіоністів, які продов
жують за грожу вати кор
донам СРВ,-заявив Дане 
Куок Бао.

МІЛІТАРИСТСЬКИМ кличV

став 
дер- 

США

Цими днями в Брюсселі 
відбулась конференція на 
тему: «НАГО в наступні ЗО 
років» На ній з войовни
чими промовами виступи
ли провідні (колишні й ни
нішні) політичні і військові 
керівники цього агресив
ного блоку. «Гвіздком» 
натовської програми 
виступ колишнього 
жавного секретаря
Г. Кіссінджера, А втім, 
ораторські лаври боро 
ся також відставний вер
ховний головнокомандую
чий силами НАТО в Євро
пі американський генерал 
А. Хейг, генеральний сек
ретар НАЇО Й. Лунс, мі
ністр закордонних справ 
Бельгії А. Сімоне та інші.

Лейтмотив усіх промов: 
блок НАТО, нібито, давно 
відстав у військовому від
ношенні від організації 
Варшавського договору, і 
тому, мрвляв, Заходові 
необхідно якнайшвидше 
озброюватись і ще раз
•••••• •••••••••• •••••••••••• •••••• •••• ••••

озброюватись. Було за
пропоновано в терміново
му порядку зайнятись та
кими «першочерговими» 
для НАТО проблемами, як 
посилення юнки 
єнь, поглиблення 
бітництва в галузі 
ництва і стандартизації 
зброї, розширення сфери 
впливу НАТО поряд з по
доланням незгод всереди
ні самого блоку, і, нареш
ті, найголовніше — якнай
швидше нарощування в 
Західній Європі тактичних 
ядерних сил.

Виконання останнього 
пункту Г. Кіссінджер на
звав «життєво важливим» 
для Північноатлантичного 
союзу. «Ми повинні термі
ново нарощувати сили, — 
заявив колишній держсек- 
ретар США. — Ми не мо
жемо чекати два чи три 
роки».

Найменш розбірливі з 
засобах наговські теорети- 
ки-промовці, зважають,

озбро- 
співро- 
вироб-

що найефективнішим спо
собом нав’язувати най
більш неспроможні тези є 
їх постійне повторення та 
варіювання. Саме такими 
методами діяв у Брюсселі 
Генрі Кіссінджер. Безус
танному повторенню брех
ливої пропагандистської 
тези про горезвісну «ра
дянську воєнну загрозу» 
була присвячена вся його 
півторагодинна промова. 
Виходить, єдиним аргу
ментом, щоб виправдати 
посилену мілітаристську 
метушню, для Пентагону і 
НАТО є все та ж сама 
фальшивка про «червону 
небезпеку», що й двад
цять, і тридцять років то
му. Правда, спрацьовує 
вона дедалі гірше.

Ані ирадянський лемент 
колишнього держсекрета- 
ря США з трибуни чер:о- 
вого нато8ського зльоту 
навряд чи введе в оману 
будь-кого. Для всіх уже 
стало звичайним, пише

орган французьких кому
ністів газета «Юманіїе», 
що такі кампанії розв’я
зуються напередодні
прийняття Заходом нозих 
бюджетів на врєнні цілі. 
Цього разу заклики збіль
шити мілітаристський по
тенціал НАТО прозвучали 
перед грудневою сесією 
ради НАТО, на якій плану
ють прийняти довгостро
кову програму розміщен
ня в Західній Європі но
вих ядерних озброєнь.

Ці надзвичайно 
пенні для справи 
ноі о миру та 
плани викликають 
обурення народів 
центу, оскільки мають 
меті порушити 
приблизну військову 
новагу між двома угрупо
ваннями в Європі — НАТО 
і Варшавським договором, 
загальмувати процес міят- 
народної розрядки, ви
кликав новий запамороч
ливий виток у гонці ракет
но-ядерних озброєнь.

Є. БАБЕНКО, 
оглядач ТАРС

небез- 
загаль- 

бозпеки 
законне 

копти
на 

нинішню 
рів-
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Обласні змагання
■И»ЧвИ>ИРЧвИЯИИИВ*»Ч!
з багатоборства ГПО 

на призи газети 
«Комсомольская 
правда»

ТАК, жодні змагання не
И збирають одночасно 

спортсменів такого широ
кого бікоесго діапазону, як 
багатоборство ГПО. Недар
ма ж комплекс ГПО має ко
роткий, але виразний девіз: 
«Від десяти до шістдесяти». 
Для всіх вікових груп роз
роблено фізичні вправи, які 
вводять у спорт наймсод- 
ших, сприяють підвищенню 
майстерності зрілих спорт
сменів, дарують здерсь? 
старшим.

Нинішні обласні змагання 
багатоборців на призи га
зети «Комсомольская прав
да» покликали на кірово
градські спортивні бази 
близько 250 найсильніших 
значківців з 24-х райсніз і 
міст області. Могло б бути 
більше, але фізкультурні й 
комсомольські організації 
Онуфріївського, Новомир- 
городського та Новгород- 
кібського районів не відгук
нулися на заклик.

Більшість же команд про
вела три дні у впертих спор
тивних поєдинках, передба
чених програмою. А вона 
включала в себе біг на 60 і 
100 метрів, кросові дистан
ції, метання м’ячика і гра
нати, стрибки в довжину, 
стрільбу, плавання.

З найкращими результа
тами завершили цю програ
му спортсмени Світловод- 
ська, а серед представників 
сільської місцевості — Но- 
воархангельського району. 
Цікава деталь: і світлоеодці, 
і новоархангельці на /лину- 
лорічних змаганнях цього ж 
рангу одержали другі на
городи. Це — свідчення 
плодотворної роботи по

Таміла ВЕЛИТ Володимир КОВЯЗІН Раїса МАРТАЛЕР Г. Т. ЯНЕНКО

ВІД ДЕСЯТИ ДО ШІСТДЕСЯТИ
впровадженню е життя тру
дящих комплексу ГПО, 
прагнення вдосконалюва
тись, підвищувати «стелю» 
досягнень найсильніших бв- 
гстоборців, якими комплек
туються збірні команди.

Зростання порівняно з 
минулим роком показали 
представники Олександрії 
і Знам’янського району.

В БАСЕЙНІ—ПРИЗЕР ЗМА

ГАНЬ НАТАША ТЕЛІНА.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Вони вибороли Другі 
місця в командному заліку, 
а торік не були в числі при
зерів. На попередніх пози
ціях лишилися баїатоборці 
Ленінського району м. Кіро
вограда і Долинського ра
йону. Другий рік підряд во
ни завойовують бронзові 
нагороди в групах місі і 
районів.

Закономірно, що в коман
ді СвітлоЕОДСька найбільше 
чемпіонів області в особис
тому заліку. Ними стали 
Ольга Плеханова, Леонід 

Меркун і Володимир Ковя- 
зін, Г. Т. Яненко і Н. М. Мо
розова. Стрічками чемпіо
нів нагороджено також 
Олега Лопатіна, Василя Хо- 
рольського і Тамілу Белит з 
КіроЕського рейону м. Кі
ровограда, Ірину Шепелеву 
(Ноесархвнгельський ра
йон), Володимира Горбенка 
з Устиніеии, Ольгу Похил

(Кіровоградський район) і 
Раїсу Марталер з м. Зна
м’янки.

Вище ми навмисно під
креслили, що вперті спор
тивні поєдинки вела біль
шість учасників. Значить, не 
всі? Бо хіба можна прийма
ти всерйоз «здобуток», ска- 
жілло, спортсменів /Лаловис- 
ківського чи Голованівсько- 
го районів, які записали на 
свій колективний рахунок 
відповідно 82 і 97 очок? Це 
менше, ніж в особистому 
заліку десяти учасників 
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змагань. Разючий контраст 
показує таке порівняння: 
переможці серед сільських 
спортсменів — нсвоврхан- 
і ельці — набрали 662 очка.

Думається, що із зіпсова
ним настроєм поїхали додо
му спортсмени Бобринець- 
кого району. Минулорічні 
переможці змагань, вони 
нині задовольнилися лише 
дев’ятим місцем. Нема чого 

НА 60-МЕТРОВІЙ СПРИН

ТЕРСЬКІЙ ДИСТАНЦІЇ. ЛІ

ДИРУЄ ОЛЕГ ЛОПАТІ Н.

радіти й багатсборцям Світ- 
ловодського району. Вони 
виступили набагато гірше за 
своїх міських земляків: по
сіли 13-е місце, а торік ма
ли четверте.

Якщо продовжити мову 
про зіпсований настрій, то 
найгірши/а він повинен бути 
у збірників Кіровського ра
йону м. Кіровограда, які 
стартували з гучним титу
лом чемпіонів минулого ро
ку. Підвели їх не відсутність 
майстерності, не пасивність. 
І тепер БОНИ могли б бути

першими, якби не далеко 
не спортивні ко/лбінації го
лови районного спорткомі- 
тєту А. В. Костіна. На фініші 
змагань з’ясувалося, що у 
двох випадках починала їх 
одна спортсменка, а закін
чувала під прізвищем попе- 

- редниці інша. Зрозуміло, ці 
результати було анульова
но, а покараною виявилася

еся команда, 6 складі якоі 
три чемпіони області е осо
бистому заліку.

Можливо, цього не стало
ся б, якби А. В. Костін не 
мав простору ді л безконт
рольних дій, якби в підго
товці команди, керівництві 
нею під час змагань брав 
участь райком комсомолу. 
Та у працівників райкому не 
знайшлося часу навіть для 
присутності на змаганнях, 
які, нагадаємо, проводяться 
на призи газети «Комсо

мольская правда» і с спіль-

ною справою фізкультур
них і комсомольських орга
нізацій. ч

На жаль, кіровці вияви
лись не поодинокими. На 
обласні змагання разом 3^ 
спортивними делегація/аи 
прибули представники комі- 

сомольських органів лише 
Олександрії, Устинівсьнє/- 
го, Ульяновського, Ноеоа^ 
хангельського, Компанііб- 
ського, Долинського, Голо- 
ванівського й Вільшанськб- 
го районів. і

Були прикрі випадки й у 
суддівстві змагань. Як пра’" 

вило, коли оголошують 
прізвище учасника, який ви
ходить на старт, обов'язко
во вказують, кого він пред
ставляє. Цього не робилося, 
і гадали глядачі (та й учас
ники), звідки той бігун, ме
тальник чи плавець? Або та
ке. Належить перед сгслсн 
шенням підсумків змагань 
ознайомлювати з ними 
представників команд, ви^ 
слухувати- їхні зауваження 
чи, можливо, протести. II 
цим правилом знехтували. 
Тоглу-то вже після нагород- 
ження виявилося, напри
клад, що команді Кіров; 
ського району м. Кіровогра
да неЗаслужєно гручили 
третій приз, що червона 
стрічка чемпіонки призна
чена не Валентині Остапегь- 
ко з Кіровограда, за яку по
тай виступав «дублер», а 
Ользі Плехановій із. Світго- 
водська, і деякі інші непри
ємні речі.

Такі плюси і мінуси зма
гань. Можливо, оцінки де
яких Негативних явищ дещо 
суворі. Але ж вони, ці яви
ща, відіграли роль ложки 
дьогтю в бочці меду. А хо
четься, щоб такої ложки не 
було.

М. ОРЛМЖ
лецлч.^

В. о. редактора ’
В. СТУПАК. -

Н. М. МОРОЗОВА

«Молодой ном му нар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЖСМ Украины.

Па украимсном язьтне.
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