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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:’
ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТТЯ

ЩО ТИ ЗНАЄШ»
ледь 

баби-

ПРО ЗАХОДИ
ПО 
МАТЕРІАЛЬНОМУ 
СТИМУЛЮВАННЮ 
РОБОТИ 
ПЕНСІОНЕРІВ 
У НАРОДНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ
З мстою дальшого роз

ширення використання 
прані пенсіонерів у 
родиому 
Центральний 
КПРС і Рада 
СРСР прийняли постано
ву, в якій зобов'язали 
Ради Міністрів союзних 
республік, міністерства, 
державні комітети і ві
домства СРСР вжити 
додаткових заходів до 
ширшого залучення пен
сіонерів для роботи в на
родному го шодарстві, зо
крема па умовах непов
ного робочого часу, особ
ливо у виробничій сфері, 
а також на підприємствах 
торгівлі та інших підпри
ємствах і в організаціях 
но обслуговуванню насе
лення.

Запроваджено надбав-- 
ку до пенсії за роботу 
після досягнення 
ного віку. Надбавку вста
новлено в розмірі 10 кар
бованців на місяць за ко
жен рік роботи після до
сягнення пенсійного віку. 
Загальний розмір надбав
ки не повинен перевищу
вати 40 карбованців, а су
ма пенсії з надбавкою — 
150 кар Зой піців на мі
сяць. Надбавка виплачує
ться пенсіонерам після 
припинення роботи. Пра
цюючим пенсіонерам на
дано можливість вибору: 
одержувати пенсію під 
час роботи або. продов
жуючи роботу без одер
жання пенсії, набути пра
ва на підвищення її за 
рахунок надбавки.

У цьому питанні вида
но відповідний Указ 
Президії Верховної Ра
ди СРСР.

Право на надбавку до 
пенсії надано пенсіоне
рам, що працюють як 
робітники (молодший 
обслуговуючий персо
нал) і майстри, незалеж
но від місця роботи, а 
також бригадири в рос
линництві і тваринництві 
у державних підприєм
ствах сільського госпо
дарства.

Затверджено перелік 
категорій працівників, 
які мають право на 
одержання під час ро
боти 50, 75 і 100 процен
тів призначеної пенсії по 
старості.

Встановлено, що пен
сіонери, які працюють па 
умовах неповного робо
чого часу, користуються 
пільгами і перевагами па 
однакових підставах з 
робітниками і службов
цями, зайнятими повний 
робочий день (робочий 
тиждень).

Зазначені постановою 
заходи запроваджуються 
з 1 січня 1980 року.

(ТАРС).

на- 
господарстві 

Комітет 
Міністрів

ПСПСІГі-

Як уже повідомлялося в нашій газеті, рафінадний 
цех Олександрівського заводу Другого імені Пет- 
ровського цукрокомбінату як у першому, так і в 
другому кварталі вийшов переможцем соціалістич
ного змагання серед однорідних колективів галузі й 
залишив у себе перехідний Чє.рвоний прапор Мі
ністерства харчової промисловості СРСР і ЦК проф
спілки робітників харчової промисловості. Еисоких 
трудових успіхів досяг колектив усього підприємства. 
І в цьому значний внесок молоді заводу, якої серед 
усіх працюючих — добра половина.

Багато сьогоднішніх 
спілчан прийшли па завод 
тоді, коли він зажив уже 
собі доброї слави і в об
ласті, і в республіці — ви
сокими тсхніко-сковоміч- 
шіми показниками, 
торством, 
в’язанням багатьох 
лем. Знайомство молодого 
робітника з колективом, з 
виробничим процесом по
чинається із задушевної 
розмови з наставником. З 
таким, наприклад, як вете
ран заводу апаратник Іван 
Давидович Шишка, котрий 
підготував собі гідну зміну 
з п’яти молодих робіпін- 
ків. Стільки ж хорошії': 
людей, знавців своєї спра
ви підготував К. П. Крав
ченко. До речі, 
очолюваний ним. торік ви
боров першість 
ліс пічному змагати 
Мінхарчопрому 
Словом, список цеп можна 
продовжити. Справжніх 
наставників тут багато, ' 
честь їхня в тому, що мо
лодь любить своє підпри
ємство, продовжує ЙОГО 
хороші трудові традиції 
дбає про його добру славу. 
І в тому, безперечно, що 
вжс-кілька років підряд 
колектив успішно викопує 
плани та соціалістичні — 
бов’язання.

Успіхи самі собою 
приходять. Запорукою 
стала насамперед технічна 
творчість. Вперше па Ук
раїні тут споруджено від
стійник з фільтруючим 
шаром осаду. Технологію

нова-
СМІЛНІ’ІІМ роз- 

нроб-

колекіив,

V СОЛІД
НО

УРСР.

30-

не 
їх

ного розроблено спеціаліс
тами заводу. Встановлено 
високоефективні фільтри. 
І нинішнього року, під час 
підготовки до нового сезо
ну цукроваріння, зроблено 
багато: замінено вакуум- 
апарат, емкое і і для сиро
пів, встановлено дві цен
трифуги. ДВОДИСКОВІ фї.ІЬГ- 
ри для рафінадних сиро
пів Підвищено потужність 
теплоелектроцентралі, що 
дасть можливість економи
ти щороку до 300 тонн па
лива. Доклали тут рук то
карі Олександр Матвієнко, 
Петро Колісник. Михайло 
Х’тюжов та інші молоді ре
монтники ПІД КСРІВЩЩТВІ.М 
голови ради молодих спе
ціалістів Миколи Волошя- 
иенка. •

За останні два роки на
ладчики контрольно-вимі
рювальної апаратупп Лео
нід Федченко та Микола 
Мітенко подалі! п’ять ра
ціоналізаторських пропо
зицій. Економічний ефект 
від впровадження чоти
рьох із них становить по
над вісім тисяч карбован
ців.

Робота комсомольців і 
молоді — в усіх па виду. 
Про добрі їхні справи 
можна почути па зборах, 
прочитати у стінних газе
тах. Всім па заводі відома 
зміна комсомольця Івана 

імена молодих 
виробництва 

Лімборського, 
Миколи 
Шишка,

Прасола, 
передовиків 
Анатолія 
Василя Саля. 
ПІмарка, Василя 
Людмили Панасенко, Світ

ВОНИ ОЧОЛЮЮТЬ ПЕРВИННІ

УТВЕРДЖЕННЯ
З батьками, безумовно, 

добре, але яке молоде по
дружжя не мріє про само
стійне життя? Воно, звичай
но, мати і обід приготує, і 
малого Сергійка догляне. 
Є час піти до б:5.ііотеки, в 
кіно, поїхати у районний 
центр. Та все ж у своїй 
квартирі краще. Ольга Бар- 
дась розмріялась: отут во
на поставила б шафу, там— 
квіти, багато квітів. А стіни 
були б 
них, 
ня • 
неба, для дитячої

у кімнатах м’я- 
ніжних тонів. Віталь- 
кольору ЕЄСНЯНОГО 

і кімнати

ЗА ПОЧИНОМ 
ЯМПІЛЬЦІВ

лапи Черкас га багатьох 
інших. 200 комсомольців, 
що працюють на заводі, — 
то велика сила.

Підприємство свого часу 
виступило ініціатором по
чину «Працювати без від
стаючих сусідів». А в олек- 
сапдрівпів найближчі цук
ровари із Саблипо-Зна- 
м’янськбго заводу. Дово
диться часто допомагати 
сусідам. Ось і нинішнього 
року не ладилося в них і? 
монтажем бурякорізок. Па 
допомогу приїхали хлопці 
з бригади Дем’яна Івано
вича Гайдаєпка, разом зі 
своїм досвідченим керівни
ком.

Однак, як би не радува
ли успіхи, а нерозв’язані 
проблеми не дають спокін- 

' но жити цукроварам, 
приклад, торік завод 
робив з кожного 
посівів цукрових буряків 
по 31,4 центнера 
ції. з цукровари Ямпіль- 
ського району — по 50,2. 
Різниця велика! Хоч Олек
сандрівні мають значно 
краще й продуктивніше 
устаткування. Та ямнільці 
беруть урожайністю, гус
тотою посівів. Наші ж зем
ляки не можуть цим 
хвалитися, бо чп не па тре
тину менше збирають 
реній на круг. Торік по де
яких тсхіїіко-екоиомічішх 
показниках Олександрівців 
випередили працівники Ка- 
н і та н і пського цу к роз а воду, 
наздоганяють і маловис- 
ківці. Значить, там краше 
вміють працювати буряків- 
вики...

Тут багато належить 
зробцтн комітетові комсо
молу. Масам перед треба 
налагодити ділові контак
ти з «прожектористами» 
колгоспів та радгоспів, ра
зом з ними боротися за тс, 
щоб вирощений у склад
них умовах урожай, не 
пропадав па полі, щоб 
значно підвищити цукрис
тість коренів. Треба вчи
тись у ЯМПІЛЬЦІВ.

Над фермою вже 
прослало павутиння 
не літо і пливли по холод
ній просині неба білі хма
ри. Заступник секретаря 
комсомольської організа
ції відділку Ніна Солонь- 
ко вкотре вимивала на
чисто гідлогу в червоно
му куточку будинку тва
ринника, а дівчата-дояркк 
несли з обідньої перерий 
букети щедрих осінніх кві
тів: через годину почнеть
ся перше заняття в політ- 
гуртку «Біографія Володи
мира Ілліча Леніна». Ніні 
Солонько чомусь згадала
ся школа, хвилювання, яке 
охоплювало щоразу, коли 
напередодні першого ве
ресня готувала портфель, 
пресувала шкільну форму 
і отак тримала у руках ай
стри і жоржини, що пахли 
осінню...

Гурток їм пропонували 
інший, розповіла мені Ні
на однак, районній мето
дичній раді довелось зва
жити на прохання комсо- 
мольців Нссватківсьного 
відділку радгоспу Друго'о 
імені Петровського цукро- 
комбінагу: вени хотіли ви
вчати біографію Володи
мира Ілліча. І в цьому, як
що хочете, теж виявилась 
позиція, неформальне 
ставлення до підвищення 
рівня своєї політичної ос
віти. І певно: у вияві їхньої 
активності чимала заслуга 
пропагандиста Марії Ми
китівни Скічкз, комуніст-

ста-

все 
го- 

кві- 
річ-

із шістнадцятирічним 
жем.

— Радянські люди, 
прогресивне людство 
туються відзначити 22 
тня 1980 року 110-ту
ницю з дня народження 
В. І. Леніна. До цієї дати 
трудові колективи готують 
трудові подарунки Бать
ківщині, розгортають зма
гання, щоб успішно вико
нати рішення XXV з їзду 
КПРС.

У ці дні ми теж вимог
ливо перевіряємо себе ---
як виконуємо ленінські за
повіти, як вивчаємо і вті
люємо в життя його без
смертне вчення. Колектив 
нашої комсомольсько-мо
лодіжної ферми зобов'я
зався до 110-і річниці з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна викова 
ти п'ятирічне завдання...

Можливо, в цих словах 
пропагандиста, якими Ма
рія Микитівна почала пер
ше заняття, криється сек
рет їхнього одностайної о 
бажання у ювілейний рік 
вивчати біографію бождг. 
Не просто вивчати: звіря
ти себе, свої ПОМИСЛИ І ДІЇ 
із ленінськими заповітами. 
Йдучи до ідеалу, молоді 
робітники радгоспу вирі
шили вчитися у ЛЮДИНИ, 
чиє життя для багатьох 
поколінь було і буде при 
кладо/л самовідданості, ці
леспрямованості, мужності

(Закінчення на 2-м єтор.|.

геь

підібрала б теж щось весе
леньке.

Микола спостерігав за 
дружиною, і тепла усмішка 
торкалася його вуст. Моло
дець у нього Ольга. Після 
закінчення восьмирічки 
пішла працювати дояркою. 
Микола і з зраз ди8у-тпс>: 
як у такій юній голівці на
родилися такі дорослі дум
ки. Ольга говорила: «Щоб 
стати хорошим спеціаліс
том, потрібно добре вивчи
ти свою справу. Піп то за 
зоотехнік, який корови ля-

по

ко-

м к у: пропагандист М. М. СНІЧКО.

думала:

продук-

А. ТИЩЕНКО, 
секретар завкому 
комсомолу.

кається? А я хочу стати 
справжнім зоотехніком». 
«Анатолій підказав?» — від
верто милуючись дівчиною, 
усміхнено запитував Мико
ла. «І Анатолій, і сама 
думаю».

Ольга таки справді 
лодець. Заочно здобула 
гальну середню освіту,
очно закінчила зоотехнікум. 
Нині вона — зоотехнік тва
ринницького 
групкомсорг. 
завдячує вона 
комітету

так

мо- 
за- 
за-

комплексу, 
Багато чим 

секретареві 
, єомсо а > .у Анато- 

лію Оришку. Він сам напо
легливо вчився (школа кіно
механіків, потім — техні
кум) і завжди ува-'о-п сте
жив за навчанням своїх 
комсомольців. Допомагав, 
чим міг. Ольга бачила: 
легко секретареві. І 
втомлювс.лася, так, що 
тілсся кинути навчання,

не- 
коли

хо-

згадувала його і 
«Треба витримати», І витри
мала.

— Колю, вчора Анатолій 
просиЕ зайти до нього 
зранку.

— Чого б це?
— Сюрприз, сказав, потім 

узнаєш.
А другого дня Ольга не 

могла дочекатися чоловіка. 
Та коли зайшов до хати, на
вмисне промовчала про 
новину. Нехай сам запитає. 
І не витримала.

— У 
нок, ---
шим.

Та не зуміла загасити вог
ники в очах, стерти з облич
чя радісну усмішку. Не зна
ла Ольга, що цій події пе 
редувала довга розмова за
ступника голови колгоспу

(Закінчення на 2-й стор.).

Вітаємо 
болгарських 
друзів!

нас є 
мовила

свій буди- 
ніби МІЖ ін-

Спортсмени Тспбухін- 
ського округу Народ
ної Республіки Болгарії 
та Кіровоградщини
спільно відзначають дві 
знаменних дати — 
35-річчя соціалістичної 
революції в Болгарії і 
35-річчя визволення 
України від німецьно- 
фашистських загарбни
ків.

(Див. 4-у стер.).



2 стор, „МОЛОДИЙ КОМУНАР** 4 жовтня 1979 рокуПОГЛЯД НА СЕБЕ:ЩО ТИ ЗНАЄШ?
ко-

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

Погодьтеся, що не 
жен, крокуючи вулицею,
помічає навколо життя: які 
вишукані будинки його 
оточуюго і які гарні люди 
йдуть поруч, або не по
мічає, як непозторно грає 
діамантами роса на осін
ньому листі... Готуючись 
до нового навчального ро
ку- Марія Микитівна Скіч- 
ко, знала, що, незважаючи 
на удавану простоту, і 
легкісь теми гуртка, дове
деться зіткнутись із труд
нощами. Вона б назвала 
це труднощами стереоти- 

' пу. Із дев'ятнадцяти чле
нів гуртка, п'ять слухачів 
мають середню спеціаль
ну освіту, в інших за пле
чима середня, і тільки у 
кількох восьмирічна осві
та. Певно, багатьом здає
ться, що вони знають про 
Леніна все. Дійсно, яким 
старшокласник сьогодні не 
розповість вам біографії 
вождя, не перерахує назв 
відомих робіт, підсумків 
і наслідків революційно“ 
діяльності Леніна? Такі 
знання в уявленні молодої 
людини часто перетворю
ються у звичайну схему: 
не треба напружувати дум
ку, щоб щось зрозуміти, 
до тебе все продумано. 
Десь читала Марія Мики
тівна, а сьогодні замисли
лась над фразою, що ко
ристі від такого знання 
не більше, ніж напруги від 
недобудованої лінії елек
тропередач. Опори сто
ять, але дроти не натяг
нуті і струму немає.

Як провести струм

Відповіді на ці та інші 
запитання Марія. Микитів
на знайшла у Києві, на 
зустрічі пропагандистів 
республіки із членами і 
кандидатами у члени По- 
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, у надихаючому ви
ступі В. В. Щербицького. 
Схвильована, отримувала 
Марія Микитівна 
Голови Президії 
ної Ради УРСР О. 
ченка нагороду за 
річну

У 
серцях слухачів? Як дати 
їм не просто знання, ак
тивні знання? Як допомог
ти юнакам і дівчатам, що 
серцем тягнуться до ве
ликого джерела, стати 
справжніми ленінцями?

із рук 
Верхов- 
Ф. 8ат- 
десяти- 

пропагандистську 
роботу — Грамоту Пре
зидії Верховної 
УРСР.

Першими її, звичайно, 
вітали слухачі гуртка. Ві
тали і водночас розпові
дали про свої новини, ті 
буденні, і для сторонніх 
не такі вже й цікаві події, 
які стались за її відсут
ність. І вона раділа, що 
над фермою майорів пра
пор на честь слухачки її 
гуртка, комсомолки Марі“ 
Микитчук, яка за вере
сень надоїла по 316 кіло
грамів молока від кожної 
корози, і думала, що тре
ба обов’язково сказати 
про це на першому за
нятті. Ще раділа тому, що 
у колишніх лідерів ком
сомольсько - молодіжно
го колективу Ярослави 
Андрущакевич та Ольги 
Козаченко ростуть сини, а 
дівчата скучають за фер
мою. Хвилювалась (бо ж 
сама зоотехнік-селекціо- 
нер), що у практикантки 
сільгоспінституту Тетянки 
Галат прихворіли телята...

Такий у них пропаган
дист: до всього причет
ний. Член завкому проф-' 
спілки, Марія Микитівна 
знає завжди, яка у кого 
біда і яка у кого радість. 
Ось і сьогодні, коли поспі
шала на перше заняття, 
перепинила її телятниця 
Євгенія Прохорівна Сухо-

рукова, попрохала дочку 
із зятем влаштувати до 
радгоспу на роботу. Так 
уже повелося у відділку: 
чи комсомольське 
ля організувати, чи 
бити» у керуючого 
бус, щоб поїхати до 
центру на концерт, 
таються до Марії 
тівни.

Ради

весіп- 
«ви- 

авто- 
рай- 

звер- 
Мики- 

Вона завжди з 
людьми: то готує молодих 
доярок до участі в облас
ному конкурсі майстрів 
машинного доїння (її слу
хачка Катерина Іванник 
зайняла на ньому третє 
місце), то шукає сувеніри 
в магазинах для ветеранів 
праці, учасників урочисто
го вечора, присвяченого 
30-річчю їхньої ферми.

На моє запитання, яка з 
рис в образі В. І. Леніна, 
який епізод з його життя, 
діяльності є для неї, про
пагандиста і людини, при
кладом, Марія Микитівна 
відповіла не одразу. Ма
буть, нелегко було з 
ідеалу вирізнити окремі 
риси, котрі намагалась на
слідувати, і котрі настій
ливо прививатиме своїм 
слухачам: скромність і
простота.

Комсомольці радгоспу 
розповіли мені, що Марія 
Микитівна, член завкому, 
досвідчений зоотехнік й 
досі живе в гуртожитку і 
все відкладає прохання 
про окрему квартиру на 
завтра, адже іншим потріб
ніше...

Ще одна риса вождя, 
котру б хотіла донести до 
свідомості слухачів: гро
мадянська зрілість ще 
юного Леніна. У своєму 
особистому комплексно
му плані Марія Микитівна 
особливо виділила цей 
момент із біографії вели
кого вождя. Адже вони 
цілком дорослі і грамот
ні, її слухачі: і деа’ятнад-

цятирічна доярка із серед- і 
ивою спеціальною освітою | 
К. Іванник, і механізатор 
Анатолій Кримський, син І 
передової робітниці Наді. 
Явтухізни Кримської, чий І 
портрет висить у кімнаті | 
для політзанягь, і молоде 
подружжя Бондарів... Од
нак вона часто помічала, 
що і їм, і багатьом іншим 
юнакам та дівчатам рад
госпу іноді не вистачає 
саме громадянської зрі
лості. Як відучити їх ви
правдовувати власну недо
сконалість молодістю? Мо
же, почати з цього ленін
ського визнання із відо
мого листа до І. Арманд:- 
«Ось вона, доля моя. Од
на бойова кампанія за ін
шою... Це з 1893 року...»? 
Адже Іллічу тоді було 23 
роки, однак, якими глибо
кими були його переко
нання.

А, можливо, вона 
тальніше зупиниться 
передреволюційному 
сові, на трагічному 
кладі старшого брата Ле
ніна, коли в Симбірську 
розклеювали повідомлен
ня про страту Олександра 
Ульянова, а Володя скла
дав перший екзамен на 
атестат зрілості, і склав 
його на відмінно. Дуже 
важливо, щоб її слухачі 
зрозуміли: сімнадцяти
річний Ульянов, уже тоді 
був Леніним, уже тоді 
прийшов до оцінки вчинку 
брата через сумніви і ти
танічну духовну роботу...

Так, то тільки на перший 
погляд, тема першого за
няття здається відомою, 
думала Марія Микитівна, і 
вкотре аналізувала свою 
лекцію, не забуваючи про 
намітки на інші заняття.

З чому основа ї: пропа
гандистської творчості? 
Перш за все у глибокій 
переконаності в тому, про 
що розповідає слухачам. 
Щоб переконати в чомусь 
іншого, треба володіти са
мому глибокою силою 
переконання, залізною ло
гікою і пристрасністю.

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Олексзндрівський 
район.

де
на 

ча- 
при-

продукції 
взуттєвої 

— «новин- 
з індексом 
тут у ви-

взуттевикіп 
дівчаткам у 
рік дитини.

а індексом
Літера «Н» на 

Кіровоградської 
фабрики означає 
па». Сім моделей 
«Н» впроваджено 
робництво з початку року.А 
зі Знайом якості на прилав
ки республіки надходить 1В 
моделей фабрики.

621.6 тисячі пар дитячого 
шкіряного взуття випустили 
тут у третьому кварталі. 2,5 
тисячі з них — понад план. 
Цс — дарунок 
хлопчикам і 
Міжнародний ,.... ...............
Нині колектив перейшов до 
виготовлення дитячого, взут
тя для зимового сезону; що
дня з конвейєра ■ фабрики 
його сходить більше 9 тисяч 
пар.

жлда. І

Рясним видався цього року врожай помідорів у колгоспі імені Шевченка Нов- 
городківського району.

знімку: (зліва направо): піонери Новгородківської середньої школи 
№ 1 Олег СЄРГІЄНКО, Павло ЛЕТА, Світлана ГУЗОВА, Микола РОПІНСЬКИИ та 
Петро БАКАТНЮК допомагають збирати свочі. Фото С. ФЕНЄНКА.Свято мільйонів

2 жовтня в усіх піонерських загонах і дружинах 
відбулася Всесоюзна радіолінійна «Піонери всієї 
країни справі Леніна вірні».

Це піонерське свято вже стало традиційним. Що
року, у річницю виступу В. І. Леніна на III з’їзді 
комсомолу багатомільйонна червоногалстучна ар
мія нашої країни шикується на урочисту лінійку.

звичайно цікаво пройшов у 
школі. Кожен клас готував 
космічні ностюми, плакати, 
номери художньої самоді
яльності, невеличкі театра
лізовані вистави. Тиждень 
носмонавтики перетворив
ся у справжнє загально- 
шкільне свято.

Багато зробили піонери 
на маршрутах «Піонербуд», 
«Сильні, сміливі, спритні»,* 

Країну знань». Робітни
ми кіровоградського заводу 
друкарських машинок — 
шефи піонерів, були у за
хопленні від виставки, на 
якій представлялися най
кращі роботи юних різьбя
рів по дереву, швен, кар
бувальників.

Дзаінно заспівали горни, 
розсипався святковий ба
рабанний дріб. Завмерли в 
єдиному строю юні ленінці 
Кіровоградської десятиріч
ки № 19.

— Дружина імені льотчи- 
на-космоназта СРСР Вла
дислава Волкова до прове
дення лінійки готова, — 
чітко рапоптує голова ради 
дружини Олена Северина 
старшій піонервожатій Оле
ні Слнвіній.

Кожен загін звітує про 
все хороше, цікаве і захоп
лююче, зроблене на третьо
му, заключному етапі Все
союзного піонерського мар
шу.

Всім запам'ятався тиж 
день космонавтики, що над-

Люблять юні ленінці де- 
сягирічни працювати на 
йаршруті «Зірочка». Кожен 
піонерський клас закріпле
ний за молодими учнями І 
з охотою допомагають сво
їм маленьким друзям. Чет
вертокласники Оля Горінна 
і Олег Артеменко, шести
класниці Люда Пришляк і 
Оля Чкалова — найкращі 
загонові вожаті.

Тут же, на лінійці, взяв 
старт новий етап піонер
ських справ, присвячених 
110-й річниці з дня народ
ження Володимира Ілліча 
Леніна.

«У Країну знань» — один 
з найголовніших маршру
тів 79 тисяч юних ленінців 
Кіровоградщини. І зрозумі
ти це неважко, адже без 
знань не побудувати кому
нізму. Це глибоко усвідом
люють хлопчики і дівчатка 
всіх піонерських дружин. 
Для них ленінська вимога — 
вчитися, вчитися, вчити
ся — стала непохитним 
правилом. Добре засвоїли 
його піонери Гайворонсьно- 
го району. Тут 370 юних ле- 
німців вчаться на «відмін
но», більше тисячі — на 
«4» і «5».

Піонери — активні учас
ники п’ятирічни ударних 
піонерських справ. Йдучи 
маршрутами «Піонербуд», 
«Тимурівець», «Моя Бать
ківщина — Радянський Со-

юз», вони допомагають 
старшим у всіх їхніх спра
вах. Наприклад, хлопчики і 
дізчаткл Молодіжченської 
десятирічки Долинського 
району старанно допомага
ють колгоспникам місцево
го господарства «Родина» 
збирати овочі і фрукти, пе
ребирати кукурудзу. А в 
Бобринецькій восьмирічній 
школі № 4 піонери підтри
мують трудові зв’язки з 
працівниками молочното
варної ферми N? 2 нолгоспу 
імені XX з’їзду НПРС.

. .ь Уже 55 років хлопчи
ків і дівчаток у червоних 
галстунах називають юни
ми ленінцями. У комуністів 
• старших товаришів — 
комсомольців вони вчаться 
палко любити Радянську 
оатьківщину, бути віддани
ми справі Комуністичної 
партії, ростуть трудолюби
вими, прагнуть гідно про
довжувати революційні, бо
йові та трудові традиції на
шого народу.

Десятки загонів червоних 
слідопитів крокують шляха 
ми слави радянського на- 
Р°ДУ.,відкривають нові ге
роїчні сторінки історії рід
ної Вітчизни.

К. ЧИНАБЕКОВА, 
інструктор Кіровоград
ського обкому комсо
молу.

УТВЕРДЖЕННЯ
|Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

по роботі з молоддю, сек
ретаря комітету комсомолу 
Анатолія Оришка з головою 
правління Анатолієм Тимо- 
фійовичем Демчуком. Мо
лоді в селі багато, чимало 
одружених, які потребують 
окремого житла. І хоча тут 
виросла нова молодіжна 
вулиця — Механізаторська 
потреба в квартирах велика. 
Отже, 
вільний будинок тим, 
цього заслугозує. А що Оль
га й Микола заслугозують, 
це безперечно. Микола — 
передозий шофер, про Оль
гу і говорити нічого: вирос
ла на очах, стала чудозим 
фахівцем.

Коли хтось із молодих 
звертається до голови кол
госпу з тим чи іншим пи
танням, він відсилає до Ана
толія Оришка: тепер у вас, 
мозляз, є свій голова, з ним 
і вирішуйте. Заступником 
голови колгоспу Анатолій 
працює близько року. Але 
вже стало звичним, що всі 
молодіжні проблеми він ви
рішує разом з комітетом 
комсомолу. Нічого 
таїти: раніше, кілька 
тому, більшість нової 
ніки, що прибувала до кол
госпу, потрапляла до рук 
лише старих, досвідчених 
механізаторів. Анатолій по
ламав цю традицію, 
сам, ззичайно, а разом 
правлінням колгоспу 
комсомольцями.

Якось на одних з комсо- і 
мольських зборів моза за- і 
йшла про виконання кри- ; 
тичних зауважень комсо- і 
мольціз. Тут і постало пи- і 
тання про розподіл нових і 
машин. З одного боку, спра- і 
ведлизо виділяти нозу тех
ніку ветеранам. Це — як на
города за довгорічну пра
цю. Але ж і про молодь тре
ба дбати. Майбутнє за мо
лодими, комітет бореться 
за те, щоб їх у селі було 
більше. Йдеться не про 
створення для них якихось 
парникових умов, але дати 
хлопцям і дівчатам можли
вість працювати (а не тіль
ки лагодити без кінця поби
ті машини), показати, на що 
вони здатні, треба. Нині но
ві азтомсбілі одержали 
Олександр Співак, Микола 
Бардась, Юрій Стебзлєз; ’ 
трактори — Людмила Бі- , 
денно, Сергій Чабан, Сергій 
Коваленко та багато інших.

Хай нз складається вра
ження, що, ставши заступ
ником голози колгоспу по 
роботі з молоддю, Анато
лій почав вирішувати тільки 
господарські спрази. Це теж 
його обов’язок. І дуже важ
ливий. Анатолій залишився, 
як і був, комсомольським 
секретарем, ватажком сіль
ської молоді, до якого 
йдуть не тільки з меркан
тильними питаннями (дайте 
квартиру, нову машину), а й 
порадитися про те, як кра
ще організувати дозвілля, 
на яких виробничих ділян
ках провести рейд «Комсо
мольського прожектора»; 
навіть про те, як назвати 
новонародженого.

Мимоволі подумалось: як 
зумів хлопець за порівняно 
короткий час завоювати та
кий авторитет серед моло
ді? Адже не посада заступ
ника голози створила його, 
а щось інше, мабуть, якісь 
особливі душевні якості, 
вміння організувати юнаків 
і дівчат, дати їм щось нове, 
чимось збагатити. 1 
ся слова першого 
ря Долинського 
комсомолу Тетяни 
«Якщо Анатолій 
«розкритися», можна багато 
цікавого почути». Анатолій 
«розкривався» важко, бо 
це значить розповісти про 
та, що ти особисто зробив 
для людей хорошого, а це, 
як взажає комсомольський 
секретар, не скромно.

потрібно виділити
хто

гріха 
років 

тех-

Не
з 

та

І не від нього довелося 
почути, ЩО ХЛОПЦЯ ДО Ду, 
ШЄ8НИХ глибин вразив кіно
фільм «Комуніст». З образу 
головного героя кіностріч- 

своє життя, 
свіжий при- 
корміз ни- 

сгіг.а пров
одив, На 

кожен 
нвко-

згадали- 
секрета- 
райкому 
Нзлень: 

захоче

ки він і робить 
Ось ще досить 
клад. Заготівля 
нішнього року 
лемою номер 
зборах вирішили: 
член спілки повинен 
сити не менше 1,5 ТОННИ ди- 
коростучих трав. Завдання 
нелегке, надто коли враху
вати, що виконувати його 
доведеться після роботи, у 
вихідні дні. «Тут важливо 
показати приклад», — вирі
шив Анатолій. Незвичні до —>, 
коси руки нализалися тяж
кою втомою. Але секретар 
знав: на нього дизлаться. 
Якщо зупиниться він, по
кладуть коси й інші.. Пере
магаючи втому, клаз покіс 
за покосом. За ним ішли 
Іван Литкезич, Валерій Пи- 
жун, Григорій Богдан та ін
ші. Завдання комсомольці 
виконали.

Посада заступника голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю порівняно нова, ко
ло обов'язків тут ща 
зовсім чітко визначене. Но
ве, як завжди, народжує
ться з труднощах. Нелегко 
і Анатолію Оришку. Важко 
тому, що нині йде процес 
самоутвердження нового 
колгоспного керівника, що 
треба вміти поєднати обо- 
ь язки і права заступни
ка голови правління з обо- 
в язками і правами комсо
мольського секретаря, зму
сити звик-іути ВС:Х ДО ТОГО, 
шо є така посада. Це не 
завжди вдається. Хоч зовні 
все неначе гаразд, а до 'т 
правління Анатолія ще не 
ввели («Обов’язково введе
мо», — сказав голова кол
госпу А. Т. Демчук), не за
безпечили його транспор
том («Третій власний мото
цикл добиває», — повідо
мила Тетяна Нелень).

Анатолій взажає, що все 
це дрібниці, головне — ро-л 
бота. У цьому — зрілість 
молодого комуніста, ВМІННЯ 
відрізнити головне зід дру
горядного. Бачити перспек
тиву, працювати на неї — 
ось що важливо. Так думає 
Анатолій. Його хвилює те, 
що в селі немає десятиріч
ки. Юнаки і дівчата, закін
чивши вісім класів, виїздять 
до інших населених пунктів. 
Втрачається з ними зв'язок. 
Це засмучує секретаря. Пич 
тання про будівництво се
редньої школи він планує 
винести на засідання прзз- 
ління колгоспу. Допомогу 
юнаків і дівчат села у бу
дівництві середньої школи 
він гарантує.

— Стільки ще незиріше- 
них питань,—каже хлопгць.— 
Будуємо новий тваринниць
кий комплекс, а житла для 
людей немає. Якщо комп
лекс, то й будівництво тре
ба вести комплексно.

У цьому зін весь. Я одно
го слова про власні готре- 
би, кожна думка його про 
те, як зробити життя сіль
ської молоді красивішим, 
цікавішим, змістовнішим. 
Організували хор, закупили 
інструменти для оркестру, 
діє драматичний гурток. 
Сільська футбольна коман
да — одна з кращих у ра
йоні. Організовано 
мольсько-молодіжну ланку 
жінок-трактористок. 
молодих механізаторів 
тваринників створено хоро
ші умови для праці. Ось 
короткий перелік тих доб
рих справ, які зробив комі
тет комсомолу на чолі з за
ступником голови колгоспу: 
по роботі з молоддю Ана
толієм Оришком. Стає зро
зумілим, як зумів молодий 
комуніст зазоюзати неза
перечний авторитет серед 'у 
молоді: турботою про неї.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп їм. Щорса 
Долинського району«
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комсо-

Для
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Допомогла

во, викликати 
електрика? Але __
Ільченко швидко підрахува
ла: щонайменше двадцять-

чергового 
Валентина

- 5 стор. «=—

колективу
Вправнішого оператора на 

Байдаківській брикетній фа
бриці, немає — так, із упев
неністю, сказав про молоду 
виробничницю Валентину 
Ільченко її товариш по ро
боті, комуніст, електрик 
дробарно-єортувального це
ху Володимир Прожога.

Це так. Досить 
ся, як. працює 
Тоді неодмінно 
як у Прожоги, і 
віра у сьогоднішню 
ветеранам...

...В операторській задзво
нив телефон. Моторист це- 

повідомив, що вугілля 
підвищеної зологссті. Отже, 
дві з семи дробарно-сорту- 
вальних систем, наявних на 
фабриці (інші в резерві і 
на ремонті), — необхідно 
терміново ставити на чистку.

«Цього ще не вистачало!» 
— подумала Валентина і 
швидко пішла вимикати тум
блери пульту управління, 
виводити системи з роботи. 
Треба підключити резервні, 
вирішила оператор. Але 
перша резервна не вмика
лася. У відповідності з тех
нологічним процесом дроб
лення і сортування системи 
в цеху діють тільки синхрон
но. Якщо не вмикалася од
на- то не вмикалися й інші.

Цех замовк. У ньому сто
яла незвична тиша. Можли-

> подивиги- 
Валентина.
з являться, 

впевненість, 
зміну

ТРИДЦЯТЬ хвилин 
пошуки електрика, на вияв
лення і усунення причин не
справності. За цей час перес- 
стануть працювати сушильні 
барабани, а потім — узесь 
сушильно-пресовий цех. Вхо
лосту працюватиме фабри
ка. Це — додаткові витрати 
електроенергії, порушення 
ритму роботи суміжників з 
теплоелектроцентралі, які 
будуть змушені або випус
тити технологічний пар, що 
подається на підприємство, 
або загасити котел. А це — 
велика «розкіш». За півго
дини можна виготовити 50- 
70 тонн брикетів.

Оператор Ільченко швид
ко зорієнтувалася в ситуа
ції, знайшла вірне рішення. 
Вона спробувала увімкнути 
другу резервну систему. Ви
користала єдину можливість 
пустити агрегати в дію.

...Системи сдна за одною 
прийняли на себе наванта
ження. Цех почав працюва
ти. Значить, фабрика теж ді
яла, випускала продукцію.

Оператор Валентина 
ченко своїм старанням і 
полегливістю допомогла 
лективу працювати у 
зміну без простоїв. Довела, 
що вона вправний оператор. 
Як і належить людині, 
ваній комсомолом, 
щодавно Валентину 
няли кандидатом у 
КПРС.

піде на М
/ / / / І ф Здійснюється широка

програма розвитку
ЖИТТЯ ААОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

УГа і ■ народної освіти

з іУтагги

Іль
ма- 
ко- 
цю

вихо-
Не- 

прий- 
члени

М. ВЛАДОВ.
м. Олександрія.

ДО 35-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

4
Час із ножним роком від

даляє нас від подій Велиної 
Вітчизняної війни. У трива 
лій і найважчій з воєн ра
дянський народ пір. керів
ництвом Комуністичної 
партії зумів не тільки від
стояти свободу і незалеж
ність своєї вітчизни, а й 
зробив значний внесок у 
справу врятування Європи 
і всього світу від понево
лення фашистськими вар
варами.

Тема Великої Вітчизня
ної — невичерпне джерело 
творчості радянських пись
менників. Ось деякі З КНИГ 
про ці події:

Ґрінчак В. Позивні муж
ності; Художньо-докумен
тальна повість. К.. Весел
ка. 1978.

...Завдання виявилося не 
таким простим, як спочат- 
ку вдавалося. Треба було 
розібрати колію біля міст
ка. Кілька разів ходили у 
розвідку... Про бойові спра
ви героїв підпільної моло
діжної організації «Ленін
ська іскоа». що діяла на 
Донеччині, розповідає ци 
книга.

.Дем’яиенко в. Сини пол
ків. Нариси, ласти, спогади, 
документи. К.. Молодь. 1978.

Війна увірвалась у щас
ливе дитинство, як чорний

“У- смерч. Затьмарила сонячне 
’ небо димом пожеж, боляче

зранила серця дорослих і 
особливо дітей. Сповнені 
ненависті до тих. хто по
сягнув на радісне життя, 
юні громадяни брали на 
свої ще незміцнілі плечі 
важкий тягар війни.

У цій книзі читач знайде 
невідомі ще йому імена ді- 
тей-героїв, прочитає про 
їхні бойові шляхи, про від
даність Вітчизні, вірність 
піонерській клятві.

У червні 1943 року з’єд
нання сумських партизанів 
під командуванням С. А'. 
Ковпака і С. В. Руднєва по
чало знаменитий Карпат
ський рейд. Успішні бойові 
дії партизанів зміцнювали

в серцях людей впевненість 
у неминучості розі рому 
фашистської вояччини, ак
тивізували боротьбу насе
лення західних областей 
України з окупантами.

Про героїчні подвиги на
родних месників розповідає 
Сидір Артемович Ковпак 
у своїй книзі «Від Путивля 
до Карпат».

і ніби продовженням цієї 
розповіді є книга Григорія 
Базими «Слідами великого 
рейду», в якій зображено 
картини героїчних діянь 
бійців з’єднання. їхню муж
ню боротьбу проти фа
шистів.

Осінь 1944 року. Ще не 
розпочався Карпатський 
наступ, який змете фа
шистську навалу. Ворог 
іще налить села, кидає за 
колючий дріт концтаборів 
непокірних. Василько до
помагає партизанам. Яа 
священну боротьбу його 
надихає вогонь ненависті 
до ворогів, любові до рід
ної землі.

Книга А. Турчинсьної 
«Руна» розповідає ке тіль
ки про цього ще зовсім 
юного героя, а й про вели
ку дружбу партизан із різ
них куточків наїгіої Вітчиз
ни. про їхню сміливість і 
мужність.

Закінчилася грізна війна. 
Піднесена з руїн уся радян
ська земля. Під мирним не
бом Вітчизни, в міцному 
союзі братніх республік ор
деноносна Україна впевне
но крокує до комунізму.

У книзі «На марші до ко
мунізму» (Волобой П. В., 
Махрачов О. Л., Мєліхов 
і. Я. К.. Радянська школа. 
1979) старшокласники про
читають про успіхи Укра
їнської РСР за роки Радян
ської влади в усіх сферах 
життя.

О. ШУГАЄВА, 
завідуюча бібліографіч
ним відділом обласної 
дитячої бібліотеки імені 
А, Гайдара.

ЗНОВУ ЦВІТУТЬ КАШТАНИ
Біля магазину «Таллін» 

в Ужгороді, мов навес
ні, розпустиз білий цвіт 
один з каштанів, а з 
парку імені 300-річчя 
возз'єднання України з 
Росією зажовтіла куль
баба, дозріває другий у 
Цьому році урожай су- 

) ниці. У гірському місті 
їячеві, де завжди холод
ніше, зацвіли черешня і 
волоський горіх, В Ір» 
шазському районі —’ 
шипшина.

Такі «весняні» сюрпри
зи закарпатської осеьі 
дивують навіть старожи
лів. Цікаве явище при
роди вчені пояснюють 
сприятливою ПОГОДОЮ, 

оптимальними вологою і 
температурою. Народне 
ж повір’я твердить, що 
вторинне цвітіння —~ 
провісник дозгої і теплої 
осені.

Я. ЯДЛОЗСЬКИЙ, 
нор. РАТАУ.

0 Чому молоді

громадяни ФІРН

«тікають від себе»!

МСТИ-СУЦІЛЬНІ письшшь
НІ сшш

У Лаосі закінчується се
зон дощів, що напоїли 
землю і ріки, наблизили 
початок польових робіт— 
підготовка до них завер
шується в різних госпо
дарствах республіки.

У цей час, а точніше в 
кінці вересня, 
ться навчальний 
ЛНДР.

Сотні шкіл 
республіки, що стала 
шлях будіз.ччцтза 
лізму, вперші 
свої двері. Тільки у райо
ні Пхонхонг у провінції 
В’єнтьян до нового на
вчального рсжу побудо
вано 16 еозих шкіл, від
ремонтовано більш як 70,

У грудні лаосьний народ 
відзначить 4-у річницю 
проголошення народно-де
мократичної республіки. 
Вже сьогодні можна гово
рити про чималі успіхи в 
розвитку народної освіти. 
У період французького 
колоніального панування 
95 процентів населення бу
ли неписьменні. Викла
дання велося французь
кою мовою за методикою, 
розробленою колоніальни
ми властями. Тоді патріо
тичні сили Лаосу, що бо
ролися за свободу й неза
лежність країни, взяли 
курс на піднесення рівня 
письменності народних 
мас. У звільнених районах, 
у джунглях і з горах, ство
рювались перші школи. Ці 
зусилля дарма не пропали, 
вже на кінець 1975 року з

починає- 
рік у

МОЛОДОЇ 
на 

соціа- 
розчинили

країні було 40 процентіз 
письменних.

Проголошення народ
но-демократичної респуб
ліки постазило перед тру
дящими нове завдання: у 
найкоротші строки лікві
дувати неписьменність. 
Вся країна сіла за парту. 
Тільки нинішнього року 
неписьменних не залиши
лося більш, ніж у 4000 сіл. 
У цій благородній справі 
велику допомогу подають 
студенти і школярі, що 
ведуть під час канікул 
курси по ліквідації не
письменності.

Народно - революційна 
партія Лаосу та уряд 
ЛНДР накреслили у ни
нішньому навчальному ро
ці підняти рівень пись
менності населення до 90 
процентіз, а до 1981 
повністю ліквідувати 
письменність.

Два рони тому 
здійснено перехід до 
ної системи шкільної___
ти. Сьогодні по всій країні 
викладання ведеться рід
ною мовою, за однакови
ми підручниками. Та труд
нощів, звичайно, ще бага
то. Не вистачає мелодич
них посібників, навчаль
ної літератури, письмових 
приладь. Народна 
докладає всіх зусиль, 
допомогти школам.

Велику допомогу в 
готовці національних . .. 
рів подає Лаосу Радян
ський Союз, інші соціаліс
тичні держави. С_отні юна-

року 
не-

влада 
щоб

Під- 
кад-

мів та дівчат з братньої 
республіки навчаються сьо
годні у вищих та серед
ніх технічних навчальних 
закладах СРСР. Багато 
лаоських викладачів, що 
закінчили радянські вузи, 
передають свої знання на
селенню ЛНДР. Не випад
ково тому в Лаосі постій
но зростає інтерес до 
життя народів Країни Рад, 
до російської мови. Тіль
ки на початок 1979 року 
її вивчали більш ще 3 ти
сячі лаосців. Це допома- 

г.. -----—2 ЗНЯЙОМИ-
досягненнями 

науки, техніки

її вивчали більш ще 3 ти
сячі лаосців. І'- ----------
гас їм повніше 
тись із 
культури, ..............
в СРСР, читати в оригіна
лі твори російських і ра
дянських письменників.

У різних школах, колед
жах, вузах країни працю
ють сьогодні викладачі з 
Радянського Союзу. Вони 
охоче діляться своїми 
знаннями, досвідом, до
помагають у підготовці 
національних кадрів. Де
які випускники навчаль
них закладіз Лаосу на
правляються для продов
ження навчання до радян
ських вузів.

Багато зроблено в ЛНДР 
у галузі розвитку народ
ної осзіти. Немало ще 
треба зробити. Історія 
свідчить: народ, що впев
нено стаз на шлях будів- 
ництза соціалізму, завоює 
собі щасливе майбутнє.

А. ЖАКОВ, . 
власкор АПН.

В'єнтьян.

ПРОТИ ДИКТАТУ МОНОПОЛІЙ
ФРН. Нассель, Геттінген, Вісбаден та інші міста нраїни стали місцем органі

зованих Німецькою компартією демонстрацій проти;свавілля нафтових над-на: 
ціональннх концернів. Учасники протесту рішуче вимагали заморожування 
рівня цін на нафтопродукти, встановлення дійового демократичного контролю 
над фірмами, що являють собою інтерес міжнародних нафтових монополій у 
Західній Німеччині.

Факти свідчать про те, що у гонитві за ще вищими прибутками, великі наф
тові монополії використовують енергетичну нризу, що вибухнула на Заході, 
різко роздуваючи ціни на нафтопродукти.
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На знім к у: громадськість міста Геттінгена протестує проти нафтової по
літики великих монополій. Фотохроніка ТАРС.

Наркоманія — 
соціальне зло

цій, обіцяє стати «рекорд
ним» у сумній статистиці 
смертності від наркотиків: 
«біла отрута» забере жит
тя не менш як у 600 чоло
вік,

У нраїні орудують орга
нізовані банди, які зай
маються ввезенням і роз
повсюдженням наркотиків, 
що надходять сюди з кра
їн Південно-Східної Азії — 
переважно з Гонконгу і Па
кистану, Минулого року 
західнонімецькою поліцією 
і таможнею було конфіс
ковано майже 190 кілогра
мів героїну. Місцева преса 
регулярно повідомляє про

«ФРН стала чемпіоном у 
Західній Європі по спожи
ванню наркотиків. Нарко
манія перетворилася на 
масове явище», — так ха
рактеризує журнал «Шпі
гель» розмах однієї з най- 
небезпечніших соціальних 
хвороб капіталістичного 
ладу. Жертвами «білої от- 
рути», як тут називають 
героїн, гашиш та інші нар
котики, тільни у першій 
половині . 
335 громадян 
повним ЧИНОМ МОЛОДИХ ЛЮ- ---------
дей. Нинішній рік, за по- боротьби з наркотиками У 
відомленнлми преси и різ- федеральному відомстві 
них поліцейських інстан- кримінальної поліції ФРН 

•••••• ••••••••••••

і цього рому стали дії поліції проти торговців 
мадпн ФРН — го-■ наркотиками. Однак, ям 
чином молодих то- заявив керівник відділу

Штрасс, «ця боротьба на
гадує дон-кіхотсьну війну 
з вітряками».

Конфіскація 
та облави на 
повсюджувачів 
ліквідувати це 
зло, бо подібні 
якою мірою

наркотинів 
їхніх роз- 
не можуть 

соціальне 
___ ______ заходи ні- 

...ір-.з не зачіпають 
його коренів. Демократич
на преса відзначає у зв’яз
ку з цим, що справжні 
причини зростання нар
команії у ФРН слід шука
ти в тому, що постійна до
рожнеча, високий рівень 
безробіття, що зберігає
ться,. невпевненість у за
втрашньому дні змушують 
багатьох західних німців 
«бігти від дійсності».

С. СОСНОВСЬКИИ, 
, кор. ТАРС.

Бонн.

БЕРЛІН езіаіагйь
Тут підбито підсумки 

літньої програми моло
діжного бюро подори 
жей ІІДР «Югенд-турист». 
Більш як 27 тисяч юнаків 
і дівчат республіки побу 
вали цього літа в молі» 
ділених центрах відпочин
ку. на туристичних ба 
зг-.х.

Молоді громадяни рес
публіки відвідали трари 
тину сільськогосподар
ську виставку «Лгра-79» 
в Лейпцігу. зробили по . 
ходи і екскурсії в рам
ках туристського масово
го руху «Моя батьківщи
на — НДР». Вони побуьа- 
ли п пам’ятних місцях, 
зв’язаних з революцій
ною боротьбою німець
кого про нотаріату, на де 
яких провідних будовах 
країни.
УЛАН-БАТОР

Під час жнив велику 
допомогу сільським тру
дівникам Монголії по
дають учні і студенти. 
Найчислепніший за ос- 

загіїї — 
тисяч чо

па по- 
монголь-

тонні поки 
близько п’яти 
повік — послав 
льові роботи _______ .
ський державний універ
ситет. Студенти беру Гм 
активну участь ~активну участь у зби
ранні хлібів, сінокосі, за
готівлі сіна 1 силосу. За 
короткий строк багато з 
них оволоділи "і"' 
господарською 
і не відстають .. ..
відчеинх механізаторі!'. 
Студентська молодь праг
не перевершити рубежі 
минулого року, коли на 
полях і фермах універ
ситетський загін виконав 
робіт більш як па 20 міль
йонів тугриків.
ЛУАНДА і"

За рішенням національ
ного комітету —...... ’
МПЛА — партії 
(ЖМПЛА) перший прези
дент Народної Республі
ки Ангола, засновник 
МИЛА — партії праці і 
янгольської держави 
Антоніо Агостіньйо ІІсто 
зарахований навічно в 
члени молодіжної органі
зації ЖМПЛА. На його 
ім'я буде виписано член
ський квиток за номером 
один.
ХЕЛЬСІНКІ тг

У фінському місті Лах- 
ті відкрились дні робіт
ничої молоді. Близько 
п'ятисот представників 
молодіжних організацій 
нраїни на семінарах 
говорять актуальні пи
тання боротьби за —г 
вищення зарплати 1 ско
рочення безробіття.

У програмі днів також 
зустрічі з 
ветеранами 
руху, дискусії і
ДАМАСК

Тут почався 
міжарабський

сільсько- 
техпїкою 
від дос-

молоді 
праці

о5-

П1Д-

комуиістами- 
робітничого 

’ ” ’ концерти.

перший 
____ ,________ тиждень 
культури молоді і сту
дентів. У ньому беруть 
участь посланці Алжіру, 
Сірії, Лівану, Іраку. Де
мократичного Иємеїіу, ін
ших арабських країн, а 
також палестинські сту
денти.

Делегати арабської мо
лоді обміняються дум
ками про становище в ре
гіоні. візьмуть участь у 
вечорах арабської прози 
і поезії, побувають . на 
концертах, підготовлених 
організаторами цього фо
руму — «Спілкою моло
ді революції Сірії».
РАНГУН «■■■

Понад 400 студентів 
медичних інститутів сто
лиці виїхали на практи
ку у віддалені округи і 
національні області 
ми. На добровільних 
садах вони подадуть 
номогу в проведенні про
філактичного медичного 
огляду населення в ра
йонах, .які зазнають гос
трої нестачі лікарів і ме
дичного персоналу.

Розгорнутий на зак
лик молодіжної органі
зації Бірми «Ланзіїї» тру
довий рух добровольців 
набув у республіці масо
вого характеру. В сіль
ськогосподарських робо
тах, на будівництві шля
хів і промислових під
приємств. у кампанії по 
ліквідації неписьменності 
вже взяли участь понад 
ВО тисяч молодих добро
вольців.
БОНН

Триває зростання без
робіття серед західноні
мецької молоді. Цього

Бір-
311- 
до-

року більш як 85. тисяч 
випускників ПІКІЛ ФРН 
не змогли дістати ні ро
боти, ні місця учня на 
виробництві. За даними 
правління організації Со
ціалістична німецька ро
бітнича молодь, у країні 
тепер налічується понад 
350 тисяч безробітних ві
ком до 25 років.

(ТАРС).
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БОЛГАРСЬКИХ ДРУЗІВ!

(Закінчення.
Поч. на 1-й стер.).

У вересневі дні в гостях 
у болгарських друзів побу
вала група провідних іім- 
настів нашої області. Бага
то користі принесли обмін 
досвідом організації спор
тивної роботи, методики 
проведення тренувань і 
змагань, зустрічі спортсме
нів з трудящими.

Позавчора в Кіровоград 
прибула спортивна делега
ція толбухінців. У її складі 
велосипедисти і легкоатле
ти. Гості візьмуть участь у 
відкритії! першості області 
з шосейних юпок. Сьогодні

відбудеться командна гон
ка на 75 кілометрів, а 
завтра з площі імені Кіро
ва стартуватиме групова 
гонка па 100 кілометрів. 
Крім кіровоградців і голбу- 
хііщів на старти вийдуть і 
велосипедисти Молдав
ської РСР, Миколаївської 
і Дніпропетровської облас
тей.

А болгарські легкоа гле
ти візьмуть участь в облас
них спартакіадних змаган
нях серед команд міських 
Рад народних депутатів. 
Змагання проходитимуть 
6 і 7 жовтня па кірово- 
ірадському стадіоні «Зір
ка».

М. ОРЛЮК.

Разом зі своїми болгарськими ровесниками на старти 
вийдуть і юні легкоатлети, яких тренус тренер спортклу
бу «Зірка» В. К. Івгнець.

На знімку: кіровоградські спортсмени на трену
ваннях.

Фото В. ГРИБА.

ТОН ЗАДАЮТЬ - 
КАНДИДАТИ 
В МАЙСТРИ

У Кіровограді фінішували 
обласні командні змагання 
на кубок шахового клубу 
обласної ради ДСТ «Спар- 
так» серед колективів фіз
культури. У турнірі взяли 
участь 10 команд. Після 
тижневої боротьби перше 
місце і перехідний кубок 
здобули шахісти кірово
градського поштамту — 
кандидати в майстри спор
ту Ростислав Сидак, Леонід 
НасекоЕСький, Володимир 
Галицьким та Фаїна Герш- 
ман.

ХГО БУДЕ ЧЕМПІОНОМ 
МІСТА?

Закінчилися відбіркові 
змагання першості Кіро
вограда з шахів. За право 
участі у фінальному турні
рі боролися 36 найсильні- 
ших шахістів міста. Серед 
учасників змагань чимало 
здібної молоді. Так. чемпіо

ном Кіровського району 
Став учень 10-го класу СШ 
№ 13 Олександр ІДехет. А 
в Ленінському районі чем
піонське звання здобув 
викладач педінституту іме
ні О. С. Пушніна першороз
рядний Борис Дубина.

КАЛЕНДАР 
ШАХОВО-ШАШКОВИХ 
ЗМАГАНЬ
НА IV КВАРТАЛ 1979 РОКУ

Спартакіада обласної ра
ди ДСТ «Спартак» серед 
збірних команд обкомів 
профспілок: з шахів — 
3 — 7 жовтня: з шашок — 
17 — 21 жовтня.

Змагання на кубок облас
ної ради профспілок серед 
команд ДСТ: з шахів — 
23 — 28 жовтня: з шашок — 
29 жовтня — 3 листопада.

Першість Кіровограда се
ред чоловіків з шахів і ша
шок — 4 — 21 листопада.

Учбово-тренувальний збір 
найсильніших шахістів і 
шашкістів профспілок — 
22 — 30 листопада.

Шахово-шашковий фес
тиваль Української ради 
профспілок — 2 — 15 груд
ня. Місто Одеса.

<П КОСЬ у комітеті номсо- 
* молу КОмбІНоТу «Кі- 

ровоградважбуд» комсо
мольські активісти скар
жились: «Найважче зібра
ти людей з риштувань. Бу
дівельні майданчики роз
кидані по всьому місту 
Різні зміни, різні люди. Та 
ще й спортивних майдан
чиків мало. От і важко 
зорієнтуватися і зробити 
гожий вимір...»

Ми поцікавились, як, на
приклад, розв'язують про
блему розвитку фізкуль
тури і спорту в колективі 
фізкультури тресту «Кіро- 
воградсільбуд». Старший 
інструктор по спорту Ми
кола Комісаров сказав 
одразу:

— Нелегко нам удвох ; 
інструктором. Адже робіт
ників у тресті більше 1200. 
Спробуй налагодити з 
кожним контакт. Отож на 
виручку завжди приходить 
секретар комітету комсо- 
/холу Юрій Чалий. Він зби
рає комсоргів, фізоргів і 
дає кожному доручення 
Активісти радяться з ке
рівниками виробничих 
дільниць. А поті/а ми всі 
разом виробляємо графік 
проведення змагань, тре
нувань.

Найбільша наша опора — 
громадські інструктори і 
тренери. Це люди автори
тетні. такі, що власним 
прикладом виховують мо
лодь. Микола Чангас — ін
женер, мас 2-й спортивний 
оозряд із спортивного орі
єнтування, він першороз
рядник з багатоборства 
ГПО. Микола Румик — мон
тажник, чемпіон тресту з 
легкої атлетики, другороз- 
рлднин. Євген Гоцул — ін
женер, кандидат у майстри 
спорту, суддя всесоюзної 
категорії. Начальник ПМИ- 
304 Петро Шиян — кращий 
шахіст тресту, другороз- 
рядник. Монтажник Мико
ла Заєць — мас спортив
ний розряд з гирьового 
спорту. Ось такі люди і 
очолили спортивні секції. 
Вони і самі повсякчас під
вищують свій фізичний 
гарт, і допомагають своїм 
товаришам по роботі. Го
ловний технолог тресту 
Олексій Солодов, напри
клад. веде відділення тені
систів, секцію настільного 
тенісу очолює секрєт.тг 
комсомольської організації 
управління тресту Микола 
Коман. Сам він уже першо
розрядник.

Створені секції і за міс
цем проживання будівель
ників. У гуртожитках пра
цюють кращі спортсмени 
Євген Євтушенко та Вален
тина Дановл, тренують 
легкоатлетів і волейболіс
тів.

СУБОТНІЙ день. Микола 
Комісаров пропонує 

завітати в ДЮСШ обл- 
спорткомітету. Тут буді
вельники орендують лег
коатлетичний манеж і пла
вальний басейн. Біля Інгу
лу ми зустріли столяра 
ПМК-304 Володимира Яво- 
ринського з групою робіт
ників. Хлопці поверталися 
з стрілецького тиру.

— Який бал у тебе? — 
запитав Комісаров.

— З 300 очок можливих 
вибив 276. І додав: — Всі 
вклалися в норматив на 
золотий значок.

А в манежі з легкоатле
тами працював Євген Го
цул. Кілька юнаків і дів
чат стрибали у висоту.

Сам Гоцул подолав планку, 
встановлену на 170-санти- 
метровій відмітці. А кілька 
років тому і двометрову 
висоту брав. Тепер вже не 
той вік. Зате в молодших 
результати щодня зроста
ють...

Одна група закінчила 
тренування. З іншою почав 
працювати сам Микола 
Комісаров. Зареєстрував
ши результати бігунів, він 
заклопотано мовив:

— Власних типових спор
тивних споруд ми покищо

У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

„ПЕРЕХОДИМО
НА ПРЯМУ ЛІНІЮ...“
> ЧЕМПІОНИ - З РИШТУВАНЬ
А ВИПРОБОВУЄ СПАРТАКІАДА
> Є «КОРПУС» ГРОМАДСЬКИХ ТРЕНЕРІВ 
е СПОРТИВНІ БАЗИ:

АРИФМЕТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

тались» на човнах, грали в 
бадмінтон.

Таких виїздів влаштова
но вже в цьому році 28.

Анатолій Антонович 
Солган завжди робить все 
належне, щоб у вихідні дні 
на -спортивних і турист
ських базах побувало як
найбільше робітників, ін
женерно-технічних праців
ників і їхніх сімей. Бо він, 
як голова ради низового 
колективу фізкультури, 
переконаний: саме в таких 
умовах народжується ко
лективізм—початківці мо
жуть перейняти досвід 
чемпіонів і рекордсменів. 
І все це для бадьорості

НА СТАРТІ—БАГАТОБОРЦЇ
Фінішували змагання з баї атоборства комплексу ГПО 

: а Програмою спартак1адн-79 товариства «Спартак». Ви
щі сходинки в командному заліку в своїх групах дістали
ся: у першій — представникам обкому профспілки пра
цівників державних установ, у другій — обкому проф
спілки працівників культури.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

БК 3430Й.

не маємо. Доводиться 
орендувати. Волейболісти і 
баскетболісти йдуть в 
спортзали середньої шко
ли № II. МИТУ № 4, мед- 
училищє. Тому кожна хви
лина на рахунку, бо нам 
відведено певний час. А 
хочеться, щоб спробувало 
свої сили якнайбільше 
спортсменів. Отож наші 
кращі громадські тренери 
допомагають іншим колек
тивам, а ті віддають нам 
свої бази.

Зате привілля біля гур
тожитків, де встановлений 
тенісний стіл, обладнані 
волейбольні і баскетбольні 
майданчики, де є перекла
дина, легкоатлетичний сек
тор. А в двох спортивних 
и:мнатах — шахово-шашко- 
*’ ■ тенісні столи. 
МИКОЛА Комісаров впев- 

нений: спортивну май
стерність можна підвищи
ти сповна, якщо проводити 
постійно спортивні поєдин
ки. У колективі фізкульту
ри таких змагань у ниніш
ньому році було більше 
90. Головні з них — за 
спартакіадною програ
мою з 12 видів сперту. Тут 
найкраще визначились 
представники заводу залі
зобетонних виробів, авто 
бази, ПМК-304.

Згуртовані збірні коман 
ди з усіх сидів спорту. Во
ни успішно виступили на 
спартакіаді, яку проводить 
обком профспілки робіт
ників будівництва та пром- 
будматєріалів. На всіх зма
ганнях вони в числі призе
рів. Та Микола Комісаров 
найбільше гордиться тим, 
що його вихованці взяли 
верх над усіма своїми су
перниками під час турніру 
з багатоборства ГПО.

Справжнім екзаменом 
була спартакіада обласної 
ради ДСТ «Авангард». Піс
ля чотирьох видів програ
ми команда колективу фіз

нультури «Кіровоградсіль- 
буду» навіть випереджала 
спортсменів заводу «Чер
вона зірка». На стартах з 
легнеї атлетини червонозо- 
рівці випередили будівель
ників. Зате під час легко
атлетичного красу най
більш боєздатною була 
команда тресту. На старт 
вийшли 20 юнаків і дівчат. 
Та ще 6. які виборювали 
першість в особистому за
ліку. І саме завдяки тому, 
що Комісаров зумів добре 
укомплектувати цей колси- 
ткв. червонозорівців вда
лося відтіснити аж на тре 
тс місце. На другому були 
спортсмени чавуноливар
ного заЕоду. Будівельники 
вибороли «золото»!

Комісаров знову згадує 
комсомольських активістів, 
які допо/лагають йому 
згуртувати команду на лег
коатлетичний крос. Тепер 
є нові розрядники...

Справді, від масовості 
зроблено крок до майстер
ності. Тільки під час спар
такіадних стартів є 3535 лю- 
ди.чо-вмдів — така участь 
у змаганнях двох третіх 
усіх працюючих у тресті 
Це значить, що деякі 
спортсмени виступали не 
кількох змаганнях. І є вже 
385 значківців ГПО, 17 
першорозрядників, 52 дру- 
горозрядники, 331 третьо
розрядник. 534 робітники 
тресту ще складають нор- 
млгиви комплексу ГПО.

|Т ЛАНУЄ Микола Коміса- 
** ров і так звану легку, 
розважальну програму. 
Заступник керуючого трес
том А. А. Солган згоден: 
треба виїхати знову в «Бі- 
рюсинку» (турбазу, що в 
Знам’янському лісі), про
вести там змагання із 
спортивного орієнтування 
на місцевості. А в Обоз- 
нівці — старти вихідного 
дня.

Були тоді волейбольний 
і баскетбольний матчі, то
вариські зустрічі з настіль
ного тенісу. Робітники «ка-

кожнвго трудівника.
КЛУБІ тресту «Кірово- 

' ’•оадсільбуд» аж чоти
ри кімнати для спортсме
нів. Тут ми і зустрілися в 
будній день з Миколою 
Ко/лісароБим останній раз. 
З Людмилою Озеровою, 
інструктором, він якраз 
готував альбом «Олімпіада 
не лише для олімпійців». 
Тут окремі розділи: «Наші 
чемпіони і рекордсмени», 
«Карта Спартакіади», «На
ші гоомадські активісти»,^, 
«Табло п’ятирічки»... Аль
бом знайомить із резуль
татами провідних спорт
сменів спартакіадних зма
гань, соціалістичними зо
бов’язаннями фізкультур
ників усіх виробничих під
розділів тресту...

А в кімнаті спортивної 
слави — кубки і вимпели, 
плакати, діаграми.

І все ж Комісаров ■ за
клопотаний. Він бідкається, 
аби швидше почали буду
вати новий клуб, у якому 
буде спортзал. Він збирає
ться іти в обком проф- ' 
спілки, щоб там виділили 
кошти на спортивний ■■ ін
вентар, спортивні коЄтюми. 
І не тому, що в тресті йому 
не допомагають у цьому:

— Для проведення зма
гань нам грошей не треба. 
Судді працюють на гро
мадських засадах. І все-та
ки не вистачає багато .

Так, йому треба багато. 
Не для себе. Для всіх. Бо 
колектив фізкультури ви
йшов на пряму . лінію до 
взяття нових висот. Взяти 
верх над ЧЄрЕОНОЗОрІВЦ>Р‘ 
ми — це мало. Час вихо
дити і на старти республі
канських змагань. Щоб бу
ли свої майстри спорту, 
щоб наблизитись до Олім

М. ШЕВЧУК, 
спецкор. «Молодого 
комунара».

ФУТБОЛ

«Зірка»-«Спартак»-2:0
За час спільного перебування в 

другій Лізі «Зірка» двадцять один 
раз зустрічалася із житомирським 
«Спартаком». Сім разів вона вигра
вала, вісім програла, шість матчів 
звела внічию. В першому колі ни
нішнього сезону гості були сильні
шими — 2:0. І ось двадцять другий 
поєдинок. Вже па 6-й 'хвилині міг 
відзначитися Олександр Алексеев, 
але після його удару м’яч пролетів 
над перекладиною воріт. Через де-

сять хвилин той же Алексєев опи
нився віч-на-віч з воротарем по- 
лісців Валентином Журбою і з 
трьо.хметрової відстані влучив у 
нього.

Розв’язка наступила па 35-й хвн-. 
лині, коли шквальний наступ «Зір
ки» з лівого краю красивим ударом 
у дальній кут воріт завершив Ва
дим Євтушенко. Через якусь мить 
кіровоградці одержують право їй 
пробиття штрафного удару. Андрій 
Карп’юк робить верхню навісну пе
редачу, і півзахисник Олег Твсрдо- 
хлеб у високому стрибку виграє 
дуель із захисниками! — 2:0.

На перших хвилинах другого тай
му удар Євтушенка в кількох санти
метрах пройшов мимо воріт. В ціло
му ж темп у другій половині гри 
дещо знизився. Мабуть, тому, що в 
першій зустріч проходила па вели
ких швидкостях і в безперервних 
атаках.

Тепер «Зірка» має 41 очко і зна
ходиться в першій десятці клубів 
другої української зови.

В. ШАБАЛЇВ.
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