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ПРОЛЕТАРІЗСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

МОГУТНЯ ХОДА жовтня
У розквіті всіх своїх сил, 

могутня, вовна творчої 
енергії відзначила Радян
ська країна 62-у річницю 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Красна площа. Бурхли
вими, довго не стихаючими 
оплесками москвичі н гості 
столиці гаряче вітають ке
рівників Комуністичної 
партії і Радянської дер
жави.

На центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються 
товариші Л. І. Брежнєв, 
10. В. Андропов, В. В. Гри* 
шип, Л. А. Громико, А. П. 
Кириленко, А. Я. Пельше, 
М. А. Суслов, К. У. Чер
ненко, П. Н. Демічев, В. В. 
Кузнецов, Б. М. Попом а- 
рьов, М. С. Соломенцев, 
М. О. Тихонов, І. В. Капі- 
тонов, В. І. Долгих, М. В. 
Знмянін, К. В. Русаков, 
ЛІ. С. Горбачов.

ІІа бруківці Красної пло
щі завмерли в чіткому 
строю парадні колоші вій
ськових частин.

Десята година ранку. З 
воріт Спаської башти па 
відкритій машині виїжд
жає член Політбюро ЦК 
КПРС, ’ ’ . ' .
СРСР Маршал Радянсько
го Союзу Д. Ф. Устинов. 
Міністр об’їжджає війська, 
поздоровляє їх із святом. 
Потім він піднімається на 
трибуну Мавзолею і виго
лошує промову.

Над площею прокочує
ться триразове «ура!». 
Гримлять залпи артилерій
ського салюту. Зведений 
військовий оркестр вико
пує Гімн Радянського Со
юзу.

Парад військ за тради
цією відкривають юні ба
рабанщики — вихованці 
Московської військово-тлу-

міністр оборони

зичної школи. Витримуючи 
бездоганне рівняння, про
ходять слухачі військових 
академій, курсанти учи
лищ.

Починається марш бойо
вої техніки. Йдуть підроз
діли мотострілецької Та- 
манської'дивізії’імсні М. І. 
Калініна. Тамапців зміняє 
«крилата піхота» — повіг- 
ряпо-десантві війська. Про
ходять сучасні грізні реак
тивні установки.

Естафету нараду прийма
ють зенітно-ракетні підроз
діли протиповітряної обо
рони країни, підрозділи 
тактичних 
тактичних

Збройні 
надійний

підрозділи 
і олератйвно- 

ракет.
Сили СРСР — 
страж мирної 

праці радянського народу, 
важливий фактор міжна
родного миру і безпеки. 
Військовий парад на Крас
ній площі знову продемон-

стрував їх могутність, го
товність за першим закли
ком партії і народу з чес
тю захистити завоювання 

і Жовтня, дати рішучу від-
■ січ будь-якому агресорові.
: Звучать фанфари. На
• Красну площу вступають 
^учасники маніфестації. Над

■ рядами, розцвіченими свят-
■ новими стягами,—портрет

В. І. Леніна і слова «Вели
кий Жовтень».

В руках учасників уро
чистого походу — лозунги, 
які славлять ленінську 
партію комуністів, схвалю
ють внутрішіцр і зовнішню 
політику КПРС.

Широкою, повноводною 
рікою вливаються на Крас
ну площу жовтневі колоші 
Трудова Москва рапортує 
Жовтню про успіхи в зма
ганні за дострокове вико
нання планів чотирьох ро
ків п’ятирічки, гідну зу
стріч 110-ї річниці з дня 
народження В. 1. Леніна.

(Закінчення на 2-й стор.).

СВЯТКОВИЙ ПРИЙОМ
У КРЕМЛІ

З нагоди 62-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції уряд Со
юзу Радянських Соціаліс
тичних Республік 7 листо
пада влаштував прийом у 
Кремлівському Палаці 
з’їздів.

На прийомі були това
риші Л. І. Брежнєв, 10. В. 
Андропов, В. В. Гришин, 
А. А. Громико, А. П. Кири
ленко, А. Я. Пельше, М. А. 
Суслов, Д. Ф. Устинов, 
К. У. Черненко, П. Н. Дс- 
мічев, В. В. Кузнецов, 
Б. М. Попомарьов, М. С. 
Соломенцев, М. О. Тихо
нов, І. В. Капітонов, В. І. 
Долгих, М. В. Знмяпіп, 
К. В. Русаков, М. С. Гор
бачов.

Були присутні члени і 
кандидати в члени ЦК 
КПРС, члени Центральної 
ревізійної комісії КПРС,

депутати Верховних Рад 
СРСР. і РРФСР, міністри 
визначні воєначальники, 
передовики виробництва, 
вчені, діячі культури, льот- 
чики-космонавги, представ
ники радянської громад
ськості.

На прийомі були визнач- І 
пі діячі комуністичних і ро
бітничих партій.

У залі були також глави 
дипломатичних представ- і 
ііицгв .держав, акредитова
ні в СРСР, зарубіжні гос
ті, які прпбулп в Москву 
на святкування 62-ї річни
ці Великого Жовтня, пре/і- 
ставнвки духовенства, • В 
журналісти.

На прийомі виступив Ге- | 
перальнвй секретар ЦК і 
КПРС, Голова Президії В 
Верховної Ради СРСР Н 
Л. І. Брежнєв.

виступ товариша 
Л. І. БРЕЖНЄВИ

У СЛАВУ БАТЬКІВЩИНИ, 
В ІМ’Я КОМУНІЗМУ
З добрим настроєм, по

чуттям викопаного обо
в’язку прийшли до 62-ї 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 
трудящі Радянської Ук
раїни, які живуть одними 
ділами і помислами з усією 
багатонаціональною краї
ною. Гаряче схвалюючи і 
одностайно підгримуючи 
мудру внутрішню і зовніш
ню політику Комуністич
ної партії, її Центрально
го Комітету, Політбюро 
ЦК на чолі з товаришем 
<Ц. І. Брежнєвим, робітни

ки, колгоспники, інтеліген
ція вносять гідний вклад у 
здійснення соціально-еко
номічної програми десятої 
п’ятирічки.

Радісна, піднесена атмо
сфера панує в містах і се
лах, які вдягліїся в святко
ве вбрання. Червоними 
прапорами і транспаранта
ми розцвічена столиця рес
публіки. З усіх її районів 
багатолюдні колони сті- 
каються до головної ма
гістралі міста-героя — 
Хрещатика.

Над площею імені Жовт

невої революції — дер
жавні прапори СРСР і со
юзних республік. Почесне 
місце в її оформленні зай
мають портрети К. Марк
са, Ф. Енгельса, В. 1. Лені
на. У сьогоднішньому дні 
радянського народу, тру
дящих країн соціалістич
ної співдружності, розвит
ку світового революційно
го процесу дістало яскра
ве втілення торжество 
марксистсько - ленінського 
вчення, яке озброїло маси 
ясним розумінням історич
них цілей і шляхів їх до

сягнення. На одному з бу
динків — портрети членів' 
Політбюро Центрального 
Комітету КПРС. Вбрання 
площі яскраво і виразно 
відображує непорушну єд* 
иість партії і народу, сла
вить подвиги героїв Жовт
ня і продовжувачів їхньої 
справи. Полум’яні слова па 
кумачі транспарантів за
кликають до нових пере
мог у комуністичному бу
дівництві.

Па трибунах почесні 
гості свята—ветерани пар
тії, знатні трудівники, пра
вофлангові соціалістично
го змагання, представники 
партійних, радянських і

(Закінчення на 2-й стор.).

Дорогі товариші!
Дозвольте сердечно при

вітати всіх гостей нашого 
святкового прийому — і 
насамперед учасників вій
ськового параду і демон
страції трудящих. На 
Красній площі сьогодні бу
ли переконливо показані і 
високий рівень наших 
Збройних Сил, які охоро
няють мирне життя наро
ду, і величезний розмах 
трудової активності радян
ських людей.

Багато чого досягнуто і 
створено в цьому році па
шим народом — у промис
ловості, в будівництві, в 
сільському господарстві, у 
сфері науки і культури. Ба
гато ще і нерозв'язаних 
завдань. Впевнені у своїх 
можливостях і з повним 
усвідомленням важливості 
наступних справ набли
жаємося ми до завершаль
ного року п’ятирічки.

Наші цілі ясні й благо
родні. їх написав на черво
ному прапорі Радянської 
країни Великий Жовтень. 
Це — мир і щастя людей 
праці. Цим надихаються 
всі наші дії і всередині 
країни, і на міжнародній 
арені. Ми вірні заповітові 
В. І. Леніна, який невдовзі 
після утворення Радян
ської держави заявив, що 
вона «хоче жити в мирі з 
усіма народами і спряму
вати всі свої сили па внут
рішнє будівництво».

Міжнародна обстановка 
тепер така, шо вона вима
гає не загальних слів про

мир і роззброєння, а ре
альних кроків по прибор
канню гонки озброєнь, по 
зміцненню довір’я між на
родами, між державами. 
Саме по конкретних ділах, 
які наближають до цієї 
мети, судитимуть народи 
про політику урядів, пар
тій, державних і громад- А 
ськнх діячів.

Щодо Радянського Сою- й 
зу, то він, разом з братні
ми країнами соціалізму, 
вносить і буде вносити в 
зміцнення миру свій нема
лий вк/іад. Ми готові до 
нових конструктивних пе
реговорів і нових практич
них кроків, якщо інші 
зроблять у відповідь те 
саме. Справа миру для нас 
невіддільна від справи и 
Жовтня — і їй ми будемо Н 
вірні до кіпця.

Пропоную тост:
— За здоров’я присутніх Н 

у цьому залі!
— За великий радян

ський народ і його славні 1 
Збройні Сили!

— За пашу ленінську і 
партію!

— За нові успіхи справи 
соціалізму і комунізму!

— За міцний мир в усьо
му світі!

(Виступ товариша Л. І. 
Брежнєва був зустрінутий 
тривалими оплесками).

♦ * *
Прийом пройшов у теп

лій, сердечній обстановці.
Для учасників прийому 

майстри мистецтв дали 
святковий концерт.

(ТАРС).

У святкових колонах
КІРОВОГРАД

Наче могутня 
людська ріка 
вбирала в себе 
колони демон
странтів вулиця 
Карла Маркса. 
Розсунула свої 
береги - троту
ари головна ма
гістраль облас
ного центру. 
Десятки тисяч 
Кіровоград ц і в 
вийшли на свят
кову демонст
рацію, присвя
чену 62-й річ
ниці Великої 
Жовтневої со
ціалістичної ре
волюції, І всю-
ди — кумаче
вий вогонь пра
порів і транспа
рантів, портре
ти основопо
ложників марк
сизму - ленініз
му, керівників 
партії і уряду.

Площа імені С. М. Кіро
ва. Десята година ранку. 
Лунають Гімни Союзу Ра
дянських Соціалістичних 
Республік та Української 
Радянської Соціалістичної 
Республіки. Починається 
святкова демонстрація.

Крокують майбутні 
даїоги — студенти 
жазного інституту

пе- 
дер- 
імені

О. С. Пушкіна, найстарішо
го вузу області. Тисячі йо
го випускників працюють на 
освігнянській ниві, 3800 
юнаків і дівчат готують се
бе до благородної спра
ви —- сіяти розумне, доб
ре, вічне.

Центральною магістрал
лю міста 
інституту

йдуть студенти 
сільськогоспо-

дарського машинобуду
вання. В багатьох куточ
ках нашої Батьківщини 
працюють його вихованці. 
Лише за роки десятої п’я
тирічки з цього вузу ви
йшли 3359 висококваліфі
кованих спеціалістів, які 
нині успішно трудяться в 
народному господарстві 
країни.

Впевнено крокує трудо
ва зміна. Учні професійно- 
технічних училищ готую
ться стати поряд з тими, 
хто нині множить трудову 
славу Батьківщини. Це зав
дяки Жовтню вони мають 
можливість, право, гаран
товане Конституцією СРСР, 
вибирати професію до ду
ші, право бути корисним 
своїй країні.

Полум'яніють прапори 
над колоною трудівників 
двічі орденоносного заво
ду «Червона зірка». Вона

(Закінчення на 2-й стор.).
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МОГУТНЯ ХОДА жовтня
(Закінчення. 

Поч. иа 1-й стор.).
З початку року в столиці 

здано в експлуатацію 12 
важливих виробничих об’
єктів, близько трьох міль
йонів квадратних метрів 
житла, десятки шкіл і ди
тячих дошкільних закла
дів, об’єкти культурно-по
бутового призначення. До
сягнуто добрих темпів для 
успішного завершення зав
дань 1979 року і п’ятирічки 
в цілому. Багато робиться 
иа підприємствах столиці 
для поліпшення плануван
ня і посилення впливу гос- 

ї подарського механізму на 
підвищення ефективності і 
якості роботи, як того ви
магає недавня постанова 
ЦК. КПРС і. Ради Мініст
рів СРСР.

Йдуть трудівники про
славленого автозаводу іме
ні І. О. Л.ихачова, пред
ставники верстатобудівно
го заводу імені Серго 
Орджопікідзе, заводу «Ди
намо». знаменитої «Трсх- 
горки» та інших підпри
ємств, московські будівель
ники.

г Сонячним променем впи
сався в жовтневу палітру 
золотий сніп: на площі — 
посланці підмосковних 
колгоспів і радгоспів.

«Піднесення сільського 
господарства —• турбота

всенародна» — проголошує 
Транспарант над колоною. 
Близько двох мільйонів 
трудівників столиці пода
ють шефську допомогу під
московному селу. Більш як 
150 промислових підпри
ємств міста поставляють 
господарствам країни тех
нікуми устаткування. Якіс
но і в строк виконувати за
мовлення села — така їх 
практична відповідь на по
станову липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС.

Святкова Красна площа 
аплодує хліборобам і тва
ринникам Алтаю і Нечор
нозем'я, Сибіру і Поволжя. 
Особливе привітання юьо- 
годиі — трудівникам Ка
захстану: в рік 25-річчя 

ПО’
чудовим 

Рекордний ка • ---------ва.

ОСВОЄННЯ ЦІЛІПНІ вони 
радували країну 
урожаєм. Г 
захстасський коровай 
житі. І мільярд 250 міль
йонів пудів!

На святковому марші — 
юність столиці. Багато 
славних звершень на ра
хунку передового загону 
молоді — 39-мільйонного 
комсомолу. Юність — зав
жди на передових рубе
жах п’ятирічки. У перекли
ку її ударних справ — 
Саяно-Шушецська ГЕС і 
Ка.мАЗ, нафтогазові родо
вища Західного Сибіру і 

Нечорнозем’я. 115 будов 
оголосив комсомол всесо
юзними ударними.

Річницю Великого Жовт
ня відзначили трудящі 
всієї країни. В містах і се
лах відбулись урочисті 
збори, пройшли демонстра
ції. Вони стали хвилюючим 
свідченням непорушної єд
ності партії і народу. Ра
портуючи про досягнуті ус
піхи, радянські люди знову 
продемонстрували вірність 
високим ідеалам Комуніс
тичної партії, революцій
ним традиціям, непохитну 
рішимість викопати істо
ричні накреслення XXV 
з’їзду КПРС.

* * *
Псйередодні свята Цент

ральний Комітет КГІРС і 
Рада Міністрів СРСР, роз
глянувши пропозиції комі
тетів по Ленінських і Дер
жавних преміях СРСР при 
Раді Міністрів СРСР, при
судили Державні премії 
СРСР 1979 року великій 
групі діячів науки і техні
ки, передовиків Всесоюз
ного соціалістичного зма
гання, діячів літератури, 
мистецтва і архітектури.

- (ТАРС).

(Закінчення. 
Поч. иа 1-й стер.}.

громадськії < орган і за цій, 
діячі науки і культури,. 
воїни Радянської Армії, 
керівники міністерств і ві
домств республіки. Тут же 
співробітників консульських

У СЛАВУ БАТЬКІВЩИНИ, 
В ІМ’Я КОМУНІЗМУ
установ зарубіжних країн 
у Києві.

І [а центральній трибу
ні — товариші В. В. Щср- 
бнцький, М. М. Борисенко, 
О. П. Ботвин, О, Ф. Ват- 
чєн’іо, Г. І. Ващенко, О. II. 
Ляшко, II. Л. Погребняк, 
І. З, Соколов, В. О. Соло
губ, О. А. Титаренко, В. В. 
Федорчук, О. С. Капто, 
Я. II. ІІогребняк.

З промовою 
кандидат у члени І Тол іа бю
ро ЦК. Компартії України

виступає

ри ЦІ'. ІМ’.миир Ш екранні, 
командуючий військами 
Червонопрапоріюго Київ
ського військового округу 
генерал армії І. О. Гераси
мов.

* « с

Звучать фанфари. За 
традицією парад військ Ки
ївського гарнізону відкри
вають барабанщики. Вій
ськовий парад завершує 

урочистим маршем зведе
ний оркестр.

Святковий огляд військ 
Київського гарнізону пере
конливо проде.мопструва в 
їх високу виучку і май
стерність, беззацітпу відда
ність рідній Комуністичній 
партії, готовність у будь- 

по

яку хвилину стати на за
хист Батьківщини, завою
вань соціалізму.

Дзвінкими піснями, ве
селкою святкового оформ
лення заповнюють площу 
колони демонстрації тру
дящих. Під оплески при
сутніх ударники п’ятиріч
ки, правофлангові соціа
лістичного змагання 
суть прапор столиці рес
публіки і перехідний Чер
воний Прапор ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК влксм, 
яким Київ нагороджено за 
успіхи у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні в 
1978 році.

Па площі — макет ле
гендарної «Аврори», залп 
якої ознаменував крах ста
рого світу і початок рево- , 
люціиного відліку часу. На 
панно — надихаючі, спов
нені глибокого змісту с.ю- *

ва: «Рішення XXV з'їзду 
КПРС—викопаємо’>, «Пар
тія — наш рульовий». Над 
ІОЛОВПОЮ КОЛОНОЮ — порт
рет видатного гіолітичяого; 
і державного діяча сучас-і 
носії, невтомною борця за 
мир товариша Я. 1. Бреж 
йена, портрети членів По-'

літбюро ЦК КПРС. Разом 
з усіма радянськими людь
ми кияни висловлюють га
рячу синівську вдячність 
рідній партії, титанічна ді- 
я.тьність якої пройнята пік
луванням про благо наро
ду, про дальший розквіт 
соціалістичної Вітчизни. 
Дружне «ура» звуяитіі у 
відповідь па полум’яні за
клики.

Залишають плоту остан
ні ряди учасників багато
людної демонстрації. Пал 
м істом -героєм продовжу-, 
ють звучати урочисті акор
ди свята, яке ще раз про
демонструвало згуртова
ність киян навколо рідної 
партії, їх беззазітпу вір
ність революційному пра
пору, втілену в ударній 
самовідданій праці на бла
го Вітчизни, в ім’я кому
нізму.

(РАТАУ).
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У святкових колонах
(Закінчепня.

Поч. на 1-й стор.). 
відкриває марш трудових 
колекгизіз Ленінського ра
йону міста.

«Червона зірка» —- без

комсомольсько - молодіж-ше. Ось і нині вони рапор
тують: за 10 місяців 1979-го ні бригади Анатолія Скар- 
реалізовано понад план бового,
продукції на 1 мільйон 342- Валерія Олефіренка... Мо- 
тисячі карбованців. На під
приємстві широкої під-

Олексія Попова,

тримки здобула ініціатива

Продукцію цього очолюваної депутатом 
ма- Верховної Ради СРСР В. І, 

Гетьманцем: «П’ятирічку-— 
до 110-ї річниці з дня на
родження 8. І. Леніна!», 
Серед правофлангових со
ціалістичного змагання

перебільшення кажучи, ві- тримки здобула ініціатива 
зигна картка Кіровоград- бригади формувальників, 
ЩИНИ. .....—------------
підприємства—посівні 
шини — знають далеко за 
межами нашої області. За
водчани вірні своїй тради
ції—з кожним роком пра
цювати краще, вфективні-II Ц

лоді червонозорівці Г.ід- 
НО зустріли 60-річчя ЛКСАА 
України.

Сьогодні не 
«Червоної зірки», 
нові виробничі 
впроваджується 
сивна техніка і технологія. 
Поліпшились і побутові 
умови життя заводчан. А 
ось такий факт: 1630 дітей 
червонозорівців виховую
ться в дитячих садках і 
комбінатах підприємства.

На площу імені С. М. Кі
рова виходять колони тру
дівників заводів «Цукро- 
гідромаш», «Новатор», 
«Червоний Жовтень», до
зуючих автоматів. У колек
тивах цих підприємств теж 
шириться соціалістичне 
змагання за гідну 
110-ї річниці з дня 
ження В. І. Леніна.

Над колонами 
странтів лунають здравиці 
партії і народові. Мовою 
транспарантів кіровоград- 
ці схвалюють політику ми
ру, яку проводить наша 
рартія, Центральний Комі
тет КПРС на чолі з товари
шем Л. І. Брежнєвим: «Ми 
вітаємо договір ОСО-2!», 
«Хай живе мир в усьому 
світі!».

Йдуть представники од
нієї з найстаріших профе
сій — будівельники. У 
святкових колонах — тру
дівники тресту «Кірово- 
градсільбуд», будівельно- 
монтажного тресту «Кіро- 
вогрздводбуд».

_ Чимало добрих слів ска
зано на адресу трудівників 
головного підприємства 
Кіровоградського вироб
ничого швейного об’єднан
ня. Жіночі пальта, 
тут, користуються 
ким попитом серед 
ців. А тепер 
гордо крокують площею з 
почуттям виконаного обо
в’язку: із зобов’язаннями, 
взятими на честь 62-і річ
ниці Великого Жовтня, 
справилися успішно.

106 працівників Кірово
градської взуттєвої фаб
рик* виконали 
завдання. Вони йдуть у

впізнати
Виросли 
корпуси, 
прогре-

зустріч 
народ-

демон-

пошиті 
вели- 

покуп-
швейники

п ягирічне

перших лачах колони 
приємства.

На марші — працівники 
панчішної та кондитер
ської фабрик. У лавах де
монстрантів багато моло
ді, яка разом зі старшими 
товаришами бореться за 
успішне виконання зав
дань десятої п’ятирічки.

Зазначимо, що до свята- 
Великого Жовтня п ятиріч- 
ку виконали 1500 трудів
ників Ленінського району.

Похід святкових колон 
трудящих Кірозського ра
йону відкривають праців
ники заводу тракторних 
гідооагрегзтів імені ХХУ 
з їзду КПРС. Справою чес
ті для кожного заводчани
на стала боротьба за висо
ку якість продукції, 
честь заводської 
Нині підприємство 
кає з державним
якості 51,5 процента 
дукції. І в цьому 
внесок молодих трудівни
ків.

Гордо несуть свою ем
блему трудівники заводу 
радіовиробів. Нині еони 
виконують почесне замов
лення — виготовляють те- 
лерадіоаларатуру для об
слуговування XXII Олім
пійських ігор. Вже чотири 
бригади на підприємстві 
виконали завдання десятої 
п’ятирічки. Серед них — 
комсомольсько - молодіж
ний колектив регулюваль
ників телерадіоапаратури, 
очолюваний Володимиром 
Рябченком. Заводчани

за
марки, 
випус- 

Знаком 
про-

чималий

праиююгь під девізом 
«Жодного відстаючого по
ручі».

Одне з наймолодших під
приємств області — завод 
друкарських машинок. І 
трудівники його в основно
му молоді.
виходить з 
тикутником 
продукції.

Йдуть трудівники заводу 
Укрремтресту, будівельни
ки, колективи підприємств

легкої і харчової промис
ловості, комунального і 
побутового обслуговувану 
ня, транспорту й торгівлі.

Свято Великого Жовтня 
пройшло площею імені 
С. М. Кірова, осяяне по- 
лум ям знамен і транспа
рантів. Трудящі обласного 
центру продемонстрували 
свою вірність ідеям Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної резолюції, справі Ко
муністичної партії.

3 цехіз заводу 
почесним п’я- 
97,6 процента
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Як ми вже повідомляли, в Олександрії
ХКП міська звітно-виборна комсомольська 

ренців. Нею почався наступний етап 
оорів у комсомольських

відбулася 
конфе- 

звітіз і 
організаціях області.

ви*

І Адже ці
доброї 

на егек-

зна-

І

«Я пропоную...» Ці слова 
часто виголошували про
мовці. Одна з актуальних 
пропозицій — створення 
нових комсомольсько-мо
лодіжних колективів на 
підприємствах, будовах 
міста, впровадження в них 
передових форм і методів 
роботи.

.. .секретареві комітету 
комсомолу електромеха
нічного заводу Семенові 
Кожі було що розповідати 
про комсомольсько-моло
діжні колективи Альберта 
Яковича Багна і Віри Пет
рівни Поліщук, 
бригади зажили 
слави не тільки 
тромеханічному, а й у мк- 
ті. Але промовець наголо
сив на іншому — на 
ченні саме таких колекти
вів у розвитку масового 
руху за підвищення про
дуктивності праці, у ефек
тивності контролю за ро
ботою і навчанням моло
дих виробничників.

Пригадую недавню роз
мову з Вірою Петрівною 
Поліщук. Тоді вона швид
ко переконала мене в то
му, що тільки комсомоль
сько-молодіжному і тільки 
спільними зусиллями всіх 
можна досягти бажаних 
результатів. Тих самих ста 
відсотків продукції, яку 
бригада здає з першого 
пред явлення, і того само
го перевищення техноло
гічно обгрунтованих норм. 
Звичайно, що в передово-

пе- 
по- 
на

му колективі є і свої 
редовики. Бо добре 
ставлене змагання Має 
меті також виявлення кра
щих і відстаючих. Без цьо
го не було 6 суперництва.

^ МОЛОДІЖНИЙ:

прийде бажаний результат
Чудовий приклад у вну- 
трібригадному змаганні 
подає Валентина Маркова. 
Ось ступені її сходження. 
Після закінчення школи в 
1974 році стала учнем 
електромонтажника. Че
рез півроку виконала ви
моги першого розряду, а 
ще через рік була наго
роджена значком ЦК 
ВЛКСМ «Майстер - умі
лець». Вона стала пере
можцем конкурсу Всесо
юзного виробничого об єд
нання «Союзелектроапа- 
рат». Член комсомольсько
го бюро складального це
ху, Валентина Маркова 
протягом двох років—пе
реможець соціалістичного 
змагання молодих робіт
ників, працює з особистим 
клеймом. Її виховав колек

тив. Підкреслюю ще раз— 
комсомольсько • молодіж
ний.

Не уявляють 
комсомольсько 
ним і хлопці

себе поза
- молодіж- 
з бригади 

Альберта Яковича Багна.
Бо неможливо було б вріз
нобіч довести випуск про
дукції зі Знаком якості до

90 процентів і працювати 
у рахунок наступного ро
ку. А на трудовому кален
дарі бригади імені 60-річ- 
чя ВЛКСМ (бригадир — 
молодий комуніст Михай
ло Підгорний з фабрики 
діаграмних паперів) — ли
пень 1980 року. Всі в 
бригаді мають комсомоль
ські доручення, майже 
всі — ударники комуніс
тичної праці. Висока ви
могливість, товариська 
взаємодопомога — харак
терні риси цього колекти
ву. Ставши на ударну вах
ту, присвячену 110-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна, бригада ви
ступила з ініціативою «Від 
ударної праці кожного — 
до ударної праці колекти
ву!». її підтримали 4брига-

форми 
виховання юнаків
розвитку IX 

активності

ди фабрики і нині успішно 
працюють без відстаючих.

Прикладів 
комсомольсько 
них колективіз 
тивної 
праці, 
дівчат, 
альної 
на було б наводити ба
гато.

значимості
- молодітк- 

як сфек- 
організації 

і
соці- 
мож-

Тому збільшення

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

створення

на най- 
ставить пе-

кількості комсомольсько- 
молодіжних,
умов для їх роботи — 
завдання, яке 
ближчий час
ред собою міськком ком
сомолу, первинні ком
сомольські організації міс
та. Гак, з початку п'яти
річки кількість молодіж
них колективіз тут збіль
шилася з 69 до 85. Сьо
годні майже кожен п’ятий 
молодий трудівник працює 
саме в такому колективі. 
Чи багато це? Мабуть, ні. 
Тому, говорячи про здо
бутки комсомольсько-мо
лодіжних бригад Олек
сандрії, доповідач — пер
ший секретар міськкому 
комсомолу Григорій Ште- 
тя, промовці вказували 
принципово і самокритич

но на істотні недоліки в 
організації змагання ком
сомольсько - молодіжних 
колективів. Наголошува
лось на тому, що питома 
вага комсомольсько-моло
діжних колективів стано
ви іь 4—5 проценті» від за
гальної кількості виробни
чих підрозділів тресту 
«Олександріяаажбуд» і ав
тотранспорту. Повністю 
відсутні молодіжні колек
тиви будівельників, що 
працювали б за меюдом 
бригадного підряду. І хо
ча є у цих трудових ко
лективах хороші молоді 
працівники, та в слабо ор
ганізованому соціалістич
ному змаганні еони не ви
ходять у лідери, не заяв
ляють на повний голос про 
себе як про надійну і гід
ну зміну старшим.

Так, у третьому буді
вельному управлінні трес
ту «Олександріяважбуд» 
переможцем у трудовому 
суперництві виходить тіль
ки той, хто лише досяг 
найвищих показників у 
праці. Це, ззичайно, доб
ре. Але нерідко за справ
ною цифрою криється ряд 
недоліків. Такі важливі 
сторони трудового життя, 
як розвиток наставництва, 
громадська активність, ра
ціоналізація, навчання, мо
ральний клімат колекти
ву — залишаються в тіні. 
Цих упущень, як видно із 
прикладів, можна позбу
тися саме а комсомоль
сько-молодіжному. Тоді 
змагання стане живим, ді

йовим. Прийде бажаним 
результат.

Хочеться навести ще 
один яскравий приклад 
ефсжгианої роботи. Він — | 
із шахтарської сфери ді- І 
яльності. Комсомольсько- І 
молодіжний колектив гір- І 
ничих робітників очисного 
вибою (бригадир Василь 
Петрович Шестопал) з | 
шахти «Світлопільська» під- І 
тримав почин молодих І 
гірників Донбасу — про- І 
вести тиждень підвищено- к 
то видобутку вугілля. В ре
зультаті на-гора було ви
дано 1128 тонн надплано- | 
вото палива. За це брита- | 
ду занесено в Книгу Поша
ни ЦК ЛКСМ України. Ко- ; 
мітет комсомолу шахти, 
очолюваний Володимиром 
Григорашем, поширив до
свід на підприємстві. На
дбання стало поштозхом 
до успішної роботи всієї 
молоді «Свії лопільської». 
Факти, як кажуть, агіту
ють самі за себе і комен
тарів не потребують.

Отже, створення нових Я 
комсомольсько - молодіж- і 
них колективів і удосконд- б 
лення методів роботи у я 
наявних КМК, Це — лише 
один з аспектів, які роз 
глядалися на Олександ- Р 
рійській . звітно-виборній В 
конференції. І хоч тут у И 
олександрійціз, як кажуть, І 
роботи ще — непочатий Я 
край, та принциповий під
хід до питання переконує: й 
все буде гаразд. Будуть 9 
вищі, вагоміші здобутки. її

А. ШИЛОШИЙ, Я 
спецкор «Молодого |_1 
комунара».

л
ВЧОРА ПРОГРЕСИВНЕ ЛЮДСТВО

ВІДЗНАЧИЛО ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МОЛОДІ

Заклик до 
народів світу

БОГОТА. (ТАРС). Із 
Закликом до всіх народів 
світу посилити боротьбу 
проти реакційних профа
шистських режимів ви
ступили учасники органі
зованої Всесвітньою фе
дерацією демократичної 
аюлоді зустрічі латино
американської молоді, 
й(О завершилась у Ко
лумбійській столиці.

Зустріч, З ЯКІЙ ВЗЯЛИ 
участь близько ста деле
гатів з багатьох країн 
Латинської Америки і 
Карибського басейну, 
проходила під лозунгом 
^м.іцнсішя аіітиі мперіа- 
^стичиої солідарності, 
^тиві гації боротьба мо
лоді країн регіону за на
ціональну незалежність, 
соціальний прогрес, на 
захист прав трудящих. 
, Делегати зустрічі рі
шуче засудили реакційні 
дії імперіалізму США. 
затаврували ганьбою 
Криваві злодіяння, реп
ресії і гоніння проти де
мократів, 1ЦО їх чинять 
антинародні режими в 
.Чілі, Парагваї, Гватема
лі, Гаїті та ряді інших 
Країн континенту. В цих 
країнах, говориться в 
Прчйііяіій на зустрічі за
ключній декларації, ста
ли повсякденною практи
кою порушення е.темсн- 
таринх прав людний, ма
гові арешти політичних і 
<і;)оіІк'і!Ілкових діячів, ка
тування і вбивства іна
комислячих.

У той же час, відзна
чається далі в документі, 
₽ усьому світі тепер спо- 
угерігаєсься наростання 

^Исг ;пів народних мас 
?кі захист своїх жигтє- 

прав, за повалення 
реакційних диктатор
ських режимів.

Декларація містить 
Іакяик робітничої І сту
дентської молоді Країн 

Латинської Америки і 
исього світу зміцнювати 
ЄДНІСТЬ МОЛОДІЖНОГО ру
ху, посилювати солідар
ність з усіма народами, 
які борються проти імпе
ріалізму, фашизму, реак
ції, терору і репресій, за 
мир, демократію, за звіль 
ненпя всіх політв’язнів, 
за додержання прав лю
дини, за національну 
незалежність і соціаль
ний прогрес.

З листом-
вимогою

ВІДЕНЬ. Кампанію про
тесту проти постійного 
роздування цін міжна
родними нафтовими мо
нополіями розгорнули 
демократичні молодіжні 
і профспілкові організа
ції Верхньої Австрії. В 
Гінці, Вельсі, Заттледгі та 
інших містах зони прово
дять мітинги і збори, 
розповсюджують листів
ки, в яких, рішуче засуд
жують дії підприємців, 
спрямовані на одержан
ня максимальних прибут
ків за рахунок трудового 
населення.

Верхньоавстрійська зе- 
мельна організація ко
муністичної молоді на
діслала листа на адресу 
земельного уряду і фе
дерального канцлера з 
вимогою націоналізува
ти англо-американську 
иафтову компанію «Раг», 
яка діє а цьому районі.

Свято молодих
Л1ССАБОН. Свято ко

муністичної молоді Пор
тугалії відбулося в сто
личному районі Белем. 
Тисячі юнаків і дівчат 
взяли участь у політич
них диспутах, спортив
них змаганнях, концертах 
самодіяльності. На за
ключній маніфестації 
свята були представлені 
кандидати спілки кому* 

нісгичної молоді, які бу
дуть висунуті на загальних 
проміжних виборах, що 
відбудуться 2 грудня.-

Проти ГОНКИ 
озброєнь

СТАМБУЛ. Тут пройшла 
демонстрація молоді 
проти гонки озброєнь, 
за загальне роззброєн
ня. Виступ був організо
ваний прогресивними 
молодіжними організа
ціями Туреччини і прово
дився в рамках оголоше
ного ООН Тижня дій за 
роззброєння. Демонст
ранти несли плакати, які 
закликають до заборони 
нейтронної зброї, до ви
ходу Туреччини з НАТО, 
до загального і повного 
роззброєння.

НСС Танзанії
ДАР-ЕС-САЛАМ. Рі

шення про створення на
ціональної спілки сту
дентів (НСС) Танзанії 
прийнято на засіданні 
генеральної ради моло
діжної організації рево
люційної партії ЧЧМ, яке 
проходило на Занзібарі.

За повідомленням тан
занійського інформацій
ного агентства Шіхата, 
НСС об’єднає студент
ську та учнівську молодь 
вищих і середніх спеці
альних навчальних закла
дів, яких у країні налі
чується близько ста.

МОЛОДІ ГВАРДІЙЦІ 
П'ЯТИРІЧКИ

Сталь гартує 
характери

Поворот рукоятки на 
пульті управління — і 
електропіч заввишки з 
триповерховий будинок 
слухняно нахиляється, 
пиливаючи у величезним 
ківш чергові сто тонн ви
руючого металу. Стале
вар підносить вгору ве
ликий палець, повідом
ляючи підручних: «Все 
гаразд!».

Цією плавкою краща 
на Донецькому металур
гійному заводі імені В. І. 
Леніна комсомольсько*

І
 молодіжна бригада Ва

дима Насирова досі ро
йово виконала свої річні 
соціалістичні зобов’язан
ня. Тепер на її рахунку 
дві тисячі тонн надпла
нової сталі.

Створений рік тому, 
- цей колектив першим на 
и підприємстві почав осво- 
I юзатт: електросталепла- 
I пильне виробництво. Тіль

ні тридцятирічному брн- 
іадирові. який приїхав 
допомогти українським 
колегам з Челябінська, 
раніше доводилось пра
цювати па таких агрега
тах. А всім іншим — учо
рашнім мартенівцям, ви
пускникам технікумів і 
профтехучилищ — дове
лося починати з нуля. Та 
й перша на підприємстві 
електропіч «показувала 
характер»: то зламається 
електрод, то підведе гід
равліка. Прямо в цеху 
проводили хлопці комсо
мольські планерки, нерід
ко лишались після зміни, 
разом знаходячи єдино 
вірне вирішення. І от на
став день, коли в цеху 
народився трудовий ре
корд: молоді металургії 
зварили плавку за три з 
половиною години, по 
ступившись .тише лічени
ми хвилинами перед про
ектним нормативом, на 
який піч мала вийти че
рез рік.

Недавно поряд з пер
шим агрегатом жарко 
задихала ще одна елек
тропіч. В комсомольсько- 
молодіжному колективі, 
що обслуговує її, багато 
«випускників» бригади 
В. Насирова. Наприклад, 
учорашній підручний Ми
хайло Котов тепер стале
вар, а ного першим по
мічником став Володи
мир Дсгтярьов. Пішли па 
підвищення її інші хлоп
ці, які сформували нові 
колективи сталеварів.

Більше десяти тисяч 
тонн важить уже над- 
іілановгпї сталевий «зли
вок», одержаний з почат
ку року заводськими ме
талургами. Великий 
вклад у колективний ус
піх вносять і елсктроста- 
лен.тавп.тышкн — прапо
роносці попої в Донбасі 
професії. Ю. ЮРіС, 

кор. РАТАУ.

Зима жартує: ще вчора вона насипала на вулиці 
Світловодсьна снігу, і хлопчаки веселою юрбою вибігли 
на ковзанки. А сьогодні — знову осінь...

Фотоетюд В. ГРИБА,

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

Чи любите ви рок-музику?
Десять років тому видав

ництво' «Днїяча література» 
випустило книгу Олега Фео
фанова «Тигр у гітарі», при
свячену сучасній популярні;і 
мулиці на Заході. Редакція 
і автор одержали від чита
чів багато листів. Писали 
школярі, студенти, робітни
ки, солдати, службовці. Од
ні сперечалися з автором, 
інші з ним погоджувались, 
треті запитували, —- слоном. 

тема викликала живий шіе- 
рес.

Чому появилась рок-музи- 
ка? Звідки вона прийшла? 
Яке її майбутнє? На ці та 
багато інших запитані, від
повідає нова книга О. Фео- 
файова «Рок-музика вчора і 
сьогодні», яка е доповненим 
виданням двох попередніх 
книг — «Тигр у гітарі» та 
«Музика бунту».

В. ТАРАСЕНКО.
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Вчора охорон
ці громадсько
го порядку від
значили своє 
професійне свя
то — День ра
дянської мілі
ції.

Така у них робота — і вдень, і 
вночі бути готовими допомогти 
людям. Щоб ніхто не заважав їм 
працювати, вчитися, відпочивати.

У Світловодському міському 
відділі внутрішніх справ у день 
свята слова похвалу адресували 
передусім ветеранам міліції. Та 
не забули й молодих — інспекто
ра карного розшуку Сергія Тихо-

мирова, інспектора дитячої кім
нати міліції Аллу Гавлииську, слід
чого Ірину Зінченко, старшого ін
спектора ДА1 Віктора Погрібного, 
їхніх ровесників.

Фото В. ГРИБА.

На знімках: зліва ■— А. ГАВ- 
ЛИНСЬКА та С. ТИХОМИРОВ; 
справа — І. ЗІНЧЕНКО; внизу — 
В. ПОГРІБНИЙ.

У тридцять п'ять років 
Олександр Альохін здобув 
звання найсильнішого ша
хіста планети. 1 до кінця 
свою життя зберіг за собою 
це почесне звання.

КАЛА БЛАНКАХ - 
XIН (11-та партія 
1927 рік).

У цій позиції 
граючи чорними, 
красивої перемоги: 60... ТсІ8! 
61. аб ФЇ1! 62. Фе4 Т<12 
63. Т:й2 ссі 64. а 7 і через три 
ходи під загрозою ефектив
ного мату білі здались.

АЛЬО- 
матчу,

Лльохін, 
домігся

Відповіді надсилайте 
17 листопада. Автора пра
вильної відповіді, яка пер
шою надійде до редакції (за 
поштовим штемпелем), че
кає спеціальний приз «Клу
бу 64-х клітин». *

і Ф 
W1

4) ЧЕВИДНО, ніхто із фіз- 
культурних активіс

тів області не заперечува
тиме, що вміла організа
ція змагань будь-якого 
рангу сприяє пропаганді 
фізкультури і спорту се
ред молоді. Але чи завж
ди ми добиваємось постав
леної мети?

Тренери, інструктори, 
ватажки колективів фіз
культури, приїжджаючи 
зі своїми вихованцями на 
спартакіадні турніри в 
Кіровоград, мають надію 
перейняти досвід органі
зації і проведення таких 
поєдинків. І раптом ста
ють свідками досить див
них 1 небажаних історій.

Згадаймо хоча б легко
атлетичні змагання за 
програмою обласної спар
такіади міських Рад на
родних депутатів. Перший 
прорахунок — забули про 
оркестр, іцо мав бути під 
час урочистого відкриття 
змагань. А потім спортс
мени майже годині’ нудь
гували на стадіоні спорт
клубу «Зірка», чекаючи, 
поки їх покличуть на 

. старти.
— Холодно, от ми й при

пізнилися трохи, — ви
правдались представники 
обласного спорткомітету. 
— -Толе параду не буде. 
Якось обійдемось.

А коли почалися ці за- 
пізнілі поєдинки, диктор 
став оголошувати резуль
тати тих, хто захопив лі
дерство, хто фінішував 
першим. Одних називав, 
інших забував. І спортсме
ни Світловодська повсяк
час бігали за керівником 
своєї делегації, перепиту
вали:

— Як же ми йдемо, па 
якому місці? Бо щось тіль
ки вихованців Кіровоград^, 
ського тренера Володими
ра Іванця хвалять...

А тим часом найбільше 
очок набирали Олександ
рівні і світловодці.

Поєдинки мали закінчи
тись о другій годині дня. 
Затягнулись до третьої. 
Команди поспішали на 
свої автобуси, не доче
кавшись закриття зма
гань. І про результати 
спартакіади керівники де
легацій дізналися в тісній 
кімнаті, що під трибуна
ми стадіону. А вони яг, 
ті. що приїхали з інших 
міст в обласний центр, 
хотіли навчитись, як по- 
справжньому пповестп ці
кавий турнір. От і навчи
лись — як не треба...

За кілька днів у Кіро
вограді стартували

■ -11 листопада 1979 року--

«КІНО-ДІТЯМ»
Ось і завершилась наша 

вікторина. Щиро дякуємо 
всім, ' хто взяв у ній 
участь.

Сьогодні ми називаємо 
переможців.

Аде спочатку — пра
вильні відповіді на запи
тання останнього, третього 
туру.

1. Усі учасники вікторини 
надіслали цікаві розповіді 
про свої улюблені кіно
фільми.

2. Учасникам вікторини 
пропонувався кадр з філь
му »Казка про царя Сал- 
тана», головні ролі в яко
му виконують Олег Видов 
та Лариса Голубкіна.

3. Про життя Миколи 
Островського у 1973 році 
вийшов на телеекрани 
фільм «Як гартувалася 
стал,ь». У головній рс-яі — 
Володимир Конкін.

4. Мультфільм «Бремен
ські музиканти» був зня
тий «Союзмультфільмом» 
у 1969 році. Головну роль 
у ньому озвучував Олег 
Акофрієв.

5. Дівчинка, зображена 
на кадрі з фільму «Дзво
нять, відчиніть двері», — 
тепер талановита молода 
актриса, лауреат премії 
Ленінського комсомолу 
Олена Проклова. Знімала
ся вона у фільмах: «Сніго
ва королева», «Сентимен
тальний роман», «Ключ 
без права передачі», «Го
лубка», «Єдина», «Міміко», 
«Собака на сіні», «Інспек- 
тор/ул» та інших.

Отже, володарем пер
шого призу вікторини «КІ
НО — дітям» стала дев'я
тикласниця 16-ї середньої 
школи м. Кіровограда Лілй 
Руденко — 16 очок. Дру
гого — десятикласниця а 
Олександрії Олена Мірка- 
тан — 14 очок. Третього 
(за жеребкуванням) 
Олена Човгун із смт Капі- 
танівки Новомиргород- 
ського району — 5 очок.

По п’ять очок набрали 
ще цілий ряд учасникіа: 
Наташа Орел, Таня Гераси
мова, Оксана Ніколенко—* 
М. Кіровоград; Ірина Нон- 
друс (с. Протопопівка), 
Зоя Стрілецька (с. Дівоче 
Поле) — Олександрійський 
район; Наталя Никифоров 
ва — м. Олександрія; Ана
толій Венцковський — 
м. Світловодськ; Ніла 
Штука — м. Голованівськ; 
Людмила Калюжна — се
микласниця Бузникуват- 
ської восьмирічної школи 
Вільшанського району.

Редакція «Молодого ко
мунара» вітає переможній 
і ще раз дякує всім учас
никам вікторини.

Дорогі друзі! Судячи З 
ваших листів, ідея прове
дення вікторини багатьом 
сподобалась. Тому ми 
звертаємося до вас з про
ханням: напишіть нам, із 
якому конкурсі чи вікто
рині, організованими «Мо
лодим комунаром», ви б 
хотіли взяти участь!

Чекаємо ваших пропо
зицій.

ЯКЩО ЗАБУТИ ПРО ОРКЕСТРИ
Ще раз про підготовку і проведення масових спортивних змагань в області.

фінальні змагання з ба
гатоборства 
спортсменів, 
участь у жнивах, 
оркестри. Команди 
го району йшли на 
Імені С. М. Кірова 
порами. Попереду 
тоцикліети. дівчата’ в ук
раїнських вишиванках, з 
хлібоМ-сіллю. Учасників 
змагань вітали представни
ки обласного управління 
сільського господарства, 
кращі женці Кіровоградщн- 
ии, чемпіони і рекорд
смени.

А під 
турніру на 
лецькому 
обласного 
випускали 
бюлетень, 
знали, як _ _ __ ___
наближаються до фінішу. 
Головний су^пдя цих по
єдинків В. А. Нечипуреп- 
ко, керівники обласної ра
ди товариства «Колос» 
прагнули зробити все не- 
лежне, аби на стадіоні 
було справжнє свято, 
хоплююче 
піонів 
стрічками 
значками, . ___
чади їм цінні подарунки.

І комбайнер колгоспу 
імені Чапаєва Світлсвлд- 
ського пайову Петро За
болотний, отримавши на
городи. мовив:

— Отак би завжди! При
їду додому і запропоную 
влаштувати таке свято у 
своєму селі. Як це гарно: 
сільського трудівника 
вшановують за те, 
Dill добився скромних 
піхів у спорті! 
майстри спорту, 
пійці, а нам такі

Ось де приклад 
слідування. Так 
шим обласним радам спор
тивних товариств.

Змагалися нещодавно в 
Ульяновці юні легкоатле
ти — вихованці дитячо- 
ібнацьких шкіл області. І 
місцеві фізкультурні й 
комсомольські активісти 
постаралися, щоб на ста
діоні «Цукровик» теж бу
ло свято. Сюди прийшли 
ветерани війни, кращі ви
робничники міста, педаго
ги, провідні спортсмени.

ГПО 
що

серед 
брали 
Грали 

кожно- 
площу 
з пра 
— мо-

час проведення 
стадіоні, в стрі- 
тиру, в ДЮСШ 

спорткомітету 
^інформаційний 
І всі учасники 

І з чим вони

____  за- 
й цікаве. Чем- 
нагороджувалн 

переможців, 
грамотами, вру-

що 
ус
неМи 

не ОЛІМ- 
почесті.
для ма- 
бн й ІН-
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пе- 
бу-

час

Юнаки і дівчата з кожно
го колективу фізкультури, 
заповнивши трибуни ста
діону, вболівали за своїх 
молодших друзів. А потім 
показали їм своє місто, 
поділилися досвідом про
ведення змагань.

З такою ж відповідаль
ністю ставляться до орга
нізації і проведення масо
вих турнірів світловодці. 
Якось улаштували матчо- 
ву зустріч багатоборців 
ГПО двох кращих колек
тивів фізкультури. Та нз 
стадіон прийшли не тіль
ки спортсмени підпрпємст- 
ємств. які мірялися май
стерністю. Міськком ком
сомолу і міський спортко
митет запросили на ста
діон представників усіх 
виробничих та учнівських 
колективів: хай побачать, 
як треба дарувати собі 
ремогу. І ва трибунах 
ли тисячі,

А в Кіровограді під
турнірів, які проводить об
ласний спорткомітет, на 
трибунах стадіону пусто. 
Спортсмени вболівають 
самі за себе. 1 цс ще один 
доказ того, що працівни
ки Кіровського й Ленінсь
кого райкомів комсомолу, 
районних спорткомітстіп 
байдуже ставляться до по
пуляризації досягнень кра
щих спортсменів області. 
Бо не треба зайвий 
доводити, ЩО той же 
чатківець. побачивши, 
хоче перемогти 
чемпіон ГПО, й 
зорієнтується, 
собі шлях до 
висоти.
£) КРЕМ0 ПРО 
** ДО ВІДГ
турнірів.

Чи прагнули, скажімо, 
голованівці і маловисків- 
ці досягти успіху ва об
ласних фіналах з багато
борства ГПО па призи 
«Комсомольской правды.;/? 
Раділи б, звичайно, якби 
хтось за них згуртував 
боєздатну команду. А так 
набрали лише по 97 і 82 
очка (у першого призера 
серед сільських спортсме
нів — ловоархангельціп — 
662). Бо везли в Кірово-, 
град пс підготовлених 
значківців, які тренуються 
нерегулярно. Є в районах

1 сильніші, але їх «не мог
ли швидко розшукати».

У кожному колективі 
фізкультури Новоукраївсь- 
кого району відомі кращі 
багатоборці ГПО, знають 
про пах, очевидно, і в ра
йонному спорткомітет!. Та 
коли довелось комплекту
вати команду сільських 
багатоборців ГПО па 
ласні поєдинки, тут 
розгубилися: кого і 
замінити? Той не має часу, 
того з роботи не відпуска
ють. Тож замість двох 
сільських виробничників 
у Кіровоград делегували 
робітників — так легше, 
вони на місці, в Новоукра- 
їнці. А якби заздалегідь у 
кожному селі провели 
масові змагання з багато
борства ГПО, якби згурту
вали а чемпіонів міцний 
колектив, то не довелося 
б створювати паперові 
Ілюзії.

Таким «досвідом» інко
ли задовольняються фіз
культурні працівники Ком- 
папіївського, Повгородків- 
ського. Олександрійського 

Документально 
що привезли 

золотих знач- 
спорстменів- 
А ті раптом 

заліко-

Тому-то ми й хочемо 
раз нагадати тим. кому

об- 
теж 
ким

раз 
по- 

_____  як 
майбутній 

сам краще 
визначить 

підкорення
) підготовку 

відповідальних

районів. , 
засвідчують, 
на змагання 
кінців ГПО. 
розрядників, 
не дають команді 
них очок.

Вирішили нещодавно в 
Кіровоградському педінсти
туті імені О. С. Пушкіна 
провести легкоатлетичний 
крос. Більше тисячі юнаків 
і дівчат у гарних спортив
них костюмах, підбадьорю
вані мелодіями маршів, що 
їх виковував оркестр, йшли 
в парк культури й відпо
чинку імені В. І. Леніна. 
Поєдинки організували вмі
ло. Та результати спортс
менів засмутили навіть са
мих організаторів змагань. 
Бо багато учасників кросу 
навіть не наблизились до 
фінішу — знесилені, сором
лячись своєї млявості, схо
дили вони з бігових дорі
жок. А потім іще два-трн 
дні скаржилися, що болять 
потреновані м’язи. Якби ж . 
перед цими стартами було 
проведено 
групах. ва факультетах (і 
не одні), якби кожен тре
нувався щодня, то задум 
організаторів турніру увін
чався б успіхом.

змагання в

ше 
----- „-------- ---------  до

ручено роботу но фізично
му вихованню молоді: комп
лекс ГПО впроваджується 
не тільки для того, аби юна
ки і дівчата одержали 
значки. Склавши залік з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки, юнаки і 
дівчата не повинні заспо
коюватись на досягнутому. 
Сходження має бути без
перервним. І лише тоді бу
де користь.

Запитайте, скажімо, світ- 
ловодців, чому вони вже 
кілька років підряд у числі 
переможців фінальних об
ласних змагань з багате 
борства ГПО. Відповідь 
буде коротка і ясна: є зав
часна підготовка, с пере
підготовка спортсменів. 
Тижні ГПО, місячники фіз
культури і спорту, ретель
на підготовка і проведення 
поєдинків у найменших ко
лективах фізкультури від
крили нові імена чемпіо
нів і рекордсменів. Факт? 
П’ять кращих багатоборців 
ГПО із Світловодська (Ольга 
Пле'ханова, Леонід Мериун. 
Володимир Ковязіи. Г. Т. 
Яненко, Н. М. Морозова) 
завоювали золоті нагороди—и 
на обласних фіналах. Хто У 
ще з районів 1 міст області 
може похвалитися таким 
ужинком? Девізи . право
флангових: «Від значка
ГПО . до олімпійської ме- 
данії», «Від масовості — до 
майстерності!». І це не 
просто для-красного слів- : 
ця. С дієвість, є віддача. 
І* АЖУ’ГЬ, роботу тренера 
Жі' слід оцінювати по то- І 
му. як і скільки пін нідго- І 
тував спортсмсніп-позряд- І 
ннків. чемпіонів І рекорде- :

. менів різного рангу. А чо- -І 
му б діяльність Фізкультур- ■ 
них активістів не визначи
ти в подібному руслі: * 
скільки і як вони провели І 
цікавих масодих змагань, , 
що стали справжнім святом -і 
для молоді? Щоб не стави- І 
ти тільки галочку, щоб ко- І 
жен турнір запам’ятав- .1 
ся надовго.

М. ШЕВЧУК, |
спецкор «Молодого |
комунара». ,
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