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ЯК СТАРШІ
Зростанням продуктив

ності дійного стада відзна
чив минулий рік колектив

'у.другої молочнотоварної 
ферми колгоспу «Україна;»
Олександрійського району. 
Серед переможців соціаліс-

Всесоюзна
Ленінська 
перевірка

тичного змагання — комсо-
молка Ольга Кицелюк. її 
показник — 3167 кілограмів 
від кожної тварини. Молода 
доярка зобов’язалася в ни- 
нішньому, ленінському році 
одержати по 3300 кілограмів 
Молока.

Взірцем для Ольги і всіх 
молодих тваринниць району 
Стала Марія Данилівна Іва- 
ниченко з радгоспу Олек
сандрійського цукрокомбі- 
нату. Вона закликала колег 
успіхами у праці відзначити 
110-у річницю з дня народ
ження В. І. Леніна і дала 
£лово до ювілею виконати 
особисту п’ятирічку.

М. ТРУХАНОВ.

З механічної дільниці 
заводу «Цукрогідромашо 
надійшло повідомлення: 
«Токар, комсомолець Ми
кола Фоменко виконав 
п'ятирічне завдання». Цим 
самим він справився із зо
бов’язанням, взяти на 
честь 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
На черзі — ще ряд зав
дань, виконання яких при
урочить -Микола ювілею. 
Серед них — оволодіння 
суміжною професією шлі
фувальника, економія 0,2 
кілограма твердих сплавів, 
які засюсовуються на рі
жучих інструментах. Всі

КРАЩИЙ
СЕРЕД 
КРАЩИХ 

молоді виробничники за
воду, наслідуючи приклад 
М. Фоменка, також праг
нуть гідно зустріти Ленін
ський ювілей, повністю за
довольнити потреби цук
розаводів країни в гідро
насосах.

М. ПОРТНОЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кіро
воградського заводу 
«Цукрогідромаш».

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

ЗНАЮТЬ ДІЛО ХЛОПЦІ
Один день рік годує. Це 

весняний. А хлібороби-ме- 
ханізатори вважають, що 
зимовий — теж. Адже від 
того, як підготуєш техніку 
(з гарантією чи абияк) за
лежатиме доля жнивного 
поля, всьою врожаю. І ко
ли ти справжній господар, 
то поспішай, не марнуй 
коротких зимових днів. Бо 
тоді, у теплі весняні і спе- 
котливі літні буде ой як 
сутужно!

Це добре розуміють у 
другій тракторній бригаді 
колгоспу імені XX з їзду 
КПРС Ьобринєцького ра
йону. Вже сьогодні вся 
грунтообробна і посівна 
техніка, чотири із шести 
зернозбиральних комбай
нів — на лінійці готовнос
ті. (Про ЦЄ РОЗПОВІВ НЯ(Л 
бригадир, молодий кому
ніст АЛикола Васильович 
/Махонько). Виконано ряд 
інших робіт. Тому в розта
шуванні тракторної, віднос-

ний спокій. Але не зако
лисуючий. Бо хоча ремонт
ники повністю вкладаю
ться у графік, але роботи 
у них вдосталь — треба 
перевірити надійність тех
ніки.

М. В. Махснько із задо
воленням відзначає, що за
порукою успіху на ремон
тах стали спеціальні ланки.

— Кожна з них, — гово
рить бригадир, — знве 
своє завдання. Працює за 
графіком, з дотриманням 
технологічних вимог. Праг- 
нелю лагодити так, щоб 
потім не довелося пере
робляти.

Особливу увагу ремонт
ники, та й не тільки вони, 
звертають на підготовку 
техніки, яку експлуатувати
ме комсомольсько-моло
діжна ланка Андрія Чер
ненка. Вона спеціалізує
ться на вирощуванні гіб
ридної кукурудзи. А ни
нішнього року першою се-

На знімка х: бригадир другої тракторної бригади 
нолгоспу імені XX з'їзду КПРС Бобринецького району 
М. В. МАХОНЬКО; техніка на лінійці готовності.

ред комсомольсько-моло
діжних району застосує ін
дустріальний метод. Пов
ністю виключатиметься 
міжрядний обробіток по
сівів. На допомогу при
йдуть гербіциди. Але з по
рядку денного не знімає
ться відповідальне став
лення механізаторів до 
техніки. Вена повинна бути 
налагоджена максимально 
чітко. Отож і стараються 
члени комсомольсько-мо
лодіжної ланки Андрія 
Черненка, всі механізатори 
бригади, бо знають, що ни
нішнього року є можли
вість одержати високий 
урожай гібридної кукуруд
зи. Допоможе індустріаль
ний метод. А ще — вчасно 
і добротно відремонтована 
техніка.

...Закінчувався короткий 
зимовий день. Механізато
ри з другої тракторної не 
поспішали розходитися по 
домівках. В майстернях, 
на відкритих майданчиках 
лунали голоси: «Чи не 
правда, хлопці, сьогодні 
попрацювали на славу!»

A. ШИЛОШИЙ,
B. ГРИБ (фото).

ОШЙ

ПОДВИГ“
Журналісти, молоді і 

знавці, комсомольські 
дтсаафівсьиі активісти, 
гони червоних слідопитів, 
починаючи новий пошук, 
присвячують цю акцію За
річчю Перемоги радянсько
го народу у Великій Вітчиз
няній війні. В ході експеди
ції триватиме конкурс на

крає- 
та 

за-

кращий матеріал про подви
ги воїнів-вшволитслів. Штаб 
експедиції 
пити дві 
м’ять» та 
в’язок».

має намір здійс- 
оиерації — «Па- 
«Священний вбс-

як буде ор; авізо- 
обласну експедицію

Про тс.
ВШІО ~ . . . .
«Подвиг», що сьогодні стар
тує. читайте па 3-й сторінці 
* Молодого комунара».

Комсомолка Надія ВОВКОБРУНЬ працює дег.рною є нолгсспі «Перше травня» Ма- 
повненівського району. Минулого року вона одержала 4563 кілограми молока від црж- 
ної корови. У нинішньому, ленінському ювілейному році, Наділ зобов язагаєг. дсс-тгтм 
п’ятитисячного рубежу надоїв. Підсумни першої декади показують, шо комсомолка 
Н. Бовнобрунь трудиться, як і намітила — ударно, високоякісно.

ВІРНІСТЬ 
ІЛЛІЧЕВИМ
ЗАПОВІТАМ

Радянський народ, усе прогресивне 
людство готується гідно зустріти 110 у 
річницю з дня народження В. І. Леніна. 
У прийнятій у зв’язку з цим постанові 
ЦК КПРС зазначається, що підготовка до 
славної дати і її святкування понликані 
всемірно сприяти дальшому розвитку 
трудової і громадської антиеності радян
ських людей, мобілізації зусиль на вико
нання плану 1980 року, створення хоро
шої основи для успішного старту оди
надцятої п'ятирічки. В центрі уваги пар
тійних, державних і господарських орга
нів, профспілкових і комсомольських ор
ганізацій повинні стояти питання підви^ 
щення ефективності і якості роботи в 
усіх ланках народного господарства, зро
стання продуктивності праці, 
нація виробництва, прискорення наукове- 
технічного прогресу, вдосконалення пла
нування і управління енономіною, зміц
нення організованості і дисципліни, поси
лення персональної відповідальності за 
ДСкїрХУгрздсаький міськком Компартії 
України провів збори ветеранів партії, 
кавалерів ордена Леніна і виробництва, на яких обговорено завдай 
ня, що випливають із постанови ЦК Ньі є. 
♦ Про 110-у річницю з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна» і шляхи ус
пішного здійснення заходів міськкому 
райкомів партії, первинних парторган.за-

цій го гідній зустрічі Ленінського ювілею.
На зборах виступили перший секретар 

міськкому партії В. О. Сонуреннс брига
дир формувальнинів заводу «Червона зір
ка», депутат Верховної Ради СРСР В. 1. 
Гетьманець, директор автобази тресту 
«Кіровсградсільбуд», Герой Радянського 
Союзу М. Ю. Єрещенко, директор мага
зину № 92 міськпромторгу Я. Д. Литвинок, 
ветеран партії М. Я. Короеайчснно. заслу- 

к жена вчителька Української РСР, педа
гог середньої школи № 5 С. М. Велика.

Здійснюючи рішення XXV з'їзду КПРС, 
зазначалося на зборах, трудящі Кірово
града добилися певних успіхів у підви
щенні ефективності виробництва і якості 
роботи. Промисловість міста достроково, 
23 грудня 1979 року, виконала плани чо
тирьох ромів п’ятирічки. Понад план 
Йсалізовано продукції на 21 мли. крб.

айже п'ята частина виробів маркірує
ться державним Знайом якості. За рони 
п'ятирічки збудовано 371,7 тис. квадрат
них метрів житла, 9 дитячих садків, ба
гато інших соціально-культурних об’єктів.

Зроблено багато. Але попереду — нові, 
ще напруженіші завдання. В 1980 роц» 
обсяг промислового виробництва повинен 
зрости на 10 процентів, продуктивність 
праці — не менше, ніж на 8 процентів. 
Для успішного здійснення цих наміток 
необхідно підеищити рівень управління, 
взяти під неослабний контроль виконанню 
намічених заходів по вдосконаленню гос
подарського механізму, повніше^ вико
ристовувати Ініціативу знизу. Б Цій спра
ві треба сповна використати трудове, по
літичне піднесення, винликане підготов
ною до 110-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Учасники зборів наголошу
вали на необхідності посилення авангард
ної ролі в соціалістичному змаганні за 
гідну зустріч Ленінського ювілею кавале
рів ордена Леніна, псредовниіе вироб
ництва.

«Радянська 
демократія в дії»

На таку тему 22 січня буде 
проведено політдень, присвя
чений виборам до Верховної 
Ради УРСР та місцевих Рад 
народних депутатів. Поза
вчора відбулася інструктивна 
нарада позаштатних лекто
рів і доповідачів Кіровоград
ського обкому Компартії Ук
раїни, ідеологічних праців 
нинів, керівників г.ідирн- 
ємств, установ і організацій, 
які входять до пропагандист
ських груп, що виїдуть у 
міста і райони області. З до
повіддю «Радянська демо
кратія в дії» ейступиЕ секре
тар виконкому обласної Ра
ди народних депутатів В. А. 
Долиннк. УчаєнинІЕ народи 
було проінформовано про 
хід передвиборної кампанії, 
їм дано рекомендації щодо 
проведення чергового пол»г- 
дня.
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МОЛОДИЙ КОМУНАР1*

Чотирнадцятого січня 
гуртках комсомоль

ського політнавчання 
(курс «Ваш Ленінський 
комсомол») відбулося 
заняття на тему: 
«Участь комсомолу в 
боротьбі за колективі
зацію сільського госпо
дарства і здійснення 
культурної революції».

Про те, як проходило 
воно у гуртківців рад
госпу імені Димитрова 
Устинівського району, 
розповідає член район
ної методичної ради з 
питань комсомольського 
політнавчання М. П. 
Михалевич.

демо сидіти по-старому з 
дрібних господарствах,
хоч і вільними громадяна
ми на вільній землі, нам 
все одно загрожує неми
нуча загибель...»

ДЕ Ж буз вихід? В укруп
ненні сільського 

подарстаа. XV з’їзд 
тії, __
1927 року, 
курс партії на 
зацію сільського 
дарства. Після цього 
ліпшились умови для 
лективізації 
господарств.

гос- 
пар- 

ії, який відбувся В Грудні 
проголосив 
колективі- 

госпо- 
по- 
ко- 

селянських 
Держава 

збільшила випуск машин і 
тракторіз для використан
ня на великих земельних 
масивах. Це буз початок 
створення радгоспів і МТС. 
На селі розвивалися різні 
форми кооперації — спо
живча, сільськогосподар
ська, кредитна, колгоспна, 
радгоспна, які показували

17 січня 1980 року

Пропагандист зосередив 
узагу слухачів на постанові 
ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 
року «Про темпи колекти
візації і заходи допомоги 
держави колгоспному бу
дівництву», з якій зверта
лася уваїа на здійснення 
суцільної колективізації 
селянських господарств і 
на цій основі ліквідації 
куркульстзз як класу.

Суцільну колективізацію 
було намічено завершити 
до 1930 року. Велику до
помогу тут подавали ком
сомольці. Вони роз ясню- 
вали переваги колгоспного 
виробництва, першими
вступали в колгоспи і кли
кали за собою своїх бать
ків, сусідіз та односель
ців. Особливо активно дія
ли КОМСОМОЛЬЦІ Г 

боротьби з куркульством. 
Вони викривали глитаїв, 
які ховали або гноїли хліб,

ш починалось
Микола ГРИГІР — пропагандист гуртна «Основи 

економічних знань» Новгородкіеської міжгосподар
ської шляхо-Зудівельнсї організації.

Разом зі спеціалістами М. Григір допоміг слухачам 
розробити підвищені соціалістичні зобов’язання, еко
номічно обгрунтувати їх. «Закінчити десяту п’ятирічку 
до 7 жовтня 1980 ------- ----- ------- '--------------------:
бітники-гуртківці.П біти

.т )

року» — так вирішили молоді ро-

Фото В. ГРИБА.

І

КУРСОМ
МИРОЛЮБНОСТІ
Відповіді товариша Л. 1. 

Брежнєва па запитання ко
респондента газети «Прав
да» знайшли широкий від
гук в усьому світі. Світова 
преса, державні і громад
ські діячі багатьох країн 
підкреслюють, що в них 
дано глибокий аналіз роз
витку міжнародних відно
син, розкрито цілі і зав
дання миролюбної зовніш
ньої політики СРСР, ви
крито підступи імперіаліс
тичних кіл проти миру та 
безпеки народів.

Останнім часом з впни 
імперіалістичних сил, і на
самперед певних кіл США, 
відбулось ускладнення 
міжнародної обстановки. 
Ці сили взяли курс, який 
веде до посилення воєнної 
небезпеки, що знайшло 
вияв у прийнятті ними рі
шень про автоматичне зро
стання воєнних бюджетів 
країн — членів МАТО до 
кінця XX століття, форсу
вання нових довгостроко
вих програм озброєнь і 
розміщення в ряді західно
європейських країн .нових 
американських ракетно- 
ядерних засобів середньої 
дальності.

Саме цс стало справж
ньою причиною загострен
ня обстановки у світі, а 
не останні події в Афгані
стані, як намагаються 
твердити в США, інших за
хідних країнах і в Китаї.

Що ж до Афганістану, 
то з перших днів революції 
він зіткнувся з зовнішньою 
агресією, з грубим втру
чанням іззовні у свої внут
рішні справи. Імперіалізм 
разом із своїми пособннка- 
мн почав по суті псоголо- 
шену війну проти револю
ційного Афганістану. 1 ко
ли безперестанна збройна 
інтервенція створила рс-

альну загрозу втрати Аф
ганістаном своєї незалеж
ності, перетворення ного в 
імперіалістичний воєнний 
плацдарм па радянському 
південному кордоні, у вог
нище серйозної загрози 
безпеці Радянської держа
ви, Радянський Союз уже 
не міг не відгукнутись на 
прохання уряду дружнього 
йому Афганістану. Радян
ський військовий контин
гент, направлений в Афга
ністан, розв’язує єдине 
завдання — сприяє афган
цям у відбитті агресії із
зовні" і буде повністю виве
дений, як тільки відпаде 
необхідність у цьому.

Кроки США, зроблені у 
зв’язку з подіями в Афга
ністані, — заморожування 
Договору ОСО-2, відмова 
від поставок Радянському 
Союзові ряду товарів — 
розцінюються як свідчення 
того, що Вашнігтоп пробує 
заговорити з Радянським 
Союзом мовою «холодної 
війни», що США — зовсім 
ненадійний партнер у між
державних зв’язках. У ба
гатьох зарубіжних комен
тарях підкреслюється, іцс 
ці дії аж ніяк не завдадуть 
Радянському Союзові тієї 
шкоди, па яку розрахову
ють їх ініціатори. Радян
ський народ має достатні 
можливості, щоб жити і 
працювати спокійно, вико
пувати намічені плани, під
вищувати свій добробут.

Радянський Союз буде і 
падалі проводити визначе
ний рішеннями з’їздів 
КПРС зовнішньополітич
ний курс, який поєднує по
слідовну миролюбність з 
твердою відсіччю агресії.

М. ЯКОВЛЄЗ, 
оглядач ТАРС.

д ОЯСНЮЮЧИ необхід- 
[’■ність колективізації сіль

ського господарства, про
пагандист Г. І. Ковтун 
розповів про ленінський 
план перехідного пе
ріоду зід капіталізму до 

І соціалізму, плани перебу
дови одноосібного дріб
ного селянського госпо
дарства у велике суспіль
не, соціалістичне. Радян
ська держава створювала 
свою потужну промисло- 

І вість, здатну реорганізува
ти сільськогосподарське 
виробництво, забезпечити 
його сучасною технікою. 
Поступово селяни вчилися 
колективізму у найпрості- 

Іших формах кооперації.
Переконуючись у перева
гах колективної праці, во
ни добровільно об’єднува
лися в колгоспи.

Гліб Іванович звернув 
увагу і на те, що Радян- 

| ський уряд прагнув за&ез- 
I печити різке піднесення 
І продуктивності і товарнос- 
I ті сільського господар- 
! ства, докорінно підвищити 

життєвий рівень трудового 
| селянства і всього радян- 
I ського народу. Дрібното- 
І варкі селянські господар- 
І ства не сприяли цьому, 
і стихійно відроджуючи ка

піталізм. У той час, коли 
І промисловість швидке 
І розвивалася, сільське гос- 
I подарство тупцювалося на 
І місці. Якщо до резолюції 
І головними поставниками 

товарного хліба були гос- 
Іподарства поміщиків і кур

кулів, то 
селянські

Утворився великий розрив 
між потребами держави в 
сільськогосподар с ь к и х 

І продуктах і рівнем їх ви- 
I робництва. Крім цього, на 
І селі існувала куркульська 
І експлуатація. Багатії сабо- 
I тували державні заготівлі 

хліба, розраховуючи ви- 
I кликати голод у країні і 
| зірвати господарську полі- 
В тику Радянської влади. Та- 

I ким чином, життя підтверд- 
I жувало правильність слів, 

сказаних В. І. Леніним ще 
в 1917 році: «Якщо ми бу-

після — дрібні 
господарства.

СЬОГОЛЕННЯ
------ ---- --- ------- -------- -------

перевагу колективного 
господарства перед дріо- 
ноосібними.

Радянська держава 
давала колективним 
подарствам широку 
тримку: трактори, | 
нент, кредити. Укладалися 
також договори на купів
лю продукції, створювали
ся курси по підготовці ор
ганізаторів і керівників 
сільгоспартілей. У квітні 
1929 року на заклик партії 
з міста в село поїхало 25 
тисяч передових робітни
ків. Вони допомагали се
лянам будувати нове жит
тя.

На селі зміцнювалися 
партійні організації, кіль
кісно і якісно зросли сіль
ські комсомольські осе
редки, які згуртовували 
сільську бідноту і серед
няків.

У 1928—1929 роках за
мість СОЗів і простих ко
оперативних об’єднань ут
ворюються колгоспи. На- 
стаз час масової колекти
візації селянських госпо
дарств. Перелом настав у 
другій половині 1929 року. 
У колгоспи пішли середня
ки. Розповідаючи про це, 
пропагандист нагадав, що 
в Устинівському районі 
перший колгосп був засно
ваний у 1923 році. Він на
зивався «Перший Устинів- 
ськйй». Восени 1929 року 
майже всі селянські госпо
дарства району були 
колективізовані. Характер
но те, що селяни давали 
своїм колгоспам назви 
патріотичного напрямку. В 
Степанівці — «Перебудова 
села», в Криничуватці — 
«Факел колекіивізації», в 
Устинівці — «Червоний се
лянин», в Седнівці — «Ко
мунар», а Ганно-Требинів- 
ці — «Червона гвардія», 
у Антонівці-— імені 25-ти- 
сяч.чикіз. Г. І. Ковтун навіз 
приклади, що засвідчували 
розмах колгоспного руху. 
В Устинівському районі на 
кінець 1929 року було 68 
колгоспів, у самій Устинів
ці — 9.

І пе
гое- 
під- 

рема-

допомагали партійним ор
ганізаціям в агітаційній ро
боті на селі, були ударни
ками праці на полях та з 
МТС.

ЦІКАВИХ форм набира
ла пропаганда, глас

ність соціалістичного зма
гання в колгоспах району. 
Наприклад, щовечора ком
сомольські активісти виві
шували червоні прапорці 
біля контор колгоспів на 
честь бригади, яка зайня
ла перше місце, жовті — 
на честь бригади, яка зай
няла друге місце і рого- 
жозі прапорці — «на 
честь» бригади, яка зайня 
ла останнє місце.

Коли в січні 1930 року 
ВЦРПС і ЦК комсомолу 
оголосили ленінський на
бір з ударні бригади, .сіль
ські комсомольці перши
ми вступили до них. Тися
чі молодих трудівників се
ла стали учасниками соціа
лістичного змагання, удар
никами праці. Передові 
комсомольці села вступа
ли в ряди ВКП(б), їх вису
вали на керівні посади. 
Так, у селі Степанівці У-с- 
тинізського району секре
тар комсомольського осе
редку С. П. Таран 
тивним учасником 
тизізації, райком 
висунув його на 
роботу з радгосп 
митрова, пізніше 
Панкратович стаз 
ником 
рату.
Гї ОБУДОВА 
■ ■ вимагала

буз ак-
колек- 
партії 

керівну 
їм. Ди-
Семен 
праців- 

держазного апа-

соціалізму 
здійснення 

культурної резолюції. Без 
неї не можна було зроби
ти життя трудящих повно
кровним. Пропагандист по
яснив, що суть культурної 
революції полягає а тому, 
щоб зробити всі цінності 
науки, мистецтва, техніки 
надбанням широких на
родних мас.

У двадцятих і тридцятих 
роках насамперед треба 
було, ліквідувати непись
менність. Тут Г. І. Ковтун 

........... : У ДО-

революційній Росії на- . 
селення були неписьмен
ні, а серед молоді — ’/5, 
Щоб здійснити загальне 
початкове навчання, Росії 
потрібно було б не менше 
як 125 рокіз, а щоб на
вчити грамоти народів Се
редньої Азії — 4600 років. 
Тому так гостро стояло 
завдання боротьби з не
письменністю, організації ■ 
системи народної освіти. | 
Треба було підготувати І 
сотні й тисячі вчителів, І 
спеціалістів, а з цією ме- | 
тою розширити мережу 
зишої і середньої спеці- І 
альної освіти, залучити на 
бік соціалізму інтеліген
цію, спеціалістів. Ось за 

в період ’цю справу і взязея комсо
мол. Він прищеплював ви
соку свідомість, любов до 
дисципліни і організова- і 
ності, залучаз до активної 
участі з суспіпьно-полігич- : 
кому житті країни 
дий робітничий клас, 
лодих колгоспникіа.
Ізанович пояснив, 
вклад у боротьбу за за
гальну письменність, бу
дівництво загальноосвітніх 
шкіл, в організацію куль- 
турноосвітньої роботи, 
особливо на селі, внесла 
ВЛКСМ. Комсомольці очо
лили лікбези, хати-чиїаль- 
ні, клуби, сільбуди, де 
проводили освітню, масо
во-політичну, культурну 
роботу.

«У нашому селі молоді 
комсомольці Родіон Коліс
ник, Петро Гончаренко, Лі- 
за Черказова навчали в 
лікбезах неписьменних се
лян. Тетяна Пасічна очоли
ла групу молодих дівчат, 
які навчали дітей а почат
кових класах, Яків Якович 
Пихтін організував молодь 
Новог.егрівки на будівни
цтво школи...».
Й'Й ІСЛЯ розповіді пропа- 
““ гендист поставиз пе
ред слухачами ряд кон
кретних завдань; Григорію 
Гущину, наприклад, 
чив 
В. І. 
вати 
ня?>», 
«Про кооперацію»...

Аби слухачі краще 
своїли почуте 
Гліб 
кілька 
суть
ського господарства?», 
«Чому загострилася класо
ва боротьба на селі?», «Як 
проходила колективізація 
в нашому селі?», «В чому 
суть здійснення культур
ної революції?», «Які куль
турні заклади організовані 
в нашому селі з період 

—30-х років?», «Кого 
ви знаєте з трактористів 
періоду колективізації о 
нашому селі?» та ін.

На наступне заняття 21 
січня гурткізці планують 
запросити комсомольців 
другої половини 20-х років 
Меланію Удовиченко і Се
мена Норенка.

навіз такі порівння:

моло-
МЭ-

Гліб
який

Дору- І 
опрацювати статтю І 

Леніна «Як організу- І 
соціалістичне змагай- І 
Віктору Себіченку — ■

за,-1 
на занятті, І 

Іванович поставив І 
запитань: «У чому І 

колективізації сіль- 1

М. МИХДЛЕВИЧ, 
другий секретар Усти- 
пінського райкому 
ЛКСМ України.

7

—КРДЇНА рад. НОВИНИ ДНЯ™1™

У ДОРОЗІ — них ст?ли майже п’ять ти- бригад увійшли досвідчені тварин, Марія надоїла 920
. _ сяч агітпунктів, будинків і заводські майстри метало- тонн моямп Тп..5° лаАГІТПОЇЗД клубів виборців. обробки і складання. „ого ^езульта^Те

БАРНАУЛ. Агітпоїзд «Ал- РАЗОМ З ШЕФАМИ лпгагмрниіа сягали в Естонії.
тай у десятій п’ятирічці» ХАРКІВ. В області завси- п'*'«,нпсппл _ _________
вирушив у рейс до вибор
ців Алтайського краю. Лек
тори і пропагандисти ви
ступлять з лекціями та бе
сідами про Конституцію 
,СРСР, розкажуть про Воли
ні соціально-економічні пе
ретворення, які відбулися в 
нраї з часу минулих вибо
рів до Верховної Ради 
РРФСР. Більш як сто тисяч 
активістів ведуть тепер на 
Алтаї передвиборну масо
во-політичну і агітаційно- 
пропагандистську роботу. 
Опорними пуннтами для

ХАРКІВ. В області завер- Н^ЛІПСПНИ „лл —
шено підготовну грунтооб- ЕСТОНСЬКОЇ ДОЯРКИ МО8А ПРОФЕСІЯ 
робних і посівних машин КОЛУІЛМ
до весняної сівби. Плуги, 
борони, культиватори, сі
валки, іншу причіпну тех- 
ніну ремонтували більш як 
у чотирьохстах стаціонар
них нолгоспних і радгосп
них майстернях, оснащених 
сучасним устаткуванням. 
Забезпечити високу якість 
робіт механізаторам допо
могла співдружність з ше- 
фами-городянами. Разом з 
сільськими трудівниками 
до складу спеціалізованих

ТАЛЛІН. Надіслала теле
граму ОДНІЙ ІЗ своїх послі
довниць знаменита естон
ська доярка Герой Соціа
лістичної Праці Ленда 
Пейпе, відома в країні як 
першокласний майстер ма
шинного доїння. Вона сер
дечно поздоровила молоду 
колегу — доярну колгоспу 
«Вихма» Вільяндіського ра
йону Марію Штерн з чудо
вим досягненням. За мину
лий рін. доглядаючи 250

КОЛХІДИ
.. ПОТІ (Грузинська РСР). 
Мальків цінних порід риб 
випущено в озеро Паліасто. 
мі. Тут створено перше В 
Колхіді спеціалізоване ви
рощувальне господарство 
для організації рибних про
мислів. У Грузії почато бу
дівництво рибних заводів 
на Тбіліському морі, Сюн- 
ському водоймищі, річках 
Храмі, Ліахві та інших.

(ТАРС - РАТАУ).

ВИПУЩЕНО
ПОЛІТВИДАВОМ 
УКРАЇНИ

Видавництво політичної 
літератури України випус- 
тнло в СВІТ українською 
мовою працю В. І. Леніна 
«Завдання спілок молоді».

Свою промову на ЦІ 
Всеросійському з’їзді Ро- 
ешської Комуністичної 
Спілки Молоді 2 жовтня

19’_0 року В. І. Ленін при« 
святив питанню комупіс« 
нічного виховання трудя« 
Щнх, створенню нової мо« 
ралі, яку слід прищепліов?« 
ТИ у свідомій і дисципліно« 
ваній праці. Туг В. І. .1г« 
нін висунув як одне з най
важливіших завдань — по* 
єднання навчання і впхо4 
вапня молоді з продуктив* 
иою працею, виголосив за' 
клик, що став крилатим 
Для молоді: вчитись, вчи
тись і вчитись.

Книгу видано у сувенір
ному оформленні.

(РАТАУ).
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перемогли його. Напишіть про того 
солдата, що визволяв ваше село, 
прийшовши сюди за тисячі кіломет
рів, згадайте про свого земляка, 
який трощив гітлерівські доти дале
ко від рідного дому.

Кращі твори просимо надсилати 
до редакції. Найбільш значимі бу
дуть опубліковані і відзначені пре
міями, дипломами штабу експедиції 
«Подвиг».

НАШІ ГвСТІ-

Під час експедиції запрошуємо 
юнаків і дівчат стати учасниками 

операції

ВОНИ пройшли вогненними вер
стами тисячі доріг, наші дорогі 

діди, батьки і старші брати. Падали 
солдати, але було несхитним їхнє 
знамено. Воно прилилось над плац
дармами і кликало воїнів-визвоги- 
телів уперед, до перемоги. На 
1410-й день війни полкові розвідни
ки Малітон Кантарі я і Михайло Єгс- 
ров підняли прапор нашої Перемо
ги на куполі рейхстагу.

Перемозі радянського народу а 
Великій Вітчизняній війні в травні 
ми відзначатимемо 35 років. Гідно 
зустріти цей ювілей — патріотичний 
обов’язок кожної радянської лю- 

ини.
Ми знаємо імена наших Героїв.

Бо ніхто не забутий, ніщо не забуте. 
Ми вирушаємо в далекі і близькі по
ходи, щоб знову і зноа відкрити но
ві сторінки подвигів во'інів-визволи- 
телів і серцем пізнати, де, з яких 
висот людського життя починався 
Подвиг. І житимуть вірні сини Віт
чизни у нашій пам’яті вічно. Всі во
ни — ті, що живі стоять перед нами, 
і ті, що кличуть нас уперед з обеліс
ків, — безсмертні, вони — Великі 
солдати Великої Вітчизняної.

Сьогодні ми оголошуємо експе
дицію

«подвиг»

ську молодь до написання творів на 
такі теми:

«Партія — полководець 
радянського народу у Великій 

Вітчизняній війні», 
«Дружба наша — 
зброя перемоги».

Хай кожен юнак і дівчина, що си
дять за шкільною партою, розка
жуть по-свссму про того легендар
ного політрука, гідного представни
ка нашої рідної Ленінської партії, 
яка виховала в своїх лавах, дала 
Збройним Силам і всесвітньо відо
мих маршалів, і всесвітньо відомих 
героїв-солдатів. Адже сини нашої 
партії першими на війні звершили 
ПОДВИГИ, перед ЯКИМИ СХИЛЯЄ З ПО03- 
гою голову все прогресивне ЛЮД
СТВО. Отож хай учні напишуть твір 
про воїнів-комуністів, поведуть роз
мову про роль КПРС — організатора 
і натхненника Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні.

Створіть, друзі, рукописну книгу 
про дружбу радянських народів на 
фронтах і в тилу, про непорушну єд
ність інтересів і цілей, волі і дій на- 
родів-братів, які мільйонними лава
ми стали проти грізного ворога і

«ПАМ'ЯТЬ».

Закликаємо всіх червоних слідо
питів, комсомольців і піонерів удо
сконалити шефську роботу. Потур
буйтесь про пам'ятники воінам-зем- 
лякам, воінам-сизволителям — щоб 
ніколи не заростала до них людська 
стежина. Не забудьте про інвалідіз 
Великої Вітчизняної війни, не за
будьте всіх тих, хто живе на вашій 
вулиці, у вашому селі, повернув
шись 35 літ тому з фронтових доріг.

Про це ми теж розповімо на сто
рінках газети, користуючись, зви- 
‘•'бйно, вашими повідомленнями.

23 січня, в перший день Всесоюз
ного місячника оборонно-масової 
роботи, присвяченого 62-й річниці 
Радянської Армії та Військово-Мор
ського Флоту, оголосимо операцію

«СВЯЩЕННИЙ 
ОБОВ'ЯЗОК».

Мета експедиції: покликати наших 
юних друзів, піонеоів І КО/АСОМОЛЬ- 
ців, краєзнавців, комсомольських і 
^•саафівських активістів до нових 

-ґ&шуків. Відкриймо імена Невідомих 
солдатів, відкриймо людям нові сто
рінки з біографій воїнів-земляків, 
бійців, які визволяли наше місто, се
ло від ворога. Хай кожен із нас ще 
краще пізнає витоки перемог нашої 
легендарної Радянської Армії, тре
петно доторкнеться до бойових тра
дицій наших дідів і батьків.

Починаючи експедицію, ми ого
лошуємо конкурс на кращу розпо
відь про воїна-визволителя

«ВІТЧИЗНИ ВІРНІЇ сини».

У ХОДІ ЕКСПЕДИЦІЇ ЖУРНА
ЛІСТИ ГАЗЕТИ, НАШІ АКТИВІС
ТИ, ЯКІ ВИРУШАТЬ ЗА ПУТІВ
КОЮ РЕДАКЦІЇ В РАЙОНИ ОБ
ЛАСТІ, ПРОВЕДУТЬ У ШКОЛАХ, 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩАХ, ІНШИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, У 
КОМСОМОЛ ЬСЬКИХ ОРГАН ІЗ А- 
-*!ЯХ КОЛГОСПІВ І ПІДПРИ
ЄМСТВ УРОКИ /МУЖНОСТІ, ВЕ
ЧОРИ БОНОВОЇ СЛАВИ. ТУТ БУ
ДУТЬ ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІА
ЛИ ВСІХ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕДИ
ЦІЇ, ТОБТО ВСІХ ТИХ, ХТО ВЕДЕ 
ПОШУКОВУ РОБОТУ.

Ми звертаємось до комсомоль
ських активістів, педагогів шкіл об
ласті з проханням залучити учнів-

Пам’ятник Невідомому солда. 
ту в Світловодсьну.

Це буде своєрідний огляд-пере- 
зірка роботи комсомольських та 
дтсаафізськич організацій області 
по підготовці молоді до служби а 
Збройних Силах СРСР. Давайте на 
сторінках газети поведемо розмову 
про те, як працюють клуби молодо
го воїна, пункти початкової військо
вої підготовки, школи і секції орга
нізацій ДТСААФ, як молодь складає 
заліки з фізичної та військово-тех
нічної підготовки. На заключному 
етапі огляду-перевірки з Кірово
граді буде проведено обласний тур
нір призовної і допризовної молоді 
з багатоборства ГПО на приз «Мо
лодого комунара».

Отже обласна експедиція «Под
виг» стартує. Журналісти, наші юн
кори, всі активісти газети вируша
ють у села і міста області. Ми вихо 
димо на Всесоюзний тематичний 
маршрут «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте», який є складовою час
тиною туристської експедиції ра
дянської молоді «Моя Батьківщи
на — СРСР».

Наші діди і батьки переможною 
ходою йшли до травня 1945-го.

Ми, учасники експедиції, беремо 
курс на травень 1980-го.

Зустрінемо ж свято Перемоги но
вими досягненнями в праці і на
вчанні, в роботі по військово-патріо
тичному вихованню молоді, оборон
но-масовій роботі.

ВСЕ — ДЛЯ МОГУТНОСТІ НА
ШОЇ РІДНОЇ ВІТЧИЗНИ!

Кіровограді^, які при
йдуть 19 і 20 січня до те
атру імені М. Я. Кропив- 
пицького на виставу «Ди
кий Ангел» за п’єсою 
О. Коломійця, побачать на 
сцені акторів Київського 
державного ордена Леніна 
академічного українського 
драматичного театру імені 
Івана Франка Валерія Ів- 
ченка і Богдана Ступку.

Заслуженії« артист УРСР 
Валерії! Івченко у спектак
лі «Дикий Ангел» грає 
ГІ.татріїа Микитовича Ди
гела. Роль Маляра вико
нує заслужений артист 
УРСР, лауреат Республі
канської комсомольської 
премії імені М. Остров- 
ського Богдан Ступка.

Наші гості відомі свої
ми творчими доробками 
далеко за межами Украї
ни. Богдан Ступка часто 
знімається в кіно. Він зі-' 
грав головні ролі у філь
мах «Білий птах з чорною 
ознакою» (Орест), «Солда
ти свободи» (капітан Стар
цев), «Право па любов» 
(Яків Коваль), «Забудьте 
слово «смерть» (комісар 
Осгровші) та інших. Поча
ток його творчої біографії 
тісно пов’язацин із Львів
ським театром імені 
М. Заньковсцької. Вій за
кінчив студію при цьому 
театрі, зіграв провідні ролі 
у відомих виставах льві
в’ян: Дои-Жуана («Камін
ний господар» Лесі Укра
їнки), Дзуньо Шуя на («Чо

вен хитається» Я. Галина), 
Річарда («Річард ІЦ» 
В. Шекспіра), Чешкова 
(«Людина зі сторони» 
I. Дворецького) та ін. Вже 
другий сезон Богдан Ступ
ка працює в Київському 
театрі імені Івана Франка, 

Водночас із ним у цей 
прославлений колектив 
прийшов заслужений ар
тист УРСР Валерій Івчсіі- 
ко, за плечима якого робо
та в Харківському дер
жавному . ордена Леніна 
академічному українсько
му драматичному театрі 
імені Т. Г. Шевченка — од
ному з найстаріших теат
рів республіки. В. Івченко 
створив на харківській 
сцені образ Володимира 
Ілліча Леніна у виставі 
«На березі Іїевп» за п’є

сою К. Трсньова. Подією, 
у театральному житті всієї 
України були зіграні ним 
ролі Миколи Потєхіиа 
(«Диваки» М. Горького), 
Багрся («Перекоп» І. Ка- 
валерідзе), Єгора Полущ- 
кіна («Не стріляйте в бі
лих лебедів» Б. Васильева), 
та інші.

Нині у Київському теат
рі імені’І, Франка Валерій 
Івченко репетирує ролі 
Астрова («Дядя Ванн» 
А. II. Чехова) і Дмитра Іл
ліча Ульянова («Поєди
нок» Л. Синельникова).

Зустріч із провідними 
акторами театру імені 
1. Франка — то зустріч із 
справжнім мистецтвом, яке 
дарує глядачеві радість 
творення і відкриття.

Л. ТРОЯН.

З 20 по ЗО січня цього 
року в Кіровоградському 
обласному українському 
музично-драматичному іе- 
атрі імені М. Л. Кропив- 
ницького проходитиме ог
ляд робіт творчої молоді 
театру.

У ньому візьмуть участи 
молоді актори-кропивни- 
чани Л. Хуторян, А. Кося- 
ченко, В. Литзиненко, 
В. Хобта, А. Марченко, 
Л. Приходько, В. Степа- 
ненко, А. Красозський. Во
ни покажуть свої роботи у 
виставах «Дикий Ангел» 
О. Коломійця, «Маестро, 
туш!» М. Зарудного, «Ре
візор» М. Гоголя, «За дво
ма зайцями» М. Стариць- 
кого, «Суєта» І. Карпенка- 
Карого, «Московські кані
кули» А. Кузнецова і «Чер
воненька квіточка» І. Кар- 
наухової та Л. Браусезич.

Для молоді театру це 
буде своєрідний іспит на 
акторську майстерність,

І буде 
свято

стимул до творчого зро
стання.

/Аолоді художники міста 
підготували до огляду ви
ставку своїх робіт. Тож.кі- 
ровоградиі, які прийдуть в 
останній декаді січня до 
театру імені М. Л. Кро- 
пизницького, познайомля
ться і з полотнами місце
вих живописців,

Огляд робіт творчої мо
лоді присвячений 110-й 
річниці з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. 
Сповнені творчої енергії, 
молоді артисти театру че
кають огляду з хвилюван
ням, як свята.

Л. ФЕДЧЕНКО, 
завідуюча позаштат
ним відділом естетич
ного виховання «Моло
дого комунара». ,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
„ВІТРИЛ“

У кінці листопада мину
лого року «Вітрила» отри
мали лист від гуртківців 
Олександрівської станції 
юних техніків, які писали, 
що приміщення станції не 
відремонтоване і не опа
лювалося. Ми «прокотили» 
цього листа на «П’ятому 
колесі» («МК» за 24 листо
пада 1979 р.) під рубри- 

^>;.ою «Неправдоподібні іс
торії».

Директор Олександрів
ської СЮТ С. Кононенко 
повідомив редакцію, що 
факти, названі в листі, ма
ли місце. Будинок станції 
знаходився в аварійному 
стані. Особливо загрозли
ве становище склалося у 
модельній лабораторії, 
фотолабораторії та в му
зеї космонавтики. Тепер 
приміщення відремонто
ване, дах перекритий ши
фером. Усі кімнати опа
люються.

Одного звичайного дня 
в Кіровоградській серед
ній школі № 9 трапилась 
незвичайна подія: із роз
дягальні зникло кілька 
«дипломатів». Елегантні 
шкіряні чемоданчики з 
блискучими замками щез
ли в невідомому напрям
ку.

Через кілька днів те ж 
саме повторилось у се
редніх школах №№ 4, 5 і 
13. Почерки у злодіїв бу
ли різні, але об'єкт кра
діжки — один і той же. І, 
як потім виявилось, герої 
цих «диверсій» мало чим 
різнились у віковому від
ношенні. Всі троє: учень 
міського профтехучилища 
№ 8 Микола Лаврусенко і 
учні машинобудівного тех
нікуму Юрій Овчаренко і 
Микола Данилов — непов
нолітні.

Хрумкі червінці у кише
нях були потрібні хлопцям 
для неординарної мети: 
вони хотіли відчути себе 
«справжніми мужчинами». 
Тобто зайти ввечері по- 
вальцем в осяйний зал 
ресторану, недбало роз-

УЗАГА: ПІДЛІТОК!

Неповнолітні 
„мужчини“

валитись на стільці і кину
ти офіціантові:

— Гарсон! Пляшку конь
яку, салат, відбивну, а там 
побачимо.

Звичайно, не маючи 
трудових заощаджень, за 
таке дозвілля хлопці роз
плачувались «дипломата
ми» своїх ровесників. 
Правда, працівники міліції 
швидко поклали край по
дібним розвагам. Сумний 
фінал операції «Диплома
ти» наштовхує на невеселі 
роздуми.

Як могло статися, що 
Микола Данилов став на 
стежку злочину? Чому 
третьокурсник Юрій Овча- 
ренко більше заглядав у 
чарку, ніж у підручник?

До речі, характеристики 
на хлопців, надіслані із 
машинобудівного техніку
му, свідчать не тільки про 
те, що підлітки погано на
вчались, прогулювали за
няття, хуліганили, а й про 
те, що ними мало займав
ся комітет комсомолу: не 
давав їм доручень, не на
магався залучити їх до 
активного громадською 
життя.

Тепер дирекція техніку
му безпорадно погоджує
ться, що і Ю. Овчаренко, 
і М. Данилов вели себе 
непристойно, пропускали 
заняття тощо. Але куди ж 
дивилися раніше? І що бу
ло зроблено для того, щоб 
допомогти хлопцям стати

на чесний шлях? Майже 
нічого...

На жаль, подібних при
кладів я міг би навести 
немало.

Влітку минулого року 
інспекція у справах непов
нолітніх Кіровського РВВС 
провела анкетування се
ред так званих «важких» 
підлітків-школярів на те
му: «Як ти відпочивав під 
час канікул?» Із ‘ сорока 
учнів лише 15 один місяць 
були охоплені організова
ним відпочинком, коли їх
ню поведінку контролюва
ли вихователі, старші піо- 
нервожаті, комсомольські 
працівники. Інших 25 під
лі гкіз «організовувала» ву
лиця.

Так-от, про дозвілля. Як
що підліток не спортсмен, 
не самодіяльний актор або 
художник, то йому ввечері 
практично нікуди себе по
діти. Отоді й виникає при
страсне бажання стати на 
кілька годин «мужчиною»...

Немає у нас у місті мо
лодіжних клубів. Кажуть, 
що ніде їх організувати? 
Не вірю. 8 Кіровограді чи-

мало прекрасних будинків 
культури, клубів, червоних 
кугкіп при жеках, гурто* 
житках, підприємствах,

Можливо, нікому орга
нізувати? Це вже інша 
розмова. І її, мені здає* 
ться, в першу чергу пови
нен повести комсомол.

В. ЦИСЬ. 
заступник начальника 
Кіровського РВВС по 
політико-виховній ро
боті.

м. Кіровоград,
Від редакції: Друкуючи 

матеріал В. Цися, ми спо- 
діваємось, що па нього від
гукнуться комсомольські 
ватажки навчальних за* 
клгідів і підприємств, вихо
вателі гуртожитків і же- 
ків, молоді й літні читачі 
нашої газети. Чому підліт* 
кп діляться па «нормаль- 
них» і «важких»? Хто в 
цьому вппеп? Що потрібно 
зробити, щоб допомогти 
молодій людині обрати 
правильний шлях у житті?

Чекаємо від тебе, чита* 
чу, листів-відгуків, листів* 
роздумів, лпетів-пропозк* 
цій.
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ЧЕМПІОНИ З КІРОВОГРАДЩИНИ

ДЕСЯТКА НАИСИЛЬНІШИХ
обласного 
визначено 

спорт-

СПОРТИВНИЙ 

ВИПУСК
«молодого 

КОМУНАРА»

Л. САВЕНКО

Рішенням 
спорткомітєту 
десять найкращих 
сменіе минулого року:

Ольга Демеха — майстер 
спорт}' з Олександрії, член 
спортивного товариства 
«Авангард». Майстерськнн 
норматив виконала на фі
нальних змаганнях VII 
Спартакіади України, під 
час яких встановила новий 
рекорд області і зайняла 
сьоме місце в республіці з 
бігу на 1500 метрів (4 хв, 
15.1 сек).

Вадим Євтушенко—кан
дидат у майстри спорту, 
один із найкращих футбо
лістів команди «Зірка» 
(«Авангард»). У складі 
команди зайняв четверте

місце на фінальних змаган
нях VII Спартакіади Укра
їнської РСР.

Юлія Кривчак — май
стер спорту (Світловодськ, 
«Авангард»), Переможни
ця всесоюзних змагань па 
призи газети «Комсомоль
ская правда» і матчової 
зустрічі юнаків СРСР і 
ФРІ І із плавання. Шосте 
місце на VII Спартакіаді 
республіки.

Леонід Левченко — май
стер спорту (Кіровоград, 
«Авангард»), Протягом ми
нулого року чотири 
показував 
норматив 
стрибку. Найкращого ре
зультату — 16 
він досяг на

рази
манстсрськвй 

у потрійному

м 04 см —
фінальних

змаганнях VII Спартакіа
ди 
зср 
ди 
па 
нп, 
йому 
матчі СРСР — Румунія.
Сергій Мезенцев — май

стер спорту (Кіровоград 
«Колос»). Бронзовий при
зер VII Спартакіади Ук
раїни з боротьби дзю-до, 
переможець першості рес
публіки серед молоді.
Любов Савенко — май

стер спорту (Кіровоград 
«Авангард»). .Манстср
ськвй норматив із. бігу на 
800 метрів виконала на 
VII Спартакіаді республі
ки (2 хв. 03,2 сек.). Цим

України. Срібний при- 
міжвідомчої спартакіа- 
рсспубліки, третє місце 
VII Спартакіаді Украї- 
друге місце в традіщій- 

лсгкоатлстнчвому

самим встановила повнії 
рекорд центральної ради 
товариства «Авангард», 
який належав олімпійській 
чемпіонці 1960 року Люд
милі Лпсенко з Дніпропет
ровська і не оновлювався 
протягом 19 років.

Віктор Савчук — май
стер спорту міжнародного 
класу (Кіровоград, «Буре
вісник»)'. Чемпіон VII 
Спартакіади УРСР із кла
сичної боротьби у ваговій 
категорії до 48 кілограмів, 
бронзовий призер VII 
Спартакіади народів СРСР.

Олександра Солоха — 
майстер спорту (Кірово
град, «Буревісник») — п’я
те місце'па VII Спартакіа
ді України зі спортивної 
гімнастики.

Сергій Ткачснко — май
стер спорту (Кіровоград, 
«Снартак») — п’яте місце 
на т ‘ ” Ж’

Л. ЛЕВЧЕНКО В. ЕВТУШЕНКО С. МЕЗЕНЦЕВО ДЕМЕХА

VII Спартакіаді Украі-

ви з веслування на каное, 
дистанція 10 000 метрів.

Олександр Ушаков — 
кандидат у майстри спор
ту (Кіровоград, «Аван
гард»). Переможець між
народного молодіжного 
турніру з класичної бо
ротьби,' сьоме місце па VI! 
Спартакіаді УРСР серед 
атлетів важкої вагової ка
тегорії.

Нам залишається назва
ти тренерів, які підготува
ли кращих спортсменів ро
ку: М. Є. Жереб’ятьєв, за
служений тренер УРСР 
О. І. Расторгуев, А. І. Ко
тенко, І. К. Іванець, В. Б. 
Покпншкін, Т. М. Долж’ен- 
ко, М. С. Кукуруза, М. М. 
Бондар.

1 Іобажаємо спортсменам 
та їхнім наставникам но
вих успіхів у олімпійсько
му році!

ПО ПЕРШОМУ ЛЬОДУ
Кіровоградський стадіон «Зірка» за- а 

прошус в гості любителів катання на коцД^. 
занах. До їх послуг обладнано майдан
чик для гри на приз клубу «Золота шай
ба»; ковзанка створена на верхньолту 
футбольному полі.

Завком профспілки заводу «Червоне 
зірка» і дирекція стадіону подбали про 
створення зручностей для відвідувачів 
катка. Додатково придбано 450 пер ков
занів, працюють прокатний пункт, гарде
робна, кімната для зігрівання, буфет. 
Стадіон радіофіковано.

п. євсюи.

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ЯКЩО ВИРУЧИТЬ „ДЕЛЬФІН“...
Минають тижні, місяці, а урони VII Спартакіади Укра

їнської РСР будуть для кіровоградців актуальними ще 
довго. Не скоро в пам’яті спортивної громадськості при
тупляться враження від поразки, якої зазнали спортсме
ни області на Спартакіаді, від неабияких прорахуиків 
спортивних організацій (передусім обласного спортномі- 
тетуї), що призвели до цього

До таких прорахуннів, як уже, між іншим, говорилося, 
слід віднести самоплив, безплановість у спортивно-масо
вій роботі колективів фізкультури, відсутність обгрунто
ваних перспектив у розвитку спорту і його матеріальної 
бази, правильних ділових нонтактів між номітетами та 
радами спортивних товариств.

Можливо, про це не слід було б згадувати, внби намі
тилися серйозні позитивні зрушення. На жаль, такого 
пеки що не відчувається.

М ЗВ ЯЗКУ з цим хотіло- області єдине очко. Мину-
** ся б порушити питан- ло не так уже й багато ча

су, і Юлія стала майстром 
спооту, переможницею 
всесоюзних з/лагань па 
призи газети «Комсомоль
ская правда» і матчової 
юнацької зустрічі СРСР—

ня про плавання—обов яз- 
нсвий вид для всіх облас
тей республіки. До VII 
Спартакіади України Кіро- 
воградщина незмінно
одержувала з цього виду 
«баранки», бо не вистав
ляла на змагання команди: 
відсутність закритих пла
вальних басейнів виклю
чала можливість готувати 
споотсменів на спартакіад
ному рівні.

З появою басейнів у 
Світловодську, Кіровогра
ді та Олександрії стано
вите дещо змінилося, і 
на других республікан
ських спортивних іграх мо
лоді 1977 року школярка 
зі Світловодська Юлія 
Кривчак вперше принесла 

ФРН. У фінальних змаган
нях VII Спартакіади Украї
ни Кривчак завоювала 69 
очок — більше, ніж коман
ди важкоатлетів, самбістів 
і баскетболісток, разом 
узяті.

Великі перспективи пла
вання як спартакіадного 
виду показали недавні по
дії. 11—13 грудня мину
лого року в олександрій
ському 50-метрсвому ба
сейні «Дельфін» розіграно 
першість центральної ради 
ДСГ «Авангард» з плавап- 

ня серед опорних пунктів 
олімпійської підготовки. 
Поруч з командами юна
ків і дівчат 1965—1966 ро
ків народження із Києва, 
Київської області, Донець
ка, Запоріжжя, Івано- 
Франківська, Дніпропет
ровська, Ворошиловграда 
на еодні доріжки поза за
ліком вийшли і плавці 
Олександрії та Світловод- 
ська.

Проте, вихованці трене
рів А. І. Котенка, А. Д. Ко- 
тенко, Ю. С. Поліщука по
казали, що еони можуть 
снласти конкуренцію су
перникам високого рангу. 
Команда у складі Ольги 
іванчикової, Ірини Ревен- 
нової, Олени Гнатюк та 
Ірини Шамасової еиграла 
естафету 4X100 вільним 
стилем. Олена Гнатюк зай
няла друге місце на сто 
метровій дистанції віль
ним стилем, другими при
зерками в окремих видах 
стали також Ірина Шама- 
сова та Ірина Ревенко.

Ще кращі результати по
казали кіровоградці на 
змаганнях у Світловод
ську, де в плавальному ба
сейні заводу чистих мета
лів з 20 по 24 грудня про
ходила першість централь

ної ради ДСТ «Авангард» 
серед вихованців ДЮСШ 
1967—1968 років народ
ження. Командні місця ро
зігрувалися окремо для 
плавців двох вікових груп. 
В обох світловодці зайня
ли треті призові місця. В 
чотирьох естафетах наші 
юні землячки перемогли 
Бони завоювали 31-е місце 
в 48, що розігрувалися.
ГР АКІ результати, що 
* свідчать про перспек

тивність розвитку плаван
ня. Але, на жаль, на Кіро- 
веградщині ще не створе
но для цього належних 
у/лов. Світловодський і 
Олександрійський басейни 
представляють не ДЮСШ, 
а колективи фізкультури 
заеоду чистих металів і 
Бандурівського вугільного 
розрізу. Відповідно до 
цього вони мають обмеже
ний штат тренерів. Олек
сандрійський басейн, який, 
за свідченням спеціалістів, 
є одним з найкращих з 91 
басейну центральної ради 
ДСТ «Авангард» республі
ки, завантажений лише на 
20 процентів.

Отож думки, висловлені 
у зв язку з цим, мають 
стати принаймні інформа
цією для роздумів керів
ників відповідних органі
зацій, що зацікавлені в 
підготовці бойових резер
вів на VIII Спартакіаду Ук
раїни.

М. ОРЛЮК.

ВІД АФІН — 
ДО МОСКВИ

З ІСТОРІЇ ОЛІМПІАД

ТРШВ
W гош...

Стокгольм, 5 травня — 
22 липня 1912 року — Ігри 
V Олімпіади. 2547 учасни
ків із 28 країн.

Від Росії па старти ви
йшло 178 спортсменів. 
Практично команда була 
негіідготовленою і не змог
ла показати себе з кращо
го боку, тому зайняла ли
ше 15-е місце, розділивши 
ного з командою Австрії.

Дні медалі отримали ро
сійські стрільці. Срібним 
призером стала команда зі 
стрільби з дуельного ніс го
лені в складі М. Мельшщь- 
кого, О. Кашо. П. Войлоч- 
никева та Г. Пантелеіімо- 
нона; третє місце в стріль
бі по підкинутих голубах 
зайняв Гаррі Блау.

На V Олімпіаді великий 
інтерес викликали змаган
ня з боротьби. В них бра
ло участь 180 борців із 17 
країн. Тоді ще пс існувало 
Міжнародної федерації ч

боротьби, не було єдиних 
правил, не лімітувалась 
кількість спортсменів від 
кожної країни. Наприклад, 
у півфінал вийшло 24 фін
іш, 5 шведи, 2 росіяни. 
Згідно з прийнятим ло-кл» , 
жсішям, поєдинок гривас
то дипу. Якщо за неп час І 
суддя не фіксував туше, 
переможця визначали за І 
балами. А зустрічі в півфі
налі тривали до повної пе
ремоги. Німець Гсорг І 
Гсрштакер і фіші Калле І 
Костелло (напівлегка на- ■ 
та) боролись 2 години 3 ■
хвилини. А швед Андере 
Алы реп і фіни Івар Берінт 
(напівважка категорія) мі
рялись силами 6 годно. 
Рекорд тривалості поєдин
ку належить представни
кові Росії важковаговику 
Максові Клейну та фінну 
Альфрсдові Асікаііпсіїу 
10 годнії. У фіналі Клени 
уже не міг боротись на 
повну силу. Йому навіть 
не дозволили відпочити.

Яхтсмени розіграли >к'№» І 
шість у чотирьох класи« 
суден. Представник Росії 
Олександр Вінппеград- 
ськнй став бронзовим при
зером па яхті класу «Гал
лія-1 І».

У' неофіційному команд
ному заліку перше місце' 
на V Олімпіаді зайняли 
спортсмені: Швеції, які за
воювали 24 золоті, 24 сріб
ні, 17 бронзових медалей, 
набравши 136 очок.

У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

НОВІ ВИМІРИ ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ
Вже багато ронів йде 

добра слава про фізкуль
турників і спортсменів кі
ровоградського . заводу 
«Череона зірка». На фініші 
1979 року вони рапортува
ли про дострокове виконан
ня зобов’язань по вихован
ню спортивної зміни. Про
тягом дванадцяти місяців 
тут підготовлено 5 майст
рів спорту СРСР, 5 канди
датів у майстри, 63 розряд- 
нини, 1415 спортсменів ма
сових розрядів і понад 1700 
значківців ГПО.

Оглядом сил заводської

фізкультурної організації 
була минулорічна спарта
кіада, присвячена VII Спар
такіаді народів Радянсько
го Союзу. У ній взяло 
участь 6100 представників 
цехів і відділів підприємст
ва. Переможцями в команд
ному заліну серед ко
лективів фізкультури пер 
тої групи стали спортсме
ни другого механоскладаль
ного цеху і головного спе
ціалізованого конструктор
ського бюро по посівних і 
комбінованих машинах. Во
ни записали в свої активи

по 177 залікових очок. У 
другій групі не мали собі 
рівних представники ре
монтно-механічного цеху. У 
них — 186 очок.

Чероснозорівці взяли під
вищені соціалістичні зобо
в’язання по розвитку фі
зичної культури і спорту 
на 1980 рік.

Нині вони посилено го
туються до наступної спар
такіади, присвяченої 110-й 
річниці з днл народження 
В. І. Леніна і XXII Олімпій
ським іграм у Москві, до 
програми якої ввійдуть по
єдинки з дванадцяти видів 
спорту.

Старти спартакіади по
чнуться наприкінці січня.

В. ЇВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Першість України серед 
школярів відбулася в Крас
ному Лучі. на Ворошилов- 
градщині. У змаганнях взя
ли участь і представники 
нашої області. Звання чем
піона республіки завоював 
вихованець майстра спорту 
СРСР М. М. Бондаря, дев’я
тикласник СНІ № 13 облас
ного центру важковаговик 
Андрій Лпдрієико. П'яті 
сходинки у своїх вагових 
категоріях .зайняли його 
товариші по колективу 
Сергій Романов і Валерій 
Лмнтрієв та Олег Тикул із 
Ноноукраїпип.

У командному заліку аі-

- • •/ ■ •.
лети Нірово градирнім були 
п'ятнадцятими.

БАСКЕТБОЛ. Змагання з 
цього виду спорту за про
грамою. 34-ї обласної спар
такіади школярів, присвя
ченої 110-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна, 
проходили і: Олександрії та 
Повоукраїиці. Тут мірялися 
силами дівчата і юнаки 
1963—1964 років народжен
ня в складі збірних команд 
міст і районів першої гру
пи. В місті гірників зустрі
чалися юнаки. Упевнено 
провели Ігри господарі 
майданчика, які й стали 
переможцями турніру. Дру
ге н третє місця зайняли 
спортсмени Ленінського 1 
Кіровського районів облас
ного центру. В поєдинках 
дівчат у Новоукраїнці пер
ше іі друге місця дісталося 
баскстбо.чістігам Кіров* ьк< •

го та Ленінського районів 
міста Кіровограда, на тре 
тьому призовому місці — 
організатори поєдинків.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. У 
приміщенні ДЮСШ № 3 об
ласного центру майстри 
маленької ракетки розігра
ли звання найснльийинх 
шкільних колективі ч Фіз
культури Ленінською І КІ
РОВСЬКОГО районів міста 
Кіровограда. У змаганні 
школярів Кіровського ра
йону перх над своїми коле
гами взяли тенісисти СІП 
№ 17. Команда школи № 11 
стала переможницею се
ред колективів .Іепіпсьио^Ог 
району.
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