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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! Вахта триває

МЕХВСЕОБУЧ

на нев-

в ЦК лксм 
УКРАЇНИ

Центральний hoi.il- 
тст ЛКСМ України 
розглянув підсумки 
республіканського’ ог
ляду серед КОМСОМОЛІ?* 
сько-молодіжні їх колек
тивів і молодих тварин
ників па кращу органі
зацію роботи по успіш
ному проведенню зи
мівлі громадської худо
би в 1979—1980 ро
ках. Переможцями ви
знано комсомольсько 
молодіжні колективи:

— майстрів машин
ного доїння корів з рад
госпу «Комунар» Ви-

' лоградіпського району 
Закарпатської області;

— по вирощуванню 
телят з колгоспу 
«Дружба» Кам’янсько- 
Бузького району Львів-

| оької області;
— по відгодівлі ве- 

I ликої рогатої худоби з 
І радгоспу 
I імені
КГІРС 
району 
ласті;

— по 
стада свиней

І ну імені Шевченка Ца- 
ркчапського району 

і Дніпропетровської об
ласті;

— по відгодівлі СБВ- 
[ ней з колгоспу Імені

Ілліча Лпповецького 
5 району Вінницької об- 
I ласті;

— по виробництву 
м’яса птиці з колгоспу

І імені Кірова Кроле- 
| вецького району Сум- 
’ ської області;

тю виробництву 
5 ясць з колгоспу імені 

XXI з'їзду КПРС Сла- 
| ьутського району
! Хмельницької області. 
І Названі комсомоль
сько-молодіжні колек* 

I типи занесено до Кпи- 
] гм пошани рсспублікап- 
8 ської орденів 
І Жовтневої 
І Червоного 
ь комсомольської органі
зації. їм буде вручено 

І пам’ятні вимпели ЦК 
І ЛКСМ України 1 теле
візори «Славутич-214». 
Почесними грамотами 

І ЦК ЛКСМ України на
городжено всіх членів 

! КМК — переможців 
І республіканського ог
ляду.

За успіхи, досягнуті 
і в ході зимівлі худоби 
' минулого сезону, ІІО- 
чесними грамотами ЦК 
ЛКСМ України 1 піль
говими туристськими 

І путівками нагороджено 
і також ряд кращих мо- 
' лодих тваршпйіків рес
публіки. Серед них — 

[ но Кіровоградській об
ласті;

Марію МИКИТЧУК 
— майстра машинного 
доїння корів ІІесватків- 
ського відділка радгос
пу Другого імені Лет- 
ровського цукрового 
комбінату Олександрій
ського району;

Аллу НЕЖИНСЬКУ 
~ майстра машинного 
доїння корів колгоспу 
Імспі Свердлова Добро- 
веллчківського ранову;

Людмилу БУБНОВУ 
—- доярку колгоспу 
«Дружба» ІІовоукраїн- 
ського району.

ГАГАРІН (Смоленська об
ласть), 9 вересня. (Hop. 
ТАРС). Молоді будівельники 
з багатьох союзних респуб
лік і міст-героїв приїхали 
сьогодні на батьківщину 
першого у світі космонавта 
на зміну інтернаціонально
му студентському загонові 
імені ІЮ. О. Гагаріна. Вони 
продовжать спорудження 
об'єктів, закладених сту
дентами в ході третього тру
дового семестру.

У бригадах — близько 
500 чоловік. Більшість доб
ровольців дуже добре підго
товлені, освоїли по кілька 
суміжних професій: для за
рахування в ударний загін 
вони склали у своїх облас
тях І республіках екзамени 
на професійну майстерність.

Комсомол — шеф міста 
Гагаріна. Рунами молодих 
тут уже споруджено близьно 
400 об’єнтів. Серед них — 
школи, дитячі садки, житло
ві будинки, заклади нультур- 
но-побутового призначення,

- комбінату 
XXV з’їзду

Обухівського 
Київської об-

відтворевшо
З КОЛГОС-

Леніпа, 
Революції, 

Прапора

Присмно бесідувати із 
Сергієм Сулименком. Сер
гій — другокурсник Бобри- 
нецького сільського профе
сійно-технічного училища. 
Майбутня його професія —• 
тракторист-машиніст широ
кого профілю. Захопленість 
будь-якою корисною спра
вою завжди викликає пова
гу. Сергій же захоплений 
сільськогосподарською тех
нікою повністю. Коли хло
пець говорить про комбай
ни, трактори, його можна 
слухати годинами.

У профтехучилищі 
комсомольця прийшла зрі
лість. Зрілість механізатора, 
людини. Скажімо, на запи
тання: «Чому вибрав собі 
професію сільського меха
нізатора?» —• хлопець від
повідає: «Жити на селі і не 
знати техніки? Адже від під
готовки сільського механі
затора великою /лірою за
лежить доля врожаю всіх 
сільськогосподарських куль
тур».

Хлопець правий. Нинішній 
сільський механізатор — 
людина ерудована, техніч
но грамотна. Саме такими 
стали, приміром, випускни
ки Брбринецького СПТУ 
№ 2 Олександр Цимбалюк 
та Юрій Матюшєнко, які 
працюють нині шоферами в 
колгоспі імені XX з’їзду 
КПРС, їхні товариші — мо
лоді трактористи Микола 
Крячко, Василь Колодист, 
Іван Костянтинів. Яку б ро
боту їм не доручили — пе
ревезення хліба чи обробі

ДО

ток посівів — еони викона
ють її вчасно, високоякісно.

Сергій Сулименко, як і 
його товариш Андріян Ки
ляченко із села Бережинхи 
Кіровоградського району, 
прагне стати са?ле таким 
механізатором. Приємно 
відзначити, що хлопцеві це 
вдається. /Лайстер виробни
чого навчання Олександр 
Аркадійович Дяченко задо
волений хлопцями. Комбай- 

. ни СК-5 «Нива» та СК-6 «Ко
лос», що їх нині вивчають 
майбутні механізатори, — 
машини складні, але хлоп
ці вивчають їх із задоволен
ням. I не тільки ці машичи. 
Сергій Сулименко, та, влас
не, і всі його товариші по 
навчанню, вже можуть во
дити трактори всіх марок, 
уміють готувати грунт під 
озимі, виконувати інші сіль
ськогосподарські роботи.

Захопленості хлопців із 
сільського професійно-тех
нічного училища можна 
тільки позаздрити. Правиль
ну дорогу вони Еибрали. 
Адже після закінчення нав
чального закладу вони на5 
будуть не тільки професії 
грскториста-машин(£та ши
рокого профілю, дістануть 
не тільки шоферські права 
та посвідчення слюсаря- 
ремонтника. Вони матимуть 
атестати про середню осві
ту, які дадуть їм змогу всту
пити до технікуму чи вищо
го навчального закладу. 
Власне, і приклад у хлопців 
перед очима. Раїса Іщенко, 
випускниця Бобринецького 
сільського профте.хучили-

ща, має атестат з усіма від
мінними оцінками. Нині дів
чина працює в цьому ж 
навчальному закладі і вирі
шила вступити до Індустрі
ально-педагогічного техні
куму. Таких прикладів мож
на навести чимало. Бо ж 
нинішнім молодим механі
заторам відкрито сотні до
ріг, у тому числі й у вузи і 
технікуми.

Правильно роблять і Сер
гій Сулименко, 
Киляченко і їхні 
які наполегливо 
ють технічними 
їх багато таких 
но/лу закладі, 
завзятих, закоханих у поле. 
Райком комсомолу видає їм 
путівки на назчання, сте
жить за їхніми успіхами. Не 
випускають з поля зору 
своїх комсомольців і секре
тері колгоспних та радгосп
них комсомольських органі
зацій. Адже вони — май
бутні висококваліфіковані 
механізаторські кадри, на 
чиї- плечі ляже відповідаль
ність за долю врожаю.

Тим більш буває прикро, 
коли правління колгоспу чи 
дирекція радгоспу приді
ляють мало уваги тим, хто 
вирішив пов язати свою до
лю з полем. Нещодавно, 
скажімо, в кабінеті появи
лися випускники середньої 
школи Віктор Нечипоренко 
та Анатолій Шевченко, 
Хлопці розповіли, що сек
ретар комсомольської ор
ганізації радгоспу «Червона 
зірка» Людмила Колотій ви
дала їм комсомольські пу-

І Андрія» 
товариші, 

оволодіва- 
знаннями, 
у навчаль- 

енергійниу,

тівки-направлення 
чання в сільське профтех
училище, а ось 
госпсдарства не змогла ви
рішити питання забезпечен
ням майбутніх механізаторів 
стипендією. 1 тільки після 
втручання райкому комсо
молу все стало на свої міс
ця.

Для районного комітету 
комсомолу питання механі
заторського всеобучу стало 
оснозним на даному етапі. 
Та вено й зрозу/ліло: район 
каш в основному сільсько- 
іссподарський, головна фі
гура у нас — сільський ме
ханізатор. Райком зайлтаєть- 
ся і займатиметься направ
ленням сільських юнаків і 
дівчат на навчання механі
заторських професій. Не
щодавно, наприклад, бюро 
райкому прийняло постано
ву, в якій, зокрема, гово
риться про необхідність за
лучення всіх без 
сільських юнаків 
до навчання механізаторсь
ких професій. Учитиметься 
не тільки колгоспна чи рад
госпна молодь, а й учителі 
восьмирічок та середніх 
шкіл. Механізаторські курси 
діятимуть в усіх господарст
вах. Хто не має професії 
тракториста чи комбайнера 
— набуде її, хто вже має — 
підвищить професійний 
клас.

Нині на порядку денному 
роботи райкому комсомолу 
■— проведення в колгоспах 
і радгоспах загальних збо
рів «Жиеєш на селі — эти

дирекція

винятку 
І дівчат

техніку». Такі збори вже 
проведено, наприклад, у 
колгоспі імені Шевченка. 
Приємне відзначити, що 
комсомольці і молодь цьо
го господарства 
постанову, яка, 
зобоз'язує всіх 
дівчат віком до 
набути спеціальності 
н; заторе.

А вчитися є де. Бобри- 
нецьке сільське професій
но-технічне училище має 
змогу прийняти на навчан
ня всіх, хто хоче стати хлі
боробом. До речі, в цьому 
закладі є всі 
навчання. Тут створили чу
дові кабінети, класи, спору
дили новий п’ятиповерховий 
гуртожиток. Спортсмени 
теж не будуть нудьгувати: в 
училищі організовано кіль
ка спортивних секцій. Поя
вилися вже й свої розряд
ники. Олександр Пісний, 
наприклад, має спортивний 
розряд з футболу, Вадим 
Жайворонок — з класичної 
боротьби, Олександр Нед- 
зельський — з волейболу.

Майбутні механізатори — 
це надія всіх господарств 
району. Вони — володарі 
нової потужної техн’ци, яка 
ходить полями колгоспів і 
радгоспів. Вони — поважані 
на селі люди, яким довіре"- 
но долю врожаю всіх сіль
ськогосподарських культур, 
творці народного достатку.

В. МУЗИКА, 
перший секретар Боб
ринецького райкому 
комсомолу.

ухвалили 
зокрема, 
юнаків і 
ЗО років 

меха-

умови для

.......

ВІД РЕДАКЦІЇ: Вітаючи 
наших землячок з вели
ким успіхом у республі
канському огляді, Сажа
емо їм нових звершень у 
соціалістичному змаган
ні на честь XXVI з'їзду 
КПРС, особистого щастя, 
комсомольського вогни-
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ного інженера С. І’. Місцева. Вогні вчаться, щоб учити.Як і торік, прийдуть па заняття гуртка «Ос
З ПОЧАТКУ
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Дванадцять гуртків системи комсомольської політосвіти діятимуть на ГІобузькому нікелевому заводі. Два з їчіх почнуть роботу вперше. Програму занять складено залежно від конкретних завдань, які стоять перед спілчанами. Використовуватиму т ь с я різні фбрми навчання: лекції, семінари, конференції. Основна увага приділятиметься акт ив- ним методам навчання. Серед додатково намічених тем — «Учення, ЩО перетворює світ», «Молодь та ідеологічна боротьба».Вересень — гаряча пора у пропагандистів: року, старшого технологаII. 3. Старик, завідую- . чого хімічною лаборато;ріс.ю Г. і. Варила, голов2

мови економічних знань» члени комсомольсько молодіжного колективу імені 60 річчя ВЛКСїЛ (бригадир М. Лозинсь- кші, групкомсорг О. Ле- усський). Прийдуть у повному складі. І поруч з успішним навчанням ітиме ударна праця. Адже колектив бригади ще 20 березня нинішнього року рапортував про вн- нонання свого п'ятирічного плану. Бригаду нагороджено Почесною Комсомольці бов'язання до дня відкриття XXVI з’їзду партії викопати завдання першого кварталу 1981
Ленінською грамотою, взяли зо-

З чого починається 
культурне дозвілля на 
селі? Часто — з епісто
лярною мистецгза, коли 
молодь збирається друж
нім гуртом за «круглим 
столом» і пише сердито
го листа до редакції. 
Факти в цих дописах сто- 
реогмпні і з року в рік 
майже не змінюються.Наші кореспондентй, як правило, песимістично повідомляють, що в їхньому селі с прекрасний клуб (чи Будинок культури),- духовий інструмент, костюми тощо, али немає художньої самодіяльності.

Стара історія. І така ж типова, як 1 відповідь- мовчанка на критику окремих керівників рад госпів і сіл нашої облає ті. Звичанйо, в народі кажуть, що мовчання — це золото. Але в даному разі цс — фальшиве золото недопустимої бай дужості і пасивності.Так от, 12 червня нинішнього року в «Моло дому комунарі» було опубліковано рейдовий матеріал з* Олександрійського району під назвою «Парадокси Мель- помени».' В цьому йшло ся зокрема, про Михай-

СТИМУЛ ЗДОРОВ’
ГАРТУВАННЯ слово 

МЕДИКОВІ

А. САМАЯ, 
другий секретар Голз- 
ванівського райкому 
ЛКСМУ.

Комсомольсько - моло
діжна бригада електро
зварників ііа чолі з Олек
сієм Поповим добре відо
ма в робітничих колекти
вах обласного центру. 
Працюють хлопці на захо
ді «Червона зірка». Дося
гають високих результатів, 
виступають з ініціативами 
і починами. Так, на почат
ку нинішнього, останнього 
року п'ятирічки колектив

Попова одним з перших 
на заводі вирішив боро
тися за звання бригади 
зразкової дисципліни.

Включившгсь у змага«- 
ия за гідну зустріч XXVI 
з’їзду КПРС, бригада 
зварників Олексія Попова 
підтримала почин колекти
вів формувальників депу
тата Верховної Ради 
СРСР В. І. Гетьманця і 
зварників Л. С. Кеслера, 
які вирішили до дня від
криття з’їзду 
ще одну річну 
КМК — послідовник 
більш досвідчених завод
чан, він уже гортає трудо
вий календар 
1982 року.

II а знімку:
ПОПОВ і групкомсорг 
бригади Микола ДОРОІІІ. 

‘ Фото Р. ЄПЕЙКІНЛ.

Олексі»!

вякоиатн 
норму.

Мяко-
Кор- 

ЩОДШІ 
(0

травня

У комсомоль
ця Анатолія 
Нсруша цікава 
спецїальніс т ь. 
Він — слюсар- 
оператор Мало- 
вискіїзськ ого 
міжколгосші о- 
го підприємства 
но виробництву 
яеці». Добре 
о колоді шин сек
ретами вироб
ництва, техно
логією догляду 
за курми, Ана
толій добива
ється хороших 
результатів. Ра
зом з передо
вою пташницею 
Марією 
лаїшіок» 
кач вони 
одержують 
— 12 тисяч яєць 
від закріплено
го поголів'я.

Фого
І». ЄПЕЙКІНЛ.

Або ж пишуть нам про те, що хата, яку на зивають клубом, уже валиться. Ремонтувати її не збираються і нового приміщення теж не будують.Подібних листів ми отримуємо чимало. Ось, скажімо, нещодавно до нас прийшло два колективних листи-скарги.У першому — від молоді села Тшцківки Доо ровелнчківськогр району — рядки сповнені нарікання на те, що в клубі, «лишилися старі, потрощені інструменти». /А тому не проводяться ве чорії танців, концерти і т. д.З листа від мешканців села Лісків Новоукраїн- ського району дізнаємося, що тут: «... є хороший Будинок культури, де директором працює О. М. Колісниченко. Робота його полягає в тому, що він відчиняє 1 зачиняє це приміщення з 20.00 по 23.00. Та й го нерегулярно». 1 далі говориться про те, що в СБК ніякої культурно масової роботи не провадиться.

лівськнй СБК, примі-, щешія якого в аварійному стані, про страхітливу споруду — клуб села Бірок, прострочені сгреки будівництва районно-, го Будинку культури. Члени рейдової бругади зустрічалися з головами колгоспів, виконкомів сільських Рад народних депутатів і головним інженером відділу капітального будівництва райвиконкому В. М. Баком. Були ділові розмови, запевнення, пояснення тощо. Тим часом редакція на згаданий матеріал досі не отримала жодної відповіді.Нам незрозуміло: кого ж сільські керівники Олександрійського району ігнорують — редакцію чи своїх односельців? Поясніть нам, шановні товариші. Адже з фальшивого золота моя чання не можна вигою вити такої ненадійної речі, як самозаспокоєння. Тим більше — культурного дозвілля молоді на селі.
3. ГОНЧАРЕНКО

Наші діти рухаються 
значно менше, ник їм при
значається природою. По
пи оаіато часу сидять за 
каргою в школі, готують 
урони вдома, годинами 
просиджують оіля телеві
зора.

Дослідження вчених по
казують, що малорухливий 
спосіб ЖИТТЯ Є ІОЛОШЮЮ 
причиною ослаблення сер
цевого м'яза, а це зреш
тою призводиІЬ до змін 
стійок кровоносних судин, 
які з часом втрачають 
еластичність, стають крих
кими, 1 тоці починає роз
виватися итеросіслероз.

Діяльність серцево-су
динної системи ТІСНО по- 
з язана. з рооогою органів 
дихання. Через легені з 
крові виділяється вугле
кислий газ. а сама кров 
збагачується киснем, необ
хідним для нормальної 
життєдіяльності організ
му. У з лаку з цим важли
вого значении набуваю і ь 
треИузашія Дихальної сис
теми і вміння правильно 
дихати.

іідих треба робити через 
ніс. і оді повітря, що над
ходить, очиїцатиметься 
від пилюки і прогріви І и- 
мється. Зігріте, зоно не 
оуде ХОЛОДИТИ СЛИЗОВОЇ 
оиолоики. мнгдилии і су
шиш їх. Видих рекомен
дується робити через рот 
що дозволить подовжити 
процес видиху, котрий по-

винен бути в півтори Два 
рази довший за ндіік.

Важно переоцінити 
чення 
аоєреЖенні і 
ЗДОРОВ'Я. ВОНО 
опір організму 
неснриятликих 
зовнішнього 
для людського 

починати о: 
можна в будь-якому дщі, 
але з дитинства. ііайОїльїц 
поширені фактори ....... .
туваиия — сонце, 
і вода, і тут мені 
ся навести такий приклад,

Ірина Роднша в дитинст
ві хворіла ороіїхоаденітом, 
лікарі радили оільшс оугп 
на повітрі, вона стала за 
йматися ігоазанирввкйм 
спортом, а потім фігуріЦім 
катанням. Навчання на <жч- 
жому позі грі загартувало 
її, і хвороба' відступила. 
Ірина стала багаторазовою 
чемпіонкою СНСі'. Сарони, 
світу, ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР.

Стимул для міцного здо
ров'я — щоденне загарчу- 
виїїкя і, безумовно, ринко
ва зарядка. Цій меті як
найкраще відповідає новий 
комплекс Гни — оадьоряк 
настрій, крицеві м'язи, 
висока працездатність і 
творче довголіття мільйо
нів радянських людей'.

8. КУРИЛОВАГ 
методист обласного 
лікувально - фізкукь- 
туряэго диспансеру.

переоціниін зиа- 
заіар іозувайни в 

зміцненні 
підвищує 
впливсня 

фЦКТОрКІ 
середовища 

організму, 
загартування

заг ар- 
ПОНГІ'РЯ 
хокеї ь-

ХОЧА ЛИСТА
Й НЕ НАДРУКОВАНО

Наш читач С. Иеиетеїіко повідомив редакцію про такий, досить неприємніш, факт. Нещодавно, повертаючись із пляжу, що знаходиться в районі Ноко- мнколаївки, він зупинився па кінцевій зупинці автобуса, що ходить за маршрутом № 2. Маїишіи довелося чекати майже годину.Нарешті водій автобуса № 92—G8 «Ікарус-260» підкотив до зупинки, висадив пасажирів і... зинк у

невідомому напрямі. Ио- вирнувся зме через 20 хви- лип.С. Пснетеико запитує, чи встановлено в диспетчерській автотранспортного підприємства 1002-1 контроль за рухом, міського транспорту? Гак, установлено. ІІро це у відповідь па лист С. І Іенетеїпсд до «Молодої о комунара» написав начальник згаданого підприємства Л. М. Облай.Він також новідомив, що факти, наведені С. 11с- петенком, мали місце. За порушення правил перевезення пасажирів водію автобуса № 92-68 т. Заїрському оголошено догану. Лист С. Непєтепка обю- ворено на зборах шоферів другої автоколони.
СКАЖИ, 
ХТО тво

ГРАНІ МОРАЛІ

ДРУЗІ
На поставлено запитан

ня хочу, відповісти сам. 
Першим, кому я довірився 
в усьому, був хлопець з 
нашої гамірливої вулиці 
Іван Боцман. Від природи 
у нього буз дефект слуху, 
і однолітки часто не при
ймали його до гурту. А 
мені з ним було ціказо й 
хороше.

Іззн ріс кмітливим, ду
жо любиз малювати. Опіс
ля Іван став художником.

Спливали роки, появля
лись нозі друзі і знайомі. 
Різні то були люди за ха
рактером. Одних я й досі 
згадую з теплотою і ніж
ністю, а інші.., Та все ж я 
ніколи не нудьгував, зда
валося, ще отак і проживу 
в дружньому оточенні все 
життя працюватиму з дру
зями.

Та сталося нещастя. Лі
карі врятували мені житя, 
але я назавжди лишився

прикутим до ліжка. П'ятий 
рік живу за нозими, на
писаними законами буття: 
кожний день боротьбу, 
щогодини і щохвилини су
перечка з недугою.

Мужність, витримка, во
ля. Ці слова я не раз чув 
і повторював їх, коли три
чі за мною зачинялися 
двері операційної, кони 
нестерпний біль виводиз з 
рівноааги, не даючи на
віть дихнути і повернути
ся.

Про моє здоров’я, про 
моє майбутнє турбувалися 
знайомі і незнайомі люди. 
З людською добротою я 
нерідко' зустрічаюсь і те
пер Та все ж, змінивши 
лікарняне ліжко на до
машнє, я відчув себе при
реченим: з ранку до ран
ку пекучий біль, сірі буд
ні, внутрішня пустота, роз
чарування. Ось коли хоті
лося б мати справжнього

друга, на чиє плече мож
на було б спертися З 
скрутну хвилину. Коли вже 
згодом я прочитав нрилаті 
слоза великого Арістото- 
ля, ще раз переконався з 
їх справедливості. Ось во
ни, ці слоза: «Дружба — 
найнеобхідніше для життя, 
бо ніхто не побажає собі 
життя без друзів, навіть 
якби він маа усі інші бла
га».

Спитайте, а де ж тепер 
ДРУЗІ, з ким я лишився? 
Так. їх у мене було куди 
більше, аніж тепер. Та ні

трохи не жалкую за тими, 
хто лицемірна своєю 
штучною добротою. З ким 
же я тепер? Правду кажу, 
не самотній.

З нетерпінням чекаю 
того моменту, коли листо
ноша опустить у поштову 
скриньку кореспонденцію, 
і оді перш за все беруся

за листи. Листи—зони, як 
л,?.ди'. ‘ДОД«нно ВХОДЯТЬ у 
мій дім, приносять нови
ни, приаіти, добрі поба
жання зід МОЇХ нових дру
зів, З ЯКИМИ Я НІКОЛИ но 
зустрічався. їхня допомо
га, дружня підтримка, теп
ле СЛОВО РОЗТОПЛЮЮТЬ 
лід, який інколи осідає в 
Душі зід жалю, щО не мо
жу дожити саій вік у всій 
йогез неповторній красі, 
Пройти босоніж по ранко
вій росі, нахилити до себе 
розквітлу гілку яблуні в 
батьківському саду і ткну
тися а неї устами...

З цих добрих листів і 
телеграм я черпаю насна
гу для творчості: крає
знавчої і науково-дослід
ної роботи, якою займаю
ся всерйоз.

О. РЯБОШАПКА.
м. Знам’янка.
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ОБРАЗ
При вигляді овального об

личчя, ПОХИЛИХ плечей, доз. оі 
лінії стегна у людини освіченої 
оживуть у пам яті полотна <ЛЛо- 
діяьяні. На цьому образі вже 
лфкить печать любові і захоп- 
л™ня художника. Спокійна 
свідомість того що образ ут
верджено, оспізано художни
ком, який особливо тонко зід- 

красу, породжує свідо- 
лиггь спокійної значущості.

Мода прагне допомогти жін
ці оіарл.ояізувати, урівноважи
ти свій образ, не втрачаючи 
Домінанти стилю. (Одній не ви- 
с ачає спортивності, іншій — 
жіночості. Що робити? Не мі
няти ж свій стиль на протилеж
ний. Дівчина зі спортивною 
фігурою і цілеспрямованим 
кроком у сукні з крильцями? 
Але м’який крій з пластичної 
тканини з графічними деталями 
но суперечить строгості образу 
й одночасно пом якшує його.)

Нудно виглядають рафіноз-з- 
ні, хрестоматійні стилі а чисто
му вигляді — класичний, спор
тивний, романтичний. Усюди

(Закінчення. Початок 
у №№ 105, 107, 10«).

ЖИВОЇ
відбувається їхнє доповнення 
один одним, взаємопроникнен
ня. Хоча й тут є свої правила.

І ще один знак сучасності 
— дух молодості. Якщо вам 
немає двадцяти, смішно грати 
образ дорослої дами. Смак 
підкаже вам, чого треба уни
кати — «дамських» фактур — 
важких шозків, тканин з лю
рексом, парчі, оксамиту на 
шифоні, взагалі тканин доро
гих. Важких, складних зачісок. 
Чому вони протипоказані мо
лодим? З роками жінка зви
чайно повнішає, набуває ста
течності, стає менш рухливою, 
дорогі речі виправдані її ма
теріальним статусом. Важкі 
тканини не переносять вільних 
форм. Появляються тісні сук
ні — чохли, які сковують, сти
скають, уеіходяїь у супереч
ність із динамікою молодого 
тіла. Підвіски, масивні золоті 
кєблучки на тонких дівочих 
пальцях — чужі, а тому непри
родні. Не випадково ювелірні 
прикраси з білого металу ста
ють дедалі популярнішими у 
молоді.

Костюм несе й настрій пори 
року. Зимовий одяг не тільки

КРАСИ
зігріває, а й виражає ідею утеп- 
леності, затишку, повного за
хисту від негоди. Навіть грим . 
узимку більш штучний, як за- і 
Кисне покриття шкіри. Осінній 
одяг м'яких, складних, теплих 
типів, повторює тонку красу 
в’янучої природи. А весною ми 
чекаємо онозлення. Навіть но
ва мода починається з весни. 
Осінь і весна, схожі погодними 
умовами, дуже відрізняються 
настроєм. Пухнастість, ворсис
тість тканини нагодують про 
тільки-но пережиті холоди, а 
тому заважають мажорному 
весняному сприйняттю, це яіс 
змія, що скидає шкіру. Легке 
світле пальто, плащ, комп- ■ 
лект чистих, свіжих тонів — у 
гармонії з яскравою зеленню . 
і небом. Літній одяг не тільки 
той, у якому нам легко й "про
холодно, — це ще й ідея лег
кості і прохолоди: бавозна за
мість задушного нрімплену, 
туніка замість брючного кос
тюма, гама райдуги замість 
бляклих тоніз холоду. І грим 
мінімальний. Спека не перено
сить ніяких покриттів на об
личчі — як би грим не при
крашав обличчя, якщо шкіра
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не дихає, значить немає повно
го комфорту, значить у цьому 
немає смислу і значить це су
перечить смакові.

Журнали мод постійно при
носять нам нозі зразки. І тут 
не заважає обережність. У 
блиску нових тканин, захоплю
ючих кольорових поєднань чу
дових художніх модельєрських 
робіт самих по собі є небез
пека очаруватися образом, чу
жим зашому світовідчуванню. 
Недавно дивне почуті я викли
кав показ мод однієї зарубіж
ної фірми. 8ся колекція від
роджувала дух передвоєнного 
й воєнного часу, настрій Євро
пи 40-х років Хзора мода зав
жди літопис хворого часу. Ви
знані, але разом з тим полох
ливі, позбазлені сиг.и копьоро- 
поєднання — розбіленого чер
воного, неначе зицзілого си
нього, з мельканням бірюзо
вого, або ж стомлені: сіро-ро- 
жезий, стертий фіолетовий. 
Атмосфера страху, загальна 
депресія, судорожне проти
стояння грозі другої світової 
еійни, що насувається, — пе
редісторія виникнення цієї мо
ди. Жалюгідні спроби закріпи

тися за симзоли мирного, 
«кращого» життя. Відроджу
ються будуарні елементи: 
пір’я на капелюшках, шовкові 
брючки, вишиті і зз'язані ри
дикюлі. Проступає найбільш 
визивна «беззахисна» жіно
чість: атласні сукні, котрі
швидше роздягають, ніж одя
гають, обличчя — штучні мас
ки: великі темні губи під гоз- 
стим шаром помади і назіть 
чорна вуалетка. Композиція 
костюма — на перехресті лі
ній і напрямів — найнеспокій
ніша. Все і обіяжг.иае за на
строєм і, насмілюся сказати, — 
не сучасне духом, формами, 
образом. Позитивна, здорола 
мода, звичайно, від цього на
пряму не потерпить.

Сліпе наслідування моди від
ходить у галузь історії. Турбо
та про зовнішній вигляд пере
стала йти під знаком втрат і 
виправдана неоціненним над
банням — здатністю краща 
бачити, тонше розуміти, гост
ріша відчувати.

Є. ЄЯЕНИКОЗА.

Переклад з російської.

Більш як 40 тис. юиа- 
кін і дівчат -вперше при- 
с.туцмли до Занять у про- 
фгсійііо течіїічішх учи
лищах Угорщини.’' В ’ ос
танні роки в республіці 
постійно зростає Інтерес 
до робітничих спеціаль
ностей. За рекц іпініш- 
і 1-ої п’ятирічки да розмі
ток мережі професійно- 
технічного -навчання в 
Зіорщиш буде виділено 
Слизько 14 мярд. форин
тів, що перевищує суму 
«•«сні кувань у цій галузі 
за дві попередні п'яти
річки. в цьому навчаль
ному році перед майбут
німи робітниками гостші- 
II-1 відчинили двері нові 
професійно-технічні учи
лища в Будапешті. Дьєрі, 
Мішкояьці.

і

ЗА ЗАКОНАМИ ДРУЖБИ

9 МОЗЛМБІКУ
РАДЯНСЬКИЙ СБЗ

І
Берн «ШКЕКЕВВиза

Серйозні сутички моло
ді з поліцією сталися в 
Цюріху. Поліцаї жорсто
ко розправилася з юна
ками і дівчатами, які ви
йшли па вулиці міста, 
щоб заявити свій про
тест проти закриття 
центру культури для 
молоді. У ході прозеде- 
іьі.»; поліцією арештів за
тримано близько двохсот 
чоловік.

Донедавна Іспанія трималася онремо від своїх за- 
хідно-саропейсьних сусідів, і багато їхніх хвороб бу
ли їй не відомі. Та імпортна епідемія вседозволеності 
поволі взяла своє. Порнографія увірвалась-тани на 
Піренеї і 8 шаленому вихорі закрутилася на теле- і 
кіноекранах. Наркотики заполонили чорний 
дешеве чтиво — ринок книжковий. Стала 
зростати злочинність.

Брудний
ринок, 

швидко

Імпортна епідемія

J
Нью-Йорк ■панів

Студеній америкаи ь- 
кик коледжів зіткнулися 
н новому навчальному 
1<щі з рекордним за ос- 
тшші два десятиріччя під
вищенням плати за нав
чиш». Як повідомляє, 
сурпап «Бізнес Уік», у 
ідіредньому по країні во
на »росла на 12.3 
1 становить майже 
долари на рік. 
опом» став 
м. Лмхерст (штат Маеса- 
чусетс), який підвищив 
плату відразу на 21.4 
процента.

п роц.
J і ис. 

< Чемні • 
коледж

І
ТОКІО ЗЯШММЯМ

Тут закінчив роботу 
черговий пленум ЦК ліги 
демократичної молоді
Японії. Пленум підбив
ПІДСУМКИ боротьби ліги 
из виборах до парламен
ту. що відбулися 
цього року, і І 
курс виступ і в 
проти наступу 
на права і майбутнє мо
лодою покоління країни.

110 нови?; 'будинків 
дня селянських сімей 
спорудив міжнародний 
студентський будівель
ний загін у південних 
провінціях Іраку. В криї- 
ш успішно 
третій трудовий 
організований з 
ви національної 
студентів Іраку, 
тисяч юнаків _ .. 
країни працювали влітку 
на підприємствах 1 сіль
ськогосподарських об'єк- 
Т 'К республіки, будівель
них майданчиках. Велику 
Допомогу вони подали і в 
проведенні кампанії лік
відації неписьменності.

(ТАРСІ-

; влітку 
НЗМІТЯІ*. 

молоді 
реакції

завершився 
семестр, 
ініціа ги- 

спілки 
Десятки 
і дівчат

Іспанська і 
відзначила одну 
закономірність: 
кість у країні 
не днями, а 
Близько і реї ніш 
тих минулого року карних 
злочинів було вчинено 
особами, що не досяглії 16 
років. «Дитяча злочинність 
набирає загрозливих роз
мірів»,. — поспішила попе
редити цреса. «ІІе виста
чає місць у школах і на 
фабриках. Кожний третій 
випускник університету не 
знаходить застосуваїшч 
своїм званням», — пояс
нюють причіпні соціологи.

«Проблему дитячої зло- 
чиності не можна розв'я
зати в короткі строки, — 
пите столичний журнал 
«Бламко і пегро», — тому 
що урядові ніколи — чи 
нема чого? — займатися 
створенням нових робо
чих місць, гаяти час і ви
трачати сили на організа
цію дозвілля підлітків». Л 
ще, виявляється, чому, що 
не вистачає дитячих вип
равних колоній. Існуючі 
ж обмежую гь свою діяль
ність функціями покаран
ня. Завдання, схоже, роз- 
вязашія немає.
іія належних 
центрів для 
ЗЛОЧИНЦІВ -• ще в 
утопії, 
кошти для їх організації». 
— песимістично робить ви
сновок журнал.

статистика
' тривоядіу 

злочпн- 
молодигає 
годинами.

розкрч-

роль віді- 
наркотики.

і Іемалоиажну 
грають тут 
Згідно з даними іенераль- 
иої дирекції у справах 
молоді, майже два мільйо
ни, молодих іспанці» при
ймають їх регулярно, Ці
каво, що найвищі показни
ки зареєстровано в райо
нах розташування військо
вих баз США.

За голову схопилися 
дуже пізно, коли в лікар
нях появилися десяти [НІ
НІ хлопчики і дівчатка, 
котрі попали в тенета між
народної мафії торговців 
наркотиками, 
власті безсилі, 
не тільки про
— вона вже 
цих дітей чимось подібним 
до жувальної гумки, — а 
й про героїн, наприклад.

В останні місяці іспансь
ка преса із запалом обго
ворює законопроект про 

■ зниження віку, з якого на
лежить кримінальна кара,
- 'г —надієгь-

Я КО (ОСЬ 
число 
«Хоча 

відзна- 
редактороиі

проти якої 
І мова йде
марихуану
стала для

еСіворен-
виправиих 
малолітніх 

галузі 
враховуючи значні

до 15 років. Уряд 
ся, що цей захід 
мірою зменшить 
правопорушень, 
всім нам ясно, — 
чия у листі 
газети «ІІаїс» один із чи
тачів, — що проблему 
можна розв’язати, лише 
усунувши причини, що її 
породжують».

М. КОЖУХОВ.

(АПЯ|.

У Федеративній Рес
публіці Німеччини тепер 
онгато розмок про дюс
сельдорфську. збройну 
Фірму «і-’сішмета.ч». При
чини: в Південній Афри
ці впявилеііо устаткував 
ня для виробництва боє
припасів. випущених ці
єю фірмою, в Саудівській 
Аравії — автомати, в Ар- 
і-еитіні — гармати. Дещо 
потрапило і г Ізраїль.

У ФРІ1 існує закон про 
експорт зброї, згідно з 
яким озброєння МОІКЄ 
направлятися лише в зі 
країни, для яких міні
стерство економіки ФРИ 
ьпдає дозвіл. Південна 
Африка, Саудівська. Ара
вія. Аргептіна та Ізраїль 
не значились у цьому 
списку. Вони були неле
гальними клієнтами
«Реннметалу».

Фірма мала поставити 
це устаткування і зброю 
в Парагвай, Італію та Іс
панію. Міністерству еко
номіки було подано під
твердження про прибут
тя замовлень па місце 
призначення. Але, як 
ь-идно. ці і.раніи послу
жили просто перевалоч
ними пунктами.

Чи знали її мРейпмета- 
лі.>, що замовлена зброя 
відправлялася з названих 
крані далі? Керівництво 
фірми зображає саму не- 
ішнііісі ь: «Військово тех
нічні поставки здійсню
вались фірмою «Рсйнме- 
талі» точно в рамках за
кову*. Але хто повірить 
цим словам?

Легальна торгівля 
зброєю сама по собі до 
спіь сумнівна. Нелегаль
на ж торгівля є найтяж
чим злочином проти люд
ства який перевершив 
ікніть смертний гріх ко
лоніалізму. Підлі та бруд
ні операції по поставках 
зброї в небезпечні вог
нища міжнародної напру 
жепості повніші зустріча
ти відсіч.

Й. РЕД1НГ, 
західнонімець кий 
письменник.

(АПН).
Кельн.

У місті Дондо, що роз
ташоване в мозамбіцькій 
провінції Софала, менш 
як за місяць було споруд
жено родильний будинок 
на 50 ліжок. Можливо, 
зведення з дію чергового 
закладу міністерства охо
рони здоров’я не виклика
ло б особливого інтересу 
(адже практично щоміся
ця в різних куточках рес
публіки відкриваються 
нозі центри здоров'я], але 
цей родильний будинок 
особливий. Зін — дітище 
спільної праці двох /аоло- 
діжних бригад: радянсько
го студентського буді
вельного загону та брига
ди доброзільяої праці Ор
ганізації мозамбіцької 
молоді (ОММ) «Червона 
зірка».

Закладаючи перший ка
мінь інтернаціональної бу
дови, начальник відділу 
добровільних молодіжних 
бригад ОММ Арнолвду 
Паріу підкреслив, що 
спільна робота радянсько
го й мозамбіцького мо
лодіжних загенів — прик
лад традиційних відносин 
дружби і співробітництва 
між народами, партіями 
та урядами СРСР і НРМ. 
Прибуїтя радянського сту
дентського загону о Мо
замбік стало новою яскра
вою демонстрацією полі
тики інтернаціоналізму, 
що проводиться Країною 
Рад. Молодь наших країн, 
відзначив зін, внесла спій 
вклад у боротьбу за до
сягнення спільних цілей 
—- щастя народів, мир і 
соціальний прогрес на 
землі.

Участь радянського СБЗ • 
в роботі на будовах /Ло- 
замбіку було передбачено 
підписаним у грудні мину
лого року в Мапуту Про
токолом про співробіт
ництво між 8ЛКСМ, КМО 
СРСР і ОММ на 1980—1932 
роки. Бійцями інтернаці
онального затону етапи 
студенти вищих учбових 
закладів міста Омська.

Ми взажали своїм 
обов'язком, — розповів 
боєць загону Віталій Гу- 
дименко, — не просто ви
конати виробниче завдан
ня. Одним із наших голов-

них завдань була переда
ча мозамбіцьким товари
шам досвіду роботи в 
СБЗ. Нам удалося сфор
мувати і навчити кілька 
бригад мулярів, теслярів, 
штукатурів і покрівельни
ків. Наші бійці етапи 
справжніми настагниками- 
вихозатепями 
командирів 
молодіжних 
зембіку.

У розмозу 
комісар загону 
Сунцов. Він розповів про 
випуск «бойових листків», 
фотогазет для бійців СБЗ. 
До речі, фотогазети ста
ли своєрідною хронікою 
життя загону; в них відби
то всі його етапи — від 
вручення бійцям закор
донних паспортів до свяі- 
козого прийому, організо
ваного на честь завершен
ня будівництва міністром 
внутрішніх справ НРМ і 
міністром-резидентом у 
провінції Софала М. Маг- 
шинья,

— На зьчорах самоді
яльності, на зустрічах з 
мозамбіцькими друзями, 
— відзначив Валерій, — 
ми розповідали їм про 
Радянський Союз, його іс
торію, трудові будні, про 
роль радянської молоді в 
будівництві комуністично
го суспільства.

Працювати нашим сту
дентам доводилось у важ
ких погодних умовах. 
Добре відомо, що така 
африканські зливи. Але 
негода на змогла пере
шкодити будівництву. Гос
тинно зустріли студетів з 
СРСР місцеві жителі.

Перед від'їздом радян
ські студенти вручили сво
їм мозамбіцьким друзям 
символічний ключ від спо
рудженого спільними зу
силлями будинку. На ньо
му майстерно виведено: 
«СБЗ, Мозамбік, 1730, 
СРСР». Вони 
бійцям «Червоної 
бібліотеку, 
спортивний 
форму бійців радянських 
СБЗ.

майбутніх 
будівельних 
загоніз Мо-

включився
Валерій

І

І

Мозамбік,
подарували 

зірки» 
інструменти, 

інвеніар і

нор. 1А?С.
Мапуту.

А. ВАЩЕНКО,
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О. ЛОПАТНІ

І. ВОЛГАЄВ

IП ІИГОЛЕНКО

дистанції
29 секуі.д

є тирі, 
багато-

Фізкультурним і 
активістам, яким 
фізичного вихо- 
доведеться-таки 

знову від-

цій віковій 
показує 

нормативу і.а- 
трєбз 
деякі

Тарасенко не 
секторі для ме- 
56 метрів.
виступають за

|-АГАТЬОХ з них ми пізнали від- 
** разу — дужих, бадьорих, на

тренованих. На бігових доріжках 
стадіону спортклубу «Зірна», в 
стрілецькому тирі обному ДТСААФ, 
у плавальному басейні ДЮСШ об
ласного спорткомітету ці юнаки і 
дівчата почували себе впевнено, 
захоплювали своєю силою і вправ
ністю. Це були саме ті спортсме
ни, для яких девіз «Олімпійський 
рік — не тільки для олімпійців» 
став покликом до дії. І в багатьох 
видах спорту ці юнани і дівчата 
взяли свою заповітну висоту, здо
були чемпіонські титули у своїх 
колективах фізкультури, на місь
ких та районних змаганнях. І ось 
— обласний фінал першості нраї- 
ни з багатоборства ГПО на призи 
газети «Комсомольская правда». 
*Т АК, на цих змаганнях мали бу- 
* ти кращі з кращих. 1380 ко
лективів фізкультури, в яких налі
чується понад 362 тисячі фізкуль
турників, на змагання попередніх 
етапів чемпіонату країни, у Кіро

СМИ——

О. ШЕВЧЕНКО

ГОЛОВНИМ РЕКОРД 
ПОПЕРЕДУ ГПО НА МАРШІ

першості країни з багатоборства ГПО на призи газети

Ж, ;

В. МЕЛЬНИ

воград мали делегувати саме та
ких, які спроможні порівнятися з 
рекордсменами минулих років. А 
для того, щоб подарувати собі 
перемогу, є непогані умови. До 
послуг спортсменів області — 27 
типових стадіонів, 444 спортивних 
зали, близько 5 тисяч спортивних 
Майданчиків. В олімпійському ро
ці тут підготовлено двох майстрів 
спорту міжнародного класу, 12 
майстрів і 112 кандидатів у май
стри, більше 70 тисяч значківців 
ГПО. Отже, з такого бойового за
гону слід було чекати тих, хто по
каже себе з найкращого боку, с 
багатоборстві ГПО.
МИ ЗНАЙОМИМОСЯ з ними. На 

стометрівці всі вітають долин- 
чанина Віктора Кобицького, кот
рий фінішує з результатом 11,7 
секунди. Учень Кіровоградського 
машинобудівного технікуму Віта
лій Мельник показує відмінний 
результат на вогневому рубежі 
— 97 очок. Поруч нього йтимусь 
у списку лідерів Юрій Плюша 
(Гайворон) і Валентин Граданович 
(Добровеличківка), які вибили 
відповідно 93 і 92 ош<а. А кірово- 
градець Анатолій 
мав собі рівних у 
таннл гранати —

Дівчатам, що 
ступенями «Сила і мужність», у 
плавальному басейні треба под з- 
лати стометрову дистанцію за дві 
хвилини, щоб мати право отрима
ти золотий значок. Студентка 
факультету фізвихосання Тамара 
Марщенко фінішує на 20 секунд 
раніше. І на кросовій 
вона закінчує забіг на 
швидше, ніж установлено норма
тивом на «золото». Високі її по
казники на легкоатлетичній сто
метрівці, в стрілецькому тирі, в 
секторі для метання гранати. В- 
підсумку — 111 очок — найкра
щий результат дня.

1 КОМАНДОЮ впевнено йдуть 
™ до мети долинці. Кожен із 

них на всіх спортивних базах при
носив залікові очки. Кращі багато- 
бсрці «Колоса» Людмила Корнева 
та Віктор Кобицький вели за со
бою весь колектив. Он лідерсізо 
захопили кіровоградці Олександр 
Глущенко. Юрій Поворозко, Нінз 
Борик, Віталій Мельник, олександ- 
рійка Олена Дроб’язко. Та Люд
мила Корнсза заспокоює своїх то- 
варишіз по команді:

— Тільки колективом, тільки у 
всіх вікових групах ми маємо йти 
рівно, без зривів.

І ніхто не підвіє свою команду. 
Серед сільських спортсменів до
линці до останнього виду змагань 
не віддавали лідерства нікому.

А що в групі бегатоборців міст 

області? Як там, скажімо, світло- 
бодці? В минулі роки їхні висоти 
були справді завидними. У збірній 
вони мали тільки першорозрядни
ків і кандидатів у майстри. Та на 
цей раз несподіваний зрив —- ли
ше один Володимир Ков’язін се
ред лідерів. У другій групі спорт
сменів, що еиступають за норма
тивами ступеня «Фізичне вдоско
налення», цей багатоборець 
справді недосяжний для інших. 
Кандидат у майстри спорту Воло
димир Ков’язін набирає 115 очок.

Та представники Кіровського й 
Ленінсокого районів м. Кіровогра
да значно випереджають світло- 
водців у командному заліку. І го
лова Світловодського міського 
спорткомітету Григорій Манойлсв 
пригнічений. Ще б пак — йому не 
вдалося цього разу згуртувати 

боєздатний колектив, хоч у місті є 
чимало сильних спортсменів, які 
брали гору над представниками 
обласного центру.

— Тих, кого треба було послати 
в Кіровоград, — пояснив Г. Ма- 
койлов, — ке відпустили на зма
гання. Тож команда не в повному 
складі. А «заміну» взято хіба що 
для числа..

ДЛЯ ЧИСЛА. Так можуть пояс
нити свій програш і представ

ники Ульяновського, Онуфріївсь- 
кого й Голованівськсго районів. 
Зеідси в Кіровоград приїхали ба- 
гатоборці, які навіть не виступали 
на районних змаганнях з багато
борства ГПО. В Ульяновському 
районі, скажімо, є спортсмени, 
котрі завойовували чемпіонські 
титули на першості обласної ради 
товариства «Колос», окремі з них 
сягали висоти кандидата б майст
ри. Але цього разу ми їх не бачи
ли на обласному фіналі. Ульянов- 
ці набрали у дванадцять раз мен
ше очок, ніж долинці, які пере- 
Л'.ОГЛИ в групі команд сільських 
районів. Серед представників міс
та першими були спортсмени Кі
ровського району м Кіровограда 
— 1020 очок. А у світловодців (во
ни здобули «бронзу») лише 863 
очка. Такі розбіжності сталися са
ме з тих причин, що на змагання 
приїхали зипедкові «чемпіони» 
міст і районів.
ЕІАГАДАЄМО ще раз одну циф- 
“* ру — 70746: таку кількість 
значківців ГПО підготовлено в об
ласті б олімпійському році. То чо
му ж тоді після багатьох видів 
програми, за якою проводилися 
змагання обласного фіналу, такі 
невтішні показники? Ось бобрин- 
чанин Олег Становим долає сто
метрівку лише за 13,8 секунди (на 
золотий значок для спортсменів 
ступеня «Сила і мужність» треба 
13,5). Представниця Ульяновсько
го району в цій віковій групі 
Н. Шевчук показує результат 
16,5 (не виконала 
еіть на срібний значок — 
16,2). Сходять із дисіанції 
плавці.

Ще гірші результати 
П’ять сімнадцятирічних 
борців вибивають лише 12—31 оч
но. А коли стартували на вогнево
му рубежі юнаки і дівчата, яким 
по 14—15 років, подібних «рекор
дів» було зафіксовано ще більше. 
У хлопціс найвищий результат — 
36 очок, у дівчат — 33.

Представниці Світловодського, 
Онуфріївськсго, Новоархангель- 
ського, Гайворонського і Знам’яи- 
ського районів своїми діями да
вали підстави твердити, що во
ни вперше взяли в руки пнег- 

матичні гвинтівки. Та хіба тільки Е 
еони? З 52 їхніх ровесників імена Я 
лише шести в заліковій таблиці«

Тут на цей раз мають червоніти 
передусім уже не керівники спорт- 
гомітетів, а педагоги, які відпові
дають за фізичне виховання уч
нів. Так, саме вихованці шкіл об
ласті найгірше виступили на об
ласних змаганнях, вони підведи 
команди міст і районів. І це ста
лося тому, що до впровадження 
Комплексу ГПО в загальноосвітніх 
школах часто ставляться безвід
повідально. Ще прикріше, що на 
низькому рівні фізична підготовка 
допризовної молоді. Підкреслимо, 
що це була не перевірка в одній 
із шкіл чи б одному з класів. Це 
був обласний фінал, на який мали 
приїхати найсильніші. І ось їді 
«найсильніші» здобули нулі.

ІдЕТРІВЦІ ж знову додержались 
давньої традиції — не висту

пати на обласному фіналі. Вони й 
цього року вирішили твердо: як* 
що записувати в турнірну табли
цю «бублики», то краще зовсім 
не брати участі у змаганнях. Але 
ж таке тривале перебування в тіні 
— недопустил<е. 
комсомольським 
доручено справу 
вання молоді, 
відповісти, чому вони 
мовчуються. Чому, скажімо, юна
ки і дівчата не склали заліку з фі
зичної та військозо-технічної під
готовки, чому на місцях не прове
дено змагань перших етапів з ба
гатоборства ГПО? Новий фізкуль
турний комплекс запроваджено 
більше восьми років тому. І за 
цей час петрівці не зуміли визна
читись ні в роботі по будівництву 
нових та експлуатації наявних 
споруд, ні в справі підвищення 
масовості і майстерності. А комп
лекс ГПО якраз мав стати пер
шим рушієм у цьому напрямі.

Приціл на зростання майстер
ності б-згатоборців ГПО зробили 
представники Долинського, Доб- 
ровеличківського, Гайворонського 
районів, спортсмени Кіровограда, 
які стали призерами обласного 
фіналу. Та упущень ще дуже ба
гато. Той факт, що на цих змаган
нях висоти кандидатів у майстри 
взяли лише три, а нормативи пер
шого спортивного розряду вико
нали тільки чотири багатоборці, 
дає підставу знов і знов переглл- 
нуіи «почерк» у роботі фізкуль
турних і комсомольських активіс
тів області. Бо збірній Кіревоград- 
щини на республіканському фіна
лі, безумовно, буде важко обійти 
ті колективи, в котрих є майстри.

ї ВСЕ Ж ми вітаємо кращих із 
“ кращих — чемпіонів обласіі 

з багатоборства ГПО — Ніну Бо* 
рик (Кіровоград), Івана Волгасва, 
Людмину Зоренко (Знам’янка), 
Юрія Поворозка (Кіровоград), 
Раїсу Марталер (Знам’янка), Во
лодимира Ков’язіна (Світг.о- 
содськ), Ніну Інголенко, Анатолія 
Тарасенка, Віталія Мельника, Та
мару Марщенко, Олега Лопатіна, 
Валентину Остапенко (Кірово- 
гРад), Олександра Шевченка 
(Олександрівський район), Олену 
Дроб язко (Олександрія). Вони 
подарували собі перемогу. їм іти 
до нових висот. То хай же з них 
візьме приклад кожен значківець 
ГПО. І вони, чемпіони, і початків
ці мають перейти на новий рубок, 
щоб мати нове сходження, яке 
порадує і їх, і їхніх наставників.

М. ШЕВЧУК.
В. о. редактора 

В. СТУПАМ.

і

»молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

1 Г азета
виходить 
у вівторок, 
четвер 
1 суботу.

наша] 
адреса J

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

відділ листів 1 масової роботи, віпліл 
пропаганди - 2-45-36; відповідальний оЄІлїоХаІ,’і Учнівської молоді —

відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо 

нічна реданція 3-03-53. г

Друкарня Імен! 17 М. Димитрсва 
видавництва 

«Кіровоградське правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінни, ї.

яс I
ЕН 03111. Обсяг 0.5 прук. ери. Іядеко 61107. Зам- м 457- Тираж 54000.


	2838-1p
	2838-2p
	2838-3p
	2838-4p

